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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 34

Година XLIX

21 септември 2010 г.

Цена 0.50 лв.

Днес:

Тутракан празнува
свободата си

Уважаеми тутраканци,
За нас е чест
да Ви поздравим
с празника на града -

21 септември!
Благодарим на всички, които обичат Тутракан и
допринасят за неговото развитие и просперитет.
2010-та е юбилейна – навършват се 70 години от
възвръщането на Южна Добруджа в пределите на
майка България. 70 години – свободен Тутракан!
Нека бъдем достойни пазители и продължители
на традициите и изконните български добродетели, единни и мъдри при решаване на проблемите в
името на доброто ни бъдеще.

Честит празник!
Георги ГЕОРГИЕВ,
Кмет на Община Тутракан
Любомир БОЕВСКИ,
Председател на
Общински съвет-Тутракан

Краси Костадинов
е първият абсолютен
шампион на България

- Тържествена сесия на Общинския съвет и заря-проверка ще ознаменуват 70-годишнината от подписването на Крайовския договор
- Популярни български интелектуалци с литературно-музикален
спектакъл в следобедните часове
Калина ГРЪНЧАРОВА
очно преди 70 години,
след подписването на
Крайовския договор
между България и Румъния,

Т

на 21 септември 1940 г. в
Тутракан влиза българската
армия и така градът се освобождава от продължилата
около 25 години румънската

окупация. Освободителният
поход на българския войник
продължава хода си в цяла
Южна Добруджа.
„На Парижката конферен-

ция за мир през 1946 г. са
съхранени довоенните държавни граници на България
с присъединената през 1940
г. Южна Добруджа, като в
на стр. 3

Ротарианци отбелязаха петгодишен юбилей
- С три хиляди
лева ще подкрепят развитието
на детския футбол в общината
Калина ГРЪНЧАРОВА
отари клуб Тутракан
навърши пет години.
Празничното честване бе осъществено на 11
септември в присъствието
на приятели от клубовете
в Кълъраш (Румъния), гр.
Русе, и гр. Свищов, както
и членове на младежката
организация Интеракт. Тук
на стр. 4

Р

Калина ГРЪНЧАРОВА
ветовният и европейски шампион по канадска борба Красимир
Костадинов „Херкулес” (Тутракан) спечели златото в категория
до 100 кг на лява и дясна ръка на завършилото през уикенда в
Поморие републиканско първенство по този атрактивен силов спорт.
За първи път Българската федерация по канадска борба въведе абсолютна категория за мъже, в която се срещат победителите от всяка
от останалите категории. Най-подготвен от всички се оказа Краси Костадинов, който на финала победи своите противници и спечели титлата
"Абсолютен шампион на България за мъже на лява и дясна ръка".
Състезанието е последна квалификация за определяне състава на
националния отбор, който ще представлява България на световното
първенство в Лас Вегас (САЩ) от 4 до 12 декември тази година.
В шампионата участваха и още няколко състезатели на „Херкулес”
(Тутракан). При юношите на лява ръка в категория до 70 кг четвърти е
Михаил Калчев, а при мъжете в категория до 80 кг също четвърти се
класира Анатоли Тинков.

С
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
110 ГОДИНИ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО
„СОКОЛ” - ТУТРАКАН
На 18 септември, събота, СНЦ „ЛРД „Сокол” - Тутракан” отбеляза
юбилейна годишнина – 110 години от основаването на организацията. В местността „Къмпинга” бяха организирани дружествен
турнир по спортна стрелба в дисциплината „Скийт” и състезания
на ловци с кучета-птичари работещи на стойка.
В празника участваха представители на всички 16 дружинки
от Тутраканска и Главинишка община, които формират дружеството.
ШАХ ТУРНИР
Днес от 18:00 часа в Клуба на шахматистите под блок „Росица” ще започне шах-турнир, посветен на Празника на града и
70-годишнината от Крайовската спогодба. За победителите са
осигурени награди.
ПОЖАРНИКАРИТЕ ПРАЗНУВАХА
Пожаро-тактическа демонстрация на овладян „пожар”, възникнал в сградата на общината, представиха служителите от РС
„Пожарна безопасност и спасяване” – Тутракан в деня на своя
професионален празник – 14 септември. Подобни демонстрационни операции бяха показани и от пожарните служби в Дулово
и Силистра.
14 септември се чества като професионален празник на българските огнеборци за 15-та поредна година. На тази дата през
1905 г. в София по инициатива на 17 пожарни команди е открит
Първият пожарникарски събор – едно от най-значимите събития
в историята на пожарното и спасителното дело в страната.
КРИМИНАЛЕ
Значителни материални щети е нанесъл обаче пожар, възникнал
в къща по ул. „Сава Огнянов” в Тутракан на 11 септември около
13.00 часа. Късо съединение в ел. инсталация е причинило запалването, при което са унищожени 100 кв.м покрив и покъщнина.
Пожарът е потушен от дежурна смяна на местната противопожарна
служба, пострадали хора няма.
Плазмен телевизор е откраднат от къща по ул. „Боровец” в Тутракан. Престъплението е извършено в периода 06-13 септември.
Образувано е досъдебно производство.
На 14 и 15 септември са горели сухи треви и ниска растителност
в близост до околовръстния път и край лозята на Тутракан. Няма
материални загуби от пожарите, които са причинени от небрежна
работа с открит огън.
48-годишен мъж е загинал при челен удар между лек автомобил
и трактор. Произшествието е станало на 17 септември около 16.40
часа по пътя Силистра – Русе, в района на село Богданци. С.Т. (48
г.) шофирал с несъобразена скорост „Пежо” в посока Русе, загубил
управлението и се ударил челно в насрещно движещ се колесен
трактор. При удара загинал на място. Екип на Гражданска защита
е разрязал автомобила, за да извади загиналия. Другият водач не
е пострадал. По случая е образувано досъдебно производство.
2,8 промила отчела алкохолната проба на друг водач, установен
около 20.30 часа в петък в с.Нова Черна. 51-годишният К.Н. управлявал автомобила си „Москвич”, когато бил спрян за проверка от
служители на РУ „Полиция” – Тутракан. Срещу него е образувано
досъдебно производство.
29-годишен мъж е с леки изгаряния след опит да гаси пожар.
Произшествието е станало вчера около 11.00 часа в частен имот
по ул. „Рибарска” в Тутракан. Пожарът лумнал от неизгасен открит
огън, на които преди това възрастна жена пекла чушки, а вятърът
прехвърлил искрите върху съчки и сухи треви, а оттам и върху
гараж, изграден от фазер. Опитвайки да загаси пожара, мъжът
получил обгаряния по лицето, единия крак и едната ръка. Няма
опасност за живота му. Той е получил медицинска помощ и е освободен за домашно лечение. При пожара са изгорели гаражът и
3 куб.м дърва за огрев. Спасена е къщата, след като тутраканските
огнеборци успели да овладеят и загасят огъня.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
Общински център за извънучилищни
дейности
От 18 октомври 2010 г. отвори врати
новооткритият

Дамски фитнес център
С предложения за:
-

Аеробика за деца с наднормено тегло
Таебо - абитуриетски фитнес
Боди пънп - пилатес за млади майки
Пилатес - аеробика и фитнес за жени
Фитнес
Спининг
Степ аеробика
И всичко - за Вашия външен вид и
самочувствие!
Инструктори: от Елитна фитнес верига
„Атлетик” - София и „Олимпия” Тутракан

Заповядайте в Общински център за
извънучилищни дейности /бивш ОДК/!

21.09.2010 г.

Протест на КНСБ срещу промените в Кодекса
за социално осигуряване

П

ротестна кампания
срещу провежданата
от правителството
пенсионна реформа започна
ръководството на КНСБ.
Синдикатът построи палатков лагер в градинката
зад Народното събрание,
където ще бъдат събирани
подписи в подкрепа на изтеглянето на законопроекта за изменение на кодекса
за социално осигуряване.
Синдикатът призовава
гражданите да защитят
правата си и да кажат
"не" на внесения от правителството законопроект.
С него се предлага увеличаване на необходимия
осигурителен стаж за
пенсиониране с три години
плавно от идната година,
така че да стане до 2013
от 37 на 40 години - за мъжете, и от 34 на 37 години
- за жените. Предлага се и

повишаване на възрастта
за работещите при първа
и втора категория, отново
плавно, с две години. За жените трябва да стане от
47 на 49, а за мъжете от
52 на 54 в първа категория. Във втора категория
увеличението за жените е
от 52 на 54 години, а за мъжете от 57 на 59 години.
Увеличава се изискването
за действителен стаж от
12 на 15 години при пенсиониране на 65-годишна
възраст.
Предвижда се и увеличаване с три години на
осигурителния стаж на
заетите в отбраната, сигурността и специалните
ведомства. Нарастване на
учителския стаж с 3 години - за жените от 25 на 28
и за мъжете от 30 на 33
години. Повишаване на изискването за обезщетение

за безработица като
вместо досегашните
9 ще са необходими 12 месеца стаж
през последните 15
месеца. Отнета е
и възможността да
се закупуват пет години осигурителен
стаж при недостиг
на такъв. Друга причина за подписката
на синдикалистите
е намерение да се
отнеме доплащането Емилия ШАРБАНОВА
за „клас" на над 80 000
се включва в подписката
административни служисрещу внесения в парлатели като първа стъпка
мента законопроект за
за премахването му за
изменение и допълнение на
всички, както и липсата
Кодекса за социално осигуна гарантиран достъп до
ряване и ще вземе участие
здравеопазването за всичв националните протестни
ки и всеки.
действия.
Националният протест
Емилия ШАРБАНОВА,
на синдиката е предвиден
Председател на ОбС на
на 7 октомври пред парлаКНСБ-Тутракан
мента. КНСБ в Тутракан

Полицейска акция
Работни места за
"Децата тръгват
„Домашни помощници” на училище! Да ги
пазим
на
пътя"
Т
Д
Калина ГРЪНЧАРОВА
ридесет работни места за „Домашни помощници” ще разкрие
Община Тутракан в рамките на 14 месеца. Това
е времето за реализация
на финансирания по Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси"
проект.
Схемата, по която са
осигурени 192 395,47лв. е
"Грижа в семейна среда
за независимост и достоен живот на хора с
различни видове уврежда-

ния и самотно живеещи
хора - дейности "Социален
асистент" и "Домашен
помощник" - фаза 3". Тя е
насочена към подобряване
качеството на живот на
хора с увреждания и самотно живеещи хора, на
семействата, в които има
деца с трайни увреждания,
зависими от постоянни
грижи, чрез предоставяне
на посочената услуга.
30-те домашни помощници ще обслужват общо 60
потребители от Тутраканска община.

В Тутраканско

Най-малко подготвени
площи за сеитба

О

т Областната дирекция „Земеделие” информираха,
че в Тутраканска община има най-малко подготвени
предсеитбено площи – 14 230 дка. Най-бързи са в
община Силистра – с 50 хил.дка, община Главиница – с 30
хил.дка, а в останалите четири общини има готови по около
20-25 хил.дка.
В цялата област предсеитбено са подготвени общо 178 930
дка, а дълбоко изорани - 160 530 дка. С фосфорни торове са
наторени 25 900 дка в община Силистра, а с азотни - 28 100
дка предимно в землищата на Дулово, Кайнарджа, Силистра,
“ТГ”
Ситово и Тутракан.

Наградени антимафиоти

Г

лавен инспектор Илиян
Великов, началник на
Териториално звено
„Борба с организираната
престъпност”, и двама
оперативни работници
от звеното са наградени
с „Обявяване на благодарност” със заповед на директора на Главна дирекция
„Борба с организираната
престъпност” главен комисар Станимир Флоров.
Наградата им е присъдена
по предложение на директора на ОДМВР-Силистра
комисар Ивелин Иванов
заради проявена инициативност, професионализъм
и конкретен съществен
принос при реализацията на
операция „Каналджиите”. В
резултат на действията

им в края на август т.г.
беше неутрализирана организирана престъпна група,
занимаваща се с нелегален
внос на автомобили от ЕС,
които са обект на застрахователни измами.
Същата награда от директора на ГД „Борба с
организираната престъпност” главен комисар Флоров получиха през юли т.г.
други двама силистренски антимафиоти. Те бяха
отличени за постигнати
високи професионални резултати при разследването на случаи, свързани
с разпространяване на
порнографски материали с
деца в интернет и незаконно лихварство.
“ТГ”

о 29 септември ще
продължи традиционната полицейска
акция “Децата тръгват
на училище! Да ги пазим на
пътя!”. Инициативата цели
ограничаване на предпоставките за пътни злополуки с
учащи се в началото на новата учебна година, когато
рисковете за произшествия
нарастват.
В рамките на акцията ще
бъде осигурено полицейско
присъствие и контрол в
районите на училищата в
часовите пояси, когато децата отиват или се връщат
от учебни занятия. Вниманието ще бъде насочено към
рисковите пешеходни зони,
кръстовищата и спирките
на градския транспорт. Ще
се следи спазването на предимството на пешеходците
на сигнализираните пешеходни пътеки и скоростните режими от страна на

водачите на автомобили.
Съвместно с Регионалния
инспекторат на МОМН ще
бъдат изготвени графици
за провеждане на беседи с
децата от началната училищна степен за безопасно
поведение на пътя.
Предвидено е също участие на полицейски служители в родителски срещи
по проблемите на пътната
безопасност.
Статистиката сочи, че
от 01.09.2009 г. до 31.08.2010
г. в Силистренска област с
участието на деца и юноши са станали 29 пътни
произшествия, 8 от които
тежки. Загинали са 2 деца
(до 14 г. възраст) и 1 юноша,
пострадалите са 5.
В този период са допуснати три пътно-транспортни
произшествия от юноши
– неправоспособни водачи
на моторни превозни сред“ТГ”
ства.

Полицейски проверки
на заведения и клубове

М

ащабна полицейска
операция, насочена
към гарантиране
безопасността на децата, проведоха служители от ОДМВР-Силистра.
Предприети действия за
предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на
реда, противодействие на
наркоразпространението,
безопасност на движението и контрол върху режима
на присъствие на малолетни и непълнолетни лица в
питейните заведения след
22.00 часа.
Акцията на полицията е
продължила от 19.00 часа
на 14 септември до 22.00
часа на 15 септември,
обхващайки по-големите
населени места в цялата
област.
Служителите на реда
са посетили 41 питейни
заведения и 25 компютър-

ни клуба и зали за хазарт,
където са извършени проверки за пребиваване на
деца без придружител след
22.00 часа. Нарушения не са
констатирани.
В хода на операцията в
РУ „Полиция” – Дулово е
разкрита кражба на селскостопанска продукция, а
в РУ „Полиция” – Тутракан
е установен водач, употребил алкохол. Намерени
са 3 лица, едно от които
непълнолетно момиче, обявени за издирване. Съставени са 21 акта, предимно
по Закона за движение по
пътищата.
Служители на „Икономическа полиция” са иззели
30 кутии цигари марка
„Марлборо” без бандерол и
4 бутилки алкохол с изтекла валидност на акцизния
бандерол при извършените
от тях проверки в 16 търговски обекта.
“ТГ”

Тутракан празнува...
от стр. 1
договора за мир от 10 февруари 1947 г. границата между
България и Румъния е обявена за окончателна. Това
трябва да се знае от онези
онаглели румънски шовинисти, позволили си безочието
да възстановят „Компасът на
Велика Румъния” в Букурещ
със стрелки сочещи към
Тутракан, Силистра, Добрич
и Балчик. Унгария загуби и
Северна Трансилвания с два
милиона унгарци под чужда
власт. Присъединяването на
Южна Добруджа е първият
и за жалост последният
плод на „мирната ревизия”,
но този плод е дълготраен.
Благодарение на изстраданите и преосмислени поуки
от войните за национално
освобождение и обединение
българите в Южна Добруджа могат днес да честват
свободно оня „звезден миг”
отпреди 70 години в отечествената история, за който
сме длъжни да си спомняме
не само на кръгли годишнини.”, пише директорът на Института по история при БАН
акад. Георги Марков.
Честванията на юбилейната годишнина започват
в 11:00 часа с тържествено
заседание на Общинския съ-

вет, на което ще бъдат 1940 г. - хоро с войници
връчени символите на от българската армия
града. Директорът на
Историческия музей
Петър Бойчев и световният и европейски шампион по канадска борба
Красимир Костадинов
ще бъдат удостоени
със званието „Почетен
гражданин на Тутракан
и общината”. Почетния знак на Общинския
съвет „За граждански
принос” ще получат
двама мъже, които със
своята филантропия
през годините са помогнали на възпитаниците
от Социално-педагогическия интернат „Хрислектуалци – писатели, поети,
то Ботев” в с. Варненци
– това е софийският биз- актьори, музиканти. Групата
несмен Божидар Николов вече няколко години поред
и на общинската болница е гост на Тутракан, а тази
– французинът Жан-Пиер година в нейния състав са
Пасе. Ще бъдат връчени и включени издателят Иван
други награди, мотивът, за Гранитски, акад.Антон Донкоито е принос в развитието чев, автор на „Време разделно”, който на Празника
на община Тутракан.
Точно на обяд в ресторант на столицата бе удостоен
„Москва” ще бъде даден със званието „Почетен гражкоктейл, а два часа по-къс- данин на София”, акад. Гено – в 14:00 часа в залата на орги Марков – директор на
Общинския съвет е началото Института по история при
на литературния спектакъл, БАН, поетичните хора Георги
в който ще се представят Константинов и Маргарита
известни български инте- Петкова, актьорът Вели Чау-

Нова Черна помни своите герои
Стоянка ПАВЛОВА
о повод 70-годишнината от възвръщането
на Южна Добруджа в
пределите на майка България, на 17 септември т.г. на
площада в Нова Черна, беше
открита плоча „В памет на
загиналите новочерненци по
бойните полета за свободата
на България”. Събитието
стана реалност по проект на
Народно читалище „Васил
Йорданов–1942 г.” – „Историческата памет на българина-здрава основа за идните
поколения”, финансиран от
Община Тутракан.
Тържественост на момента и приповдигнатост на
духа придаваше Духовата
музика от Тутракан с ръководител Николай Николов.
Слова произнесоха кметът
на общината инж. Георги
Георгиев, директорът на
Историческия музей Петър
Бойчев, кметът на с. Нова
Черна Нехат Ебазер, на
които председателят на читалищното настоятелство
Тодорка Владимирова поднесе благодарствени адреси
за оказаното съдействие и
финансова помощ.
Велико Великов – син на
убития в боевете при Драва
Соболч Йордан Великов,
припомни за вдовишките
забрадки, за сълзите, за
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П

сираците останали след
последната война. Думите
му: „Българийо, за тебе те
умряха. Една бе ти достойна
зарад тях. И твойто име само
кат мълвяха, умираха без
страх!“ накараха всички присъстващи да затаят дъх.
Специални гости на откриването на мемориалната
плоча бяха децата и близките
на загиналите и участвалите
във Втората световна война.
Присъства и единственият
останал жив фронтовак от
Нова Черна Никола Гаврилов. Тържеството почете и
Савена Узунска, председател на ОбС на ветераните
и дъщеря на доброволката
Стефка Узунска от Тутракан.
Тържеството уважиха представители на читалище „Никола Вапцаров” - Тутракан,
директорът на СОУ „Христо

Ботев“ Дияна Станкова, директорът на ОУ„Свети Свети
Кирил и Методий“ в селото
Венелин Димов, жители на
Нова Черна и Тутракан.
Бурни аплодисменти заслужиха малките ученици,
възпитаници на Румяна
Статева, които облечени
в четнически униформи, с
развято знаме, изпълниха
с въодушевление песента
„Тих бял Дунав”. Ученикът
Тодор Златев - член на клуба
„Приятели на библиотеката”
декламира епизод от книгата на Красимира Орлоева
„Железният полк” – писмо
на боец до неговата майка, в
което той разказва с гордост
за победата на силистренци
при връх Лисица.
Водещите на тържеството
Нели Василева и Никола
Георгиев прочетоха имената
на всички новочерненци,
участвали във войните, които

шев, Милчо Талев, Хайгашод
Агасян, Кармен Мишу и Тодор Коруев.
Тържествена заря-проверка е с начален час 20:00 в парк
„Христо Ботев”. Празникът ще
завърши с изпълненията на
народната певица от македонския край Гуна Иванова.
В юбилейните чествания
на 70-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа
в пределите на България се
очаква да вземат участие
народни представители, областния управител, политически лица.

Мой роден град
Обичам те аз Тутракане,
градче за мен най-китно на света!
Където и да ида се завръщам,
пълна с обич към твоите поля,
към твоите улички тъй стръмни,
към нашата „Рибарска махала”,
при твоите кайсиеви масиви,
при твоите златни жита,
с рибарите ми тъй любими,
със твоята река.
От римско време град си,
от дясната страна на Дунав –
със залез най-красив и вечен!
Обичам те с музея ти чудесен –
един единствен на брега.
И църквата ти тъй прекрасна събираща ни в радост и в тъга.
Обичам аз Читалището родно,
пробуждащо ни повече от век,
гимназията свята аз обичам за умните
деца,
прославили ни надалече по света.
Тъй кат мене има много
обичащи си роден край.
За нищо на света не бих те дала –
за мене си същински рай.
Родих се в тебе и старея –
теб ще обичам аз докрай!
Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан,

ще бъдат изписани от двете
страни на постамента на
паметната плоча. След това,
в знак на достоен поклон,
присъстващите отдадоха
с едноминутно мълчание
уважението си към паметта и подвига на бойците.
Венци на признателност
бяха поднесени от името на
читалището, кметството и
близките на фронтоваците
от Нова Черна.
Kанонада от фойерверки
озари небето над площада.
Погледите се устремиха нагоре, където засияха звезди
и звездопади. Това направи
вечерта още по–тържествена и незабравима.

готвили трапеза за помен.
Нова Черна показа, че тачи

Накрая организаторите на
събитието и негови домакини
Радка Стефанова и Светлана
Спасова поканиха присъстващите в една от залите на
читалището, където заедно
с жени самодейки бяха под-

по достойнство синовете
си. Помни миналото. Вярва
бъдещето да е по–добро и
се надява децата да растат в мир. Откриването на
плочата беше на празника
на Вяра, Надежда и Любов,

които всеки носи закътани в
душата си.
Няма случайни неща. Някой, независимо от нас, ги
подрежда. И може би ни
подсказва да бъдем по–добри. Защото хубавите неща
зависят и от нас. Хубави като
това – да помним собственото си минало. Да се гордеем
с него. И да разказваме на
децата си. За да остане и
след нас…Онова, дето разтърсва душите и вълнува
сърцата. Онова, което ни
кара да се чувстваме българи. Не смачкани и свити. А
горди. И със самочувствие
на хора с достойнство. Така,
както се почувствахме вечерта на 17 септември 2010
год. – 65 години след края
на Втората световна война и
70 години след преселването
на родителите и дедите ни от
Северна Добруджа.
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Ротарианци отбелязаха петгодишен юбилей
от стр. 1
бе и асистент дистрикт
гуверньорът Емил Коцев.
Клубът официално е чар-

вата на Ротари, за да се
постави началото на официалната част, в която всички досегашни президенти на
организацията представиха

Поздравления за юбилея от
Румънските ротарианци от
гр. Кълараш

тиран на 25 юни 2005 г. Първият му президент Красимир Петров е и инициатор
за формирането на Ротари
в Тутракан, а настоящият
– Светослав Раев - също
от тогавашния инициативен комитет. Ротарианци
имат своя собствена сграда
– бившият Дом на здравния
работник.
Празникът постави началото си в местността
„Къмпинга”, където една
част от ротарианци проведоха състезания по спортна
стрелба с малокалибрено
оръжие на лицензираното
стрелбище на ЛРД „Сокол”,
а друга – в специална екипировка и оръжие се пробва в
екстремния спорт пейнтбол, който в същото време
е и забавна игра.
Във вечерните часове
в ресторант „Приятели”
прозвуча химна и молит-

постиженията в своята
ротарианска година, прия-

лучиха награди.
„Създадохме този клуб с
много желание и надежда
подпомогнати от нашите приятели-кръстници
от Ротари клуб Силистра,
каза в приветствието си
президентът Светослав
Раев. Пет години са период,
през който нашият клуб се
утвърди, придоби собствен
облик и физиономия. Ротари клуб Тутракан е познат
навсякъде в България, а и
в чужбина - той проправя
път, оставя и ще оставя
следа. Затова мога да благодаря на всички приятели!
Горд и щастлив съм, че
за толкова кратко време
клубът ни се сдоби и със
собствен дом, в който сме
сега. За всичко, което сме
постигнали до тук, искам
да изкажа благодарност на
паст президентите на клуба
и специално на Красимир
Петров. Благодарим ти,

Паст президентите на Ротари клуб Тутракан и
настоящият президент Светослав Раев
Красимир ПЕТРОВ,
първи президент на
Ротари клуб Тутракан,
2005/06 г.: Пет години

Победителят в стрелбите с 18 точни
попадения - Николай Йорданов

телите от другите градове
поднесоха поздравления и
подаръци, а победителите
в дневните състезания по-

Награди за отбора-победител в
състезанието по пейнтбол

ти беше пионерът и благодарение на теб имаме по
много от всичко - като клуб
и членска маса. След него бе
д-р Любомир Бойчев, после
Людмил Спасов, Рашко Денев и Димо Денчев”.
По традиция, при подобни
срещи благотворителността има посока. Този път
щедростта на ротарианци,
която в края на вечерта бе
достигнала сумата от три
хиляди лева, ще подпомогне
развитието на детския
футбол в общината, като
със събраните средства
предстои да се закупят
екипи с надписи на спонсора, топки и други необходимости за развитието
на популярния спорт сред
децата тук.
на стр. 5

са много и малко. Много
за това, което свършихме
и малко – за онова, което
искахме да свършим, но
не успяхме. За да не бъда
голословен, започвам с
най-важното през първата
година. Благодаря на онези
7-8 човека от Инициативния комитет - ако не бяха
те и ентусиазмът им, днес
нямаше да празнуваме петгодишнина, а може би 2 или
3 години. Освен, че заедно
създадохме клуба, те веднага се включиха в мероприятията на дистрикта
през годината. Още през
първата година за Ротари
Тутракан се знаеше, чуваше се, създадоха се нови
приятелства.
Що се отнася до благотворителните кампании –
помогнахме при ремонта на
покрива на Дома за стари
хора, купувахме учебници за
социалнослаби. Под егидата на колегите от Главиница подарихме владишкия
трон за новопостроената
църква там. През първата
година купихме тази хубава
сграда, а с помощта на
Обществения дарителски
фонд и Американската
агенция за международно
развитие ремонтирахме
залата, в която се събираме и до днес. Не са малко
нещата като за първа година. Благодаря на всички
приятели!

Д-р Любомир БОЙЧЕВ, президент 2006/07
г.: Един силно емоционален

момент за мен е този – да
седнем и да празнуваме
нещо, което с много ентусиазъм и желание правихме

Иван Ангелов получава награда за третото си място в стрелбите

Това е пейнтбол

преди пет години. През
втората година и моето
президентство трябваше
да се запази именно ентусиазма, с който го създадохме и някак си да се утвърди в пространството и
времето, да стане навик,
да стане удоволствие.
Тогава много мислих на
какво да посветим тази
година. Новото бе добре
познатото старо – всички
ние сме проекция на предишните поколения, а ние,
в настоящето проектираме бъдещето. Правейки
това, трябва да заложим
на децата. След време те
ще развиват това, което
правим в момента. Затова
и през втората година
посветихме благотворителните си кампании на
децата – от тяхното раждане до завършване на образование. Тогава събрахме
средства за стипендии
на студенти от двете
общини, инициативата
продължава и досега. Събрахме и средства за един
кувьоз. Радва ме това, че
има приемственост през
годините.
Смятам, че това беше
един труден момент, като
президентство, но пълноценен и хубав момент като
спомен. Затова благодаря
на всички и успех в това,
което правим.

Людмил СПАСОВ, президент 2007/08: Вечерта

преди да приема аз президентството на Ротари
Тутракан си мислех: „Тия
две момчета преди мен
доста работа свършиха,
аз дали ще се справя?” Но
мисля, че успях. След мен
дойдоха и други, работата
върви. Смятам, че нашия
клуб има бъдеще и ще го

има и за напред.

Рашко ДЕНЕВ, президент 2008/09: Моята

година като президент
започна с един много хубав
подарък – организирането
на младежите в Интеракт
клуб. Моят предшественик
Любо бе свършил цялата
работа, а аз обрах лаврите
- през моя мандат се случи
учредяването. Освен него,
факт е ремонтът на заведението, в което сме сега.
Имахме и два неуспешни
опита да пуснем чешмата в близост до нашата
сграда, но не можахме да
намерим водата. Много
смело тръгнахме на международни срещи, макар и все
още да няма резултат от
Одеса. Подготвих всичко
по приемането на кувьоза
в родилно отделение, но
щастието имаше Димо,
в чийто мандат се случи
това. На всички, които
разрешихте това да случи
– благодаря.

Димо ДЕНЧЕВ, президент 2009/2010 г.:

Аз съм петият президент
на Ротари клуб Тутракан.
Благодаря много за щедростта! Моите предшественици казаха всичко,
което сме свършили. Дано
да сме все така сплотени
и да продължаваме да работим в името на хората.
Всичко направено остава
и се вижда. Благодаря на
приятелите за помощта,
която оказаха за църквата
в с. Белица, благодаря на
Венци Статев, за това,
че купи екип за децатафутболисти от Тутракан.
Благодаря и на Николай Николов, който ще купи екип
на по-малките.

общество
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На стрелбите бе регистрирано и дамско участие –
Валя Петрова

Ротари Интернешънъл (на английски: Rotary
International), доброволческа, хуманитарна и неправителствена организация с нестопанска цел, състояща
се от разпръснати по целия свят клубове, известни
като Ротари клубове. В света има повече от 32 000
клуба в повече от 200 страни с над 1,2 милиона членове. Членовете на Ротари клубовете са известни като
ротарианци. Декларираната цел на организацията е
да събира на едно място лидери, които доброволно
да отдават времето и уменията си, за да служат на
своите общности и света. Членовете обикновено се
срещат седмично за закуска, обяд или вечеря, което е
както социално мероприятие, така и възможност за
осъществяване целите на организацията.
Първият Ротари клуб е създаден през 1905 в Чикаго,
(САЩ) от адвоката Пол Харис. На 23 февруари Пол
Харис провежда среща с трима свои приятели, за да
обсъди една идея. На срещата присъстват: Силвестър
Шийл, тръговец на въглища, Густавус Е. Лоер, минен инженер и Хирам Шори от шивашкия бизнес. Те
избират името Ротари (на английски rotary - въртящ
се, ротационен), защото решават седмичните сбирки
да ста-ват в различните офиси на членовете, като се
редуват.
През 1910 година Ротари свиква първия си конгрес в
Чикаго и 16-те съществуващи тогава клуба се обединяват в Национална асоциация на Ротари клубовете.
През същата година е чартиран клубът в Уинипег,
Канада, който е първият Ротари клуб извън САЩ.
Ротарианските клубове в страните от Източна Европа под комунистическия режим са разформировани в
периода от 1945 до 1989. През 1989 се създават клубове
в Унгария и Румъния, а през 1990 - в бившия Съветски
съюз. Първият Ротари клуб в България е основан в София на 22 април 1933 г., а 3 години по-късно е чартиран
Ротари клуб и в Русе.
Ротарианството е възстановено през 1990 г. в резултат от т.нар. демократични промени. Към края
на 2008 г. в България има 80 Ротари клуба с над 2200
ротарианци.
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Ротарианци отбелязаха...
от стр. 4

Николай Николов се класира на второ
място в състезанията по стрелба

Купонът е в
разгара си

На хорото

Да рисуваш по стихове на Бленика
Калина ГРЪНЧАРОВА
ече са ясни резултатите от националния
конкурс за рисунка
„Бяла птица”, който читалище Н. Й. Вапцаров”.
Конкурсът е посветен на
творчеството на родената в Тутракан поетеса
Пенка Цанева – Бленика.
Конкурсните творби бяха
оценявани от жури, водено от художника-живописец доц. Йордан Йорданов,
който е преподавател
във Факултета по изящни
изкуства към ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий” и ръководи учебната практика на
студенти, проведена през
първата десетдневка на
м. септември в Тутракан.
Членове на журито са и
художникът Аурел Стоянов, преподавател в СОУ
„Йордан Йовков”, както и

В

секретаря на читалището
Анка Монева.
В първа възрастова група най-високо са оценени
творбите на 13-годишната Цвета Христова от
гр. Габрово, чийто ръководител е Ема Вертерова и
на 12-годишната Анна Антонова от СОУ „Св. Кирил
Философ”, гр. Пловдив, с
ръководител Николай Балдев. Картината на Цвета е
нарисувана по стихотворението на Бленика „Слънце”,
а на Анна – по стиха „Бяла
птица”.
На второ място е класирана рисунката на Христина Тихова, на 11 г., от
Кръжока по изобразително
изкуство към ЦРД – гр.
Силистра.
Две момичета си поделят третата позиция –
15-годишната силистренка

Светлана Василева и
Доротея Веселинова
от група „Бъдеще”
към Клуба на художника в гр. Карнобат,
която е рисувала по
стихотворението
„Съкровище”.
Във втора възрастова група журито
е определило за найдобра творбата по
стихотворението
„Сребърни ръце” на
18-годишната Силвия Ганчева от гр.
Бургас.
Втора е третокурсничката от ВТУ”Св.
Св. Кирил и Методий”
Надежда Янева рисувала по стихотворенията „В стария град” и
„Отражения”. Неин художествен педагог е проф.
Стефан Лазаров

Трета е творбата „Образът на жената” на 19годишната Кира Донабашева от СОУ „Св.св. Кирил
и Методий”, гр. Бургас.

Тутракан и реката през погледа на художници
Вероника ШЕРБАНОВА
утракан за пореден
път се превърна в
творческо средище
заради гостуването на студенти от Факултета по
изобразително изкуство
на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и
Методий”.
В четвъртък, на 9 септември, те ни представиха
картините си, на които
можете да се насладите
в Изложбената зала на
местния Исторически музей. Доц. Йордан Йорданов,
преподавател във ВТУ,
приветства труда на Аурел
Стоянов и Петър Бойчев и
благодари на Община Тутракан за грижите и топлото
посрещане, като заяви, че
вече се обсъждат идеи за
по-широко сътрудничество.

Т

По време на престоя си
тук доц. Йорданов имаше
възможността да работи
и с нашите таланти от
школата по изобразително
изкуство на Аурел Стоянов.
Той изказа възхищението си
от уменията им. „Техните
картини по нищо не отстъпват на картините на
нашите студенти”, похвали
ги той.
На откриването на изложбата присъстваха още д-р
Николай Ненов, директор
на Регионалния исторически
музей в гр. Русе и доц. Ирена Бокова, преподавател в
Нов български университет,
които също се впечатлиха
от творбите.
Зам.-кметът на Община
Тутракан Румяна Капинчева
разказа, че още с пристигането си младите худож-

ници са били посрещнати
в Общината. „Пожелахме
им да успеят да видят вълшебството на Тутракан и
реката и след това да го
претворят в картините си.
Виждам, че са успели!”
На въпроса ми какво ги
е впечатлило най-много,
студентите отговориха, че
първо ги е грабнала красотата на града, но това, което
няма да забравят, са самите
хора. Срещите с тях, хубавите думи и окуражението,
което са получавали дори
от случайни минувачи, ще
остане завинаги в тях.
А картините им – те
ни дават възможност да
видим Тутракан през нов
и свеж поглед, да усетим
отново магията, която
сме забравили в забързания
делник.
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Ако искаш и до Истанбул стигаш
Анастасия ЯКОВА
е е лесно да пишеш за
Истанбул, макар и да
си го посетил! Имаш

Н

чувството, че се намираш в
един лабиринт от история,
цивилизации, исторически
паметници, богатство от
традиции, бит, култура и
съвременност. Към всичко
това трябва да добавим

уникалността на Босфора,
погледа към Черно море и
Мраморно море.
Най-големият град на

Балканите има дължина 200
км. и ширина 60 км. Единственият град, който е
разположен в Европа и Азия.
Населението е 16 милиона,
колкото две Българии. В
този конгломерат живеят

хора от много националности.
Прави впечатление спокойният начин на живот.

Няма забързани за някъде
хора, няма звуци на изнервени водачи на МПС. Всеки
следва едно нормално темпо
на живот, заангажиран в
ежедневните си задължения.
В многомилионния град има

само една трамвайна линия
с един единствен номер. Той
пресича Истанбул надлъж.
Но метрото е обичайният
транспорт на граждани и
туристи.
Тук извисяват своите
рекламни светлинни билбордове световноизвестните
хотели Кемпински, Палас,
Хилтън, търговски и промишлени фирми.
Студенти от различни националности учат в
престижни университети
и институти – държавни и
частни, поместени в бивши
дворци и старинни сгради.

По широките булеварди
ни привличат витрините
на известни италиански и
френски модни къщи. Златните бижута, които са гордостта на Турция, блестят
в многобройните магазини и
привличат със своето многообразие на красиво изработени накити. Богатството
на злато, може би е причина, за да навлиза толкова
много в ритуалите и бита
и на бедното, и богатото
население на Турция.
Истанбул, някогашният
византийски Константинопол, българският Цариград,

столица на три велики
империи – Римската, Византийската и Отоманската
е пълен с богатството на
славното си минало.
Три дни са напълно недостатъчни, за да видиш
многообразието на история,
архитектура и паметниците на цивилизациите на
перлата на Босфора.
В следващият брой очаквайте впечатления от Истанбул, натрупани по време
на проведената в началото
на м. септември екскурзия,
организирана от туроператор „Салвиния”.

Започна учебната година в Интерната в с. Варненци
Н
а 15 септември българският трибагреник бе издигнат и в
Социално-педагогическия
интернат „Христо Ботев”
в с. Варненци. В първия учебен ден учителите посрещнаха своите възпитаници,
които до този момент са
30. Те ще бъдат настанени в напълно обновената
сграда на общежитието.
Първокласници няма, но
вместо тях по традиция
през шестица от цветя за
късмет, преминаха всички
останали ученици.
Новият директор на интерната Ангел Ройбов приветства всички ученици,

П

учители и гости.
Празника на учениците споделиха
кметът на селото Георги Василев и секретарят
на МКБППМН в
Тутракан Тодорка
Минчева, която
прочете поздравителен адрес от
името на общинския кмет.
Тя връчи и подаръци – игри за
свободното време
на учениците и лакомства осигурени от Местната
“ТГ”
комисия.

Нов етап в развитието на
тутраканския футбол

ървото, най-важно
и съществено, е обръщане изцяло към
младото подрастващо поколение. Полагане на здрави и стабилни основи на
развитието на детскоюношеския футбол, като
бъдещ сериозен аргумент
за достигане на високо
спортно майсторство, след
упорита, последователна и
методична работа с подрастващите, до върха на
пирамидата - участие на
мъжкия футболен отбор,
изграден, изключително с
кадри от собствената си
школа в елитна футболна
група, подобаваща на традициите на нашия град, за
радост и удовлетворение и
на своите верни фенове.
Такъв е и новият курс
на възстановяване, възобновяване и полагане на
основите на нов облик на
тутраканския футбол в

единство и съпричастност
и на останалите Клубове в
общината.
В момента е създаден
гръбнакът на бъдещето на
футбола в града. За кратък
период от време, бяха създадени три представителни
футболни формации от
възрастови групи – деца
/8 клас/, юноши младша
възраст /9-10 клас/ и юноши старша възраст /11-12
клас/, с ясен и точен учебно–тренировъчен и спортно–състезателен режим
на действие и поведение.
Заниманията се провеждат
на изцяло подновения и
приведен в европейски вид и
стандарт на участие градски стадион. Закупени са
нови топки, уреди и пособия,
предстои и осигуряването
на представителна екипировка, като на екипите, ще
бъдат изписани инициалите
на водещи и авторитетни

фирми от града и региона,
като рекламодатели.
Подготвя се и дългосрочна Програма за развитие
на младите футболни дарования. Дано, всичко се превърне в реалност, защото
нашите деца, родители, ръководители, общественици
и най-вече обикновените
тутраканци го заслужават, но за това е нужно
единомислие, безрезервна и
безкористна помощ и много
любов и съпричастност на
специалистите, работещи с
младото поколение.
Налице са и първите
стъпки на младите надежди
в съответните възрастови
групи, които през настоящия футболен сезон ще се
състезават в Зоналното
първенство „РУСЕ”.
На 18 септември децата и
юношите младша възраст,
гостуваха в първия кръг в
гр. Русе, на домакините от

ФК ”Дунав”.
На 23 септември, четвъртък, от 17.00 часа на Градския стадион в Тутракан,
юношите старша възраст,
като домакини в първия кръг
ще посрещнат отбора на ФК
”Черноморец” - гр. Попово.
Искрено и от сърце - успешен старт и участие на
младите надежди.
Поради административни,
юридически други сериозни
причини, които предстои да
бъдат анализирани относно
регистрацията на местния
официален футболен клуб,
през настоящия футболен
сезон новосформираните
отбори /изцяло финансирани
от Община Тутракан/, ще
се състезават с лиценза
на ФК „Белица” - редовен
участник в Североизточната „В” група.
Мирослав МОНЕВ,
главен селекционер на детско
юношеска формация

Продавам
"Фолксваген Пасат", TDI 1,9.
Производство - 2002 г., всички
екстри.
За справки: 0898 696 018

ТАЛОН

за безплатна обява
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обяв
 а до 10 думи
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Кулинарно ехо от Празника на реката - 2

Върбанка АНТОНОВА и Тодорка ПЕТКОВА:

Петранка и Николинка БАЛКОВИ:

Този отбор се класира на второ място в Конкурса за най-вкусна рибена
чорба по време на Празника на реката.
Ето я рецептата: 2 глави лук, 2 пиперки, една лютива чушка - като се
сварят се слага един буркан домати и накрая рибата. Ползва се всякакъв
вид риба, а чорбата е готова, когато побелеят очите на рибата. Накрая се
поръсва с пресен лющян.
Рибената чорба се подкислява със сока на предварително сварени сини
сливи или зелено грозде.

Двете жизнерадостни сестри, които са редовни участнички в различни
граждански мероприятия, приготвиха също вкусна рибена чорба, на която
журито присъди трета награда.
Тяхната рецепта е следната: Във водата се слага сол, нарязани лук, зелени
и червени пиперки. Когато омекнат се добавя едно шише домати. Накрая се
слага и рибата, колкото вида има. Рибената чорба не се застройва никога
с яйце, но лющянът е задължителен.
„В къщи, синът ми пък иска да слагам и ориз, казва Петранка. И в тази
чорба също сложих малко”.

Сканди

Място за
вашата
обява
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Този малък сладур е
Любомир Владиславов
Любомиров, който наскоро
празнува именния си ден заедно със своя дядо Любомир
Ненков от с. Варненци.
Бъдете усмихнати и благословени, щом сте със славно
име дарени! Това са пожеланията на Милена Ненкова за празника на двамата
именници.
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

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

ВРЕМЕТО
Във вторник вятърът ще стане от север-североизток и с него ще продължи да прониква хладен въздух.
Ще има променлива облачност, вероятността за валеж е много малка. В сряда над по-голямата част от
страната ще се установи слънчево време, което ще
се задържи и в четвъртък, когато в 6 ч. и 10 мин. ще
посрещнем астрономическата есен. Преобладаващите
температури ще бъдат: минимални - 9-14°, максимални
- 19-24°. В петък също ще бъде предимно слънчево, но
вятърът ще стане от юг-югозапад и температурите
ще се повишават. През почивните дни от запад ще
се заоблачи и ще започнат превалявания.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

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
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
6 0 6 1 7 - 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”
6 0 3 1 1 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
и да почерпят:

19 септември – Нургюл ХЮСЕИН, секретар „МТД”, Община Главиница
20 септември – Бедиха НАСУФ, нач.-отдел , Д „Социално
подпомагане”, гр. Главиница
21 септември – Радослав СЛАВОВ, шофьор, ДГС-Тутракан
21 септември – Елиф СУНАЙ, Х б клас, СОУ „Йордан
Йовков”
22 септември – Дияна РУСЕВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”

TUTRAKAN.NET

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

23 септември – Евелина ИВАНОВА, гл. експерт, Община
Тутракан
23 септември – Петранка ГРЪНЧАРОВА гл. спец. АПОН,
Община Тутракан
23 септември – Дарина ВЕЛИКОВА, ст. спец. ГРАО, Кметство Старо село
24 септември – Валентин ВЕЛИЧКОВ, ст. Спец. Техник,
Община Главиница
24 септември – Нурджихан ИБРЯМ, учител, СОУ „Йордан
Йовков”

СМЯХ
Македонски тълковен речник:
Културен – Прди и вика „Пардон!“
Дволичен – Прди и прашува „Кој прдна?“
Циничен – Прди и те гледа право во очи
Кавалер – Пушта дамата прва да прдне
Песимист – Уште не прднал мисли дека
се усрал
Безобразен – Прди од задоволство
Чувствителен – Прди и вика „Ах!“
Сентиментален – Прди и мисли како би
било да не прднеше
Нестрплив – Едвај чека да прдне
Добро воспитан – Бара дозвола пред да
прдне
Дискретен – Прди и вика „Нека остане
меѓу нас!“
Реалист – Го смета прдењето за природна
работа
Егоист – Прди само за себе
Глумец – Прди и чека аплауз
Срамежлив – Прди и поцрвенува

Лажливец – Прди и вика „Со уста прднав“
Флегматичен – Прди долго
Колегијален – Дозволува и другите да
прднат
Штедлив – Прди само во затворена соба
Шегобиец – Прди и вика „Кој прди зло не
мисли“
Неспособен – Потпрднува цел ден и никако
да прдне
Оптимист – Прди и се надева дека никој
нема да чуе
Пензионер – Прди и вика дека во негово
време подобро се прдело
Баксуз – Прди и се усерува во гашти
Фалбаџија – Прди јако за сите да чујат
Наивен – Прди и мисли дека направил
добро дело
Гурман – Прди и вика „Баш убаво мириса“
Спортиста – Ако некој прдне еднаш, он ке
прдне два пати, за да го собори рекордот.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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