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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 35
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Петър Бойчев и
Красимир Костадинов С
са новите Почетни
граждани на Тутракан

Цена 0.50 лв.
Колонка на редактора

Къде са "високите" гости
или този филм сме го
гледали...

Д

а популяризираш със
своя труд името на
родния си град не
само в България, но и далеч
зад нейните предели, да не
жалиш време и енергия и да
си отдаден на цел, която
е всеобщо одобрена, да
си пръв сред най-добрите,
да свързват името ти с
ценности оставащи за
поколенията, да си пример
за подражание, да си Човек
– това са една малка част
от качествата на двама
тутраканци – директорът
на Историческия музей
Петър Бойчев и единстве-

Калина ГРЪНЧАРОВА
игурно щях да преглътна тези редове,
ако за пореден път не
чух коментар: „И този път
големците ни прескочиха!”.
Най-напред нещо подобно
се понесе сред рехавото
множество по време на
възпоменателния събор за
Тутраканската епопея в
началото на септември.
Официалната трибуна тогава също бе рехава откъм
„високи гости”.
Не че сме петимни за
тях. Опазил ни Бог! Но
Тутракан е притегателен
център за политически активните два пъти в годината, все през септември.
И ако за Тутраканската
епопея не отбелязвахме,
примерно, кръгла годишнина (чудя се как да ги оправдая политиците), то на 21
септември, добър повод за
среща с т. нар електорат,
са поне святите 70 години
свобода. Тя, тази свобода,
не е дошла нито на 3 март,
нито на 9 септември, нито
даже на 10 ноември, а на 7
септември 1940 г. с един
договор, сключен в един
град, наречен Крайова.
Единствено Областната
управа уважи празника на
тутраканци чрез личното
присъствие на заместника
Денка Михайлова, която
прочете поздравителен
адрес от името на губернатора по време на тържествената сесия.
Да ме прощават гостите от съседни общини
(чест и почитания), от
комшулъка(Турция имам
предвид) и от по-далечни
републики (иде реч за Франция), нас ни интересуват
„високите гости”. Не позд-

ният световен и европейски шампион от Тутракан
Красимир Костадинов.
На 21 септември Общинският съвет единодушно
одобри техните номинации за удостояване им с
най-високото признание на
тутраканската общественост – Почетен гражданин
на Тутракан и общината.
„Благодаря за високата
чест, която ми оказахте,
развълнувано се обърна
към всички Петър Бойчев.
Всичко това, което сме
постигнали в културното
наследство, е благодаре-

ние на вашата неизменна
подкрепа през годините,
на всички кметове и на
всички състави на Общинския съвет. Искам да
благодаря на колектива на
Историческия музей, който
неизменно през годините е
бил на своя пост и е работил всеотдайно по задачите, които сме изпълнявали.
Благодарение на тях и на
екипите, с които работим
от Института по история към БАН, томовете на
„Историята на Тутракан”
вече са в печатницата и
до края на годината, надя-

вам се да ги видите.”
„Искам да благодаря на
Общината и на общинските съветници за това,
че ме удостояват с тази
чест – с типичната си
скромност се обърна Красимир Костадинов към
присъстващите на тържественото заседание на
местния парламент. И да
кажа пред всички, че зад
моите успехи стоят моите
родители, моята майка и
най-близките ми приятели.
Благодаря Ви!”

Честито на тези
истински тутраканци!

Божидар НИКОЛОВ, носител на Почетен знак "За граждански принос":

Необходимо е себеотрицание у хората

На стр. 4

равителните им конвейрни
депеши - били те от парламент, или от президент,
или от депутат. От плът
и кръв искаме да ги видим,
да ги пипнем, че и да им
зададем по някой „текущ”
въпрос.
Тцъ, не става! Явно за
„високите” сме мнооого
дребни… Е, ще кажете
- дребни, дребни… колко
дребни? Колкото изборна
бюлетина?
Кой каза избори? Кой каза
избори? Питам трети път
– кой каза избори?
4 септември 2011 г., Мемориален комплекс „Военна
гробница-1916 г.”. Диктор:
„Гости на днешния събор
са кандидат-президентите
от политическа партия,
от коалиция... и так далее,
народните представители
от…, а също и кандидаткметовете на Община
Тутракан от…”
21 септември 2011 г.,
парк „Христо Ботев”. Диктор: „Гости на днешния
Празник на града са кандидат президентите от … и
кандидат-кметовете от…,
и народните представители от…”
Merci beaucoup! Този филм
сме го гледали...

Община Тутракан
ОНЧ "Н.Й.Вапцаров”
Ви канят на
Камерен концерт, посветен на Първи
октомври - Ден на музиката

MUSICA ETERNA
Божена Петрова – пиано, спинет
Славена Маркова – виола
Пламен Бейков – бас
Христо Ганев – обой
Със специалното участие на концерт-майстора
Богдана Пенева – виолончело
В програмата: Бах, Пърсел, Хайдн, Моцарт, Мусоргски и др.
Заповядайте на 30 септември, четвъртък, от 17:00
часа в залата на Читалището!
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ОБЩИНИТЕ

Европейски ден
на езиците

НОВИНИ
ДОРОТЕЯ БАЛЬОВСКА
ОГЛАВИ ОЦИД

От 20 септември Доротея Бальовска е новият
ръководител на Общинския център за извънучилищни дейности. Новата структура замести
бившия Общински детски комплекс.

ДНЕС – ЗАЩИТА НА
УЧИЛИЩНИТЕ ОБРАЗЦИ

Днес в Инспектората по образованието в гр.
Силистра се провежда защитата на Образец №1
и №2 за училищата от Тутраканска община.

ПРЕГЛЕД
НА СГРАДНИЯ ФОНД

Новата учебна година започна нормално във
всички общински училища, информира началникът на отдел „Образование” Светла Змеева.
До 29 септември комисия назначена с кметска
заповед ще извърши проверки и обстоен преглед
в училищата на сградния фонд, инсталациите,
дворовете, с цел опазване здравето на учениците и учителите.
Комисията ще излезе с доклад от констатации
и препоръки за бъдеща безопасна работа.

ЧАКАТ ОДОБРЕНИЕ

Изпратена е документацията по процедурата
за изпълнение, управление и надзор на проекта
за асфалтиране на улиците в гр. Тутракан, информира зам.-кметът Иван Недев. Той се надява
на скорошно разрешение от управителния орган
– ДФ „Земеделие”, така че до края на годината
да бъдат приключени всички изискуеми процедури и същинската работа по асфалтирането да
започне на пролет.

От редакционната поща

Обслужване по европейски

Н

икога не съм се съмнявала в качеството
на произведенията
на фирма „Едрина”, но преди
десетина дни не ни задоволи
вкусът на луканковия салам. На 13 септември, при
поредното ми посещение в
магазина, споделих с управителя Неврие Юмер. Всичко
очаквах като реакция, още
повече че не запазих част
от салама. Това, което последва направо ме ошашави.
Донесоха веднага парче от
същата партида, разрязаха
и настояха да го опитам.
Беше това, което винаги е
било – отлично! Вече съжалявах, че се обадих и започнах да се извинявам, но г-жа
Юмер изключително учтиво

каза: „Ние се извиняваме и
сега ще вземете още едно
парче от същия вид, разбира
се за сметка на фирмата.”
С благодарност за жеста
и най-вече за отношението
към мен, пожелавам още
повече клиенти и ако може
поне още един магазин в
града.
Марлена ТЕОДОРОВА,
гр. Тутракан

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/!

24-30.09.2010 г.

П

рез 2001 година, Съвета на Европа и Европейската комисия
обявяват 26 септември за
Европейски ден на езиците.
От тогава, всяка година,
той се празнува в 45 държави. Тази година за първи
път в нашия град, учителите и учениците от СОУ
”Христо Ботев” отбелязаха събитието с няколко
инициативи, информираха
от там.
На 20 септември в училището е аранжирана излож-

ба с книги на чужди езици
и са изработени постери.
На следващия ден – 21 септември е проведено състезание за млади преводачи
от английски, немски и
руски на български език за
учениците от 5-ти до 10ти клас. А през вчерашния
ден учениците от начален
курс са провели състезателни игри на английски и
руски език.
„100 години училище
„Христо Ботев” – училище
с традиции в изучаването

на европейски езици”
– под този
надслов ще
премине Вечер на европейските
езици, която
ще се проведе на 27 септември (понеделник) от
17.30 часа в
залата на
Общинския
съвет.

Гостуваха софийски интелектуалци
Калина ГРЪНЧАРОВА
ационалните празници
на културата „Албена`
2010", чиито организатори и спомоществователи
са десет общини-домакини
от Североизточна България и издателство „Захари
Стоянов" стартираха на 15
септември от Търговище и
завършиха на 22 септември
във Варна. Тутракан е една
от тези общини, а ден преди
финала, част от интелектуалците бяха в града на традиционната си среща с почитатели. Актьорът Венцислав
Кисьов, поетесата Маргарита
Петкова, композиторът Хайгашод Агасян, актьорът Вели
Чаушев, журналистът Тодор
Коруев и тутраканската поетеса Румяна Капинчева,
която предпочита да е драма-

Н

тург, представиха
за пореден път
най-популярните
си творби, стихове и песни. Издателство „Захари
Стоянов” издаде
наскоро книга с
пиеси на Румяна
Капинчева озаглавена „Резерват за
марсианци”.
Отново Хайгашод Агасян беше
„нарицателното”
в спектакъла, не
само с арменския
си произход, но и
с „интересът” на
дамската половина към персоната
му във всеки град. Този път
той беше „паметникът” на
групата интелектуалци. Хайго
не пропусна да отбележи, че

Армения също чества в този
ден своята независимост и
че за него се събират четири
празника наведнъж.
В предиобедните часове

на 21 септември, групата и
издателят Иван Гранитски
присъстваха на тържествената сесия на Общинския
съвет.

Община Тутракан
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
Инспектор "Детска педагогическа стая”
Отдел "Закрила на детето”
Уважаеми родители, тийнейджъри и търговци,
Предоставяме на вашето
внимание измененията в
Закона за закрила на детето
обнародвани в Държавен
вестник бр.47 от 23 юни
2009 г.
Чл. 8 (3) (Нова - ДВ, бр.
36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр.
38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр.
14 от 2009 г.) Родителите,
настойниците, попечителите или другите лица, които
полагат грижи за дете, са
длъжни да го придружават
на обществени места след
20,00 ч., ако детето не е
навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00
ч., ако детето е навършило
14-, но не е навършило 18годишна възраст.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от
2009 г.) Ако родителите,
попечителите или другите
лица, които полагат грижи
за дете, не могат да го
придружат, те са длъжни
да осигурят пълнолетно
дееспособно лице за негов
придружител на обществени места след 22,00 ч., ако
детето е навършило 14-, но
не е навършило 18-годишна
възраст.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ,
бр. 36 от 2003 г., предишна
ал. 4, изм. - ДВ, бр. 14 от
2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите
или другите лица, които
полагат грижи за дете,

са длъжни да изпълняват
предприетите по този закон мерки и да съдействат
при осъществяването на
дейностите по закрила на
детето.
(8) (Нова - ДВ, бр. 14
от 2009 г.) Родителите,
настойниците, попечителите или другите лица, които
полагат грижи за дете, са
длъжни да не оставят без
надзор и грижа децата до 12годишна възраст, ако с това
се създава опасност за тяхното физическо, психическо
и нравствено развитие.

Санкции:
Чл.45 (3) (Нова - ДВ, бр.
38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр.
14 от 2009 г.) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи
за дете, което наруши чл. 8,
ал. 3, или родител, попечител или друго лице, което
полага грижи за дете, което
не осигури придружител по
чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба
или имуществена санкция
от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба
или имуществена санкция
от 500 до 1000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от
2009 г.) Който в нарушение
на чл. 8, ал. 7 остави без
надзор и достатъчна грижа
дете до 12-годишна възраст,
за което полага грижи, с
което създава опасност за
неговото физическо, психическо и нравствено разви-

тие, се наказва с глоба от
1000 до 2000 лв. за първо
нарушение, а при повторно
нарушение - с глоба от 2000
до 5000 лв., ако не подлежи
на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не
съставлява престъпление.
Чл. 45 (1) (Нова - ДВ, бр.
38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр.
14 от 2009 г.) Който продава алкохолни напитки или
тютюневи изделия на деца,
се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000
до 4000 лв., ако не подлежи
на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не
съставлява престъпление.
При повторно нарушение се
предприемат принудителни
мерки за временно спиране
на дейността за определен
срок, но не по-дълъг от една
година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от
2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от
2009 г., доп. - ДВ, бр. 42 от
2010 г., в сила от 02.06.2010
г.) Който допусне от 22,00 ч.
до 6,00 ч. дете в управляван
от него търговски обект в
нарушение на чл. 8, ал. 3 и
4 и ал. 5, се наказва с глоба
или имуществена санкция
от 2000 до 5000 лв., а при
повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция
от 5000 до 8000 лв.

Напомняме за спазване на
Заповед №479/22.05.2007г.

на кмета на общината, с която се забранява на всички
търговци на територията
на община Тутракан да
продават продукти квалифицирани като инхаланти
по Закона за контрол върху
наркотичните вещества
и прекурсорите, ако са в
големи количества. Това
са: бои, лакове, спрейове,
аерозоли и лепила, които
децата вдишват, за да предизвикат психоактивен или
променящ съзнанието ефект.
Забранява се продажбата
им на малолетни и непълнолетни, ако същите не са
придружени от навършило
пълнолетие лице.
Издадена бе Заповед на
кмета на общината под
№1805/22.12.09г., с която се
забранява на търговците да
продават алкохол и тютюневи изделия на малолетни
и непълнолетни лица, както
и за спазване капацитета на
дадено заведение и пропускателния режим в него.
Периодичните проверки,
които се провеждат съвместно с органите на РУ на
МВР – Тутракан, обобщават, както вече сме казвали,
че все още има:

Деца в късните часове
по улиците на града. Деца
по заведенията на града
с бира в ръка. Деца от
сутрин до мрак с цигара
в уста.
Това са нашите деца.

ОБЩИНИТЕ

24-30.09.2010 г.

НОВИНИ от Офиса на НАП - СИЛИСТРА
Представени
от
Галина ДИМОВА,
старши експерт
“Връзки с
обществеността”
Гражданите се интересуват двойно повече от
здравния си статус

О

т началото на годината досега в Офис
на НАП–Силистра 17
197 жители на Силистра и
областта са заявили услуги, свързани със здравноосигурителния им статус.
Това е два пъти повече
от същия период на миналата година. Най-много
от клиентите – 15 777,
са поискали изясняване на
статуса им по отношение
на здравните осигуровки,
848 са подали заявления за
напускане или завръщане
в страната, а 572-ма са
удостоверили отсъствие
от страната повече от
183 дни за минали години
и са поискали възстановяване на внесените от тях
осигуровки.
Общо 62 994 клиенти са
обслужили служителите
на силистренската приходна администрация за
2009 г., което означава, че
средно на ден в салона за
обслужване влизат между
340-350 души /към 280-290
за миналата година/. Средното време за обслужване
на клиентите в сравнение
с 2009 г. се е подобрило
с повече от минута и е
8.30 мин. Това е повече от
два пъти по-кратко от
допустимото по наредба
максимално време за обслужване.
Над два пъти се е увеличил и броят на самоосигуряващите се лица в
силистренска област. От
623 през миналата година,
броят на подалите декларация за самоосигуряване
тази година е 1266.
С 50% са нараснали в
сравнение с миналата година уведомленията за
прекратяване, прехвърляне,
преобразуване и обявяване
в несъстоятелност – 254
на брой. С 1/3 повече от
2009 г. са услугите, поискани от силистренци във
връзка с регистриране
или прекратяване на регистрацията на фискални
устройства – 2510 към
1886 за м.г.
Данните са извлечени
от автоматизираната
система за управление
на административното
обслужване на чакащи клиенти, въведена в Офис –
Силистра на 1 юни 2008 г.

НАП разваля сделки заради неплатени дългове
към хазната

Т

ри сделки на длъжници, чрез които те
са се опитали да попречат на събирането на
дълговете им към хазната
вече са обявени за недействителни по искане
на НАП. В първия случай
става въпрос за софийска
фирма със задължения към
хазната от близо 150 хил.
лв. Малко след като му

връчват акта за възлагане
на ревизия, управителят
на дружеството „продава”
сам на себе си два магазина и един апартамент.
Цените на недвижимите
имоти, на които управителят става собственик, са
не само под пазарните, но
са и повече от два пъти
по-ниски от данъчните им
оценки.
Подобна „продажба” на
недвижими имоти са се
опитали да извършат и
двамата управители на
ловешко дружество с установени задължения към
бюджета в размер на над
50 000 лв. Те са прехвърлили собствеността върху
пет фирмени имота на
сина и дъщеря си, без от
тези сделки в банковите
сметки на дружеството
да влезе и един лев. Малко
по-късно двамата управители продали останалото
без имущество дружество
на трето малоимотно
лице.
Представител на фирма
със задължения от около
10 млн. лв. към хазната
опитал да направи друга
сложна операция. Когато
данъчните влезли на ревизия в дружеството му,
той заложил бъдещите
си парични постъпления
по всички банкови сметки
пред друга фирма, уж, за да
обезпечи задължението си
към нея.
Според разпоредбите
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Националната агенция за
приходите има право да
поиска от съда да обяви
за недействителни определени сделки, сключени
с цел държавата да не
може да събере своите
вземания. Става въпрос за
случаи, при които длъжникът се опитва да продаде
или да прехвърли свое
имущество, след като
ревизорите на НАП са установили задълженията му
към хазната.
НАП има право да поиска
разваляне на сделка, дори
тя да е сключена преди
приключването на ревизията, стига имуществото да
е продадено или прехвърлено, след като е връчена
заповедта за възлагане на
ревизия, с която по-късно
са установени задълженията. Целта на тези разпоредби в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
е да защити интереса на
държавата и да прекъсне
порочната практика в
хода на ревизията фирми
да прехвърлят фиктивно
недвижима собственост
или парични средства на
управители, собственици,
работници. По този начин
след като ревизорите на
НАП установят задължение
към хазната, се оказва, че
фирмата няма активи или е
с изпразнени банкови сметки и държавата не може да
събере вземането.

Македонско хоро се изви за
Празника на Тутракан
С

Калина ГРЪНЧАРОВА
традиционната заряпроверка приключиха
честванията на 70годишнината от възвръщането на Южна Добруджа
в пределите на България
и Празника на града на
21 септември вечерта.

Чрез словото на общинския
кмет Георги Георгиев, на
присъстващите бе припомнено, че след подписването

3

на Крайовския договор,
Тутракан е първият освободен от румънска окупация град и от тук започва
освободителния поход на
българската армия.
Три бяха почетните роти
взели участие в събитието – първата от друже-

ство „Традиция”, гр. Велико
Търново, втората – Мемориалната чета „Таньо

войвода”, а съставът на
третата бе от малките
ботевци от СОУ „Христо
Ботев”.

Тутраканци бяха приветствани от почетния
гражданин на Тутракан,
французинът Ален Вале,
който от няколко години
е винаги сред тях по време на септемврийските
празници.
Под звуците на Духовия
оркестър, утвърдил се вече
като неизменен на подобни
събития, признателното
гражданство, политически
партии и културно-образователни институции
поднесоха венци пред паметниците на загиналите
във войните и на Христо
Ботев.
Илюминации, озарили
нощното небе, дадоха и
старта на концерта на
народната певица от македонския край Гуна Иванова.

Притегателен център за художници
- Ученици от Сливен рисуваха тутракански пейзажи
Калина ГРЪНЧАРОВА
алата на Общинския
съвет приюти в изложба картините на десет
ученици от Националната
художествена гимназия в
гр. Сливен. Заедно със своя
ръководител и директор на
гимназията Тодор Терзиев те
проведоха в Тутракан своята
лятна ученическа практика.
За една седмица младите
художници успяха да нарисуват няколко десетки картини,
в които с различна техника
– маслена живопис и пастел,
градът и реката оживяват със
своята самобитност и колорит. Както обикновено, найпривлекателна за рисуване
е Рибарската махала със
своите старинни къщурки и
тесни улички.
Сливенските ученици са

З

работили заедно с възпитаниците
от местната
Школа по
изобразително изкуство на
Аурел Стоянов, които
получиха
адмирациите на Тодор
Терзиев за
своите работи. Гостите са изключително

доволни от престоя си, от
отношението на местните
хора към тях и от благодатните дадености на града,
които са успели да запечатат
в картините си.
Всъщност, Тутракан се
очертава като един притегателен център за ученици и
студенти по изобразително
изкуство и е възможно в
близко бъдеще досегашната добра практика да се
превърне в нещо по-голямо,
информира Аурел Стоянов.
Предстои още едно домакинство – този път на учениците
от НХГ в гр. Трявна.
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ОБЩЕСТВО
Божидар НИКОЛОВ, носител на Почетен знак
"За граждански принос":

Необходимо е себеотрицание у
хората

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Кой е Божидар Николов?
- Човек, който е тръгнал
от нулата, от нищото. И
е постигнал нещо благодарение на упорит труд и
почтеност. Защото много
ги има, които се трудиха,

но вече ги няма. Според мен
почтеността е на първо
място.
- Очаквахте ли този
жест от тутраканци?
- За мен това е едно
признание. Не, не съм го
очаквал, но това, което
съм правил не е било, за да

получа признание, а просто
смятам, че така трябва да
постъпи всеки, който има
възможности.
- Ще продължи ли приятелството Ви с Интерната в с. Варненци?
- Да, ще продължавам. Аз
не помагам само там, на
много места, но основното
е тук.
- Защо даряват хората?
- Даряват тези, които
искат да дарят, не тези,
които имат, а тези, които
желаят.
- Какво дело е дарителството?
- Благородно. Всеки го
може, но не всеки го иска.
- Димитър Дичев Ви
беше приятел?
- Димитър Дичев е едно
изключение в нашето общество. Той си отиде така
както и живя - без много
шум, без много парадиране,
макар че беше стигнал до

Награди за Празника на града
П

о повод 21 септември – Празник на гр.
Тутракан и 70-та
годишнина от възвръщането на Южна Добруджа
в пределите на България,

европейски шампион Красимир Костадинов. Отличията им бяха връчени от
кмета на Община Георги
Георгиев. Те получиха поздравления от присъства-

град. И ако този град се
ръководи предвидливо и
проницателно вярвам, че
желаното от всички бъдеще, може да се превърне
в настояще за Тутракан
– подреден, модерен град,
запазил своята идентичност.”, посочи в обръщението си към присъстващите зам.-областният уп-

поста зам.-председател на
Народното събрание. Но
той също е тръгнал от
този Дом за сираци. Малко
са такива хора като него.
- Той Ви „нави” за с.
Варненци?
- Ами, ще кажа, че не
трябваше много да ме „навива”. Той ме срещна с хора
от Тутракан. Тези, които
познавам, са добри и достойни хора.
- Какво искате да кажете на тутраканци?
- На мен ми хареса това,
че са единни. Да останат
такива! Днес минах през няколко тукашни села – хубави
са, асфалтирани, подредени,
с богати къщи и докато
има такива кметове като
Георги Василев, мисля, че
ще вървят напред нещата.
Човек все пак трябва малко
да има себеотрицание, да не
мисли само за себе си.

24-30.09.2010 г.

Френски
мамограф
за болницата

П

очетният гражданин на Тутракан, французинът
Ален Вале, официално съобщи по време на тържествената сесия на Общинския съвет проведена на 21
септември, че Общинската болница в Тутракан ще получи
до края на годината нов мамографски апарат.
„Решихме да инсталираме един малко по-специален
апарат – мамограф, който открива рака на млечните
жлези при жените. От следващата година вие няма
вече да преодолявате големи разстояния и ще бъдете
спокойни”, каза Ален Вале.
Средства за закупуване на мамографа се събират във
Франция.

да благодаря на председателя на ОбС, на кмета
на Общината и на всички
общински съветници. Тук
съм, за да предам специални поздрави от кмета на
Община Чорлу и от нашите общински съветници.
В продължение на десет
години продължава побратимяването на двете
общини. Искам да знаете,
че съм много щастлив в
такъв знаменателен ден
да съм сред вас.”

Софиянецът Божидар Николов
с Почетен знак за дарителство

Бизнесменът Николай Николов
бе отличен с Грамота на Община
Тутракан
Жан-Пиер Пасе благодари за
наградата

Общински съвет Тутракан
проведе свое тържествено
заседание, на което връчи
награди на граждани с принос в развитието на града,
за тяхната хуманитарна,
дарителска и спортна
дейност.
Гости на заседанието
бяха зам.-областният управител Денка Михайлова,
делегация от гр. Чорлу,
водена от зам.-кмета Али
Чимен, почетните граждани на Тутракан Ален Вале
и Енчо Йорданов, представители на местната власт
от съседни общини, много
граждани.
С единодушие общинските съветници гласуваха
със званието „Почетен
гражданин на Тутракан
и общината” да бъдат
удостоени директорът на
Историческия музей Петър
Бойчев и световният и

щите, които изпратиха с
много аплодисменти двамата заслужили отличията
си тутракански мъже.
Председателят на Общинския съвет Любомир
Боевски връчи почетния
знак „За граждански принос” на французина ЖанПиер Пасе и на софийския
бизнесмен Божидар Николов, за тяхната голяма
дарителска дейност.
С Грамота на Община
Тутракан за изявена дарителска дейност, подпомагаща деца и ученици в
общината бяха отличени
тутраканските предприемачи Николай Николов и
Пламен Николов.
„70 години след извоюваното право за свободно
развитие в пределите на
България, Тутракан има
отговорността да живее
пълноценен живот като

равител Денка Михайлова.
„Преди всичко, искам
да изкажа благодарността ни, че днес присъстваме по ваша покана на
този празник, обърна се
към присъстващите Али
Чилен, зам.-кмет на гр.
Чорлу. Специално искам

За дарителската си дейност
Пламен Николов получава
Грамота

Тутраканци бяха поздравени и от почетния гражданин, французинът Ален
Вале, който обеща винаги
да бъде с тях на Празника
на града и със своите
приятели от Франция да
помагат и за в бъдеще на
нашия град.

Поздравления от зам.-кмета
на гр. Чорлу Али Чимен

Тържествената сесия на Общинския съвет
и Празника на града бяха уважени от православния и мюсюлманския духовници
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спорт

24-30.09.2010 г.

Ивайло Дражев:

„Единственият лек за футбола е НСБОП и Прокуратурата да
влязат незабавно на „Иван Асен II”
Станислава КОДЕВА
През следващата седмица ще организираме
инициативен комитет за
радикална промяна в българския футбол - и кадрова
и законодателна. Това каза
за „Шоу”, Ивайло Дражев
бизнесмен и бивш футболен бос. Той е убеден,
че на всички е ясно, че
това, което в продължение на 5-6 години не е
спрял да повтаря, а именно,
че прехвалените „звезди”
от 1994 година са пълни
некадърници по отношение на администриране и
управление на футбола и
единствената им мисъл са
залаганията, големите заплати и премии по клубове
и в БФС.
Унищожаването на футболни центрове и школи
като Благоевград, Враца, Плевен, Видин, Велико
Търново, Габрово, Русе,
Силистра, Разград, Шумен,
Бургас, Пловдив, Смолян и
много други е само една
малка част от престъпленията, които вършат против футбола и възпитанието на децата. Прикрива-

нето и личното им участие
в уговаряне на мачове,
черно тото,мениджърски и
фирмени схеми за източване на БФС при условие,че
всяка година 3 млн. лева
отиват за националните отбори,което само за
мандата им до момента
означава над 15 млн. лева
и резултатът е - пълен
погром и разпадане на
гарнитурите, от които
в момента бягат и мъже
и юноши, в това число
прогонването на единствените бели лястовици
като Димитър Бербатов,
Стилиян и Мартин Петрови е друго условие за незабавното им отстраняване
от БФС.
Според Дражев особено
нагъл в това отношение
е Йордан Лечков, който
с широки пръсти харчи
общински и държавни пари
и навсякъде твърди колко
много е „дал” за футбола.
Истината е, че тези пъзльовци заедно с Михайлов
и Емил Костадинов организираха бутафорен конгрес,
лазейки и молейки се пред
новия политически елит
да спасят главите им на

последния конгрес през миналата година. Помните не
допуснаха алтернативната
кандидатура предусещайки
скритият шамар, който
щяха да получат.
В последствие абсолютно криминално се вписаха
като ръководство,въпреки
разпореждане на ВСС. Сега
обикалят заедно със Стоичков половин Европа, за да
намерят някой чужденец

приятел или бивш съотборник с който да продължат
шуробадженащината,да
селектират и унищожават
националния отбор. Михайлов е главен отговорник за
националните отбори вече
близо 10 години, оттогава
е и първи вицепрезидент
на БФС.
Хората, които до момента се престрашават да
изразят позициите си, мо-

Анатоли Тинков е вицерепубликански шампион
по канадска борба
Калина ГРЪНЧАРОВА
в а м а
тутраканци
участваха в
Държавния
шампионат по
канадска борба, който се
проведе на 18
и 19 септември в гр. Поморие. Както
вече „ТГ” писа,
Красимир Костадинов за
четвърти път
завоюва републиканската
титла на лява и дясна ръка,
като освен това стана и
първият абсолютен шампион на България.
Второто тутраканско
момче - Анатоли Тинков,
грабна среброто на дясна
ръка и е вицерепубликански
шампион, а на лява се класира на четвърто място.

гат да направят изводите
кой е най-виновен за това
положение във футбола ни.
В момента има няколко мераклии да се върнат на бял
кон в БФС или като мениджъри или като началници.
Но всеки един от тях през
годините е бил съдружник с
тази върхушка и търси поскоро финансови изгоди от
пребиваването си в българския футбол. Има разбира

се и активни хора,които са
последователни и принципни отношението си спрямо
провалените и корумпирани
бивши футболисти. За нас
участието ни във футбола
винаги е било под формата
на спомоществователстване и меценатство.
Такива инвеститори построили бази и школи сме
се отдръпнали от пряката
издръжка на клубове точно
заради БФС, което през
годините ни е ограбвало
многократно.
Емблематичен пример е
Бургас, в който срещу найскъпите кебапчета и найскъпата бира е унищожен
стадиона на истинския
клуб „Черноморец”, открадната школата, името,
традициите и историята
от съседния клуб, който
участва с фалшив договор
в първенствата и чиито
собственици доказано са
участвали в уговорени мачове, особено случаите с
баражите за влизане в „А”
група и унищожаването на
другия автентичен клуб в
Бургас – „Нефтохимик”. Но
идва време разделно...

Спорт

„Белица” загуби от „Скрита сила”

Д

В

неделя вечер, на 19 септември, на едноименния селски
стадион се игра съседското дерби между „Белица” и
„Скрита сила” – Мъдрево, което е част от първенството
във "В" Североизточна група, информира Кворум Силистра.
Двете села са разделени от 8 километра. Местното дерби
бе наблюдавано от близо 1000 зрители. Голяма част от тях
бяха от Мъдрево, като само 20 подкрепяха местния тим. В
оспорван двубой „Скритата сила” победи с голове на Мишо
Спасов и Георги Иванов-Гонзо. След тази загуба „Белица”
остава на 16-то място, като в актива си имат 4 точки от шест
мача - 1 победа, 1 равен, 4 загуби и отрицателна голова
разлика 7:16.

Любо хареса Спас за "Литекс"
ЦСКА може да се
отърве от Спас Делев, като го прати в
Литекс. Новият треньор на шампионите
Любослав Пенев е набелязал нападателя
за зимната селекция,
съобщи Блиц. Докато Любо бе в ЦСКА,
дребосъкът играеше.
Делев вкара гол за
победата над Динамо
(Москва) с 2:1 преди година. Този мач

прати "армейците" в
групите на Лига Европа.
В ЦСКА едва ли ще
имат нещо против
да дадат Делев. Той
е в конфликт с почти
всички футболисти
в отбора. След мача
с Бешикташ дори се
сби с Костадин Стоянов насред стадион
"Инюню". Треньорът
Гьоре Йовановски го
наказа и го извади от

състава за дербито
със Славия (0:1).
Делев взе участие в
последната контрола
на "армейците" със
Спортист (7:2), като
се отчете с гол и
асистенция. След проверката футболистът заяви:
"Нямам проблеми с
никого. Щом Гьоре
Йовановски е преценил, че има по-добри
играчи от мен, значи

е така. Всичко е нормално, не искам да
коментирам темата
със заплатите", отсече Делев
Литекс от началото
на сезона пък има проблем с атаката. Това
се видя и в мача с
Черноморец в последния кръг. Шампионите
създават много положения, но не могат да
вкарат.
“ТГ”

«Левски» (Главиница) води
Западната класация

Н

а 18-19 септември се изигра третият кръг на областното
първенството по футбол. Интересното в този кръг бе
коректното и спортсменско поведение на отборите. В
изиграните 10 мача не бе показан нито един червен картон.
Както и през първия кръг не бе фиксиран равен резултат.
Срещата „Заря” (Цар Самуил) и „Спортист” (Преславци)
завърши с победа 1:0 на домакините, а „Левски” (Главиница)
разгроми едноименния отбор на с.Брадвари с 5:0.
Водач в Западна «А» ОФГ е «Левски» (Главиница), който в
досегшните изиграни мачове има само победи, а головата
разлика е 10:1. Пети в класирането е «Заря» (Цар Самуил),
а «Спортист” (Преславци) е седми.
В четвъртия кръг през уикенда „Заря” (Цар Самуил) ще
гостува на „Добруджанец” (Алфатар), „Спортист” (Преславци)
ще срещне „Добруджа” (Искра), а „Левски” (Главиница) ще
е гост на „Раковски” (Калипетрово). Всички срещи са с начален час – 16:00.
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Ако искаш и до Истанбул стигаш - II
Анастасия ЯКОВА
реди да посетя Истанбул, срещнах моя
позната, която беше
посетила скоро мегаполиса
и я попитах какво и е впечатлението. В миг очите й
светнаха и каза: „Беше като
в приказка!”.
Наистина трите дни, в които бяхме там е недостатъчно, за да видиш приказката
докрай.
На 4 септември към 10 ч.
преди обяд, пристигнахме
в центъра на стария град и
ни настаниха в хотел ”Хамидие”. Не чакахме до обяд,
каквато е практиката обикновено. Оставихме си багажа в почистените стаи и с
нетърпение потеглихме на
разходка с друг автобус по
историческите лабиринти
на три империи – Римската,
Византийската и Османската.
Екскурзоводката, чаровната
Емел, момиче от български
произход, два дни ни обсипа
с неизчерпаема информация. Направихме обиколка
на стария град, където се
редуваха неизброими старинни паметници, джамии,
църкви, площади със съвременни модерно оформени
университети, административни сгради и жилища. Така
неусетно пред нас се откри
Златният рог. Дълъг 8 км и
широк 400 м. Това е залив
на Босфора. В миналото тук
е имало дворцови градини,
обществени паркове, църкви,
джамии. Наричали го благословено място. В района се
намира железопътна гара,
последната спирка на Ориент експрес. Тук е и градското
пристанище. Преминаваме

нага да свалят цената.
След почивката и шведската закуска чакахме автобуса
с нетърпение, за да видим
уникални обекти. Въпреки
високата цена на разходката
38 евро на човек, всички от
тутраканската група се включиха и то без съжаление.
Първата дестинация бе
Синята джамия. Това е едно
от най-великолепните светилища на мюсюлманския
свят. Още във влизането в
обширния квадратен двор
ни удивява богатството на
флоралните орнаменти украсяващи колоните и стените.
Вътре богатството на орнаментите е още по-голямо,

по стария мост Галата и
спираме на хълм за по една
чаша чай. Откритата панорама е неописуема с изглед към
моста и отсрещна панорама.
Красотата се допълваше от
яхтите и корабите плуващи в
спокойните води на залива.
Разходката ни продължи в
Азиатската част на града. И
тук съставящите градчета са
изпълнени с дворци, колежи,
университети и други красиви
сгради. Преминаваме и през
известния площад Таксим.
Така не усетихме как преминаха четири часа в удивителната разходка.
Вечерта въпреки умората,
се разходихме в околностите.
Това бе предпоследната вечер преди големият празник
Шекер байрам. Цяла нощ
се посещаваше насрещната
принцова джамия, а имамът
в определени часове възвестяваше за идващия празник.
Търговците по улиците предлагаха евтина бижутерия,
сувенири и традиционните
храни и закуски, готови вед-

като преобладава преди
всичко синият цвят, от където
идва и името на джамията. Тя
е построена от султан Ахмет
І, който се качва на трона още
на 12 г. и умира на 27 г. Той е
погребан в двора на джамията. Джамията отваря врати
още в 5,30 ч. сутринта до 23
ч. В нея се е помещавало
училище, болница, кухни за
бедните и зали за молитви.
Излизайки от монументалната врата на джамията, пътя
сочи античният Хиподрум.
Той е бил граждански административен център през
византийската епоха. Тук
император Константин Велики е устройвал всекидневни
надбягвания с колесници и
гладиаторски боеве. На този
хиподрум Юстиниан потушава бунта на Нике и убиват 30
хиляди метежници.
Днес е запазено много
малко от хиподрума, три обелиска. Египетският обелиск
е висок 26 м. Той е пренесен от Египет от император
Константин Велики. Вторият,

П

също пренесен от Константин от храма на Аполон в
Делфи се нарича Змийската
колона. Представлява три
змии преплетени, но главите
не са запазени. Той е бил
посветен на Аполон като
признателност за помощта,
която оказал на гърците във
война срещу персите.
Третият паметник е Колоната на Константин Порфироген е покрит с бронз. По
късно той бил отнесен от
кръстоносците, но по-късно
върнат.
Продължихме разходката,
като за съжаление, само
минахме покрай прочутата
византийска църква „Света
София” - Църквата на божествената Мъдрост. Тя е
строена за трети път, разрушавана в следствие на
метеорологични сътресения.
Завършена е от Юстиниан
през 537 г. По-късно Мехмет
II я превръща в джамия, но
Кемал Ататюрк я обявява за
паметник на културата през
1935 г.
На брега на Босфора е
разположен дворецът Долмабахче. Възхищението ни
започна още при преминаването под величествен и
богат на архитектура портал.
Дворецът е на три етажа,
построен е през 1854 г. с
дължина 600 м от Никогос
Байлан с баща си Карабет.
Целта за строежа му бил,
да затъмни европейските
си събратя по великолепие
и разкош. След като са изпразнили държавната хазна,
турските султани са вземали
заем от чужбина. Строен е в
стил рококо. Дворецът се е
ползвал от султаните като
главна резиденция. Първият реформатор и първият
президент Кемал Ататюрк,
който е основател на Турската република е използвал
двореца като президентска
резиденция. Той е починал
в двореца на 10. ХІ. 1938 г. и
всички часовници в двореца
са спрени в часа, в който е
издъхнал.
Разкошът на двореца започва от двора. Великолепни
шадравани, красиви градини
и скулптура придават светски
характер на двореца. Красива архитектура краси външната фасада на творението.
285 – те стаи, 43-те големи
зали и 6 балкона говорят за
обширността на сградата.
Красивата архитектура по-

никакъв начин не се различава от европейската. В разкош
тънат приемната на султана,
неговите покои, работният
кабинет и залите за развлечения. По-пестеливи са
украсите в харема, където са
живели многобройните жени
заплитащи интриги и борба
за сърцето на любимия съпруг. Но главната атракция на
двореца е украсеното извито
стълбище водещо до салона
на посланиците. Имперската
зала за приеми, прочута с
кристалните и мраморните
колони те кара да онемееш.
Кристалните полилеи светят
в целия си разкош. Снимаме се отвън с почетния
караул, който е паметник на
продължаващият живот на
двореца.
След емоционалния завършек с разходката в двореца,
следваме хода на програмата и се насочваме към
покритият Египетският пазар.
Той е известен като пазар на
подправките, но търговците
предлагат всичко това, което
можеш да видиш на другия
голям известен пазар Капалъ
чаршия.
Многобройните магазинчета и лавки те привличат
с богатство на артикули и
стоки. Търговците, предимно
мъже с любезни усмивки се
мъчат да те привлекат за
купувач. Черпят с традиционните локуми и баклавички.
С удоволствие започваш пазаренето с тях, защото явно,
че и на тях е удоволствие
и веднага смъкват цената.
Почти всички са заучили поняколко руски клишета, така
че алъш-вериша е в ход.
Така стигаме до най очакваният момент – разходката с
корабче по Босфора. Емел не
спира през цялата разходка,
да ни обогатява с тайните на
историята по поречието на
Босфора.
Той е един от най-стратегическите водни артерии
на земята, свързващ Черно
море и Мраморно море и от
там чрез Егейско море излаз
в Средиземно море.
Морският трафик е напрегнат, като се виждат кораби
с различни размери - от
огромни морски туристически лайнери, до моторници.
Дълъг е 30 км., а ширината
варира от 760 м до 3 км.
Името на Босфора идва
от митическата любовна
връзка на Зевс и богинята на

луната Йо. Ревнивата жена
на Зевс Хера изпратила ято
от комари да обсипят Йо.Тя
се превърнала на телица, не
издържала на кошмара и се
хвърлила във водата.
Друго събитие от гръцката
митология е свързано с Язон,
който търсил Златното руно в
Колхида, която се намирала
на източния бряг на Черно
море.
Дъждът, който се изсипа
не попречи на настроението
и на подготвените за снимки
фотоапарати. Тази гледка не
може да се опише, трябва
да се види. През двучасовата разходка минаваме под
мостовите, които свързват
Европа с Азия. Минаваме под
въжения мост, който няма
подпори във водата, моста
Галата, който се разделя и се
вдига, когато минават високи
кораби. Виждаме познати
гледки от телевизионните

Емел ни разказва много
легенди свързани с исторически и митологични сгради
и постройки.
Доволни и удовлетворени
слизаме от корабчето обогатени с видяното и чутото.
Умората ни премина и
вечерта бяхме готови да
посетим турската вечеря. Заведението бе също исторически обект. Преминахме през
тунел и се отзовахме в красива градина с фонтан. Тука
се е снимал филма”Перла” и
артистите често посещават
заведението. Слизаме все
по-надолу и се озоваваме
в бивше римско водохранилище.
Програмата на заведението започна веднага след
настаняването ни.
Залата бе изпълнена само
от български групи. Затова
певецът ни изненада и с
руски и с български песни.
Красива грациозна танцьор-

турски сериали, къщата на
Шехерезада, където е сниман филма „Хиляда и една
нощ”. Виждаме наново двореца „Долма бахче” и други
по-малки дворци множества
университети, колежи, стари
и нови сгради. Всички уникални и интересни по своему. Тук се нареждат редица
от летни резиденции от 19
век, собственост на чужди
посолства като френското,
немското, руското, английско,
италианско и др. Отдалече
се вижда римската крепост
Румели Хисаръ, Стените
й се извиват от кулата на
върха на хълм до водите на
Босфора.
Тук до бреговете на провлака местата са скъпи и
затова тук са си построили
жилища, сараи и дворци
богатите и държавници - от
красиви, по красиви с различна архитектура.

ка игра ориенталски танци, а
танцьорите демонстрираха
танци с ножове. Настроението ни се повиши от представянето на малката Адриана,
от нашата група, която не
отстъпи по грациозност на
танцьорите.
Програмата продължи със
съвременна дискотека, която
по нищо не се отличаваше от
нашата с диджей водещ.
На другия ден имахме
възможност да пазаруваме и
да се отправим към Одрин –
градът, който някога е бил и
български. Там разгледахме
най-голямата джамия в Турция – Селиме джамия.
От Одрин купихме последните сувенири и баклавички.
Обогатени от впечатления се
отправихме към България.
Така с питане стигнахме и до
Стамбул. Който не вярва - да
пита - ще види и после ще
разказва като нас.

Бързи заеми
само срещу лична карта!
За справки: 0866 60 097,
0885 154 405

Продавам
апартамент, 64 кв.м
в гр. Тутракан.
За справки: 0884 024 548

Продавам
"Фолксваген Пасат", TDI 1,9.
Производство - 2002 г., всички
екстри.
За справки: 0898 696 018
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В кухнята на Незабравка Кирова-Христова
Патладжанени ладийки

шавате сирене. Сгъвате лявата и
дясната страна към средата и после прегъвате на две и защипвате
тестото с пръсти по края. Оформят
се квадратни питки. После пържите в сгорещено олио.
Ако обаче не искате да станат
мазни питките - не мажете с мас

и не ги пържете, а ги опечете във
фурната. Стари познавачи на
приготвяне на гьозлеме твърдят,
че във фурна ставали още по-хубави. Следващият път ще тествам
и какъв ще е вкусът на печено
гьозлеме.

Запеканка с тиквички
5-6 млади патладжанчета разрязвате на половинки и издълбавате с
лъжица. Запържвате в олио лук, пипер, едно пакетче кайма, мятате и
1/3 ч.ч ориз, както и вътрешността на патладжаните. Сол и подправки
- по вкус и избор.
С получената смес пълните ладийките, на дъното на тавата поръсвате
с олио и половин чаена чаша вода и хвърляте във фурната. Печете,
докато прецените, поръсвате с настъргани домати и отново връщате
във фурната. След петнайсетина минути вадите и настъргвате малко
кашкавал. По желание сервирате с кисело мляко или използвате картофено пюре на прах, а може и натюр.

Гьозлеми
Продукти

Незабравка Кирова-ХРИСТОВА
е главен редактор на в. „Дръстър
Прес”, гр. Силистра.
Тя е майстор освен на перото и на
изключителни кулинарни вкуснотийки,
които в този брой споделя с читателите на в. „Тутракански глас”

200-300 г сирене, 1/2 кг брашно,
100 г краве масло, пакетче суха
мая, сол и свинска мас
Приготвяне: Изсипвате брашното, правите кладенче и там
натрошавате маята. Прибавяте 2
щипки сол и разтопеното краве
масло. Доливате 250-300 мл хладка вода и месите тестото поне 10
минути. Разделяте на малки топки
и оставяте разстояние между тях
като ги нареждате в тавата. Оставяте ги да втасат половин час.

Продукти:

Около 1 кг
тиквички, 1
малка глава
лук, 1 морков, 3 средни
картофа, 300
г кашкавал,
200 г сирене,
200 мл готварска сметана, 1 яйце,
3-4 с.л. брашно, 2 домата,
1/2 връзка
копър, черен
пипер, сол, джоджен.

Приготвяне:

Ако прецените, че стават големи
питките, можете да ги срежете на
две и пак да слепите краищата.
Вземате всяко топче и го точите
върху набрашнен плот. Като стане
тънък листа мажете с мас и натро-

Тиквичките се настъргват,
посоляват се и се оставят да
се изцеди водата. Изстискват
се добре с ръце. Картофите и
морковът също се настъргват.
Лукът се нарязва на ситно и
се задушава с малко олио.
Добавят се морковът и картофите и се оставя да се задуши около 10 минути. След

това сместа се прибавя към
тиквичките, заедно с половината кашкавал, сиренето,
яйцето, брашното, сметаната
и подправките.
Сместа се изсипва в подходящ за печене съд и отгоре
се поставят нарязаните на
кръгчета домати. Пече се до
готовност. Поръсва се с останалия кашкавал и се връща
във фурната да се запече до
златисто.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ВРЕМЕТО
В петък над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Увеличение на облачността се очаква над източните райони. Ще духа слаб, по Черноморието
и в Дунавската равнина до умерен вятър
от изток-североизток. През почивните
дни и в началото на следващата седмица времето ще бъде променливо, с условия
за превалявания. Температурите ще бъдат
около и по-високи от обичайните за сезона.
Във вторник и сряда от северозапад ще
проникне по-хладен въздух.

Щастливо седнал
Дежурен синоптик: Иван ЦОНЕВСКИ
на царския трон
е двегодишният
Фризьорски салон “Офелия”
тутраканец
Красота на народни цени!
Адриян
Светославов
Стоянов
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.


Продавам

ТАЛОН

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

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 обява до 10 думи

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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:

24 септември – Валентин ВЕЛИЧКОВ, ст. спец. – техник, Община
Главиница
24 септември – Нурджихан ИБРЯМ, Учител, СОУ „Й. Йовков” – Тутракан
26 септември – Марийка ХРИСТОВА, Касиер-събирач, Община
Тутракан
27 септември – Георги СОФРОНИЕВ, Кметски наместник, с. Пожарево
28 септември – Габриел ВЕЛИКОВ, Горски стражар, ДГС-Тутракан

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!

28 септември – Шенол МОЛЛА, Директор на Дирекция „Социално
подпомагане”, гр. Тутракан
28 септември – Шенел КАНТАРОВА, учител, СОУ „Й. Йовков”, гр.
Тутракан
29 септември – Капка ЙОРДАНОВА, куриер, Община Тутракан
29 септември – Кристиан ЯКИМОВ, ръководител ОПСБЖ, Община
Тутракан
30 септември – Надежда ЙОРДАНОВА, ст. счетоводител, Община
Тутракан

СМЯХ
Английски хумор:
Вечер, дъжд. Английски джентълмен
седи до камината. Отваря се вратата и
влиза друг джентълмен. Без да каже нито
дума, новодошлият влиза в спалнята на
съпругата.
След половин час вторият излиза от
спалнята и казва:
- Сър, съпругата ви днес бе необичайно
хладна към мен.
Първият джентълмен продължава да
рови из дървата в камината и също толкова спокойно отбелязва:
- Е, тя и приживе не беше особено
страстна.
* * *
Англичанин и швед играят голф. Покрай
тях минава траурна процесия.
Англичанинът спира играта, сваля си
каскета и стои така, докато отминава
процесията. После пак хваща стика.

- Какъв трогателен жест от Ваша
страна. - забелязва шведът.
- Това не е жест! Ние бяхме женени
почти 30 години.
* * *
Седят си двама англичани в кръчмата
и единият споделя на другия:
- Мисля, че жена ми е умряла. От няколко
дни лежи в леглото и не мърда.
- По какво позна, по секса ли? - пита
другият.
- Не, сексът си е същият, просто се
натрупа много пране.
* * *
Разговор между английски джентълмени:
- Прощавайте за въпроса, сър, но защо
плувате в Темза със смокинг?
- Извинен сте, сър. Но ще ви обърна
внимание на факта, че вие плувате, а аз
се давя.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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