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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 31-32

Година XLVIII

3-9 септември 2010 г.

Цена 0.50 лв.

На 5 септември, неделя

94 години от
Тутраканската
епопея
Н

ационалният възпоменателен събор
посветен на 94-та
годишнина от Тутраканската епопея ще започне
в 9:00 часа със заупокойна
панихида за загиналите в

параклис „Св. Георги Победоносец” в Мемориалния
комплекс „Военна гробница1916 г.” край с. Шуменци,
която ще бъде отслужена
от Н.В.Пр. Русенският
митрополит Неофит.

Светското тържество е
с начален час 11:00 и в него
ще вземат участие военна
част от гр. Шумен, представители на дружество
„Традиция” от гр. Велико
Търново, Комитет „Крум
Страшний” от гр. Шумен,
Мемориалната чета „Таньо
войвода” и др.
Очаква се за случая да

пристигнат и членове на
Националната организация
на Румъния „Култ към героите” от гр. Констанца.
За събитието има организиран транспорт - автобусите ще се движат
в града по маршрута на
линия №2 и ще тръгват от
10:00 и 10:30 часа.
“ТГ”

Красимир КОСТАДИНОВ
Десет волиери
е номиниран за званието
изградиха
"Почетен
гражданин
на
Тутракан
и
ловците от ЛРД
общината”
"Сокол”
- Божидар Николов и
Юбилейно

Калина ГРЪНЧАРОВА
астоящата 2010-та година е юбилейна за Ловно-рибарското дружество „Сокол”-Тутракан. Навършват
се 110 години от неговото създаване. Днес неговите
членове са 600, разпределени в 16 дружинки, по-равно между
Тутраканска и Главинишка общини.
Новината, пристигнала от Сдружението е, за приключена
работата по изграждането на 10 броя волиери за адаптиране
на разселвани фазани. Всяка волиера е по 200 кв. м, информира Айхан Хатиб, специалист по ловното стопанство.
Волиерите са изградени по проект към Националната програма за развитие на дивечовите запаси и е на стойност 4
хил.лв. „Очакваме специалисти от Програмата да дойдат на
проверка за изпълнението и тогава ще ни възстановят разходите, които сме направили до този момент”, поясни Хатиб.
На 7 септември ловците от дружинките в Малък Преславец,
Долно Ряхово, Пожарево, Зафирово, Черногор, Тутракан-1,
Шуменци, Цар Самуил, Тутракан-2, Ножарево и Сокол ще
разселят 1500 фазани. Те ще престоят във волиерите през
първите две-три седмици - ще се хранят докато привикнат
към местообитанията, където ще се разселват.
„Фазаните са закупени със собствени средства. И за тях
участвахме в Националната програма, от която допълнително
ще вземем 600 бр. фазани. Общата стойност на фазаните е
към 15-16 хил.лв. На пролет ще разселваме яребици, което
е нов опит за Сдружението. Като начало ще започнем с 500
бр.”, допълни още Айхан Хатиб.
Юбилейното честване на годишнината на ЛРД „Сокол” ще
се проведе на 18 септември. Организаторите са предвидили дружествен турнир по спортна стрелба в дисциплината
„Скийт” и състезания на ловци с кучета-птичари работещи
със стойка. Всяка дружинка ще има представители в състезателните дисциплини.

Н

Жан-Пиер Пасе с Почетен знак
„За граждански принос”

Н

а заседание,
проведено на
20 август 2010
г., Временната комисия по символиката
към Общински съвет
- Тутракан разгледа
и прие предложението за удостояване
със звание „Почетен
гражданин на Тутракан
и общината” на състезателя по канадска
борба Красимир Костадинов. Той е номиниран
за най-високото звание
заради големите си
спортни постижения
и съществен принос за
популяризиране името
на Тутракан на национално и международно
ниво.
Комисията внесе
своите предложения
за удостояване със
званието „Почетен
гражданин на Тутракан и общината” на
Петър Кирилов Бой-

чев и Красимир Георгиев Костадинов на
проведената сесия на
26 август т.г., които
бяха приети. По повод
предстоящия Ден на
Тутракан – 21 септември, съветниците
одобриха и две предложения за удостояване
с почетния знак на
Общинския съвет „За
граждански принос” на
Божидар Русев Николов, бизнесмен от гр.
София и на французина
Жан-Пиер Пасе от гр.
Ним за голямата им
дарителска дейност
през годините.
Съгласно чл.53 от
Наредбата за символиката и отличията,
връчването на званието и почетния знак
става на тържествено заседание на Общинския съвет на 21ви септември.
Още по темата: на стр. 4
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Образование

НОВИНИ
ВАРНЕНСКИ ВЕТЕРАНИ В ТУТРАКАН
Цветя на признателност пред паметника на загиналите във войните
тутраканци в парк „Христо Ботев” ще поднесат утре ветерани от гр.
Варна. Те ще посетят и Мемориалния комплекс „Военна гробница1916 г.” край с. Шуменци, където също ще се поклонят.
СЪБОР НА РУСОФИЛИТЕ
Зам.-кметът Румяна Капинчева и директорът на Историческия
музей Петър Бойчев ще участват в Седмия национален събор на приятелите на Русия, който тази година ще се проведе на 11 септември
на поляните до язовир „Копринка” край гр. Казанлък. Организатори
са Национално движение "Русофили" и Община Казанлък, със съдействието на Изпълнителната агенция на горите.
Съборът е посветен на 65-годишнината от победата над хитлерофашизма и е под патронажа на президента на Р България Георги Първанов. Тутраканските представители ще търсят среща с Президента,
за да уточнят дали той ще даде съгласие за участие в тържествата
на 21 септември за честването на 70-годишнината от възвръщането
на Южна Добруджа в пределите на България.
РЕГИСТРАЦИЯ НА МИГ
Цялата документация за регистрация на Местната инициативна
група (МИГ), по която се работи съвместно с Община Сливо поле е
внесена за одобрение в Министерство на земеделието в началото на
седмицата. За създаването на МИГ се работи с различен интензитет
– на приливи и отливи, от няколко години. Дейностите за нея се
финансират от Програма ЛИДЕР.
ПРОБЛЕМНАТА УЛ. „ИСПЕРИХ”
има възможност да бъде включена за финансиране на подмяната
на водопровода от новосъздаден фонд към финансовото министерство.
Припомняме, че преди една година, след огромни течове и напукани жилищни сгради, както и многобройни жалби до различни
институции на живеещите там, за които „Тутракански глас” писа
нееднократно, Общината разработи проект и го представи в ПУДООС.
В последствие, заради засечени мащабни злоупотреби в тази институция, тя бе закрита от правителството, а на ул. Исперих” продължават
да очакват съдействие за разрешаване на проблемите.
КРИМИ АВГУСТ
Тутракански полицаи заловиха извършител на опит за убийство
след 4-часово издирване. Тежкото престъпление е станало на 10
август в с.Сокол в дома на 41-годишния Б.С. Около 22.00 часа той
бил посетен от 40-годишен свой родственик и след спречкване на
битова основа Б.С. нанесъл няколко удара с нож в гърдите на госта
си, след което напуснал местопрестъплението и се укрил. В тежко
състояние и с опасност за живота пострадалият бил транспортиран в
силистренската болница. След получаване на сигнала за престъплението служители от РУ „Полиция” - Тутракан предприели незабавни
оперативно - издирвателни действия и около 03.00 часа на 11 август
извършителят бил открит в необитаема къща в покрайнините на
селото. Б.С. е задържан в полицейския арест за срок от 24 часа, по
случая е образувано досъдебно производство.
На 17 август в с. Подлес, общ. Главиница лицето В.В.Н. при
движение на конски впряг по непредпазливост е причинил телесна
повреда на 25 годишен мъж от с. Подлес. Последният е настанен в
МБАЛ гр. Силистра.
На 24.08.2010г. в с. Стефан Караджа, общ. Главиница в селскостопанска постройка 25 годишен мъж- горски стражар се заканил с
убийство и след като е използвал неправомерно служебното си късо
нарезно оръжие произвел изстрели към двама мъже, една жена и
ненавършило 8 годишно дете. В последствие последвала схватка
между един от мъжете и горския стражар, като оръжието е иззето
и на последния са нанесени удари в областта на лицето. По случая
е образувано ДП.
На 27.08.2010г. по главен път II- 21 от гр. Тутракан за гр. Силистра в
близост до с. Търновци водача на лек автомобил „Форд”, 51 годишен
мъж от с. Искра, общ. Ситово е нарушил правилата за движение с
внезапното си спиране на средата на пътното платно и допуска
ПТП, в следствие, на което в него се блъска движещия се след него
лек автомобил „Ауди”, управляван от 51 годишен мъж от гр. Русе,
последван от сблъсък от следващия го товарен автомобил „Фолксваген” управляван от 46 годишен мъж от гр. Русе. От допуснатото
ПТП е причинена по непредпазливост средна телесна повреда на
возещата се в лекия автомобил „Ауди” 25 годишна жена от с. Бабук,
общ. Силистра. Същата е настанена в ортопедично отделение на
МБАЛ- АД гр. Силистра с фрактура на десен долен крайник и лакет,
без опасност за живота и значителни имуществени вреди по товарен
автомобил „Фолксваген”.
На 29.08.2010г. в гр. Тутракан непълнолетен младеж от гр. Тутракан, чрез разрушаване на прегради и чрез използване на техническо
средство е отнел дрехи, токоизправител, удължители и ел. кабел,
собственост на 35 годишен мъж от гр. Тутракан.
На 31.08.2010г. в гр. Тутракан 23 годишен мъж от с. Екзарх Йосиф, обл. Русе управлява товарен автомобил без свидетелство за
управление, в едногодишния срок от наказанието му за управление
на МПС без съответното свидетелство за управление.
На 01.09.2010г. в гр. Тутракан 28 годишен мъж от с. Бреница,
общ. Тутракан управлява лек автомобил с концентрация на алкохол
в кръвта 1.35 промила.

Връщат целодневното
обучение за първокласниците

О

сигурени са средства за целодневна занималня на
първокласниците. Правителството отпусна 7,5
млн. лева за въвеждане на целодневно обучение на
първокласниците в държавните и общински училища.
Мярката ще обхване над 50 00 деца в цялата страна.
Удължените занимания ще се въвеждат при желание от
страна на родителите и при наличие на необходимите
самитарно-хигиени условия.
Училищата ще получават по 427 лева за бюджетната
година, за всяко дете.
“ТГ”

И през тази учебна година –
маломерни и слети паралелки
Калина ГРЪНЧАРОВА
емографският срив
отново поставя на
изпитание училищата на прага на новата
учебна година. Проблемът
с пълняемостта на класовете засяга и четирите
училища на територията
на Тутраканска община.
През учебната 2010/2011
г. в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в с. Нова Черна ще
се обучават 113 ученици. С
изключение на 1-ви и 4-ти
клас, всички останали паралелки са маломерни – недостигат общо 24 ученици
съгласно нормативните
изисквания на Наредба №7

Д

Калина ГРЪНЧАРОВА
овосъздаденият Общински център за
извънучилищни дейности (ОЦИД) започна да
функционира от началото
на м.септември след приключване на закриването
на Общинския детски комплекс (ОДК).
С решение на Общинския
съвет прието на 26 август
т.г. вече са определени
предмета на дейност, начина на финансиране, както
и Правилник за устройството и дейността на
ОЦИД. Новата структура
е специализирано звено
на Община Тутракан за
задоволяване нуждите на
децата, учениците и младежите от 6 до 19 - годишна възраст от общината
през свободното им време
чрез извънучилищни форми

Н

за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата
в паралелките и в групите
на училищата и детските
градини и обслужващите
звена.
Сходно е състоянието и
в ОУ „Стефан Караджа” в
с. Цар Самуил, където също
има драстично намаление
на обучаващите се – те са
общо 78. В училището ще
има две слети паралелки
– първата се формира от
I – III клас, а втората - VII
– VIII клас.
Маломерни паралелки се
оформят и в двете средни
училища в Тутракан. Пети-

ма дванадесетокласници
не достигат за професионалните паралелки в СОУ
„Христо Ботев”, а в 7”б”
на СОУ „Йордан Йовков”
недостигът е от един
ученик.
Със свое решение, взето
на последната сесия на
Общинския съвет, проведена на 26 август, местните парламентаристи
разрешиха изключения от
минималния брой ученици в
паралелките на четирите
училища, като гласуваха
допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес в размер на
15 298,80 лв. Размерът на

ОЦИД замести ОДК
в направленията: приложно-техническо, спорт и
изкуство. Дейностите в
Центъра се регламентират на две нива. Първото
са т.нар. представителни за Община Тутракан,
които включват борба,
изобразително, танцово и
певческо изкуство, общински духов оркестър, танцов състав “Тих Дунав”,
детски театър и дейности
с доказан авторитет и
престиж. Второто ниво
са дейности над училищно
ниво, не застъпени в образователно-възпитателния
процес в учебните заведения - фитнес, аеробика,
гребни спортове, плуване,
туризъм-пеши, воден и

коло, активен отдих, приложно колоездене, хандбал,
волейбол, баскетбол, футбол, езици, занимателна
математика, мажоретен
състав, дърворезба, информационни технологии
и други нови дейности
съобразени с условията
- материална база, специалисти и участници. Към
това ниво са и дейностите
в детските градини – не
застъпени в образователно-възпитателния процес в
детските заведения също
съобразени с горецитираните условия.
ОЦИД ще стопанисва
основната си сграда (бивш
ОДК), УСШ, гребната база
и спортната зала с. Нова

средствата се определя
като разликата между норматива за минимален брой
съгласно Приложението
на Наредба №7 и действителния брой на учениците
в паралелката се умножи
с не по-малко от 20% от
размера на съответния
единен разходен стандарт
(сега той е 1342 лв.). При
слетите паралелки процентът е 40. Така през новата
учебна година училището в
с. Цар Самуил ще бъде дофинансирано с 6 978,40 лв.,
в с. Нова Черна – с 6 441,60,
в СОУ „Хр. Ботев” – 1 342
лв. и в СОУ „Й.Йовков” –
268,40 лв.
Черна. Неговата дейност
ще се финансира от такси
на извършваните услуги,
отразени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги, общинско
финансиране и други източници – дарения, спонсорство, платен вход от
изнесени програми и др.
ОЦИД ще се управлява и
представлява от Ръководител, който ще е общински служител назначаем
от кмета. Дейността на
Центъра ще се осъществява
от специалисти, работещи
на граждански договори,
които представят програма
с точно и ясно поставени
цели. Общата численост на
персонала зает по трудово
правоотношение е 2,5 бройки - ръководител, охрана и
чистач.

Запазват се средищните училища в Главинишко
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъс свое решение от
30 юли т.г., Общински
съвет-Главиница прие
четири училища на територията на общината да запазят
миналогодишния си статут
на средищни училища. Това
са СОУ «Васил Левски» в
гр. Главиница, ОУ «Иван Вазов», с. Зафирово, ОУ «Св.
Св. Кирил и Методий», с.
Сокол и ОУ «Н.Й.Вапцаров»,
с. Листец. Предложението е
изпратено за одобрение от
образователния министър.
На същото заседание, общинските съветници разре-

С

шиха съществуването на маломерни и слети паралелки
в училищата и осигуряване
на допълнителни средства
извън определените по единните разходни стандарти за
издръжка на един ученик, с
цел обезпечаване на учебния процес.
В основното училище в с.
Зафирово маломерни са две
паралелки с недостигащи
общо 5 ученици, а сумата за
дофинансиране е 1 342 лв.
В училището в с. Листец
ще има две слети паралелки – 1-ви и 2-ри клас, а също
3-ти и 4-клас. За недостига-

щите 10 ученици школото ще
бъде подпомогнато с 5 368
лв. Маломерните паралелки
са 4 на брой, с недостигащи
общо 31 ученици, които ще
се дофинансират с 8 320 лв.
Всички паралелки в основното училище в с. Сокол са
маломерни. Там не достигат
общо 24 ученици, а средствата, които ще се отпуснат са 6
442 лв. Тук Общинският съвет
разреши и осигуряване на
допълнителни средства за
обезпечаване на учебния
процес извън определените
по единните разходни стандарти за издръжка на един

Анкетират земеделците

К

ампанията за преброяване на земеделските
организации и животновъдните ферми в България стартира на 1 септември
и ще продължи до 30 ноември т.г., информираха от ОД
„Земеделие”. Стопанствата
в Силистренска област са
общо 25 830. От там уточниха
още, че това е мащабна статистическа операция, която
се прави във всички страни членки на Европейския
съюз. Анкетирането ще даде
представа за състоянието на
земеделието в страната и е
възможност за сравнение с
агросекторите в другите държави от ЕС. В преброяването
ще бъдат ангажирани 82-ма
анкетьори и 8 контрольори.
Всеки от тях ще има уникална

служебна карта с номер, печат и снимка. Всички кметове
и полицейски управления са
информирани и не може да
има спекулации с анкетите,
уверяват от Дирекцията. Те
призовават стопаните да
подават коректна информация, която няма да се
използва за други, освен за
статистически цели. Съгласно Закона за преброяване на
земеделските стопанства , са
предвидени и санкции за тези
които откажат попълването
на анкетите
Преброяването ще се проведе по утвърден от министър Мирослав Найденов
въпросник. За страната ще
се анкетират земеделски
стопанства, в които се обработват най-малко 5 дка из-

ползваема земеделска площ,
3 дка обработваема земя,
5 дка естествени ливади, 1
декар лозя, 1 декар специализирани култури и 0,5 дка
оранжерии. Ще се отбелязва
какъв е размерът на използваните площи, какви култури
се отглеждат, как се напояват, каква селскостопанска
техника се използва. При
животновъдните ферми на
преброяване подлежат тези
с най-малко една крава, 1 биволица, 2 говеда, 5 прасета,
5 овце, 50 кокошки-носачки,
10 пчелни семейства, 1000
пъдпъдъка и др. Ще бъдат
броени наличните към 31
август 2010 година животни.
Последната подобна кампания е правена през 2003
“ТГ”
година.

ученик за паралелка в VІ
клас с 8 ученици в размер
на 2 684 лв.
Сходна е ситуацията и в
училището в с. Стефан Караджа – всички паралелки са
маломерни и за липсващите
38 ученици ще се дофинансира с 10 199 лв.
Общата сума за дофинансиране на всички училища
възлиза на 31 671 лв.
На юлската си сесия общинските съветници приеха
Стратегия за развитие на
образованието в община
Главиница за периода 2010
– 2015 год.

Нова щатна
структура

В

приетата на 26
август т.г щатна структура на
Община Тутракан са съкратени длъжностите на
един зам.-кмет, с което
заместниците остават
двама и юрисконсулт на
Общинския съвет.
Щатовете с държавно
финансиране са 63, 12
бройки са медицинските
сестри и фелдшери по
училища и детски градини, а 59 щатни бройки
ще се финансират от
собствените общински
приходи. Новата организационна структура
влиза в сила от 1 август
т.г.
“

ТГ”
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В Общински съвет - Главиница:

Най-точна е оценката на гражданите
Калина ГРЪНЧАРОВА
ценка за нашата работа ще бъде дадена
от гражданите на
община Главиница и се
надявам тя да бъде положителна, смята председателят на Общинския съвет

О

Расим Рафет, който отчете работата на местния
парламент за периода април
2009 г. – юни 2010 г. Според
него съветниците трябва
да продължат да полагат
усилия, за да отговорят
на очакванията на населението.
За цитирания
период Общински
съвет – Главиница
е заседавал общо 14
пъти, а постоянните комисии – 22.
Внесени са общо
98 предложения с
проекти за решения - от Кмета
на Общината - 91
докладни записки,
от Председателя
на ОбС - 4, от Постоянни комисии
- 1 и от управителя на “Общински
превози” ЕООД, гр.
Главиница - 2. От
внесените предложения само по едно
не се е стигнало до

Актуализация на общинските
бюджети
След приетата актуализация на държавния бюджет,
местните парламенти по общини също приеха промени в размера на своите хазни.

В Тутракан

В Главиница

"Намирането на баланс
между желание за качествено предлагане на услугите и реалната възможност
за това в този момент
е изключително тежка и
отговорна задача.” – така
бе обоснована исканата
актуализация на бюджета
за 2010 г. в Обяснителната
записка на местната администрация на извънредното заседание на Общинския
съвет, на 19 август.
Намалението на бюджета на Община Тутракан е в
размер на 267 444 лв., като
при разпределението му в
разходната част общинските съветници търсеха
баланса, имайки предвид
несигурността по отношение постъплението на
собствени приходи, отказа
от сделки, обедняването
на населението и от друга
страна предлагането на
качествени услуги, поддържане на инфраструктура
и други характерни за общинската администрация
дейности.
Зам.-кметът Румяна Капинчева подчерта, че правителството към този
момент добросъвестно
изпълнява задължението
си за регулярни преводи на
средствата за дейности
държавна отговорност.
Намалението на средствата от централния
бюджет е в общата субсидия за делегираните от
държавата дейност – 160
144 лв., в т.ч. - общи държавни служби – 71 120 лв.;
Образование - 54 592 лв.;
Здравеопазване - 2 977 лв.
и Почивно дело и култура 37 409 лв.
То засяга още изравнителната субсидия за дейностите общински характер със
75 200 лв., капиталовите
разходи с 31 200 лв. и изравнителната субсидия за снегопочистване - с 900 лв.

Съгласно новите взаимоотношения между централния бюджет и този
на общините, в частта
на дейностите държавна
отговорност, община Главиница ще получи 81 174
лв. по-малко в сравнение с
първоначалния бюджет за
2010 г. Промените не засягат единствено функциите
“Отбрана и сигурност”,
“Образование” и “Социални дейности” – държавна
отговорност.
За дейностите местна
отговорност, държавните
трансфери намаляват с 66
600 лв., а капиталовите
разходи - с 34 200 лв. Така
общият размер на приходите в бюджета стават 6
751 465 лв., в т.ч. държавна
отговорност 4 315 675 лв.
и местна отговорност 2
435 790 лв.
Намаленият бюджет на
община Главиница ще се
отрази най-вече по разхода
в дейност 122 “Общинска
администрация”, срещу
която е записана сумата
от 60 842 лв., което представлява 8 %. Бюджетните
разходи във функция “Здравеопазвене” е в размер на 6
%, т.е. 3 006 лв. Най-висок
процент на намаление на
бюджета има във функция
“Почивно дело, култура и
религиозни дейности” – 10
% или 17 326 лв. Общият
размер на намалението по
всички дейности държавна
отговорност е 81 174 лв.
Според специалисти от
местната администрация,
така приетата актуализация на бюджета за 2010
г. на Община Главиница
от местния парламент
на сесия проведена на 19
август т.г., е балансирана,
за да не се допусне превишение на разходите над
приходите.

вземане на решение, поради
оттегляне на материала
от вносителя, като същият е разгледан на следващо
редовно заседание, проведено през м. Юли 2010 г.
Общият брой на взетите
решения за отчетния период е 116, като осем от тях
са върнати от Областния
управител за преразглеждане.
„Структурният анализ
на обсъжданите проблеми
и особено на приетите от
ОбС решения е следният:
малко повече от приетите
решения имат разпоредителен характер по отношение
общинската собственост,
общинските финанси и общинското дружество; друга
част от решенията са за
приемане или изменение
и допълнение на наредби,
правилници, утвърждаване
на програми или проекти;
също така са приети и
решения с организационнооперативен характер и
решения със съгласувателен

характер.” - е записано в
отчета на главинишкия
парламент.
„Като цяло работата на
Общински съвет – Главини-

ца бе добра. Обемът на взетите решения, като брой,
е голям. Постига се едно
по-добро балансиране на
вниманието на Общинския

съвет към многобройните
и многообразни проблеми на
на хората от общината»,
заключава председателят
Расим Рафет.

Няма да закриват болници
в Силистренска област
Калина ГРЪНЧАРОВА
ито една от болниците в областта – в
Силистра, Дулово и
Тутракан няма да бъдат
закрити, увери председателят на Здравната
комисия в парламента
Десислава Атанасова по
време на среща инициирана от ръководството на
Тутраканската болница,
която от началото на м.
август вече се управлява
от д-р Кръстьо Кръстев.
Срещата се проведе на 27
август и се домакинствана
от областния управител
д-р Владимир Янков.
Преструктурирането на
здравното заведение бе
основна тема на разговорите, в т.ч. – възможностите за пълноценно оползотворяване на средства от
еврофондовете.
Председателят на коми-

Н

От ляво на дясно: народните представители от
ГЕРБ Стефан Господинов и Десислава Атанасова
и областният управител д-р Владимир Янков

вява Десислава Атанасова
определи създаването, съвместно с министерствата
на здравеопазването и на
финансите, на пакет от
мерки, целящи повишаване на събираемостта на
вноските за здравно осигуряване.
Новият управител, който ще изпълнява временно
длъжността до провеждане на конкурс – урологът
от гр. Разград д-р Кръстьо
Кръстев, заяви по време на
заседание на Общинския
съвет, че познава работата на МБАЛ-Тутракан от
преди две години, когато
е бил част от нейната
лекарска колегия. И макар сега финансовата и
кадровата ситуация да е

Новият управител на болницата
д-р Кръстьо Кръстев

сията по здравеопазване
в Народното събрания Десислава Атанасова съобщи,
че предстои уточняване на
критериите за кандидатстване на общинските
болници по европейски
програми. Атанасова пое

ангажимент да постави
на вниманието на Комисията по здравеопазване
в парламента въпросите
и предложенията на ръководството на болницата в
Тутракан. Като задача от
първостепенно значение
за комисията, която огла-

друга, той е мотивиран
да помогне, разбира се с
подкрепата на Общината.
Д-р Кръстев накратко
запозна съветниците с
моментното състояние
на болницата и още тогава (19 август), заедно
с общинския съветник д-р
Любомир Бойчев информираха, че ще търсят начини
да представят проблемите
на болницата на по-високо
ниво, доказателство, за
което е срещата с шефката на парламентарната
здравна комисия.
Общинският съвет взе
решение, считано от м.
септември да подпомогне
здравното заведение с по
2 хил.лв. месечно до края на
годината.
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Предложение

за удостояване със званието "Почетен
гражданин на град Тутракан и общината”
на Красимир Георгиев Костадинов

Красимир Георгиев
КОСТАДИНОВ е роден
на 4 април 1988 г. в гр.
Тутракан. Завършил е СОУ
„Йордан Йовков” в родния
си град.
Активно се занимава със
спорта канадска борба от
2005 година в клуб „Херкулес” - Тутракан.
Красимир Костадинов
тренира сам, по своя тренировъчна програма. В
спортната му биография
са записани много участия
и победи в различни състезания. Още през първата
година се класира трети
на дясна ръка в републиканското първенство за

юноши в тежка категория.
Областен първенец по канадска борба в категория
до 85 кг за 2005 г.
През 2006 г. е републикански шампион за юноши тежка
категория и втори при мъжете в категория до 85 кг.
Вицеевропейски шампион
за юноши от първенството в Унгария и вицесветовен шампион за юноши
от първенството в гр.
Манчестър (Англия), тежка категория.
През 2007 г. печели първата си републиканска
титла при мъжете. На
европейското първенство
в Швеция е четвърти

в категория до 90 кг. и
трети на Световното
първенство за мъже в гр.
Велико Търново в категория до 85 кг.
Същата година в състезанията за Световната
купа по канадска борба
проведени в Полша е втори
в категория до 86 кг.
През 2008 г. за втори път
е републикански шампион в
категория до 90 кг.
Победител в българската професионална
Армрестлинг лига по канадска борба за 2008 г.
Вицеевропейски шампион при мъжете от първенството в Сарпсборг
(Норвегия).
Световен шампион на
дясна ръка от шампионата
в гр. Келоуна (Канада) в
категория до 90 кг.
През 2009 г. за трети
път печели републиканската титла при мъжете в
категория до 90 кг.
Европейски шампион на
дясна ръка от първенството в София в категория
до 90 кг.
В състезанието за Световната купа проведено в
Полша е трети в категория до 95 кг.
През настоящата 2010 г.
Красимир Костадинов е Европейски шампион на дясна
ръка в категория до 100 кг.
от шампионата в Москва,
проведен през м. Юни.
Абсолютният трикратен
републикански шампион
Красимир Костадинов е
най-силната дясна ръка на
България по канадска борба
от 2007 г. до сега.
За тези изключителни
постижения и популяризиране името на гр. Тутракан и България по света,
предлагаме Красимир Георгиев Костадинов да бъде
удостоен със званието
«Почетен гражданин на
Тутракан и общината».
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Предложения

за удостояване с почетния знак на Общински
съвет-Тутракан «За граждански принос»
На територията на с.
Варненци се намира Социално-педагогическият интернат «Христо Ботев».
През своята дългогодишна
дейност училището е регистрирало много успехи в
образователната, културно-масовата и спортната
дейност.
За нормалното функциониране на училището са необходими много средства.
От пет години негов основен спонсор и дарител се
явява бизнесменът Божидар Русев НИКОЛОВ от гр.
София. Досега той е дарил
един 8-местен микробус за
превозването на ученици и
учители, като техническата подръжка и плащането
на данъците се поема също
от него. Дарил е още два
телевизора, пет радиокасетофони, кафе-машина. В
началото на всяка учебна
година той осигурява на
децата дрехи и маратонки.
В спалните помещения е
положен нов балатум и са
подменени остъклените
части на сградата.

Със средства от г-н Николов се поддържа двора на
училището и прилежащата
негова овощна градина,
както и парка до училището.
През годините Божидар
Николов е дарил 700 лв. на
НЧ «Светлина» в с. Варненци, а за участието на самодейците във фестивала
«Еврофолк» в гр. Приморско
в началото на м. септември т.г. още 500 лв.

Финансовата помощ за
училището и читалището
досега възлиза на над 30
хил.лв.
Като се има предвид
огромната народополезна
дейност извършена от
Божидар Русев Николов,
предлагам да бъде удостоен с почетното звание «За
граждански принос» - пише
в Предложението си кметът на с. Варненци Георги
Василев.

Жан-Пиер ПАСЕ е роден във Вержез, близо до гр. Ним (Франция) в семейство занимаващо се с лозарство. По настоящем е пенсионер. По образование и професия е механик.
През 1973 г. идва в Ним и е концесионер на камиони «Волво». През 1974 г. създава
Център за технически контрол на тежки товарни автомобили също в гр. Ним.
Жан-Пиер е скромен и чувствителен човек, изпълнен с добронамереност откакто
го познавам, пише почетният гражданин на Тутракан Ален Вале. Готов е винаги да
помогне на хора изпаднали в затруднение. Благодарение на него, «Детство плюс» и
«Болници без граници» можахме съвместно да реализираме повече от 80 хуманитарни
мисии по света, от които 70 в България, а една част в гр. Тутракан. Той е осигурил
камионите превозващи помощите.
Човек на честта, смел човек, притежаващ голямо сърце, добавя още г-н Вале.
Жан-Пиер Пасе се включва и в акцията за набиране на средства за закупуване на
мамограф за нуждите на МБАЛ-Тутракан. Той е внесъл 5000 евро, а досега са събрани
общо 10 500 евро, като 1 500 евро са от гр. Вилефраш и 4 000 евро от «Детство
плюс».

Стратегия
за Рибарската област
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъв връзка с подготовката за изработване
на Стратегия на Рибарската област включ-

В

ваща общините Тутракан,
Сливо поле и Главиница, на
23 август в залата на Общинския съвет в Тутракан
се проведе работна среща.

В нея участваха представители на общинските администрации от Тутракан
и Сливо поле, на училища,
неправителствени органи-

зации, рибари, Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури от гр. Русе
и гр. Силистра.
Модератор на срещата
бе Дарина Иванова, която
съгласно сключения в края
на м. юли т.г Договор за
работа по проекта, ще
ръководи всички подготвителни срещи свързани с
изработването на Стратегия и регистрирнето на
Рибарска група..
Извеждане на приоритетите за Стратегия
на рибарската област на
съпътстващи и алтернативни дейности, както и

в областта на иновациите
бяха основните задачи на
участниците.
Изграждането на Рибарска група се финансира от Приоритетна ос 4
„Устойчиво развитие на
рибарските области” на
Оперативната програма
за развитие на сектор
„Рибарство”, по която до
2014 г. има възможност да
бъдат усвоени 4 милиона
евро.
Подготовката за формирането на Рибарска
група между трите общини
стартира на 22 септември
м.г., когато възможност-

ите и изискванията на
европейската оперативна
програма бяха разяснени В
Тутракан от Джон Грийв
от консултантската организация ФАРНЕТ и неговите български колеги от
Изпълнителната агенция
по рибовъдство и аквакултури. В последствие
в отделните общини бяха
проведени редица срещи с
рибари и други заинтересовани страни, предложенията за бъдеща работа,
от които са в процес на
обобщаване и ще залегнат
за изпълнение в Стратегията.

Калина ГРЪНЧАРОВА
Младата художничка Айлин Мутиш е възпитаничка

на Школата по изобразително изкуство на тутраканския преподавател Аурел Стоянов.
Тя е родена
на 18 април
1993 г. и през
новата учебна година ще
бъде единадесетокласничка в природоматематическата
паралелка на
СОУ „Йордан
Йовков”.
„ Занимавам
се сериозно с
рисуване от
четири години при г-н
Аурел Стоянов, но иначе
си рисувам
от както се
помня, казва
Айлин. Имам
около 15 картини, от кои-

то повечето съм рисувала
през тази година.”
Тя използва маслена техника при всички картини.
Изключение прави само
една, която е рисувана с
акрилни бои.
„През миналата година
от Школата направихме
изложба, чиято тематика

беше посветена на Тутракан, разказва още талантливото момиче. Картините
бяха изложени както в
сградата на Общината,
така и на Пловдивския
панаир. Последната ни
изложба през тази година
бе съставена от картини
на свободна тематика,

Френски професор ще гостува
отново в Тутракан

В

началото на септември Русенският музей
ще бъде домакин за
четвърти пореден път на
Лятната школа по антропология на Нов Български, информираха от там. Темата
тази година е „Антропология
на града – градски пространства и места на религиозен
култ (християни и мюсюлмани). Професор Франсоа
Руег от университета във
Фрибург, Швейцария, който
участва и миналата година,
ще е един от лекторите
в школата. Той ще доведе
докторанти от Швейцария и
Румъния, а доц. Ирена Бокова
ще доведе свои студенти в
Русе. Програмата включва
не само лекции, които ще се
проведат в залите на музея,
но и практически занимания
на терен – в Русе, в Тутракан, при текето Демир баба
и в Разград, за което всички
ще разчитат на помощта
на колегите си от музеи-
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те в Исперих, Тутракан и
Разград.
През миналата година професор Руег посети за пръв
път Тутракан и след тридневното проучване, заедно
със студентите, той остана
сам, за да прави интервюта
за Софта боба с местните
жители. Проблемите около
намирането на преводач от
френски се разрешиха изведнъж, след като професорът
заговори с местните тур-

ци на румънски
– език, който
те са учили в
периода между
двете световни
войни. Тази година в Тутракан
ще се разгледат
местни култове
към „бобите” –
квартални духове покровители, на които
мюсюлмани и християни
палят свещи. Ще бъдат раз-

Тутраканските танцьори от "Детелини" на фестивал
в село Дорково

да рисувам шаржове е
особеното настроение,
което предават, а и по
начало доста ги харесвам.”
– обясни тя мотива за последните си творби.

Великотърновски студенти
ще рисуват града и реката
Калина ГРЪНЧАРОВА
От началото на м. септември десет студенти и техни
преподаватели от Факултета по изящни изкуства към
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” са в Тутракан, където
повече от десетилетие провеждат своята редовната
практика.
Вчера групата посети местната администрация и бе
приета от общинското ръководството. Студентите
получиха в дар книги и пожелания за успешна творческа
работа.
На 9 септември в изложбената зала на Историческия
музей ще бъде открита изложба с творбите от тяхната
практика.
По традиция, съгласно сключения договор между Община Тутракан и Великотърновския университет, част
от картините остават в града.

Изложба по програмата
„Епохата на цар Фердинанд"
гледани и култови практики
при текето на Демир баба
край Исперих.

Добруджанският фолклор показан на фестивал в с. Дорково
Пазарджишкото село
Дорково домакинства
12-я Международен фестивал за изворен фолклор в края на м.юли, в
който участваха 80
фолклорни състави. Традиционно фестивалът е
със силно международно
участие, този път от
Сърбия, Украйна, Румъния, Хърватска Литва и
Полша. Десетки певци,
танцьори и музиканти
за три дни превърнаха
Дорково в сцена за изява на културата и духовното богатство на
различни етнографски
области от страната
и света. Тутраканска
община показа разнообразието на Добруджанския фолклор чрез
съставите на читалищата в гр. Тутракан и

десет, от които бяха мои. В
нея бяха включени и етюди,
рисувани през
годината. Освен в Тутракан,
в началото на
м.юни, с тази
изложбата
гостувахме и в
съседния румънски град Олтеница.
Айлин иска
да следва архитектура, затова през свободното си време
рисува повече с
молив, предимно портрети.
Наскоро е нарисувала с молив
и два шаржа,
които са изключително
сполучливи и показват
таланта й - на Уил Смит
и Елвис Пресли.
„Това, което ме накара

селата Цар Самуил, Нова
Черна, Старо село и Шуменци. Тутраканското читалище бе представено от
Фолклорния танцов състав
„Детелини” с художествен
ръководител Стоян Дечев.
Колективът, който тази
година отбеляза своята
10 годишнина, получиха
диплом и специален приз за
отлично представяне. Стотици зрители не спестиха
своето възхищение от
изпълненията на танцовия
състав, на музикантите
Стоян Дечев и Стефанка
Георгиева и изпълнителката на народни песни Николинка Кирилова.
Журито, с председател
Агрипина Войнова, изрази
лично пред самодейците
високата си оценка за
изпълненията на самодейците.

По покана от
Сдружението за изкуства и Кмета
на Кобург представителна изложба
“Съвременна българска живопис” ще
гостува от 4 до 10
септември 2010 г.
в гр. Кобург, Германия в рамките
на честванията на
150 годишнината от
рождението на цар Фердинанд I, съобщават за читателите
на в. „Тутракански глас” от офиса на сдружение „Българска
Либерална Мрежа”. Приветствие до организаторите и
участниците изпрати Н.В.Цар Симеон II.
Още преди откриването на експозицията отзивите са
възторжени и оценката на домакини и специалисти висока.
Художниците, които се представят са Калина Тасева, проф.
Десислава Минчева, Валентин Узунов, Долорес Дилова, Милко Божков, Свилен Блажев, Атанас Атанасов, Станимир
Желев, Ванко Урумов, Кирил Матеев, Борис Пеев, Василка
Монева, Ирма Водева, Любен Генов, Велико Маринчевски,
Владимир Пенев и Мария Райчева.
Събитието е част от програмата “Епохата на Цар
Фердинанд I”, която Сдружение “Женска Либерална Мрежа”
изпълнява през последните 4 години и проявите, от която
се увенчаха с много голям успех. То стана възможно благодарение усилията на г-жа Анелия Атанасова, Председател
на “Женска Либерална Мрежа”, която вярва, че чрез езика
на изкуството се осъществяват най-сериозните контакти
между страни, политики и личности. Наред с 2-те хиляди
членове на Сдружението на изкуствата – Кобург, гости
на изложба ще бъдат и наши сънародници, които живеят
в Германия.
На откриването ще присъстват Долорес Дилова, Владимир Пенев и Валентин Узунов – участници в изложбата.
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70 години свободен тутракан

С

вежо септемврийско утро руменееше
със своя дивен чар.
Трепна сутрешна омара
и забиха клепалата на
Тутракан, канейки хората

за утринна молитва. Днес
беше необикновен за мене

ден; радост, неизпитана
досега, изпълваше детското ми сърце, от днес
аз за пръв път прекрачвах
училищния праг.
„Трекето”, така се нари-

чаше нашето училище. То
бе за мен така приветливо

Тутракан

(Спомени от детинство)

и мило, кацнало на хълма,
гушеше се под сенките на

От редакционната поща

Дружество „6-ти септември 1916 г.”

С настоящите редове
бих желал да доведа до
знанието на читателите
на в. „Тутракански глас”
значими обстоятелства
засягащи нашия край отразени в протоколите за

възстановяване на Дружество „6-ти септември
1916 г.”
То е учредено през 1918
г. след приключването на
военните действия бушували в четирите краища
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на нашата страна, включая разбира се и битката
при с. Дайдър – Шуменци,
Северна Добруджа и отвъд
Дунава в южна Молдова при
с. Мъръшещ, недалеч от
голямата река.
Известни са резултатите от Мирния договор.
Открити са четири броя
протоколи от събрания и
заседания на Дружество
„6-ти септември 1916 г.”
респективно дадени ми
от ученици и ученички от
5-ти и 6-ти клас, които
са ги намерили – общо 9
листа, 18 страници. Благодарих им и ги поканих
да се срещнем сред време,
за да им кажа какво пише
в тях, защото трудничко
се разчитаха. Казах им
още, че постъпката им е
похвална и че заслужават
признание.
Тук прилагам и факсимиле
от Протокол №1 от общоградското събрание, на
което е възстановено Дружество „6-ти септември
1916 г.” То е проведено на
„6 юли 1941 г. в салона на

стройни тополи, които обграждаха училищния двор.
И ето, занизаха се безгрижни детски дни в тичане, игри и разходки.
Така неусетно минаха
щастливи две години, отлетяха бързо, като хубав
сън.
И после, с първите дни
на една есен, настъпиха
тъжни и страхотни дни.
Мълвата, която се носеше, че Тутракан не е вече
наш, излезе вярна. В този
тъжен и скръбен момент
за България, ние трябваше
да бързаме с напускането
на града. Всички учреждения се вдигнаха. В една
мрачна студена сутрин на
10 септември 1913 година,
ние напуснахме Тутракан с
последното превозно средство – един малък товарен
параход, който бързаше да
се измъкне от този нещастен край.
Помня и до днес онзи
час на разлъка от свиден
отечествен край, час на
театър „Дунав”, по покана
на г. Кмета на града Петър
Друмев”, след изпълнение
клаузите на Договора от
Крайова. На него присъстват 118 членове. Дневният
му ред се състои от шест
точки – Даване на отчет
за миналата дейност и
за състоянието на Дружество „6-ти септември
1916 г.” от останалите
живи членове на Управителния съвет; Решение
за възобновяване на същото; Освобождаване от
отговорност на досегашния Управителен съвет;
Изменение в Устава на
Дружеството; Избиране на
Управителен и Контролен
съвети и Разни.
Тогава е избран Управителен съвет в следния състав: Петър Друмев, Стефан Дянков, Марин Павлов –
свещеник, д-р Ник. Шишков,
Никола Керемедчиев, д-р
Радослав Петков и Атанас
Любенов. Подгласници са
Тодор Махленски и Тодор
Габровски.
В последствие ще предоставя допълнителна информация и данни за съдържанието на останалите
протоколи.
Исмаил ТОПАЛ
гр. Тутракан

мъки и страдания по нещо
много скъпо, загубено вече,
което топеше детското
ми сърце. Изправена на
борда на парахода, обгърнах с поглед целия град и
околностите му, стараейки се да запомня всичко
и да запазя мили спомени
завинаги. Унесена, изпращах прощален взор и със
скрита болка в душата си
съзрях познати полянки на
волни безгрижни игри. Ето
ги спретнатите къщи с
китни дворове и градинки. А там, на височината
се белееше училището с

тополите в двора, които
вишат върховете чак до
самото небе. Черковицата
се затуля от дърветата
и се вижда съвсем малко,
само клепалото личи отдалече. Ето и сенчестия
равен път, наречен „Алеите”, който води към лозята, а далеч – далеч, нейде
зад града, едва се белеят
каменните кръстове на
гробницата в местността
„Дайдър”, на падналите
войници...
Виолета П. Кожухарова
„Добруджанска поща”,
№7, 4 август 1941

Как бай Али Осман се научи
да пуши цигари

Гана ДРАЖЕВА,
р. 1916 г., с. Саръгьол, Тулчанско

Д

ойдох в България и случих на мъж

Там говорихме в къщи на български. Нашите
бащи и майки не знаеха румънски. Учителите
ни биеха, когато говорихме на български. Дойдохме
есента на 1940 г. от Северна Добруджа. Бях на 24
години, но още не бях омъжена. Настаниха ни в Царев
дол, там се омъжих. Бяхме осем деца, четири момичета и четири момчета. Всичките дойдоха тук, нали
бяхме българи. Много пътувахме, дойдохме с влака от
Бабадаг. Докараха ни с камиони в Тутракан. Успяхме
да вземем малко багаж, оставихме по-големите неща,
взехме само дрехите. Бабите плакаха, че си остават
къщите, пък ние се радвахме, че мислихме кой знае
къде отиваме – на хубаво. Е, пак, живейме де. Първо
дойдохме в Тутракан, а оттам в Царев дол. Те знаеха
къде има празни къщи, имаше царевица – обрана, орязана. Като тръгвахме от Северна Добруджа, първо
тръгнаха мъжете с камиони и добитъка, а ние – след
оден съм през румънско време.
тях. Настаниха ни в хубава къща. Там преди това са
Като 10-годишен продавах гевреци. Помня като
живели румънци, и македонци имало, ама те отишли
се изтегляха румънците и след тях дойдоха бългав Румъния. Направиха замяна на земите. Дадоха ни
толкова земя, колкото оставихме там. Ходихме рите. Хората казваха „България идва!”. Давахме без пари
гевреци на войниците. И те изкараха една кутия цигари
после с влака на гости там 3-4 пъти.

Али Осман ТОПАЛ
роден през 1927 г., Тутракан

Р

„Слънце” и черпиха и аз така се научих да пуша.
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Щастлива съм, че познавам тези хора!
Стоянка ПАВЛОВА,
С. Нова Черна
полите на Стара
планина. Сред калдъръмените улички и
чардаклиените къщи. Сред
работилниците.Сред ромона
на балканската рекичка и
старинната чешма с медния
тас. Под звуците на птичи
песни. Сред проснатите по
балконите шарени черги.
Сред сладостното ухание на
пърленки, симиди и гевреци. Сред музея на открито
„Етъра” се състоя предста-

В

вянето на сватбени обичаи
по проект, в който участваха
автентичните състави към
читалищата на с. Нова Черна, с. Горна Росица, общ.
Севлиево, с. Драгиново, общ.
Велинград, с. Бърдарски
геран,общ. Бяла Слатина и с.
Белгун, общ. Каварна.
Красива, многоцветна, с
багрите на слънцето грееше
носията на родопските момичета. Интересно в своята
оригиналност беше и облеклото на банатските българи
от Врачанско. Изненадахме
се, когато видяхме носии,

Фолклорният ансамбъл
„Черненци” при НЧ „Васил Йорданов -1942 г.”,
с. Нова Черна участва
в проект „Сватбената
обредност – единство и
многообразие”. В Архитектурно-етнографския
комплекс „Етър” в гр.
Габрово, на 28 август
т.г., те представиха
фрагмент от „Извеждане на булката и въвеждането й в дома на
младоженеца”.

подобни на черненските и
веднага заговорихме жените,
които ги носеха. Оказа се, че
са от Каварненско, потомци
на преселници от Северна
Добруджа, и то не от къде да
е, а от село Еникьой, съседно
на Черна.
Радвахме се на всички и
на всичко. Но публиката се
радваше на новочерненските
самодейци. Още когато облякоха носиите, привлякоха
вниманието на журналисти, етнографи, специалисти и обикновени зрители.
Пембяни, зелени, оранжеви,
джандармени, гивезени въл-

нени чукмани. Бели и жълти
шалове на паячета, на леса
два и на три реда, с дълги
копринени ресни, падащи
върху раменете на жените.
Престилки, на които всеки
бод заема точното си място
в правилно подредени геометрични фигури. Ажурените
чорапи. Шитите терлиците,
в които от край време са
запазени цветовете на българското знаме. Сребърните
и златни накити. Отделно
джанфезените костюми с
престилки, на които не липсва нито дантелата по края,
нито панделките, в средата,
на които са зашити красиви
копченца. Ей, тъй, просто,
защото черненката можела
не само да тъче и да преде,
да копае и да жъне, да се
съобразява с реда в чуждата
къща, населявана от свекър,
свекърва, зълви и девери, но
защото тя обичала красотата
и я пресъздавала до последния детайл около себе си.
Черненск ата носия се
облича бавно. Обръща се
внимание и на най-малката
подробност – колко се вижда
ризата под чукмана, опънати
ли са плохите, как е забраден шалът – защото това е
цял ритуал, как са сложени
кованеца, аскиите, интишата, китките. Майката помага
на дъщеря си да се облече
с взискателен и критичен
поглед до излизането й на
улицата.
Новочерненският самодеен състав представи обичая
„Извеждане на булката и въвеждането й в дома на младоженеца”. Интересни бяха
различните акценти по време
на сватбата. Например - капризите на кръстника, който
насред пътя иска да седне на
столче, да пие ракия, която
не харесва, после да пие
вино, но от най–хубавото,

Лицето на тутраканското читалище -

„Дунавска младост” покори
италианската публика

П

рез м.юли танцова формация „Дунавска младост” при ОНЧ „Н.Й.Вапцаров”
участва в международен фолклорен фестивал, който се провежда ежегодно в
италианските градове Масса и Кампорджиано и със своите изпълнения заслужи
овациите на темпераментната италианска публика.
Момичетата и момчетата на хореографката Елена Атанасова изнесоха осем концерта в различни населени места и навсякъде са приети с респектиращо уважение
заради изкуството от висока класа, което показват на всички сцени.
През новия творчески сезон предстои още много работа, безкрайни репетиции за
усвояване тънкостите на народния танц, множество концерти, които тутраканската
публика винаги очаква.

добруджанското.
Смях предизвика у всички
зрители „Аризмата” – даряването на младоженците.
Единият от деверите пита
поотделно всички близки
какво ще дарят и прави резка
с нож на стената на къщата. Строг, взискателен, но
много духовит, самодеецът
Веселин Владимиров бе в
ролята на главния девер на
сватбата, той предупреждава, че обещаното трябва да
се изпълни.
– Ко ши арижи свекъру?
– Давам конти с талигата /
конете с каруцата/, ралуту и
буруната /браната/.
– Кун ги дъдеш, конти –
вълци дъ ги йдът.
– Ааа, ши ги дам, ши ги
дам.
– Ко дава свекървата?
– Давам нущувата с браш-

ноту, кубилцъта с бакърити и
ина връсца алтъни. /нощова
с брашно, кобилица с медни
кофи и златен наниз./
– Кун ги дъдеш, брашноту
молците дъ гу йзде.
- Ааа, ши ги дам, ши ги
дам. – И така нататък се питат всички близки и роднини
всред всеобщ смях.
Но истинското веселие настъпва после, когато започват
хората буйни и весели, сред
всеобщи викове под звуците
на младия, но с опит акордеонист Красимир Николов,
който от 15-годишен свири
на тези самодейци. И млади,
и стари играят своя вихрен
танц, отдадени на мига.
На поляната, пред къщата,
където се състоя представянето на обичаите, имаше
поставени пейки за зрителите. Всички бяха насядали и

пазеха тишина. Когато новочерненци - 33-ма самодейци
младежи, девойки, мъже и
жени заиграха, публиката
скочи на крака. Всеки започна
да снима с мобилни апарати,
фотоапарати, камери. Някои
се наредиха встрани да играят, други свиреха с уста,
въодушевени от буйните
хора. Всички ръкопляскаха в
екстаз. Акордеонът свиреше
мелодията. Тъпанът сякаш
отмерваше не тактовете, а
ударите на сърцата.
А аз? – Аз бях щастлива.
Гордеех се, че познавам тези
хора, Че ги срещам по улиците на Нова Черна. Че това
са моите съселяни, мои ученици, които накараха всички
да им станат на крака и да ги
аплодират. Тук, сред полите
на Стара планина, сред люлката на българщината.

Самодейците от с. Варненци участват
в "Eurofolk”

Калина ГРЪНЧАРОВА
лед успешното представяне на Старопланинския събор
„Балканфолк`2010” през м.
май в гр. Велико Търново, когато продуцентите
връчиха Препоръка, чрез
която оцениха изпълненията на Кукерската група,
Женската фолклорна група
и танцовия състав при НЧ

С

„Светлина”, с. Варненци
за достойни да представят българското народно
творчество в Европейския
шампионат по фолклор
„Eurofolk”, от днес самодейците са в Приморско,
за да ще покажат фолклорното богатство на
тутраканския край.
„Черните кукери” от с.
Варненци винаги са предиз-

виквали интереса у публика
и оценяващо жури и са
печелили призови места с
участията си. Амбицията и
жизнерадостта в изпълненията на Танцовия състав
и Женската вокална група
не им отстъпват по атрактивност.
Да им пожелаем успешна сценична изява и край
морето!
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"Речни ноти" като емблема
на Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
Силни гласове, добро сценично присъствие, амбиция
за победа, нови приятелства – така можем в кратце да характеризираме
преминалия за девети път
Международен фестивал на
изкуствата „Речни ноти”,
който и този път се проведе на брега на р. Дунав.
Малки, големи и още поголеми момичета и момчета излизаха на фестивалната сцена един след друг,
а журито съставено от
музикални педагози и специалисти, водено от композитора Хайгашод Агасян
за пореден път бе затруднено в избора си. Особено
при трета възрастова
група, където най-ярко
се отличаваха гласовете

на българката Красимира
Атанасова от гр. Шумен и
Теона Тевзадзе от Грузия.
В конкурсния си репертоар
те представиха сложни за
изпълнение, макар и популярни песни, които дават
възможност за изява на
гласа и таланта.
В крайна сметка Гран
при от „Речни ноти`2010”
отнесе в Грузия 17-годишната студентка по журналистика Теона Тевзадзе, а
първата награда взе българското момиче, което е
и една от стипендиантите
на Министерство на образованието, младежта и
науката.
Присъствалите на конкурсната част и на Гала
концерта на победителите
със сигурност още помнят
10-годишния Иван Иванов и

Робърт Ангелов от силната музикална школа на гр.
Горна Оряховица, изпълненията на гостите от
Узбекистан, вкл. и члена на
журито Мансур Ташматов,
на децата от Молдова, Грузия и Казахстан. Усмивки
и аплодисменти отнесе
най-малката участничка
в конкурса – 5-годишната
тутраканка Радина Бъчварова.
Хайгашод Агасян беше
категоричен пред репортерския микрофон на „Тутракански глас”, че фестивалът е успешен и трябва
да продължава. „Тук идват
да пеят деца с изключително силни гласове, каза той.
Всяка година на нас, журито, все по-трудно ни става. Но, искам да поздравя
на стр. 9

Родова среща на Кръстевия род
Николина Мицова ЖЕЛЕВА,
гр. Главиница
21 август 2010 г., 10 часа
сутринта. На площада пред
Община Балчик се събират
много хора, около 400 души,
от всички краища на страната. Има гости от Румъния и от
Венецуела.
Иванка Сивкова, дъщеря
й и внучката са главните
организатори.
Аз не съм от този род,
снаха съм, но това което
почувствах ще съхраня в
душата си до края на дните
си. Много радост и спомени,

веселие и смях.
Какво по хубаво от това
човек да се върне към старите си корени, да си припомни
с умиление за тези, които
вече ги няма, и на които
дължи много.
Има неща, които човек
помни цял живот и други,
които се предават от поколение на поколение.
Историята, снимките и
всички данни в книгата “Реката на живота” написана от
Иванка Сивкова, потомка на

Кръстевият род по майчина
линия са една бъдеща семейна реликва, която трябва да

се съхранява и обогатява
във времето и да се предава
с много любов от нашите
наследници. Защото какво
е човек без корени?
Аз съм горда, че съм снаха в този род, род с дълга и
интересна история.
От името на всички наследници от рода на Желю
Кръстев Стоянов, син на
Кръстьо, благодаря на Иванка Сивкова за огромния
и всеотдаен труд за това
добро дело – издирването

и написването на историята
на Кръстевият род и организирането на родовите
срещи.
Град Добрич е столица на
Кръстевият род. Там живеят
265 човека, в гр. Варна –136,
гр. Балчик – 53, гр. Силистра
– 25, гр. Главиница – 4, гр.
Тутракан и с.Сокол – 7, с.
Зафирово – 13, с. Богданци
– 5 и в много още градове
и села.
Из “Реката на живота”
“Животът е река, в която
има обич и мъка, радост и
тъга. Силна и мътна след

буря и дъжд – пенлива и
дива. Понякога тиха и бистра
сълза шуми като ласка. С
приливи и спадове следва
своя път по течението и никога срещу него. Неусетно
кога стига до голямата вода.
Влива се в нея. Слива се с
неизвестността, в безкрайността. Вървя по течението
на реката, водена от стихията на живота, с желанието
да проследя пътя на цял един
многовековен род – Кръстевия род !

Началото започва в ранните години на поробена
България с историята на
селото, където са живели прародителите ни - с.
Зимница. Споменава се за
първи път в турски документ
през 1591 г. под името Карахисарли. Опожарявано,
опустошавано, местено за
една нощ на друго място, за
да оцелее. Последно селото
съществува на това място от
1812 г. под името Къшлакьой
(Зимница).
В това село живеело семейство с двама братя и
една сестра: Стоян, Никола
и Яна. Живеели в робство,
труд и лишения, но с почит и
уважение.
По време на Руско-турската война, през 1829 г. семейството на Стоян и Иванка се
заселило в Сливен. Те имат
четири деца. Петър, Калина,
Кръстьо и едно малко момче,
чието име не знам, пише
Цонка Сивкова. През 1846 г.
дванадесетгодишното момче прекарвало конете през
реката на паша. Тогава го
настига друговерец и го по-

топил в реката. Удавил го ей
така, без причина. Кръстьо
отмъстил.
На другия ден напуснали
Сливен. С два коня прекосили Балкана, минали
край морето и стигнали до
с.Аджилар, близо до Тулча.
Там се заселили. По-късно
при тях дошъл и брат им
Петър.
Кръстьо поел друг път в
живота. Нямал свой дом, все
бил в движение. Участвал
активно в народноосвободителната борба. Четническото
му оръжие е запазено много
след него, помнят го внуците
му. Бил на четиридесет и три
години, когато се задомил
със Стоянка. След войната
живели в Тулча, където им се
раждат девет деца. Кръстьо
тачел руснаците-освободители, затова си купил двор и
воденица в Башпунар, село
с преобладаващо украинско
население, заобиколено
от гора. Построил си къща,
където живели с децата
си. Там Кръстьо и Стоянка
живели при сина си Петър
до дълбоки старини, той до
деветдесет, а тя до сто и

седем години.
След сключване на Крайовската спогодба между
Румъния и България, в Башпунар останал в бащината
си къща Петър. Другите братя Стоян, Жельо, Иван и Фотин се заселили в с.Косара,
Марийка в с.Рилци, Иванка
в гр.Балчик, Донка във Видинско, а Параскева във
Варна.
Наследниците, родени по
права линия от Кръстьо и
Стоянка са 1043, а с приемни, зетьови и снахи наброяват 1550 души.»
«Четвърт век ми бе нужно,
пише Иванка Сивкова, да
достигна до всеки и проследя живота му, да разнищя
спомените на времето. Изтривах праха върху снимки
и албуми, дълбаех надписи
върху надгробни плочи, премахвах следите на времето.
Това бе невероятно усещане
– аз живях в тяхното време,
усещах дъха му, техните
чувства, радости и болки.
Времето с моя род не спира,
шумът на реката не стихва. И
още е така, докато КРЬСТЕВИЯТ РОД го има!”
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"Речни ноти"...
от стр. 8

специално ръководството
на вашата община и Доротея Бальовска, че успяха в
тези кризисни времена да

съхраните това чудесно
нещо – фестивалът „Речни
ноти”. Много малко хора се
впускат в такава „аван-

тюра”, кризата за тях е
оправдание.”
Силно впечатлен от
„Речни ноти” бе и проф.

Мирослав Недялков, преподавател в ШУ „Епископ
Константин Преславски”
и член на журито. „Тук чух
много добри гласове. Изненадан съм от прекрасната
организация на конкурса,
от добрата педагогическа
и организаторска работа
на Доротея Бальовска. Такива фестивали трябва да
има.” – каза той.
По време на Гала концерта, лауреатите бяха
аплодирани и поздравени
от посланика на Казахстан
у нас Н.Пр. Темиртай Избастин. Традиционно от
Казахстан в тутраканския
фестивал участват силни
изпълнители, които обикновено печелят призовите

места, вкл. и Гран при.
Да. Фестивалът завър-

ши. Оставаме в очакване
на новото му издание…

Румънци и узбеки участваха в Празника на реката
Калина ГРЪНЧАРОВА
Символично преплуване
на р. Дунав, демонстрации
със скутери, състезания
с лодки, ловко
преминаване
по греда намазана с грес,
забавления за
децата, рисунки на асфалт
и други занимателни игри
съпътстваха
Празника на
реката, който
се проведе на
22 август.
Тутраканци
обичат своя
празник и вече
десета година
на брега на р.
Дунав се стичат стотици
хора. Да се забавляват, да
наблюдават и
разбира се да
участват в
шоуто.
И този път
приготвянето
на рибена чорба бе на почит
– с участието
на четири отбора, включително и от съседна Олтеница. Румънският отбор
получи специалната награ-

да за своята рибена чорба,
която имаше характерен
за тази кухня вкус, заради
различните използвани

подправки.
Празникът „звучеше”
международно и заради
Мансур Ташматов от Уз-

бекистан, който след журирането на фестивала
„Речни ноти” остана и за
това събитие като участ-

ва не само в риболова, но и
с песен на сцената.
Интерес към зрелищния
конкурс „Мис Тутракан”

този път бяха проявили от
гр. Русе. Русенско девойче
спечели короната на красотата – това е 18-годишната абитуриентка
от Професионалната
гимназия
по облекло
Христина
Иванова. Тя
е участвала и в други
конкурси за
красота в
София, Варна, Бургас и
Пловдив, но
най-големият й успех е
на „Мис Топ
лице на България”, където е първа
подгласничка. В нашия
конкурс нейни подгласнички бяха
14-годишната Вероника
Петрова от
Тутракан и
17-годишната Вероника
Николова от Русе.
Празникът завърши с речен купон с участието на
фолкпевицата Бриана.

За своето стихотворение озаглавено „Празник на
реката” Васка Андреева получи грамота и награда.
На снимката: Авторката прочете стиха пред публиката.

Празник на реката

Боже, колко бързо мина веч една година!
Пак ни чака Празник на реката,
пак децата ще се изявяват кой със стихове, кой с ревю,
всички ще се забавляват.
Весело ще бъде знаем си го отпреди,
мило драго всеки дава, да се изяви.
И плувци ще има,
и ловци на риба,
и чорбата рибена ще се приготви
от рибари най-добри.
Слънцето пак ще залезе,
залез чуден ще ни озари.
Ний щастливи ще си тръгнем,
ще говорим дълги, дълги дни.
Васка АНДРЕЕВА
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Отново победители
Н

а 28 и 29 август т.г.
в гр. Лом се проведе
първият кръг от републиканското първенство
по водомоторен спорт и
турнир за купата на „Пристанищен комплекс-Лом"
ЕАД. В надпреварата се
включиха 9 отбора от Лом,
Русе, Тутракан, Кърджали,
Варна (2 отбора), Първомай, Казанлък и Балчик.
Сред толкова силна конкуренция, Клубът по водомоторен спорт от гр.
Тутракан се пребори отборно за второто място,
като се нареди след Клуб
ПОРТ Лом.
В индивидуалната надпревара и тримата тутракански състезатели се качиха
на почетната стълбичка
в четири класа. Павлин
Стефанов защити вицещампионската си титла
в най-масовия клас SC 550
куб.см. от 2009 г. През
тази година той дебютира
и в клас Р-1000 и зае трето
място.
Пилотите Камен Чими-

дялков и Никола Тодоров
защитиха шампионските си
титли и грабнаха призовите места в двата детски
класа - SA 250 куб. см. и JT
250 куб. см.
Припомняме, че Камен е
трикратен републикански
шампион за 2006, 2008, 2009
г. в клас SA 250, а Никола
- двукратен републикански
шампион за 2008 и 2009 г. в
клас JT 250.
Клубът изказва благодарност на всички свои
съмишленици, с помощта,
на които стана възможно
участието в турнира.
Клубът по водомоторен
спорт-Тутракан е създаден
през 2006 г. Основните
цели, които си поставя
са свързани с развитието
на водомоторния спорт -обучение на скутеристи и
водомотористи, участия
във водомоторни състезания, постигане на високо
спортно майсторство в
областта на водомоторния
спорт.
За краткия период, през

който Клубът осъществява
своята дейност са постигнати значителни резултати, като най-същественият
е възраждането и развитието на един позабравен
и интересен спорт. През
годините отборът участва във всички организирани турнири и кръгове от
републикански първенства,
които се провеждат в градовете Лом, Варна, Кърджали, Русе и Тутракан.
Отборът се представя
на високо ниво и заслужено
печели първите места в
различните класове. Традиционно добро е представянето на състезателите в
класовете SA 250, JT250, SC
550 и R1000, в които има
спечелени множество индивидуални златни и сребърни
медали в републиканските
първенства.
Клас SA 250 се представя от Камен Мирославов
Чимидялков трикратен републикански шампион завоювал златните медали през
2006, 2008 и 2009 г.

Клас JT 250 е нов клас
във водомоторния спорт
в България, който се въвежда през 2008 г. и вече
има своя фаворит - Никола
Димитров Тодоров. Той е
двукратен републикански

шампион и безапелационно
печели титлата през 2008
и 2009 г.
Павлин Димитров Стефанов представя най-масовия и най-атрактивен клас
SC550.

ФК "Белица” дебютира успешно в Североизточна "В” група

Старт за Областната
„А” футболна група

- Победа, равен и загуба е равносметката след изиграните три кръга
Калина ГРЪНЧАРОВА
К „Белица” (с. Белица) е отборът, който
представя Силистренска област в първенството на Североизточна "В"
футболна група. Участието
си стартира на 15 август,
като домакинства среща с
ФК “Велики Преслав” (Велики
Преслав).
На изцяло обновения стадион „Христо Ботев” в селото дойдоха много фенове,
желаещи да видят дебюта
на своите в третото ниво на
българския футбол.
Съдии на срещата бяха
Ал. Ангелов, с помощници
М. Хараланов и К. Николов
(и тримата от Търговище) и
четвърти съдия Св. Тодоров,
а делегат на мача бе Д. Димитров от Русе.
Домакините от „Белица”
доминираха тотално през
целия мач. Те започнаха със
самочувствие и още в 7-та
минута ветеранът с №9 Ми-

Ф

Треньорът на "Белица" Валериан Богату (в средата) и
пом.-треньорът Анатолий
Леков (в ляво)

рославов бе изведен очи в
очи с вратаря на гостите, но
не успя да го преодолее. В 12та мин. „Белица” изпълниха
последователно два ъглови
удара, без да създадат реална опасност. 15-та минута
удар от 25 метра на №7 Г. Георгиев мина на сантиметри от
горната греда. До 20-та мин
отбора на “Велики Преслав”
не бе минавал центъра на
игралното поле. През първото
полувреме се изви и лятна
буря с проливен дъжд.
Второто полувреме гостите
започнаха по-активно, но в

60-та минута
получиха и
първия жълт
картон - №5 П.
Дечев, който
десет минути
по-късно получи втори жълт
картон, а оттам и автоматично червен
и ФК „Велики
Преслов” довършиха мача
с 10 футболисти.
Петте минути продължение, и финалният натиск
не доведоха
до резултат и
На колажа: Отборите на „Белица” и „Рапид”; Мениджърът на ФК
мачът завър„Белица” Димо Денчев и футболистът Габриел Георгиев с хеттрик
ши 0:0.
Треньор на в мача с „Рапид”
ФК „Белица” е
в 8 мин., когато капитанът на последните 10 минути на
румънецът Валериан Богату.
Белица № 7 Габриел Георги- мача, когато паднаха 3 гола.
На 22 август ФК „Белица”
ев изпълни перфектен пряк Първо в 81 мин. невероятниизигра и втория си мач за
свободен удар и откри лич- ят № 7 Габриел Георгиев офсезона, като гостува на ФК
ната и тази на отбора голова орми своя хеттрик. В ответнасметка. След гола, отбора на та атака, малко изненадващо
„Рапид” тръгна да оспорва футболистите на „Рапид”
отсъденото нарушение и стигнаха до попадение. В 82
за обида към съдията рано мин. се разписа №18 Златев.
под душовете се оказа № 21 В даденото 2 минутно проХристов. Системно мачкай- дължение, влезлият като реки опонента си домакините зерва № 12 Илиян Георгиев
наложиха тотален контрол оформи разгромния резултат
върху мача. Така се стигна до в този мач.
42 мин., когато след индивиСтатистиката на мача сочи
дуални действия в наказател- още общо 6 жълти картона по
ното поле, изключителният в три за двата отбора и един
този мач № 7 Габриел Геор- червен за „Рапид”. Съдия
гиев намери мрежата и удвои на мача бе Деян Павлов, с
резултата. Головият празник помощници Калин Мечков и
продължи малко след нача- Михаил Милев и тримата от
„Шабла”. Домакините се налото на второто полувреме. В Търговище. 4-ти съдия - Каложиха с класическите 3:0
48 мин. тръгвайки от центъра лоян Кирилов и делегат Плас хеттрик на Бойчо Марев.
№ 9 Мустафа Мердам (Миро) мен Костадинов от Варна.
И трите гола паднаха през
напредна към вратата на
Снимки:
второто полувреме. Отборът
гостите, финтира вратаря и
Кворум Силистра
на „Белица” имаше няколко
п о к ач и
изгодни положения, които не
до 3:0.
успя да реализира.
И г р ата
Делегат на този мач бе
съвсем
Иван Нарлев, а четвърти
се уссъдия Светлин Стефанов и
покои
двамата от Силистра.
с л е д
В третия кръг – на 29 авт о з и
густ, „Белица” срещна на свой
гол. Дотерен Рапид” (Шумен). Отбокато не
рът на Димо Денчев буквално
се стиг- Проливен дъжд валя на мача с
размаза с 5:1 противника.
н а д о "Велики Преслав"
Голова фиеста започна още

През 2009 г. Павлин Димитров печели сребърен
медал в Републиканското
първенство, като побеждава многобройната и силна
конкуренция.

Н

а 4 септември стартират мачовете от Областната „А” футболна група. В събота е първата среща
на ФК „Спортист” (с.Преславци) с гостуване на
ФК”Добруджа” с. Ситово. На 5 септември, неделя, ФК
”Заря - 2006” (с. Цар Самуил) на свой терен ще срещне ФК
”Брадвари” (с. Брадвари), ФК”Левски-96” (гр. Главиница) ще
гостува на ФК ”Добруджа” (с. Искра).
Началото на срещите за юношите е 15:00 ч., а за мъжките
отбори – 16:30 ч.
Днес от 17.30 часа в Областния съвет на БФС-Силистра ще
се проведе първата за сезон 2010-2011 среща на футболните
рефери и делегати обслужващи областното първенство. Срещата е във връзка с предстоящия старт на първенството, информира председателят на ОблС на БФС Георги Нарлев.
Припомняме, че на 10 август бе теглен жребия за настоящото първенство. Областната „А” група се състои от 2 групи
– Западна и Източна, като в Западната играят отборите на
Тутраканска и Главинишка общини. Западната група включва
10 отбори - ФК ”Добруджанец-2005” (Алфатар), ФК ”Айдемир”
(с. Айдемир), ФК ”Добруджа” (с. Ситово), ФК ”Спортист” (с.
Преславци), ФК ”Силистра-2009” (гр. Силистра), ФК ”Раковски-2005” (с. Калипетрово), ФК ”Заря - 2006” (с. Цар Самуил),
ФК ”Брадвари” (с. Брадвари), ФК ”Добруджа” (с. Искра) и
ФК ”Левски-96” (гр. Главиница).

ФК "Белица”
играе и в Купата на
аматьорската лига

Ф

К „Белица” се наложи с класиката от 3:0 над „Черноломец 04” (Попово) в мач за Купата на аматьорската лига. Срещата се проведе на стадиона на ФК
„Скрита сила” в с. Мъдрево на 25 август, съобщи председателят на Областния съвет на БФС Георги Нарлев.
В другия двубой, ръководен от силистренска тройка
съдии, „Скрита сила” (с. Мъдрево) победи като гост отбора на „Кубрат” с 2:0. Така на 8 септември от 17.00 часа
отборите на „Белица” и „Скрита сила” в пряк двубой ще
решат кой да продължи напред.

3-9.09.2010 г.
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Мартин Стефанов Бъчваров, гр. Тутракан

ВРЕМЕТО

Предимно слънчево ще бъде времето и в петък, а
дневните температури с още 2-3 градуса по-високи
и максималните ще са между 24 и 29°. Вятърът ще
стихне. В събота ще се появи отначало висока и
средна облачност, която ще се вплътни и до вечерта
на места в Западна България ще превали. В неделя,
понеделник и вторник ще има разкъсана облачност.
На отделни места е възможно слабо да превали. През
трите почивни дни чувствителна промяна на температурите не се очаква. Поради облачността, сутрешните ще са малко по-високи, а дневните - малко
по-ниски. В сряда се очаква слънчево време.

Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
в сградата на Поземлена комисия.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
Продавам
къща с двор 700 кв.м.
в Тутракан
За справки: 0889 230 665

“Кентоя България” ЕООД
гр. Тутракан

Продава къщи с
За кон
так
ти:
възможност за лизинг.
в офиса на
Дава под наем
ул.”Ропотамо”№1
къщи и офиси
или на тел.:
0866/61 014 и 0898597134
на изгодна цена!

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 септември – Надя ХРИСТОВА, хигиенист, СОУ „Йордан Йовков”
4 септември - Иван ДИМИТРОВ, работник, Община Тутракан
4 септември – Синем МОРОЛУ, 10 б

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Септември 2010 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

клас, СОУ „Йордан Йовков”
7 септември – Николай ЧОБАНОВ, общински съветник, БСП, ОбС-Тутракан
8 септември – Петранка ДИМИТРОВА
– хигиенист, СОУ „Йордан Йовков”

9 септември – Иван НЕДЕВ, зам.-кмет
на Община Тутракан
9 септември – Петкана МОРАРОВА –
хигиенист, СОУ „Йордан Йовков”

СМЯХ
Сръбска църква. Жена влиза да
се изповяда:
- Дедо попе, я съм грешна.
- Що си сторила бре, жено?
- Е, па я съм друг муж погледнала.
Отваря дядо поп "престъпление
и наказание", листи и отсича:
- „Погледнала друг муж” - една
седмица пости.
След две седмици същата жена
пак отива при попа да се изповяда:
- Отче, я съм много грешна.
- Съга що сторила си бре,
жено?
- Е, па я съм друг муж целивала.
Пак отваря дядо поп книгата,
чете и отсича:
- „Друг муж целивала” - две

седмици пости.
След един месец жената пак
отива при попа:
- Отче, я съм много, ама много
грешна.
- Що стана бре, жено?
- Па я съм курец джвакала.
Отваря дядо поп "Престъпление
наказание”, търси къде е това
"джваканье на курец", ама не може
да го намери. Изпаднал в затруднение пита колегата си - поп в
същата църква:
- А бре, попе, за джваканье на
курец що сме давале?
- Е па, ако е била лепа жената и
по 200 динара сме давале...

***

Мъж се връща от работа и на
яката му червило.
- Скъпа, мога да обясня...

- Няма нужда, мили! Колежката
ти е имала рожден ден, целунал си
я за поздрав иии...
На другия ден същия се връща
по-късно от работа, а на ревера
му рус косъм и аромат на чужд
парфюм:
- Скъпа , мога да обясня...
- Мили, няма нужда, така е в
градския транспорт, може да ти се
лепне косъм в тази тъпканица!
Жената заминава командировка, но се връща ден по-рано. В
спалнята странен шум, разпилени
дрехи още от входната врата.
Застава на вратата на спалнята, а
вътре съпругът с дама.
- Ама, какво става тук?
- Скъпа, ти си УМНА жена, все
ще измислиш нещо. - вдига рамене съпругът.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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