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за контакти:

60 136

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 36

Година XLIX

1-7 октомври 2010 г.

ДНЕС:

Празнува
третата
възраст

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

1-ви октомври - Ден на възрастните хора
Пожелаваме на всички Вас здраве, дълголетие,
достоен и щастлив живот!
Смятаме, че гражданите, навлезли в най-мъдрия период на своя живот, имат нужда преди
всичко от уважение, внимание и грижа.
И ако има от кого младите генерации да се
научат на трудолюбие и отговорност - това са
именно хората от третата възраст.

Честит празник!
Кмет на Община Тутракан: Георги ГЕОРГИЕВ
Председател на ОбС: Любомир БОЕВСКИ

От днес, 1 октомври 2010 г.
отваря врати

Общински център
за извънучилищни
дейности
Когато търсите нови възможности за
изява, когато нямате приятели, когато ви
е скучно и не ви се стои у дома, когато
искате да се срещнете с интересни личности в областта на изкуството, спорта и
науката - елате при нас в Общински център
за извънучилищни дейности!
За вас ще се погрижат отлични професионалисти, които ще сбъднат мечтите ви,
защото няма невъзможни неща!

Сега всичко е във вашите ръце!
Тел.: 60 399
ул.”Димитър Благоев” №51
на стр. 4

Калина ГРЪНЧАРОВА
Тържествен обяд, малко
по-различно меню, музика
и танци в Дома, в нашето
си обкръжение – така ще
премине днешният празник
– Денят на възрастните
хора, каза за „ТГ” директорът на Дома за стари
хора в Тутракан Юмит
Кантаров.
37 са домуващите тук,
предимно от Тутраканска
община, има и от други
места от Русенска и Силистренска област. Капацитетът на Дома е 40 човека, понякога се достига,
друг път са по-малко. „Това
са възрастни хора, някои

имат молби за настаняване в други населени места.
Ето сега се освобождават
три места в русенски дом
и трима наши обитатели,
които чакат място там,
ще ни напуснат. Единият
обаче, се отказа, предпочете нашия Дом. Тутраканският Дом за стари хора
е с по-малък капацитет
и по-бързо може да се помогне на всеки при нужда,
по-добре да се обгрижва.
Тук служителите са 20
човека, т.е, един е ангажиран с двама пенсионери. –
разказва още директорът.
Проблем е това, че имаме
8-10 лежащо болни, които

искат по-различни грижи
от останалите – ежедневна смяна на памперсите, на
легло са, хранене в стаята
и това затруднява малко
персонала. Но оплакване
няма – стараят се хората, вършат си всички
задължения, понякога един
човек е натоварен с много
дейности и се справя, за
което аз съм им изключително благодарен.”
От Общината са успели да осигурят двама
души, наети по програмата
„СПОЗ”, които работят в
Дома и подпомагат работата на персонала.
Като цяло базата е много

добра. Четири от стаите
са самостоятелни и в тях
са настанени сравнително
здрави хора, които могат
сами да се грижат. Останалите са двойни, в редки
случаи се настаняват по
трима. Ремонтът, който
е извършен по проект, е
приключил в основната
част на сградата, в корпуса, където са възрастните
хора. Не е довършен само в
административната част,
кухнята и котелното помещение. Там, персоналът
сам започва освежителни
дейности, след като от
„Оргахим” - Русе са дарили
боя и латекс.

на стр. 6

110 години Ловно-рибарско дружество "Сокол" Тутракан

На стр. 5

ОНЧ "Н.Й.Вапцаров-1873",
гр.Тутракан
организира

Реалити състезание

„Съкровището
на старата река”
Желаещите да участват трябва да изминат
маршрут от гр. Тутракан до местността
„Заставата”, за да открият скритото съкровище.
Участниците в състезанието представили
се с интересен костюм ще получат награди.
Краен срок за записване: 8.10.2010 г. в ОНЧ
„Н.Й.Вапцаров-1873”
Адрес: гр. Тутракан , пл.”Суворов” № 2, тел.
60045,60567
Дата на провеждане -16.10.2010 г.
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
Трима представители на Община Тутракан – Снежана Николова,
нач.-отдел „Административно-информационно обслужване и социални дейности”, Юмит Кантаров, директор на Дома за стари хора и Галя
Стойчева, експерт в местната администрация, участваха в семинар на
тема „Планиране и управление на социалните дейности и укрепване
на индустриалния капацитет”, който се проведе в гр. Габрово от 27 до
29 септември. Обсъждани са теми като оценка на нуждите, осъществяването на проекти за услуги, договори и финансиране, оценяване
на услугите, оказвани на бенефициенти и др.
Според участниците, полезен за текущата работа е представеният
френски и български опит от аташето във френското посолство у
нас Мари-Колет Ларир и главния директор на Асоциацията за извършване на социални услуги във Франция Женвиев Авенар, както и
от Николина Иванова от МТСП и Тодорка Любенова от Агенцията за
социално подпомагане.
ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ
Половин година, от 1 октомври 2010 г. до 31 март 2011 г. ще продължи дейността на Обществена трапезария в гр. Тутракан. Тя ще бъде
ползвана от 106 социалнослаби лица само от града. Социалната услуга
ще се извършва от фирма „Кетаринг” в ресторант „Москва”.
„ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
На 7 октомври ще бъде подписан договор между Община Тутракан
и Министерство на труда и социалната политика за осъществяването
на проект „Домашен помощник”. В рамките на 14 месеца 30 домашни
помощници ще обслужват 60 потребители от Тутраканска община.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил изгоря на пътя след удар в каруца. Няма пострадали
хора при произшествието, което е станало на 24 септември около
20.00 часа по пътя Силистра-Тутракан. 41-годишният В.И. шофирал
с несъобразена скорост „Дачия” в посока Тутракан, когато по пътя
между селата Зафирово и Богданци застигнал необозначена със
светлини каруца и се ударил в нея. От удара леката кола се възпламенила и изгоряла. Пострадали хора няма. По случая е образувано
досъдебно производство.
Неправоспособен и употребил алкохол водач е установен и в Тутракан. 25-годишният О.Б. бил засечен да управлява „Опел Астра” по ул.
„Д.Благоев” на 25 септември около 04.00 часа. Проверка установила,
че той не притежава свидетелство за управление на МПС и шофира
с 1,5 промила алкохолно съдържание. Срещу него е започнато досъдебно производство.
320 метра многожилен меден проводник, собственост на електроразпределително дружество, са откраднати в района на Старо
село. Престъплението е извършено в нощта срещу 28 септември чрез
използване на техническо средство. Щетите от кражбата са в процес
на изясняване. По случая работи РУ „Полиция” – Тутракан, образувано
е досъдебно производство.

Ремонтират пътя Главиница-Зафирово

Д

Отново Обществена трапезария
за социалнослаби

От 18 октомври 2010 г.
ще 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/!

пейският фонд за регионално развитие съфинансира
ремонта с 3 463 682 лева.
За изпълнител на пътноремонтните работи е избрана варненската фирма
"Пътища и мостове" ЕООД.
Проектант на пътя е обединение „Трафикконсулт БГ
– Илия Бурда”, а надзорът
ще се осъществява от
„Експертинвест” АД, гр.
Видин.
Само лошото време може
да попречи на фирмата-изпълнител да не се вмести
в определения срок от три
месеца. Гражданите тряб-

Калина ГРЪНЧАРОВА
иректорът на дирекция за проекти по
ОП “Регионално развитие” на Агенция „Пътна
инфраструктура” (АПИ)
Радмила Котева откри
официално на 27 септември
старта на рехабилитацията на път III-235 – Главиница - Зафирово по Лот 3
на ОПРР. Пътят е един от
основните транспортни
коридори, обслужващ общините на територията на
област Силистра, подобрява транспортните връзки
до различните дестинации

и осигурява териториална
свързаност на региона. Обновяването на отсечката
ще допринесе за подобряването на привлекателността и качеството на
От КНСБ:
живот в района, развитие
на инфраструктурата,
комфортното и безопасно
придвижване на жителите на цяла Силистренска
област.
Пътният участък е дълъг
Конфедерацията на Не- Целевата група ще бъде
зависимите Синдикати в от 20 лица отговарящи общо 14 км, но разстоБългария /КНСБ/ подписаха на изискванията. Водеща
договор с Фонд ”Социално организация по реализираподпомагане” за финан- нето на проекта „Кухни
сиране на проекта „Кухни „спасение” е СНЦ ”Да заДва общински пътя ще
„Спасение”.
пазим децата”, гр. София,
бъдат ремонтирани
В Община Тутракан със а партньор - КНСБ.
съдействието на ОбС на
Услугата ще се предосТекущ ремонт на два
КНСБ и Дирекция ”Социално тавя от ”Частен социален пътя от общинската пътна
подпомагане” ще продължи патронаж”, гр. Тутракан с мрежа ще бъде извършен в
да се предлага услугата управител Мартин Здрав- община Главиница. С реше„Обществена трапезария” ков.
ние на местния парламент,
през периода от 1 октомЕмилия ШАРБАНОВА,
65 300 лв. от общинския
ври до 31 декември 2010 г. в
Председател на ОбС на бюджет ще бъдат отпусрамките на 65 работни дни. КНСБ
нати за ремонт на участък
от пътя Осен-Главиница,
а 33 хил.лв. са предвидени
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
за ремонтни дейности на
Общински център за извънучилищни
пътя Сокол-Дичево.

дейности

1-7.10.2010 г.

янието е разделено на
два участъка. Първият с
дължина 7,2 км ще бъде
рехабилитиран, а пътните
съоръжения по протежението му - ремонтирани. Ще
бъде подменена остарялата предпазна ограда, ще
бъдат изработени 4 тръбни водоскоци като един от
тях ще е с диаметър 1000
мм, а останалите три - по
500 мм. Нови облицовани
окопи с дренаж ще гарантират обезопасяването

на пътната настилка по
време на дъждовния сезон.
В участъка ще бъде ремонтирана и мрежата за ниско
напрежение.
За втория пътен участък, който е с дължина
6,8 км е предвидена рехабилитация, почистване,
ремонт и възстановяване
на съществуващите отводнителни съоръжения,
както и изграждане на
нови. Ще бъде подменена
съществуващата предпазна ограда и изградени 12
хил. кв.м тротоарни площи
в с. Сокол.
Стойността на проекта
е 4 074 290 лева като Евро-

ва да знаят, че ремонтът
няма да затвори пътя,
само ще бъде ограничена
скоростта, уточни инж.
Росен Колелиев, управител
на фирмата.
В началото и в края и
на двата пътни участъка
Гражданско дружество
“Информирани за европейските пътища” ще монтира масивни билбордове
по европейски образец,
обявяващи стойностите и
сроковете на рехабилитационните дейности.
На 1 октомври стартира
още един ремонт – в участъка Дулово - Ситово.

...Още новини от община Главиница
Актуализирана е Годишната програма за управление на общинската
собственост
Продажбата на два общински товарни автомобили „ЗИЛ 157” /Джоган/
е включена в Годишната
програма за управление
и разпореждане с имоти
общинска собственост.
Общинският съвет прие и
техните оценки – единият
- 3 435,00 лв., а вторият

- 3 525,00 лв. Сумите са
без ДДС.
Продажбата ще бъде
извършена чрез публичен
търг, а кметът на общината е упълномощен да
извърши процедурата.

Утвърден е бюджета на
общинско предприятие
Бюджетът на новото общинско предприятие “Общински имоти и комунална
дейност” е в размер на 250
000,00 лв., разпределен по

съответните параграфи и
е утвърден от Общински
съвет-Главиница. Във връзка с това решение, общинските съветници актуализираха и параметрите на
пера в общинския бюджет,
като упълномощиха кмета
на общината при необходимост да се разпорежда със
средствата по § 10-98 на
дейност 621 “Управление,
контрол и регулиране на
дейностите по опазване на
околната среда”.
“ТГ”

Баба от сърце
Калина ГРЪНЧАРОВА
ака се нарича проектът
на софийската неправителствена организация
„Веста”, който от м. юни т.г се
реализира в Дома за деца лишени
от родителска грижа в с. Малък
Преславец. Идеята е жени на
пенсионна възраст, да се грижат
всеки ден по четири часа за по
две деца в неравностойно положение. По този начин всяко дете
получава персонална грижа, изгражда връзка с жената, която го
обгрижва и знае, че това внимание
и обич са предназначени точно и
само за него. Тази персонална
грижа помага за повишаване на
емоционалния тонус на детето,
стимулира двигателното му развитие, развива фината моторика

Т

и речта. Индивидуалните контакти
осигуряват възможност да се създаде сигурна емоционална връзка
с възрастен. Детето да се ориентира и да предусеща това, което
ще му се случи, да се установят
навици на живот.
Четири деца от с. Малък Преславец вече имат своите баби,
които им предоставят възможността да разнообразят деня и
да добият ярки впечатления от
живота извън стените на Дома.
Жените, които са се наели с тази
нелека задача са Мария Дякова и
Маринка Тонева.
В началото на м. септември,
когато по идея на братята Хюсеин и Динчер Кючукови и ДПС,
децата от Дома в с. Малък Преславец бяха гости на тутраканския

панаир, с тях бе и едната баба
- Мария Дякова, която се грижи
за Любчо и Арзу (на снимката).
За „ТГ” тя сподели, че забелязва
развитие у двете деца – те просто
се чувстват щастливи. Домашната
обстановка, разходките из селото

и сред природата ги променят
постепенно. Тя е категорична, че
проектът ще им помогне много
за емоционалната стабилизация
и тяхното израстване в домашна
среда.

политика

1-7.10.2010 г.

Пълна зала срещна Иван Костов в Русе
Калина ГРЪНЧАРОВА
есетки правостоящи
в зала 1 на хотел
"Рига" в Русе посрещнаха в неделя вечер, 26
септември, лидера на ДСБ
и съпредседател на "Синята
коалиция" Иван Костов.
Те бяха дошли да чуят
позицията му по актуални
обществено-политически
проблеми и най-вече за кризата. Бившият министърпредседател бе посрещнат
с букет цветя и бързо след
представянето пристъпи
към разговор, в който изрази приятната си изненада
от пълната зала, в която
имаше и представители на
коалиционни партньори. Той
посочи, че правителството
на ГЕРБ е подкрепено в
началото, но то не прави
нужните реформи и това
се вижда в обществото,
подчерта лидерът в присъствието на областния
ръководител на ДСБ-Русе
д-р Теодора Константинова и представителят на
националното ръководство
Димитър Бъчваров.
Лидерът на ДСБ Иван
Костов заяви, че ще бъде
създаден десен реформаторски блок "Синя коалиция
плюс" за предстоящите
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местни и президентски избори в цялата страна. Той
ще издигне кандидат-президентска двойка от силни
политически личности. Има
един фактор, който благоприятства "Синя коалиция
+". Той е, че потенциалните участници в коалицията
и в плюса считат, че ГЕРБ
не прави реформите, от
които има нужда в страната, а почти всички тези
формации имат реформаторски опит, имат опит
от участие в управлението

и в правенето на реформи.
В този смисъл се формира
нещо като реформаторски
десен борд, който настоява да се приемат важни
стъпки. Това е общото
политическо благоприятно
условие.
На въпрос относно евентуални разговори между
ГЕРБ и "Синята коалиция"
и при какви условия би
могло да стане това, Иван
Костов посочи, че засега
няма такива разговори.
Очакванията им са, че

ГЕРБ ще се явят напълно
самостоятелно на изборите
и ще се търси спечелване
на президентските избори,
но както се развиват събитията в страната това
ще стане при много тежки
обстоятелства за управляващата партия, прогнозира
той. След година недоволството, което избухва непрекъснато, ще е ескалирало
много. Засега не може да се
прогнозира дали ГЕРБ ще си
смени позицията.
Това означава, че "Синята

коалиция +" ще се яви със
самостоятелна двойка. И
се вижда като "дяснореформаторска алтернатива",
както и като коректив и
гарант, че нещата ще се
решат в страната. Иван
Костов не очерта профила
на бъдещия кандидат за
президент. Косвено той
посочи, че е добре да бъде
политическа разпознаваема
фигура.
"Ние имаме горчив опит
от много избори, в които
в стремежа си да се отваряме към гражданското
общество, сме излъчвали
кандидати, които трудно са
били разпознавани. Правили
са кампании и едва накрая
са ги идентифицирали като
наши кандидати. Така че,
има доста неуспешен опит",
добави той.
Костов съобщи още, че
на Националния съвет на
ДСБ ще бъдат обсъдени
здравната реформа и условията за пенсиониране,
които правителството на
ГЕРБ подготвя. Според него
най-тревожното е, че има
повече разходи, а по-малко приходи в Националния
осигурителeн институт
(НОИ). За този дисбаланс
той посочи няколко причини
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като по-ниското осигуряване на земеделските стопани, а получаването на повисоки пенсии, по-ранното
пенсиониране на военни и
полицаи, които са били осигурявани от държавата, а
получават пенсии от НОИ
и други.
По повод на амбицията
сегашния президент да
създаде свой проект за
следващите избори, Иван
Костовказа: "Ако политическият проект "Първанов"
погълне БСП, това означава, че алтернатива на сегашното дясно-центристко
управление е старата левица, което само по себе
си е голям парадокс. Той
прогнозира, че настоящият
държавен глава може да
се коалира само с Ахмед
Доган. Той обаче се е скрил
защото усеща, че като
политик няма необходимия
авторитет. Георги Първанов от своя страна е много
архаичен и изостанал, изживява се като президент
вече 10 години и е загубил
политическия си рефлекс
да дебатира. Първанов и
Доган не са успешна алтернатива. Няма капацитет
тази коалиция да се развие",
коментира Иван Костов.

Ротарианци от Тутракан и Кълъраш в активно сътрудничество
Калина ГРЪНЧАРОВА
поразумение между
Ротари клуб Тутракан и Ротари клуб
Кълъраш за съвместна бъдеща работа бе подписано
на 25 септември т.г. от
президентите Светослав
Раев и Еуджения Илиеску.
Събитието се случи на
румънска територия, където тутраканският клуб
бе специално поканен. За
осъществяване на по-добра комуникация между
ротарианци, първата инициатива, която ще бъде
реализирана паритетно, е
организирането на обучителни курсове по изучаване
на двата езика.
В Тутракан ще се изучава румънски език, като
Ротари клубът се ангажира с осигуряването на
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правоспособни лектори. В
обучението ще могат да
участват не само ротарианци, но и останалите
желаещи граждани, уточни

Светослав Раев. Той допълни, че румънските им
колеги са се ангажирали
да сторят същото в Кълъраш.

Предстои кандидатстване с нови проекти
Калина ГРЪНЧАРОВА
а редовното си заседание
проведено вчера – 30
септември, местните парламентаристи на Тутракан дадоха
съгласие Общината да участва
в сдружение с нестопанска цел
«Местна инициативна рибарска
група Главиница - Тутракан - Сливо поле», във връзка с приоритетна ос 4 «Устойчиво развитие
на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство”, която е финансирана от Европейския фонд
за рибарство. За представител на
Общинския съвет в учредителното
събрание на Рибарската група е
избран Красимир Петров.
Дискусия предизвика предложението за кандидатстване
за финансиране по Програмата
за развитие на селските райони
с проект за рехабилитация на
общински пътища и реконструкция на водопровода в с. Белица.
Кметът на с. Бреница също предложи пътят Бреница-Белица да
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Двамата ротариански президенти Светослав Раев и Еуджения Илиеску

Домакини и гости след подписване
на споразумението

бъде включен в проекта. Според
обясненията на зам.-кмета Иван
Недев, такава възможност за
цитирания проект няма, тъй като
ще бъдат надвишени изискуемите
финансови параметри.
Групата на ДПС се въздържа
при гласуването, като пред „ТГ”
общинският съветник Сезен Поси
обясни вота така: „Всеки ден от
с. Бреница пътуват с автобуси
20 деца за училище в Тутракан и
още 6 – за детската градина в с.
Белица. Идва зима, пътят е лош,
а мостът, по който се минава е в
окаяно състояние. Необходимо е
да вземат спешни мерки.”
Извънредна почивка се наложи
да даде председателят на Общинския съвет, след като станаха
ясни съмненията в законността
на предлаганото решение – да
бъде освободен със задна дата
досегашният управител на болницата д-р Светлана Петкова, тъй
като такова решение не е взето на
сесията през м. август, когато пък
бе назначен за временно изпъл-

няващ длъжността д-р Кръстьо
Кръстев. До него се стигна след
като от Агенцията по вписванията
са го изискали, забелязвайки
липсата му.
Общинският съветник Мариан
Ганев припомни на колегите, че
той е алармирал за този пропуск
на горецитираното заседание,
„но тогава, вие г-н председател
и кмета го ударихте на майтап,
че и друг път можело да се вземе
такова решение. Ето, че излязох
прав.”
В крайна сметка общинските
съветници освободиха д-р Петкова със задна дата, а Мариан
Ганев оповести, че ще сезира
прокуратурата и Здравната каса
за незаконното решение.
В края на заседанието, общинският съветник Милен Филипов
постави актуален въпрос на кмета – кога се включва и изключва
уличното осветление, тъй като населението недоволства от вечната
тъмнина по улиците? От отговора
стана ясно, че електричеството ще

Преди официалната част
на посещението, членовете на двата клуба са
участвали в спортен празник край водоем в окол-

ностите на Кълъраш, в
основата на който са били
състезания по риболов.
Припомняме, че група
от Ротари Кълъраш, водена от президента на

клуба Еуджения Илиеску,
участва в юбилейните
чествания на 5-годишнината от чартирането на
Ротари Тутракан.

бъде включвано в 19,30 часа
и ще свети до
01,00 часа през
зимния сезон.
Темата за
осветлението
отвори и други
въпроси. Красимир Петров попита кмета дали
е уведомяван
писмено за профилактиките на
тока, а също и
за многобройните спирания
на електричеството през
м. септември?
Петров предложи Общината,
подкрепена от
местния бизнес
и гражданите да
заведат съдебен
иск срещу Е.ОН. И той и д-р Любомир Бойчев изнесоха информация
за повредена апаратура, софтуер,
компютри и машини следствие на
внезапното спиране или ниското
напрежение.

От отговора на кмета Георги
Георгиев стана ясно, че за профилактиките се води писмена
кореспонденция с Е.ОН, но за останалите спирания няма никакво
уведомяване.
Профилактиките на тока ще

бъдат извършвани вече само в
почивните дни – това ще предлага общинският кмет на Е.ОН,
изслушвайки препоръките на
съветниците за възможните найудобни дни.
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Имаме амбицията да превърнем
Центъра в интересно и търсено място

Доротея БАЛЬОВСКА:

От 1 октомври стартира работа новият Център
за извънучилищни дейности (ОЦИД), който ще продължи добрите практики на закрития Общински детски
комплекс (ОДК). Новата институция е на общинска
издръжка и е част от структурата на местната
администрация. За ръководител на Центъра от 20
септември е назначена Доротея БАЛЬОВСКА.

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Какво представлява новата
структура – Общинският център за
извънучилищни дейности?
- Общинският център за извънучилищни дейности (ОЦИД) е
специализирано звено на Община
Тутракан, което е насочено към
задоволяване нуждите на децата,
на учениците и младежите от цялата община през свободното им
време чрез извънучилищни форми. Те са разпределени в няколко
направления: научно-познавателно, приложно-техническо, масов
спорт и изкуство и организиране
на различни детски и младежки
инициативи. ОЦИД ще осъществява държавната политика за
обучение, възпитание и развитие
на децата чрез извънучилищни
дейности, свързани с развитието

на интересите, способностите
и потребностите им. Този център ще поеме организацията на
мероприятията от Културния и
Спортния календар на Общината.
Освен това ще работи съвместно
с различните институции – училища, музеи, читалища в общината,
по дейности свързани с детски и
младежки проекти и програми на
Европейския съюз.
- С какво ще е по-различен новия Център от закрития ОДК?
- Различното в работата на
Центъра ще бъде целта, която ще
си постави всеки ръководител на
група, а тя е изработване на краен
продукт. Дейностите, които ще
се водят ще бъдат на проектен
принцип. Всеки, който има идея
трябва да я представи писмено,
като на финала трябва да има кра-

ен продукт - концерт, състезание
и прочие с общинско значение.
Задължително е дейностите да не
се дублират с тези на училищата
и тяхната извънкласна работа. В
работата ни вече ще се включат
и селските училища, тъй като
години наред на децата от селата
не им е обръщано достатъчно
внимание, а те имат желание
също да се занимават със спорт
и изкуство.
- Ще бъдат ли въведени такси
за отделните школи и занимания,
които предлагате?
- Всички дейности ще имат и
месечна такса, съобразена с определения брой занимания.
Формите са динамични и отворени, със свободен достъп и
избор. Те са индивидуални и групови – клубове, кръжоци, школи,
състави, отбори.
Дневната групова форма на
обучение е присъствена форма,
която се провежда 2 пъти седмично по един астрономичен час.
Индивидуалната форма на
обучение включва занимания
предвидени в индивидуален план,
утвърден от ръководителя на Центъра. Тази форма се организира
за талантливи деца.
Идеята на педагозите и треньорите в ОЦИД е всички желаещи
деца да имат достъп до различните дейности, за да се осмисли
тяхното свободно време и те да са
далеч от улицата, наркотиците, алкохола и цигарите. Защото в това
забързано време все по-малко
обръщаме внимание на децата си,
а когато решим да го направим
понякога е вече доста късно. За

да стане едно дете пълноценно за
себе си и за обществото е нужно
то да си повярва, да има самочувствие, че е личност, да усети,
че прави полезни неща. Ето защо
е нужно някой да го насочи и му
покаже къде са неговите способности и да работи върху това.
Дейностите ще бъдат отворени
и винаги ще има възможност да
се разширяват.
- Какви дейности предлагате
сега на учениците?
- В направление „Изкуство”
предлагаме девет възможности.
Това са Школа поп-пеене, Детска
вокална група, Музикален театър,
Модерен балет, Спортни танци,
Детски духов оркестър, Група за
автентичен фолклор, Школа по
изобразително изкуство, Школа
по дърворезба. Тези, които се
интересуват от спорт могат да
избират между Школа по борба,
Аеробика и каланетика, Воден
и пеши туризъм, Летни и зимни
детски лагери, Плуване /през лятото/ и спортни занимания за деца
с наднормено тегло. Общинският
център предлага и научно-познавателни занимания – изучаване
на чужди езици, както и забавна
математика.
Надявам се, Центърът да се
превърне в интересно и търсено
място от децата и младежите.
Имаме амбицията, всичко, което
предлагаме да бъде на ниво, да
се харесва, да бъдем търсена и
атрактивна институция.
Затова пожелавам на колегите
много нови осъществени идеи,
а на учениците – добре дошли
при нас!

1-7.10.2010 г.

ШЕСТ РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
ЗА ЗАЕТОСТ ЩЕ БЪДАТ
ПРЕДСТАВЕНИ В СОЦИАЛНОТО
МИНИСТРЕСТВО

К

омисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и одобри на (27.09.2010 г.) на свое
заседание 6 регионални програми за 2011 година.
Заседанието бе председателствано от зам.-областния
управител Тодора Цонева, а в него участие взеха представители на общините, представящи проектите, на
Бюрото по труда, стопанската камара, РИО на МОНМ.
Идейни предложения представиха общините Алфатар,
Дулово, Кайнарджа, Силистра и Тутракан. В 6 проекта
са обхванати общо 295 безработни лица, на които има
възможност да бъде осигурена заетост за период от 9
месеца. Общата стойност на проектите е за близо 895
000 лв. (Осемстотин деветдесет и пет хиляди лева), от
които собствените средства са 70 350 лв. (Седемдесет
хиляди триста и петдесет лева).
Проектите включват дейности по изграждане и поддържане на зелените системи, екологични обекти, спортни
терени и гробищни паркове, почистване на дерета и
нерегламентирани сметища, поддържане на четвъртокласна пътна мрежа, благоустройство на населеното
място, опазване и поддържане на културно-историческото наследство, паметници, исторически обекти.
Регионалните програми предвиждат временна заетост
на продължително безработни, на безработни лица над
50 години, безработни младежи до 29 годишна възраст,
безработни, отпаднали от социално подпомагане.
Одобрените от комисията по заетост идейни предложения на общините ще бъдат изпратени до 30 септември
2010 г. в Министерството на труда и социалната политика. Там, Комисия определена с решение на Националния
съвет за насърчаване на заетостта, ще извърши оценка
и подбор на представените програми.

Езиковото многообразие на учениците от СОУ "Христо Ботев"
Калина ГРЪНЧАРОВА
вропа е богата на
езици – само европейските са повече от
200, а към тях се добавят
и още много езици на онези
европейски граждани, чиито корени са от други континенти. Да знаеш чужд
език е от полза и за стари,
и за млади – няма пределна възраст да научиш нов
език и да се насладиш на
удоволствието от това.
Да знаеш дори няколко думи
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Венелин, Красимир и Теодора рецитират
Ботев стих на немски, руски и английски

Пеем и на руски

от езика на страна, която
посещаваш, значително
повишава възможността
за запознанства и приятелства. Знанието на езиците
на други народи допринася
за разбирателството и
преодоляване на културни
различия.
Европейският ден на
езиците се чества от 2001

г. насам на 26 септември,
след успешното провеждане на Европейската година
на езиците. Съветът на
министрите при Съвета
на Европа прие решение
на този ден ежегодно да
се отбелязва и насърчава
многоезичието в Европа.
Никога досега не е имало
толкова възможности да
се учи или работи в различ-

СОУ „Христо Ботев” по
време на организираната
от тях Вечер на европейските езици. Освен на
родния български, в залата
на Общинския съвет прозвучаха песни и стихове на
английски, немски и руски.
С любопитство присъстващите изслушаха част
от Ботевия „Хаджи Димитър” на гореспоменатите
езици.
Емоцията в залата взе
връх след колоритния разказ на рускинята Олга

ни европейски
страни, но липсата на езикови познания
не позволява
на мнозина да
се реализират.
Глобализацията и характерното развитие
на бизнеса доказва, че все
повече е необходимо да знаеш чужди езици
дори да търсиш реализация
в собствената
си страна.
Езиковото
многообразие
дава възмож- Награда от конкурса
н о с т д а с е "Млад преводач"
поставим на
мястото на някой друг и Атанасова как е научила
да погледнем живота от български език и споделеразлична гледна точка. ните комични ситуации,
Тази идея бе прокламирана създадени от незнаниеи от възпитаниците на то на чужди езици. Олга

От ляво на дясно: Джанис Фолкнър,
Олга Атанасова и Стефка Капинчева

Атанасова е секретарбиблиотекар в НЧ „Светлина” в с. Варненци и е
сред запалените радетели
на възстановяване и запазване на българските
фолклорни традиции. Сега
тя учи и немски език, тъй
като към многоезичното й
семейство вече е и зетят
германец.
Англичанката Джанис
Фолкнър, която от 3 години живее в с. Старо село,
разказа за своята страна и
показа нагледно знамената
на държавите от Обединеното кралство, а библиотекарката от „Детски
отдел” Стефка Капинчева,
чиято баба е румънка, пожела на учениците да учат
чужди езици, защото те

могат да отворят света
най-лесно пред всеки.
Участниците във Вечерта на европейските
езици бяха поздравени от
президента на Интеракт
клуб към Ротари Тутракан
Радостина Стефанова.
В края на празника директорът на училището
Дияна Станкова връчи
награди на победителите
н предварително обявения
конкурс „Млад преводач” –
Левент Маринов, Габриел
Стелиянов, Теодора Филипова, Милен Василев, Траян
Тодоров и Димитрина Димитрова.
Подобна вечер на езиковото многообразие се
организира за първи път в
Тутракан.
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110 години Ловно-рибарско дружество "Сокол" - Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ако в популярната
песничка се пее „И
ловец съм, и рибар
към, с двадесетгодишен
стаж..”, цели 110 години
стаж успя на „навърти”

И

ловно-рибарското дружество „Сокол” – Тутракан.
Те бяха отбелязани както
подобава на 18 септември
в местността „Къмпинга”.

Събитието започна с
провеждането на две организирани състезания.
Първото - стрелба в дисциплина „Скийт” се проведе
на стрелбището на дружеството в местността.

Участваха по двама състезатели от всяка дружинка
– общо 30 души. На първо
място се класира Турхан
Шамси от дружинката в с.
Цар Самуил с 18 точни попадения, втори бе Николай

Николов от дружинката в
с. Пожарево със 17 попадения, а трети – Ивайло Манковски – с 16 попадения от
дружинката „Тутракан-2”.
При отборното класиране

дружинката на с. Пожарево
е първа с 31 попадения, на
второ място – дружинката
от с. Малък Преславец с 29
попадения, а дружинката на
с. Зафирово е трета, с 25
попадения.

Второто състезание бе
за ловци с кучета-птичари
по правилника на Св. Хуберт, в което участваха
15 ловци. То се проведе на
полигона на сдружението
за обучение на кучета-пти-

чари. Първи тук се класира
Юксел Хасан от с. Сокол,
а на второ място е Атанас Алексиев от с. Малък
Преславец.
Съдии в състезанието
бяха Красимир Петров от
София и Данчо Марков, а в
него участваха различни
породи кучета, най-много
„Дратхаар”, „Куцхаар” и
„Пойнтер”.
За всеки ловец бяха поставени по два волиерни
фазана и в рамките на 15
мин. ловецът трябваше да
ги отстреля, кучето - да
ги намери и да ги донесе. Регламентът за това
състезание включва ловната култура на ловеца
и работата на кучето.
Целта на състезанието е
да повиши именно ловната
култура и да се покаже
как трябва да се ловува на
терен. Ловецът трябва да
облечен с цялото си ловно
снаряжение.
Официалната част започна поздравления и с
освещаване на знамето на
сдружението от отец Илия
Тонков. Гости на юбилея

Точната дата на основаването на нашето
ловно-рибарско дружество
не е известна, но според
протокол на Тутракански
общински съвет №14 от 9
март 1900 година, утвърден с Царски указ №168 от
15 юни 1900 година, Тутраканското ловно-стрелческо дружество придобива
право на владеене и вечно ползване на общинско
място от 157 дка. От
последното може да се
съди, че през 1900 година
има вече изградено такова
дружество. Ръководи се от
управителен и контролен
съвет и влиза в състава
на Ловно-рибарския съюз
- София. Просъществува
до 1910 година и поради
настъпилите исторически
събития прекратява своята дейност. Възстановява
се на 20 октомри 1940 година, след присъединяването на Южна Добруджа към
България под името Ловнострелческа организация
„Сокол”. От началото на
1941 година е ловно-стрелческо дружество „Сокол” с
ловни дружинки във всички
села на околията.
Нашите предшественици
са основали това дружество с ясната цел то да се
развива с течение на годините, но дали са очаквали
толкова голям напредък?
Той е постигнат благодарение на много усърдна
работа от страна на всеки
един от нас. Средствата
и трудът, който сме положили нe бива да бъдат
пренебрегвани, защото
те са образ на нашето
ловно-рибарско дружество
– нашият образ.
Ловът и риболовът не са
само хоби, но и задължение,
което изисква много работа. И ние с чиста съвест
можем да заявим, че сме
дали всичко от себе си, за
да запазим характерните
за нашия район видове

дивеч и да спомогнем за
запазването на неговата
популация. Нашите усилия
са насочени предимно към
съхраняването на екологичното равновесие и обогатяването фауната на
нашия край. Само можем
да се гордеем с това,
както биха се гордели и
нашите предшественици
и да се надяваме, че нашите последователи няма да
пропилеят постигнатото
досега.
Защо всъщност сме се
събрали? За да си честитим един на друг 110
годишнината от създаването на ловно-рибарското
дружество и след това да
седнем да ядем и пием?
Надявам се, че не! Събрали
сме се, за да отбележим
тези 110 години, за да по-

кажем уважение към основателите на дружеството
и техните последователи,
за да покажем пред всички
това, което сме постигнали.
Искам да благодаря на
всеки един от вас за положения труд и да ви пожелая
още много години да бъдем
заедно и в трудните и
хубави моменти, за да могат и след още 110 години
нашите последователи да
бъдат горди, както със
своите, така и с нашите
постижения.
На всички колеги, които
помагаха през този труден
период на изграждане и
утвърждаване на авторитета на дружеството, на
всеки български ловец "НА
СЛУКА "! И нека бъде спорен
новият ловен сезон!

бяха главният секретар на
НЛРС-СЛРБ Григор Гогов,
директорът на Държавно
горско стопанство-Тутракан инж. Людмил Узунов,
председателят на ЛРДСилистра Мирослав Миткин и специалиста там
Александър Александров,
председателят на ЛРДКубрат Георги Георгиев,
специалистът Димитър
Николов, председателят
на ЛРД-Исперих Радомир
Александров и специалистът Здравко Радев.
От Националното сдружение на ловците и риболовците ловците получиха
за юбилея си поздравите-

лен адрес, почетен знак
и телевизор, колегите от
другите дружества също
се „отчетоха” празнично.
Над 350 ловци участваха
в юбилейните чествания.
В разиграната по-късно
томбола, голямата награ-

да – ловна пушка „ИЖ-27М”
спечели Красимир Стефанов.
Танцов състав „Дунавска
младост” зарази присъстващите с настроение в
празничния ден.
Честит юбилей!

Председателят на УС на СНЦ "ЛРД
"Сокол"-Тутракан" д-р Димитър Стефанов приветства ловците по повод
110-та годишнина от основаването
на дружеството
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Празнува третата възраст

Директорът на Дома за стари хора
Юмит Кантаров

от стр.1
„В началото, като поех
Дома, много се надявах на
дарители - в условия на
криза те са по-малко, но
ги има, каза в отговор на
въпроса има ли дарители
Домът. Повечето дарители предпочитат да останат анонимни, отзовават
се, когато ги помолим за
помощ – една фирма дари
балатум, шкафове и така
обновихме стая на домуващ, който я бе занемарил.
Друга фирма дари холова
гарнитура, телевизор, а
една аптека – апарат за
кръвно налягане.”
Сега се изготвят общин-

ски и областни Стратегии
за социални услуги, като
идеята е да се организират
такива услуги по места,
които да обхващат хората
от съответните региони.
Затова от Дома са дали
съответните справки за
постоянните местожителства на хората, за да
може да се направи Карта
за следващите 5 години. В
момента най-много социални услуги са концентрирани в областния център
Силистра.
„Заварих всичко уредено
– ред и дисциплина и нищо
от това не съм променил,
защото работата върви,

персоналът си върши задълженията,
уточнява Кантаров.
Проблем е това, че
няма осигурено постоянно
присъствие на медицинско
лице. Тук работят 4 медицински сестри, едната е
старша и калкулант едновременно, а другите три
са на смени. Но плюс за
Дома е това, че се намира
в града и бързо може да
дойде „Спешна помощ”.
Теменужка Стойкова от
три години работи в Дома
за стари хора като социален работник. Според нея,
„това е добър вариант за
хора, които нямат близки
да се грижат за тях. Храната е добра, на топло са,
общуването си го имат.
Всички удобства, от които

се нуждае един пенсионер
са осигурени. Водим ги
на разходка в Дунавския
парк, на изложба в музея.
Тези, които са здрави и
подвижни излизат из града
и имат своя допълнителен
социален живот.
Правилникът за вътрешния ред трябва да се спазва.
Засега всичко е спокойно,
всеки с всеки се разбира, а
това е най-важното.”
Представители на тутраканския Клуб на пенсионерите посетиха вчера
Дома за стари хора и
заедно празнуваха. Според
директора, хората от Клуба не идват тук само по
празници, а редовно посещават своите връстници,
за което всички са им изключително благодарни.

1-7.10.2010 г.
Цветана БЪЧЕВА

Родена на 13 юли 1929 г. в Кюстендил, дете на бежанци от Босилеградско. Завършва Икономическия
институт в София. Работила е като
икономист. В момента е експерт в
Пернишкия окръжен съд.
Преди 20 години написва първите
си стихотворения. През 2009 г. издаде първата си книга „Букет за мама”,
включваща 36 стихотворения за
деца и „Люлякова пролет” - лирика.
Печели поощрителна награда в Националния конкурс „Стоян Дринов”
/2009/ за стихотворенията „Новото
зъбче” и „Космонавт”. Нейни стихове
са отпечатани във вестниците„Трета
възраст”, „Вяра”, “Пенсионери”,
“Ретро” и други, в антологиите на
пернишката поезия „Галерия към слънцето” – 80 стихотворения и поеми
за Перник /2009/ и “Духът, който ни сродява” /2009/.
През 2010 г. издаде книга с епиграми и книгата със стихове за деца
“Пъстра броеничка”. Подготвила е за печат две нови книги за деца.
Член е на Дружеството на краеведите в Перник.
Цветана Бъчева изпрати няколко стиха за читателите на в. "Тутракански глас".

ЛЯТО МОЕ
Лято мое, я поспри!
Чуй ме и не се сърди!
Тук завинаги оставаш
и недей да възразяваш!
Как игрите ни момчешки
мислиш да ги спреш?
Слънцето в страни далечни
да ни отведеш?
Лято мое, чудно лято,
при нас остани!
Не подмамвай птиче ято.
Кой гнездата ще теши?

Социалният работник
Теменужка Стойкова

СПОРТ

ФК „Белица” с нов треньор и
още две победи

О

тборът на Димо Денчев удари с 2:1 за първата си
победа като гост едноименния отбор от гр. Две могили миналата неделя, информира Кворум Силистра.
Момчетата на „Белица” постигнаха пълен обрат, след като
малко преди края на първото полувреме губеха с 1:0. През
второто полувреме на терена излезе преобразеният отбор
на „Белица”. С гол на Желязков резултатът бе изравнен.
В 80-та минута победа на гостите донеси капитана на
„Белица” Габриел Георгиев с феноменален гол след удар около
40 метра. „Белица“ се изкачи с две позиции до 14 място
във временното класиране.
След като записаха три поредни загуби отборът на
„Белица” търси ново вдъхновение. То трябва да дойде в
лицето на нов треньор - 47-годишният Тодор Тодоров. Той
идва от Сливен, където тренира юношите на отбора от
елита. Работил е в „Черноморец” (Бургас), ”Локомотив”
(Стара Загора), „Доростол” (Силистра), „Академик” (Свищов) и „Сливен”.
В сряда бъдещият треньор проследи играта на отбора в
домакинския мач срещу „Бенковски”, в междинния кръг на
„В” североизточна АФГ. Тодоров ще замени 50-годишния
Валериан Богату . Известният румънски футболист бе
играл в „Доростол” през сезон 1990-1991 г. Той пое „Белица”
в началото на новото първенство, но след 1 победа, 1
равен и 4 загуби си тръгва.
При лоши атмосферни условия и неспирен дъжд се изигра
целия двубой с „Бенковски” на стадион „Христо Ботев”
в с. Белица на 29 септември. Първото полувреме не
предостави и на двата отбора възможност да открият
резултата. Играта бе равностойна и никой не искаше да
рискува. С началото на второто полувреме в игра влезе
№ 9 Мустафа Мердам (Миро), който донесе острота в
атаките на домакините. След 10 мин. в игра влязоха още
двама офанзивни футболисти - Ш. Мухарем и В. Атанасов.
Последният донесе победата на отбора на „Белица” в 78
мин. от пряк свободен удар. Домакините доминираха през
цялото 2-ро полувреме и направиха куп пропуски.
След втората поредна победа, „Белица” е с актив от 10
точки и се отдалечи от опасната зона.

Празничен шах-турнир
Калина ГРЪНЧАРОВА
ванадесет любители
на шахматната игра
от Тутракан и селата Белица, Бреница и Стефан Караджа бяха участниците в турнир посветен
на 70-годишнината от
възвръщането на Южна
Добруджа в
пределите
на България
и Празника
на града,
проведен
от 21 до 25
септември
т.г.
В шахматния клуб се
изиграха партии в 12 кръга, за да бъде определен
тазгодишният победител.
Поради факта, че няколко
състезатели са набрали
еднакъв брой точки, край-

Д

ното класиране е извършено по Бергерова таблица
от шахматния кодекс, информираха организаторите
от клуба.
На първо място е Бехчет
Патраклъ, втори – Ангел

Методиев, а трети – д-р
Камен Калинов.
За челната шестица Община Тутракан осигури парични награди и грамоти.
Съдия на турнира – Тодор
Апрозянов.

Ново зареждане с есеннозимни боти и ботуши на много ниски цени! Предлагаме също бижутерия, колани, козметика, чанти.
Заповядайте в магазина за Обувки
на "Текето", който работи и в събота и неделя
Продавам

Двудневна екскурзия
на 16-17 октомври 2010 г.
Маршрут: Враца - Пещерата „Леденика” –
Черепешки манастир - Вършец - Клисурски манастир – Белоградчик – пещера "Магурата"
I ден - 6:00 – Отпътуване по маршрут Русе – Плевен - Враца
По желание – посещение в Исторически музей Враца,
където е изложено Рогозенското съкровище, Ботевата зала и
Експозицията „Традиционни превозни средства и модерно
коларство”
13:30 – Посещение на Пещерата „Леденика” - един от бисерите на Врачанския балкан.
15:00 – Отпътуване за Черепешки манастир „Успение Богородично”
19:00 – Настаняване за нощувка във Вършец
ІІ ден - 7:00 – Отпътуване за Клисурски манастир.
09:00 – Отпътуване за Белоградчик с панорамна разходка до
Белоградчишките скали и посещение на Крепостта "Калето"
и пещерата „Магурата”
15:00 – Отпътуване за Тутракан
20:00 – Пристигане.
Цена: 115 лв. при група от 17 човека
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 1 нощувка със закуска, курортна такса, придружител от фирмата и
“Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време
на екскурзията.
Цената не включва: Вход музеи Враца – възрастни – 2 лв.,
ученици и пенсионери – 1 лв.; Вход пещера „Леденика” –
възрастни – 3 лв., ученици - 1,50 лв.; Вход Белоградчишка
крепост – възрастни – 4 лв., ученици и пенсионери – 2 лв.;
Вход пещера „Магура” – възрастни – 5 лв., ученици и пенсионери – 3 лв.
За записвания: Анастасия Якова, тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

Продавам

л.а. "Фиат Крома", 1989 г., газбензин, аларма, шибидах.
За справки: 0899 486 460

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

Бързи заеми

Продавам

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

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

нута. Прибавя се прясното мляко и
непрекъснато се разбърква около
2-3 мин. Добавя се натрошеното
сирене и нарязаният на ситно

магданоз. Всичко се разбърква.
Ястието се оставя да престои
няколко минути и се консумира с
препечени филийки черен хляб.

Тутманик от царевично брашно

Продукти: царевично брашно, 2
бр. яйца, 1/2 кисело мляко, 1 ч.л.
сода за хляб, 1/2 ч.ч. вода, 1,5 ч.ч.
сирене, 1/2 ч.ч. олио, 1/2 пакетче
краве масло
Приготвяне: Содата се поставя
в киселото мляко. Яйцата се разбиват в купа и се прибавя млякото
и водата. Всичко това се разбърква
и постепенно се добавя брашното.
Добавя се половината от олиото,
като сместа се бърка докато стане
като за кекс.
Добавя се натрошеното сирене,
всичко се разбърква.
В тава се поставя останалото
Цветана КИРОВА представя на читателите
на в. „Тутракански глас” две рецепти от своята кухня, които се приготвят бързо, лесно и са
сравнително евтини за хранителния бюджет на
всяко семейство.

олио и сместа. Преди да се постави за печене, сместа се дупчи
и на мястото се слага краве масло.
Пече се на умерена фурна със силата като за питка. След изпичане
се поднася с доматен сок, кисело
мляко или айран.
Да Ви е сладко!

Руладини

Продукти: 1 кг кайма смес,
а за плънката - 3 яйца, 3-4 кис.
краставички, 150 гр. кашкавал, 2
с.л. грах от консерва, 2-3 сварени
моркова, галета и олио
Приготвяне: Каймата се приготвя като за кюфтета, но без
хляб. На кубчета се нарязват
яйцата, краставичките, морковите
и кашкавалът, като към тях се прибавя и грахът. Разделяме каймата
на 4-5 топки. На леко навлажнена
кърпа разстиламе на квадрат всяка топка и поставяме от плънката.
Навиваме на руло, овалваме в
галета и руладините поставяме
чушлетата. Задушават се докато в намаслена тава. Поръсваме ги
омекнат и след това се разбъркват с малко олио, сипваме в тавата
непрекъснато с брашното за 1 ми- малко вода и печем на 180 градуса

Царска туршия

Лятна манджа с прясно мляко
Продукти: 1 кг червени и зелени месести пиперки (но не
камби), 1/2 л прясно мляко (по
възможност овче мляко), 4-5 бр.
люти чушлета, 1/2 ч.ч. олио, 1/2
връзка магданоз, 1 ч.ч. сирене и
1 с. л. пшенично брашно
Приготвяне: Пиперките се
нарязват по дължина на едро. Чушлетата се почистват от дръжките
и семената. Олиото се загрява
и в него се пускат пиперките и

В този брой, Гинка КАРАСТОЯНОВА предостави
на читателите също две изпитани във времето
свои рецепти – приготвяне на Руладини и актуалната за есенния сезон – Царска туршия.

във фурната около час. По време
на печене поливаме руладините
със соса от тавата. Гарнираме по
желание – със сос бешамел, варен
грис и картофено пюре.

Продукти: 5 кг червени камби, 1 кг моркови, 1 карфиол, 2
глави целина, 250 г сол, 500 г
захар, 1 л оцет, 1 ч.ч олио
Приготвяне: Измитите и
почистени от семена камби
нарязваме на парчета и поръсваме със солта и захарта. Така
престояват 7-8 часа. Сокът,
който се е отделил се оцежда
и се смесва с оцета и олиото.
Течността се загрява до кипване. С врялата марината се
заливат камбите, върху които сме
поставили нарязаните моркови,
целина и карфиол. На следващия

ден зеленчуците се нареждат в
буркани и се заливат пак с маринатата. Туршията се съхранява на
студено.

Сканди

Място за
вашата
обява
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Кристияна Станиславова от гр. Тутракан

ВРЕМЕТО

През първите няколко дни от октомври времето ще
бъде хладно за сезона. На отделни места в Северна
България и във високите котловинни полета на Западна
България ще се образуват слаби слани. В петък ще
преобладава слънчево време, но през почивните дни и
в началото на следващата седмица с появата на слаб
до умерен североизточен вятър ще има по-значителни
увеличения на облачността. Възможни са слаби превалявания на отделни места. Нощните температури
ще се повишат, а дневните слабо ще се понижат.
На 5 и 6 октомври ще преобладава облачно време, с
повишена вероятност за превалявания. Остава сравнително хладно.
Дежурен синоптик: Иван ЦОНЕВСКИ

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

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 обява до 10 думи

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
и да почерпят:

29 септември – Юмит КАНТАРОВ, директор на Дом за
стари хора-Тутракан
1 октомври – Кармен МИШУ, писател, гр. Тутракан
1 октомври – Аурел БОЯДЖИЕВ, нач.-отдел, Община
Тутракан
3 октомври – Иван МАДЖАРОВ, шофьор, Държавно горско стопанство - 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!

3 октомври – Светлин КАРАСТОЯНОВ, гр. Тутракан,
4 октомври – Александър ДРАГАНОВ, 10 б клас, СОУ
„Йордан Йовков”
5 октомври – Любомир БОЕВСКИ, Председател на Общински съвет – Тутракан
6 октомври – Нехат КАНТАРОВ, общински съветник от
ДПС, Общински съвет-Тутракан

СМЯХ
Виц, посветен на Лотар Матеус:
- Колко пъти трябва да се ожени истинският мъж?
- Първия път трябва да се ожени за германка - да го
научи на ред. После за французойка - да го научи на
любов. Третата да е украинка - да го разконцентрира,
четвъртата да бъде полякиня - да го разори. И петия
път да се ожени за българка - да му направи хубава
панихида.
* * *
Ако пътя ви пресече черна мишка, след нея черна
котка, след нея черно куче, а след него черно внуче,
значи дядото е издърпал не ряпа, а кабел с високо
напрежение.
* * *
Политиците са като памперсите... Трябва да се
сменят редовно, поради една и съща причина.
* * *
Група котки се събрали и най-възрастната от тях
почнала да ги пита какво искат за Коледа. Първата
казала: - Аз искам 2 котенца. Втората казала: - Аз
искам 3 котенца. И тогава един котарак се обадил:
- Дядо Коледа идва!

Блондинка влиза в кафене. Поръчва си нормално
кафе. Сервитьорката носи поръчката. Блондинката:
- Извинявайте, но това кафе мирише на пенис...
Сервитьорката се изчервила, грабнала кафето и
отишла при бармана. - Клиентката каза, че кафето
мирише на пенис. Барманът вдигнал чашата, помирисал я и казал: - Кажи на клиентката да го пие с
другата ръка.
* * *
Кандидат за общ работник. Шефът: - Какви претенции имате?
Кандидатът: - 3000 лв. заплата и спазване на
кодекса на труда.
- Ще ви дам 10 000 лв., секретарка и автомобил.
- Вие се шегувате!
- Вие започнахте пръв!
* * *
Полицайка регулира кръстовище. Мърляво цигане
я пита:
- А ма, како, какво правиш?
- Давам път.
- Е, дай и на мене един път.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Попълнете празните квадратчета така,
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