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Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 40

Година XLIX

Община Тутракан
Общински съвет - Тутракан
Уважаеми
съграждани,
Нека си спомним за
хората, които с огнения
си дух и ревност за българщината са направили чудеса - НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ!
Нека днес възродим
техния дух у себе си, да
запалим светилото на
надеждата в сърцата си!

Честит празник!
Георги ГЕОРГИЕВ, Кмет
Любомир БОЕВСКИ, Председател на ОбС

29 октомври-4 ноември 2010 г.
1 ноември Ден на народните будители
Именни и безименни,
знайни и незнайни всички те са направили
и продължават
да правят толкова много
за всички нас!
Най-малкото, което можем да направим днес,
е да си спомним за тях
и да им благодарим в
мислите си - за идеите,
за вярата, за искриците
светлина!

Честит празник!

Насуф НАСУФ,
Кмет на Община Главиница
Расим РАФЕТ,
Председател на Общински съвет - Главиница

Хайде, на театър!
С

премиера ще открие
своя нов творчески
сезон Театралният
състав при Общинската
болница. Този път постановчикът Ценка Бойчева и
самодейците са се спрели
на комедията от Стефан
Савов - „Временния мъж”. Тя

ще бъде представена точно
в Деня на народните будители – 1 ноември (понеделник)
от 17,30 часа на сцената
на читалище „Вапцаров” в
крайдунавския град.
След успеха, който пожънаха самодейните актьори
с първата си постановка -

„Магазинче на дребно” от
Румяна Капинчева, играна
пред публика и в други
градове, с още по-голям ентусиазъм те ще покажат
своя талант отново. Наред
с познатите вече имена на
Симеон Данов, Антоанета
Владева, Ганчо Андреев,

Кристиян Калчев и Мария
Димитрова, публиката ще
види изпълнението на новото актьорско попълнение - Добри Петров, Валя
Димитрова, Дуйгу Алеф,
Анжела Беджева, Виктория
Иванова и Соня Николова.
Входът е безплатен!

Храм „Св. Николай Софийски” в
Черногор ще носи мир и благодат
- Кредото на ктитора - тутраканският предприемач
Николай Николов, е да прави добро

на стр. 5

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

Абонамент'2011
"Тутракански глас" Вашият вестник!
Годишен абонамент - 25,00 лв.

Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК

Зимно часово време
На 31 октомври
(неделя)
в 04:00 часа
преместваме
стрелките с
1 час назад.

Спорт
- За успехите на тутраканските гребци
- Мотоатракции край Главиница
- За изиграните мачове на ФК „Белица”
на стр. 6
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В с. Нова Черна

Създадоха Национална асоциация
на тютюнопроизводителите

НОВИНИ
„БУДИТЕЛИТЕ ДНЕС”
Литературна вечер под надслов „Будителите днес” ще започне в
следобедните часове днес в библиотеката в с. Нова Черна. Организатор е местното читалище „Васил Йорданов – 1942 г.”, а проявата
е посветена н предстоящия Ден на народните будители.
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ”-РУСЕ
е фирмата, която спечели конкурса за зимното поддържане на
улиците в гр. Тутракан и четвъртокласната пътна мрежа в общината,
съобщи зам.-кметът Иван Недев. Грижата за почистването на снега
в населените места ще имат кметовете и кметските наместници.
На съвместна среща на Кризисния щаб и кметовете ще стане ясно
до къде е стигнала подготовката за посрещането на зимата.
ПРАВИТЕЛСТВОТО РАЗРЕШИ ТЪРСЕНЕТО НА НЕФТ И ГАЗ В
СИЛИСТРЕНСКО
Кабинетът прие решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен
газ в площ „Блок 2 Силистра", разположена на територията на
областите Силистра и Добрич. Обект на разрешението е площ от
2 652 кв.км., като срокът на проучвателните дейности ще бъде
пет години. Титулярът на разрешението ще бъде определен чрез
конкурс в съответствие с чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните
богатства.
ПО ТРИ ФИРМИ НА МЕСЕЦ ГУБЯТ ДДС-РЕГИСТРАЦИЯТА СИ
Общо 40 проверки за дерегистрация по Закона за данъка върху
добавената стойност /ДДС/ се извършват от началото на годината
досега в офиса на НАП в Силистра. От тях 27 са приключили с протокол за прекратяване на ДДС-регистрацията. Причината за големия
брой е отмяната на решението търговците на цигари задължително
са регистрирани по закона за ДДС и това доведе до разбираемо
отписване на дружествата от ДДС-регистъра по тяхно желание.
За половината от проверяваните фирми инициативата за дерегистрация е на НАП, като най-често срещаните причини за служебно
прекратяване са невнасяне три поредни месеца на дължимия данък
добавена стойност по месечните декларации и неподаване на справки за повече от два поредни данъчни периода. В останалите случаи
задължените лица сами са поискали отписването им от регистъра
по ДДС. Служебна дерегирстрация се извършва още и в случаите,
когато задължените лица не могат да бъдат открити на посочения
от тях адрес за кореспонденция или са го променили, но без да
уведомят за това приходните органи в седемдневен срок, както и ако
не са посочили актуален електронен адрес за кореспонденция.
От общо 1959 фирми в Силистренско, регистрирани по ДДС, 1510
са спазили новото изискване и са декларирали имейл за връзка с тях
в офиса на НАП в Силистра. Други пък са се възползвали от дадената
им възможност да направят това в Търговския регистър.
КРИМИНАЛЕ
Стара вражда за имот станала причина за скандал и сбиване
между съседи в село Зебил. След намеса на полицейски служители
в ареста е задържан 47-годишният С.Р. С тъпата страна на брадва
той нанесъл няколко удара по гърдите и главата на опонента си –
37-годишен мъж. Пострадалият е настанен в тутраканската болница
с фрактура на ребра.
По случая е образувано досъдебно производство.

Б

лизо сто тютюнопроизводители от страната учредиха на 23
октомври в с. Нова Черна
Национална асоциация на
тютюнопроизводителите.
За председател на асоциацията е избран новочерненецът Цветан Филев.
Една от целите на асоциацията е в бюджета за
следващата година да има

национални доплащания за
производство на тютюн.
От там се обявяват и
против препоръките на
Световната здравна организация за ограничаване на
производството на тютюн
и тютюневи изделия, от
което ще бъдат засегнати
тютюнопроизводители от
169 държави.
“ТГ”

Да помогнем за довършване на
православния храм в с. Белица!
Новата църква "Св. Дух" в с. Белица вече е издигната,
но се нуждае от средства за довършителни работи.
Инициативният комитет, който през годините на
съграждането, активно съдействаше в дейностите,
се обръща към всички, които могат да помогнат да
се включат в благородната кауза.
Благочестивите си намерения можете да споделите,
като се обадите на:
Димо Денчев – 0888 30 596
Петра Пенчева – 0885 505 250
Костадин Манев, Кмет - 0899 993 622
Свещеник Йордан Николов – 0884 939 365

Антимафиоти разкриха организирана
престъпна група за трафик на ценности

В

- Организаторът е 44-годишен мъж от с. Калугерене

средата на миналата
седмица служители
на ГДБОП – сектор
„Трафик на културно – исторически ценности” съвместно с териториалните звена „БОП” и полицаи
от три областни дирекции
– в Разград, Търговище и
Силистра проведоха операция за пресичане на дейността на голяма организирана престъпна група с
общо 22-ма участници. В
рамките на мащабната

акция са проверени 24
адреса на територията
на трите области. В хода
на полицейските действия
служителите открили 25
металотърсачи, 859 монети от различни периоди –
повечето от античността /основно римски/. 1493
разнообразни антични
предмета, основно изделия от метал – апликации
– вкл. от колесница, части
от амуниции, фрагменти
от украса, накити. Сред

Вестник „Изгрев” - с награда

Калина ГРЪНЧАРОВА
на трето място.
Младите тутракански журналилуб „Млад журналист”,
който издава училищния сти подготвят и юбилейно издание
вестник „Изгрев” в СОУ на своя вестник, посветен на 100„Христо Ботев” участва със своето годишнината от основаването
издание в Четвъртия национален на СОУ "Христо Ботев", който ще
ученически конкурс за литера- бъде тържествено отбелязан на
турно творчество и журналистика 19 ноември.
„Стоян Михайловски”
– Русе`2010. Седемчленно жури, водено
от преподавателя в
РУ „Ангел Кънчев”
доц. д-р Руси Русев,
оцени получените
396 творби от 312
млади автори от цялата страна, а така
също и 34 колективи
(екипи на вестници, телевизионни и
радиопредавания и
журналистически
материали).
На 18 октомври, в
заключителното си
заседание, журито
обяви номинираните за награди по
раздели, жанрове и
възрастови групи.
Така в раздел „Коно заемане и доставка на докулективно
участие” в.
менти в българските библиотеки.
Дискусиите протекоха при голяма „Изгрев” е класиран
активност на участниците, изказвани бяха различни гледни точки
1-ви Ноември е общобългарски празник на
в подкрепа на едни или други мнеисторическата памет и на националното ни
ния и предложения. Участниците
самочувствие!
обсъждаха и коментираха нациоДа се вгледаме към най-светлите имена на
нални и международни документи,
духовността, чрез българското поетично
на които се базира споделянето на
творчество!
ресурси и електронната доставка
на документи, представяха своя
Библиотеката при НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”
опит и добра практика, очертаВи
приканва да ни направите съпричастни
ваха трудностите и проблемите
към
откъс от Ваше любимо стихотворение
в осигуряването на тази услуга в
или
лично
творчество, посветено на Родинатехните библиотеки, водеха към
та, на будителите - на нашето Отечество
решения. Обстойно беше предстаБългария!
вена картината на услугата междубиблиотечно заемане в България
в обширен и многопосочен анализ
Очакваме Вашите обаждания на телефони:
на информацията, получена чрез
60 153 и 60 567 или на адрес: гр.Тутракан,
проведената анкета на ББИА в
пл.”Суворов” №2, НЧ ”Н.Й.Вапцаров”
периода на подготовката на събиE-mail: chitalishte_tn@abv.bg.
тието. Направени са изключително
Краен срок: 1 ноември 2010 г. (включително)
полезни изводи, събрани са много
За участниците в инициативата са предвидени
интересни данни и богат статистинагради. За целта предоставяйте телефони за
чески материал.
обратна връзка с Вас.
“

намереното са няколко
особено ценни находки –
тракийски меч махайра,
бронзова статуетка на
Хермес, малка метална
пластика на колесница,
миниатюрна бронзова
чаша, наред с многобройни
обеци, фибули, др. накити
и фрагменти от метални
декорации.
Групата е наблюдавана
от около половин година.
22-ма са уличените в престъпната мрежа, сред тях

е и организаторът Н.Ю.
/44г./ от с. Калугерене,
община Главиница, който
е задържан за 24 часа. Към
момента за него е изяснено, че е упражнявал трафик на културни ценности
на средно дилърско ниво.
По случая е образувано досъдебно производство по
чл. 278а и 277а от НК.
Акцията е под наблюдението и ръководството
на СГП. Процесуалните
действия продължават.

„Есенна разходка”

К

За състоянието на библиотеките

Н

ационална кръгла маса
“Състояние и перспективи
на междубиблиотечното
заемане в България. Международни практики и документи” се
проведе в средата на месеца в
гр. Велико Търново с любезното
домакинство на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков”.
Гости на събитието бяха представители на Програмата „Глобални библиотеки – България“ и на
Управителния съвет на Асоциация
„Българска книга”. Форумът събра
80 участници от библиотеки от
цялата страна и от партньорски
организации, между които и
Радка Иванова, библиотекар от
НЧ „Васил Йорданов-1942 г.”, с.
Нова Черна.
Професионалисти от различни
видове библиотеки – регионални,
големи и малки обществени библиотеки, университетски и специални, проведоха ползотворен
разговор за неотложната нужда от
работеща и съвременна организация на услугата междубиблиотеч-

ТГ”

Г

рупа „Слънчо” при
ЦДГ „Славянка”, филиал Нова Черна, представиха пред децата от
малката група „Славейче”
музикално-литературната
програма „Есенна разходка”. Техните учителки
Пепа Христова и Дияна
Георгиева бяха включили
интерактивни игри, много
песни, стихове и кукления
етюд за есента „Какво
научи Зайко”. Директор-

ката на ЦДГ ”Славянка”
Димитрина Панайотова
поздрави децата, персонала и гостите и им подари
забавни игри. А на екипа
на читалище „Васил Йорданов” връчи поздравителен
адрес, с който изразиха
своята благодарност за
партньорството и подкрепата им. Читалищното
ръководство подари на децата играчки и книжки.
“ТГ”

Творби на Стоянка Павлова са
включени в сборник
Калина ГРЪНЧАРОВА
овочерненската писателка участва в
конкурс за учителитворци
С две свои творби от
неиздадения все още сборник с разкази „Самота”
е участвала през лятото
учителката от с. Нова
Черна Стоянка Павлова
в литературен конкурс,
обявен от издателство
„Анубис-Булвест”. Това са
разказът „Тринадесетият”
(публикуван на страниците
на в. Тутракански глас”) и
миниатюрата „На учителя
– с любов”.
В конкурса са участвали
250 учители от над 100

Н

селища, а одобрените за
публикация творби са 144,
става ясно на финала. Сред
тях са и тези на Стоянка
Павлова. Повечето от участниците са представили
поезия, а по-малко са били
прозаиците. Журито е съставено от известни български майстори на перото
и литературата, между
които и Боян Биолчев.
На 1 ноември Стоянка Павлова е поканена във Варна
на официален концерт по
повод Деня на народните
будители, след който ще
бъдат връчени наградите
и разбира се екземпляри
от конкурсния сборник „На
крилете на дъгата”.

регион

29.10-4.11.2010 г.

Областната управа отчете икономии

Н

а пресконференция дадена на 25 октомври, Областният управител д-р
Владимир Янков представи отчет
за работата през първата година
от управлението.
Д-р Янков е областен управител
от 13 август 2009 г. и както сам
признава, „когато приех длъжността Областен управител на
Област Силистра не осъзнавах
изцяло какво ми предстои като
наследство, настояще и бъдеще
в Областна администрация”. Ориентир за него са били годишната
инвентаризация, докладите за
вътрешния финансов контрол и
състоянието на компютърната
техника, ревизията от НАП и
Административната проверка на
Министерския съвет.
Наследеното състояние, съгласно проверките сочи, че „работата
на областната администрация за
обслужване на граждани и бизнес е на незадоволително ниво с
елементи на хаос. Не се спазват
редица правила, разпоредби и
закони за работата на администрацията. На голяма част от
служителите липсва достатъчен
административен капацитет. Про-

За 2010 г. са утвърдени разходи на областна администрация за
525 042 лв. Ето разходите по някои параграфи за тазгодишното
деветмесечие:
Параграф – 2009 г. /лв./ - 2010 г. /лв./
§ 1013 Постелен инвентар - 280 - 0
§ 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за
библиотеките - 884 - 0
§ 1016 Вода, горива и енергия - 103 283 - 25 300
§ 1020 Външни услуги - 55 445 - 38 740
§ 1030 Текущ ремонт - 2 369 - 0
§ 1040 Платени данъци - 1 605 - 11 570
§ 1062 Разходи за застраховки - 4 311 - 1 040
§ 1051 Командировки в страната - 19 559 - 1 600
§ 1052 Командировки в чужбина - 1 358 - 842
§ 1015 Канцеларски материали - 25 644 - 3428
§ 1098 Представителни разходи - 21 526 - 819
Общо разходи: 236 264 - 83 339

верките показаха недостатъчно
и неподходящо образование на
някои служители, безстопанственост, липса на трудова дисциплина, безхаберие и др. Правени са
неизгодни и незаконни разходи,
които са предмет на преценка на
други институции. В заключение
може да се приеме, че полученото
наследство не е добро.”
След приетата нова щатна
структура, анализиране на фишове за самооценка, работни
карти и ноемврийската атестация
са освободени 5-ма служители, 8 са подали оставка, а 2-ма
са пенсионирани. Спечелени са
всички дела в Административния
съд. През 2010 г. са назначени
и преназначени 20 служители. В
момента при щатно разписание от
34 длъжности са свободни 4.
От 1867 дни неизползвани
годишни платени отпуски за предходните 4 години са останали,
включително и за 2010 г. 1332
дни.
Проведени са 3 „биологични
войни” /свински грип, комари и
чума по свинете/ и е подготвена
здравната мрежа за евентуална
“ТГ”
борба с птичия грип.

Политикът от НДСВ Анелия Атанасова в Тутракан – 2
посветени на Третото
българско царство на
Историческия музей, читалище „Н. Й. Вапцаров”
и СОУ „Христо Ботев”.
През изминалата седмица тя изпрати още един
комплект книги за библиотеката в СОУ „Йордан
Йовков”.
В този брой Анелия
Атанасова разказва за
дейността на Женската
либерална мрежа.
„Женската либерална
мрежа е свързана с либе-
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Секторни срещи

Калина ГРЪНЧАРОВА
тратегията за местно развитие на Местна инициативна група /МИГ/
„Източна Дунавска Елиа” беше
представена на две секторни срещи, проведени в гр. Тутракан на 26
октомври. Те са част от проекта за
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна
група на територията на Община
Тутракан и Община Сливо поле”
и в тях последователно участваха
представители на бизнеса - земеделски производители и стопани,
кооперации, еднолични търговци,
представители на малки и средни предприятия, собственици

С

на заведения и хотели, както и
представители на публичния и
нестопанския сектор юридически
лица с нестопанска цел, читалища,
музеи, училища, физически лица,
чиито дейности са на територията
на МИГ. Изпълнителният директор
на МИГ „Източна Дунавска Елиа”
Ванушка Петкова запозна местната общност с целите, приоритетите
и мерките, заложени в Стратегията
както и с допустимите дейности
и допустимите бенефициенти по
мерките в нея.
През м. ноември и декември
предстои да бъдат проведени обучения за подготовка на проекти.
Ден по-рано сходни срещи бяха
проведени и в гр. Сливо поле.

Рибарската група е факт

номенклатурата на музея.
Литературата, която
предоставяме е едно ювелирно издание по случай
150-годишниата от рождението на цар Фердинанд
на Ивайло Шалафов, преподавател в Богословския
факултет в София. Другата е „Цар Борис и царица
Йоана” и едно издание на
„Корона от тръни”. Тези
книги станаха възможни,
благодарение на архива,
който цар Симеон дари на
държавата през 2005-та
Милена Ламбаджиева и
Светослав Попов са
представители на рибарския
бранш

Калина ГРЪНЧАРОВА
При последното си
посещение в Тутракан
осъществено в средата
на м. октомври, Анелия
Атанасова, бивш народен
представител от НДСВ

и председател на Женската либерална мрежа
участва в залесяването
на дръвчета в парка до
паметника на Таньо войвода и направи няколко
дарения - подари три комплекта луксозни издания

ралната част на европейския парламент – групата
АЛДЕ. Тя обединява жени с
либерални възгледи. Осъществява полезни за обществото каузи. Ето, днес
садим дръвчета, преди
това поднесохме пособия
за рисуване в една детска
градина. Заедно с младежката организация на НДСВ
ще направим дарение на
книги, които са историческа и библиографска
рядкост. Аз ще направя
лично дарение на Историческия музей – албум от
тапети от 1900 г., един
цигаретник, който реших
да даря, защото когато
идвах преди няколко месеца
и разглеждах музея, видях,
че същата инкрустация
имат и мебелите. Няколко
парчета от дантела и
бяла бродерия, които още
в началото на миналия век
прабабите ми са изработили. Нека да останат в

година. От него академичните историци ще могат
да правят справки и вече
около личността на Фердинанд да няма измислени
истории и литература.
Документите са тук и
няма нужда от конюнктурни изкривявания, което е
страшно.
Новото в дейността
на Женската либерална
мрежа е, че ще ситуираме
организация и в Скопие
към тяхната либерална
партия. Заедно с фондация „Фридрих Науман”, с
която НДСВ активно си
сътрудничи, ще продължим
работата си и на наше,
и на международно ниво.
Ставаме балкански координатори на Женската либерална мрежа и либералната
идея. Светът ще има все
повече нужда от либерални
ценности, защото с ляво и
дясно – хубаво, но трябва
да има и балансьори.”

Калина ГРЪНЧАРОВА
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група
Главиница-Тутракан-Сливо поле” бе учредена на 21 октомври в присъствието на 26 представители на рибарите, концесионери на язовири, рибни
борси, неправителствени организации и граждани от трите общини.
Сдружението ще работи за междуобщинското сътрудничество, ще
стимулира въвеждането на нови методи и ресурси в рибарската област
за подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти и други дейности, които са вписани в неговия Устав.
Управителният съвет е деветчленен – Иван Недев, зам.-кмет на
Община Тутракан, Красимир Петров, представител на Общински съвет
– Тутракан, Данка Милчева, зам.-кмет на Община Главиница, Георги
Атанасов, кмет на с. Ряхово, община Сливо поле, д-р Юрий Василев
от ЛРД „Сокол” - Тутракан, Милена Ламбаджиева – представител на
тутраканските рибари, Даниела Стоянова от Рибната база в с. Ряхово,
Ружди Салим - концесионер от с. Суходол и Адем Адем от гражданския
сектор.
На първото заседание на Управителния съвет бе избран негов председател. Това е Иван Недев.
Физическите лица-членове на Рибарската група ще плащат по 12 лв.
годишен членски внос, а юридическите – по 120 лв.
До 2 декември т.г трябва да бъде приета Стратегия за развитие на
Рибарската област, а документацията за регистрация на Сдружението
– внесена в съда.

4

ОБЩЕСТВО

29.10-4.11.2010 г.

Вярвам
в
съдбата
- В часовникарското ателие е подредена изложба

Иван МИТЕВ:

- Местен телевизионен канал е неговата мечта

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Необходима е самоинициатива
от човека, да не зависи от другите,
сам да покаже своя талант” –
казва тутраканецът Иван Митев

за самобитната изложба, която
е подредил в своето часовникарско ателие. Петнайсетте картини
веднага впечатляват всеки, който
влезе при него. Да ги подреди

в ателието го подтикнала една
гражданка, влязла за ремонт на
часовник. Тя видяла снимки на
негови картини, които били там
тогава. „Ти знаеш ли, че аз имам
ето тази картина, купена от теб
преди 40 години. - казала тя, сочейки една от снимките. И който
дойде на гости ме пита: „От къде
я имаш тази хубава картина?”.
Тогава Митев се решил да покаже
своите творби.
„Самобитен художник съм. Още
от 2-ри клас започнах да рисувам. През годините продължих,
включително и в казармата. Доста
картини оставих на старшината.
- смее се той. Заедно с други
местни художници направихме
в читалището на Тутракан през
1965 година две изложби. След
това животът те поема и не остава
време за рисуване. – разказва още
художникът.
Тези картини са рисувани,
когато бях художник в ТКЗС.

Тогава партията нареждаше къде
да работиш. Много ниска беше заплатата и се принудих да напусна.
По онова време рисувах нагледни,
агитационни материали, лозунги –
нали имаше манифестации.”
След промените Иван Митев
се отдава на техниката. Купува
си камера и започва да снима –
обществени събития, семейни
тържества. „То е също свързано
с културата. – смята Иван. Пазя
документалната история на града
във визуалната й форма. Съхранявам и стари документални

филми за Тутракан отпреди 1989
г., които са показвани по телевизията – възстановявал съм ги в
по-съвременен вид – на касети
или ДВД. Фактически, имам една
много богата колекция от документални филми за Тутракан
и ми е болно, че гражданите не
могат да ги видят. Аз, затова
толкова много настоявам да има
местен телевизионен канал. Той
ще свърши много добра работа
и самочувствието на хората ще
бъде по-високо. Те, самите, ще
могат да вземат участие в тв-

дискусиите.
За съжаление такива институции като читалището, ОДК
(те може би нямат и тази сила),
особено Общината, не отделят
необходимото внимание, за да
може да се направи този канал.
Винаги намират причина да откажат, но аз мисля че това не е
реално, защото са необходими 4
хил.лв. да се плати лиценз.
Предлагал съм на общинските
съветници, да направим една
изложба-разпродажба на моите
картини и със събраните средства
да се плати лиценза. Казаха ми, че
може да стане, но не се задейства
идеята. Говорил съм и с някои от
членовете на Ротари, те казаха,
че могат да помогнат за тв-канала, но трябва да го обсъдят на
техните срещи. Не съм ги търсил
повече, вратата остава отворена.
Аз все вярвам в съдбата – тя си
води нещата и ако е писано – ще
стане.”
И докато Иван Митев търси начини да осъществи следващото си
намерение – местен телевизионен
канал, в ателието му в центъра
на Тутракан всеки може да види
неговите картини.

Камбанен звън и "Многая лета" за юбилея на
читалището в Главиница
Диана КАРАЧОРОВА
70 години измина от времето,
когато в Главиница отваря врати
читалището. То тръгва от далеч,
за да отиде още по-далеч. За един
културен център 70 години са
мярка за дълголетие - дълголетие

на опазени традиции, имена, дати,
победи и неуспехи.
Много са имената на хората
дали лъч от светлината на душите

си и проправили пътя, по който
вървим сега и ние.
Народно читалище „Христо
Ботев-1940 г.” отбеляза своя 70годишен юбилей на 21 октомври
т.г. с голям празничен концерт,
който събра мало и голямо.
Своето внимание като гости на

празника оказаха зам. - областният управител Денка Михайлова, ръководството на Община
Главиница начело с кмета Насуф

Насуф, зам. - кметът на Община
Силистра Нели Стоилова, представители от РЕКИЦ-Силистра,
читалищни секретари от община
Главиница, бивши ръководители
на читалището – председатели
и секретари, ръководители на
самодейните групи, както и много
спонсори, отделяли от средствата
си, за да подпомагат читалищната
дейност.
Председателят на читалището
Данка Милчева поздрави всички
самодейци, читалищни дейци и
гости, а от Читалищното настоятелство бяха връчени почетни
плакети на дългогодишни председатели и заслужили дейци на
читалищното дело. Специален
поздравителен адрес получи
Пенка Димитрова – дългогодишен
библиотекар. От името на всички
наградени Еленка Борисова, директор на СОУ “Васил Левски“ и
бивш председател на читалището,
изказа благодарност за необикновения празник.
Богатата музикална програма
изнесена от Мъжката певческа
група, Женския народен хор,
вокална група “Славей” и солиста

Ради Иванов събра аплодисментите на присъстващите.
Тържествата по повод Празника
на града – Димитровден започнаха с редица мероприятия седмица
по-рано. Театралният състав при
ОНЧ „Вапцаров” - Тутракан гостува с постановката „Магазинче
на дребно” от Румяна Капинчева.

Всички зрители останаха впечатлени от актьорското майсторство
на самодейците, които оставиха
незабравим спомен в сърцата на
главиничани.
В съботния 23 октомври в
центъра на Главиница се завъртя
празнично хоро с песните на
Райко Кирилов.

В навечерието на празника на
града се получи Поздравителен
адрес от президента на България
Георги Първанов до кмета на
Община Главиница Насуф Насуф
и до всички жители на града с пожелание за много здраве и сили,
за да се промени към по–добро
животът на хората в общината.

телката на кръжока Лорета
Станева.
А Деница Красимирова
потвърди успеха си от 14-то
издание на конкурса „Здравей ваканция – ваканция с

кока-кола”. Миналата година тя спечели специалната
награда за пластика и керамика в категория Б. А тази година се представи достойно
в категория А.

Нови награди за младите творци
от с. Зафирово
Лорета СТАНЕВА,
Ръководите на кръжока
Марияна ЛАЗАРОВА,
Библиотекар-секретар

Н

а 21октомври т.г. в
с. Зафирово пристигнаха наградите на
Симона Сашева и Деница
Василева от Националния
конкурс „Здравей ваканция
– ваканция с Кока-кола!”.
Двете момичета са членове
на Кръжока по изобразително изкуство и керамика
към НЧ „Христо Ботев – 1901
год.”. (на снимката)
Същинското награждаване
на победителите се състоя
три дни по-рано в Драматичния театър „Н.Й.Вапцаров”
в Благоевград, но поради
липса на средства момичетата не можаха да участват
в церемонията по награждаването.

Конкурсът за детска рисунка и пластика „Здравей
ваканция – ваканция с Кокакола” се организира за 15-та
поредна година от ОДК - Благоевград и компанията CocaCola, с подкрепата на образователното министерство
и Националния дворец на
децата. В журито на конкурса взеха участие известния
български художник Живко
Янев, член на СБХ, председател на сдружение Македония – Арт – Благоевград и
преподавател в НХГ, Манол
Стоянов член на сдружение
СБХ и сценограф на камерната опера – Благоевград,
както и Емилия Великова
помощник директор на ОДК
– Благоевград.
Журито определи победителите след като разгледа
693 рисунки и пластики на
653 деца от 25 школи по

изобразително и приложно
изкуство, профилирани паралелки в СОУ и на 56 групи
и индивидуални участници
от ОДК, ЦДГ, НУ, ОУ, СОУ
и профилирани гимназии,
общо от 24 области и 51 населени места.
След внимателен и обстоен оглед и задълбочено
обсъждане, журито отличи
талантливи млади творци в
две категории. В категория
А се състезаваха деца от
училища по изобразителни
изкуства, школи по изобразително изкуство към ОДК,
центрове по изкуствата и читалища. В категория Б - деца
от детски градини, начални,
основни и средни училища, профилирани гимназии,
ОДК, ЦРД и ЦУНТ.
Във всяка възрастова група бяха връчени награди за
класираните на I-во,II-ро, и

III-то място, както и допълнителни поощрителни награди
за рисунки. Бяха връчени и
по 5 поощрителни награди в
двете категории за приложно изкуство и пластика.
Зафировските момичета
Симона Сашева и Деница
Красимирова спечелиха две
от поощрителните награди
за пластика в категория А.
Освен със своята трифигурална композиция от
пластика, с която спечелиха,
момичетата участваха и с
две рисунки.
За конкурса кръжочниците
Симона, Деница, Бетина,
Радослава, Шенай и Петър
изпратиха шест скулптурни
композиции и пет рисунки.
Това беше последното
успешно представяне на кръжочниците към читалището
за миналия творчески сезон,
благодарение на ръководи-

православие
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Храм „Св. Николай Софийски” в Черногор ще носи мир и благодат
от стр. 1 Николай Николов, който е
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Аз изповядвам едно простичко кредо в живота –
човек трябва да се стрeми
да прави добро. Като не
можеш да направиш добро,
поне да не се прави зло.
Бях поканен, считам го

главният ктитор на осветения на 24 октомври
т.г. в главинишкото село
Черногор храм „Св. Николай
Софийски”. Освен семейството, с Николай Николов
бяха и много негови приятели, подкрепили идеята в

Отец ВАСИЛИЙ, с. Сокол, в чиято енория се
намира новият храм „ Св. Николай Чудотворец”:
Като служител в храма много ни се дава, защото
много храмове станаха в енорията, и същевременно
много и се иска от мен. И ще трябва да приложим
всички знания, да усъвършенстваме всичко, за да
бъдем достолепни и тези храмове да ги приведем в
духовна благодат. Затова е желателно миряните да
посещават храмовете често и редовно.
Хората мечтаеха за храм - ето го.
В с. Сокол много се грижим за църквата. От училище идват децата, питат за всичко, аз им отговарям,
подарявам им иконка. Повечето са мюсюлманчета,
но разлика не бива да се прави, с уважение ги приемаме.
Желателно и млади, и стари да влизат в храма – да
си подадем взаимно ръка. Защото Христос и неговата любов към хората е – доброто дело, смирението,
покаянието, сърдечието, да се борим за чист и свят
живот, няма да делим мюсюлмани от християни –
всички сме едно. В община Главиница работихме
прекрасно четири години с кмета Джеват Яшар, сега
вече седем години с кмета Насуф Насуф. Ето той
днес е тук, много неща от организацията е поел. Не
може да се делим.
за свой дълг. Увлякъл съм
и други хора, даже на мен
се падна честта да акумулирам труда на всички.
Не е само моя заслугата,
това са хора, които са
отделили средства, труд,
от хляба на децата, за да
го направят този храм.
През годините на строежа съм идвал тук много
пъти, коригирал съм някои
неща. Стремил съм се
всичко да стане точно.
Така от днес предаваме храма в ръцете на
Българската православна
църква.” Това са думи на
тутраканския предприемач

това добруджанско село да
има православен храм.
В неделната утрин църковният двор бе изпълнен с
миряни, а пред входа чинно
стояха отец Василий, кметът на Община Главиница
Насуф Насуф, зам.-кметът
Данка Милчева, кметът
на с. Сокол Първолета
Антонова. Те посрещнаха
Н.В.Пр. Русенският митрополит Неофит, който
заедно с отци от съседни
енории отслужи празничната Литургия и водосвет за
здраве при освещаването
на храма.
Всъщност историята на

този храм датира още от
22 април 2001 г., когато
митрополит Неофит прави първа копка на новото
начинание. Тогава идеята
е приета присърце от
главинишкия кмет Джеват
Яшар, приета и от настоящия кмет Насуф Насуф.
Една част от терена за
строежа е дарен от Община Главиница, а половин декар е дарило семейството
на Лазар Сивчев (Б.а.: Това
са родителите на покойния
вече адвокат Димитър
Дичев).
И така полека-лека храмът е построен. Или както казва техническият
ръководител на строежа
Пламен Савчев - „Грубият
строеж го направихме за
година, а после малко побавно, трудни времена са.
Николай много помогна.
Радвам се, не на всеки
му се отдава в живота
да строи храм. Може да
строи къща, магистрала,
но храм...”
В края на освещаване то
ктиторът Николай Николов
и неговите съратници бяха
поздравени от владиката
за богоугодното дело, а
отец Василий му поднесе
икона на Исус Христос и
Богородица.
Черногорци са изключително доволни, че вече
имат свой храм. И Гина
Георгиева, и Станка Симеонова, които на инвалидни
колички бяха дошли в църк-

вата са категорични, че
трябва да я има.
Това е народно, свято
дело. Българинът има нужда духовно извисяване,
сподели Цвята Янкова.
Едно добро дело, богоугодно днес се извършва.
Определено имаха нужда
хората от храм, явно сега
е било писано да стане. –
добавя Тодор Петров.
А храмът е вече факт.
Там е мястото за утеха, за
състрадание и радост!

Ивайло НИКОЛОВ е син на Николай Николов. Той
е завършил „Реклама и маркетинг” в Нов Български Университет - София, сега помага в семейния
бизнес: Приемам с адмирации благотворителните
прояви на моя баща. Считам, че всеки един човек, в
даден етап от своя живот, трябва да се замисли над
тези въпроси. И ако може да поеме такъв път, ако
може да поеме такава инициатива, има желание - ще
увлече повече хора.

Радка ВЪЛЕВА, с. Черногор: Доживяхме да имаме храма! Благодарим и сваляме шапка на този човек, който вложи средства в това
време. Много хора не вярваха, че ще има храм, но благодарение
на Бога, с Божията сила и воля всичко става. Невъзможни работи
няма. Той държи всичко в ръцете си – и доброто, и злото.
Много бягане имаше, много тичане. Когато баща ми направи
четиридесет дни, аз сънувах сън. В съня ми се яви този храм. Аз
по професия съм готвачка. Мога да ви кажа една лъжица сол или
пипер колко тежи, но от чертежи не разбирам. Сънувах храма, яви
ми се, видях го. При нас е изток-запад, а в отвъдното - север-юг и
се получава кръст. Бог така го е създал, той движи всичко. Няма
по-голяма сила и воля от Божията. Плача, че доживях да вляза в
този храм.
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Тутраканските гребци отново сред първите
В

Калина ГРЪНЧАРОВА
престижното състезание „Регата`2010”
за купата на Община Пловдив, проведено на
23 октомври, участваха
отбори от цялата страна. По традиция силно
представяне регистрираха
тутраканските гребци
от отбора по кану каяк
„Олимпия” към Общинския

център за извънучилищни
дейности. Треньорът Валентин Симеонов е доволен
от своите възпитаници
Камен Мирославов и Денис
Идриз.
В дисциплината 2000
метра сред 21 участници
Камен Мирославов е втори,
със сребърен медал, а в
надпреварата на 18 гребци
на 4000 метра Денис Идриз
се класира четвърти.

Камен Мирославов
и Денис Идриз

29.10-4.11.2010 г.

"Ботев" (Враца) си писа отличен
на стадиона на „Белица”

П

Продавам

Тутраканските гребци със своите
родители - на гребния канал в Пловдив след награждаването

В

"ВАЗ-2105", запазена в гараж, с
нова газова уредба.
Цена по споразумение!
За справки: 086/837432 или
0888 74 50 33

Мотоатракции край Главиница

проведения на 24 октомври традиционен
мотокрос край гр.
Главиница посветен на
Празника на града - Димитровден и тази година
участваха състезатели
от цялата страна, които
показаха своето майсторство. 42-ма мъже и една

жена се състезаваха в
шест класа и създадоха
емоция у зрителите, която
дълго ще се помни.
В клас до 65 куб. см първи
се класира седемгодишният Христос Сулеос от гр.
Карлово.
Двама варненски състезатели - Божидар Беленски

ред 300 души и температура близка до нула ФК
„Белица” отнесе шест
безответни гола в мач с ФК „Ботев” (Враца) от първия кръг на
турнира за Купата на България.
Лидерът в Западната „Б” група започна по-активно мача и владееше
инициативата от първите минути.
В 14-та минута силно изритана
топка от страна на гостите, намери
централния нападател на отбора
Павлов, който надбяга защита и
вкара за 0:1. Минута по-късно,
след разбъркване в наказателното
поле, защитата на „Белица” действа мудно и Манолов от „Ботев”
отбеляза - 0:2. Третият гол падна
в 38-та минута, когато Райков
изпълни ъглов удар и без никой
да докосне топката, тя влетя във
врата. Павлов от гостите оформи
резултата в 39-та минута на 0:4 за
първото полувреме.
След направената смяна, в

началото на второто полувреме,
„Белица” заигра разкрепостено
и наложиха териториално надмощие. Головите положения се
изредиха една след друга. На
гостите три пъти им се налагаше
да избиват топката от голлинията
си. Само късметът остави вратата
на гостите суха. Това продължи
до 69-та минута, когато след
контра, най-добрият играч в мача
– Павлов, оформи своя хеттрик. А
Ченешков оформи крайното 0:6 в
80-та минута след като подмина
четирима играчи на „Белица”, като
малки гари, заедно с вратаря.
Главен съдия на мача бе Александър Ангелов от Търговище, с
помощници Мариян Хараланов
и Дарин Страхилов от Разград.
Четвърти съдия - Димитър Желязков от Силистра. Делегат - Милко
Гинчев от Велико Търново.
Информация:
Кворум Силистра

Формация "ИЗВОР"
народна, естрадна, поп- фолк музика
Клавир и гайда - Илиян Марков
Китара и вокал - Александър Тодоров
Солистка - Снежана Радева
За заявки: 0896 82 82 60 и 0896 66 49 05

Продавам
л.а. "Фиат Крома", 1989 г., газбензин, аларма, шибидах.
За справки: 0899 486 460
и Теодор Тотев, оглавиха
класирането съответно
в клас до 85 куб. и до 125
куб.см., а Николай Йовчев
от гр. Айтос спечели първото място в клас до 250
куб.см.
Домакините от гр. Главиница доказаха, че са найсилни в клас до 450 куб.см
с победата на Красимир
Шиков.
В атрактивния клас АТВ
първи се класира Емил Комаровски от Разград. От
Разград е и единствената
жена, участвала в мотокроса - Весела Комаровска.
Тя се класира трета в
същия клас - АТВ.

ФК "Белица” с нова победа във "В" Североизточна група

Т

имът на „Белица” продължава със страхотното си представяне
този сезон, информира
„Кворум Силистра”. Новаците в Североизточната
"В" група разбиха "Девня"
на собствения си стадион
с 6:1 на 24 октомври.
Мачът бе генерална репетиция преди двубоя за
Купата на България срещу

лидера в Западната "Б" група и дългогодишен участник в "А" група - „Ботев"
(Враца).
След успеха срещу "Девня", футболистите на
старши треньора Тодор
Тодоров вече са на пета
позиция с актив от 22 точки. Лидер във временното
класиране е "Спартак 1918"
с 28 точки.

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

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 обяв
 а до 10 думи

Чорба-каша, чорба-каша...
Агнешка супа (за деца над 1 год.)
Продукти

30 гр. агнешко месо,
5 гр. ориз, 5 гр. масло, 1/2 бр. яйца, 5 гр.
лук кромид стар, 5 гр.
моркови, 10 мл краве
кисело мляко, чубрица

Приготвяне
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Боб чорба

Продукти

300 гр. фасул зрял, 100 гр. лук
кромид стар, чубрица, 1 ч.л. джоджен сушен

Приготвяне

Почистеният и измит фасул се
кисне 8 часа в студена вода, след
което му се сменя водата и се вари
около 30 минути. Отцежда се, залива се с 6 чаени чаши
топла вода и отново се вари, като към него се прибавят
ситно нарязаният лук и 1 ч.л. сушена чубрица. Чорбата
се посолява, след като се свари фасулът. Поднася се
поръсена с джоджен.

Морковите и лука се
нарязват и се слагат
да се варят заедно с месото в кипяща и леко подсолена
Продукти
вода. След като поомекне, месото се смила или нарязва
200 гр. фасул зрял, 50 гр. лук крона ситно. Добавя се ориза и се вари до готовност. С мид стар, 1/2 ч.л. червен пипер
млякото, яйцето и малко бульон се прави застройка,
Приготвяне
добавя се към супата и се вари още до завиране. Накрая
Изчистеният и измит фасул се
се добавя маслото и чубрицата
поставя в пръстено гърне и се
залива с 5 чаени чаши студена вода. Прибавят се едро
нарязаният лук и червеният пипер. Гърнето се захлупва
и се слага на тих огън. Чорбата се вари до сваряването
Продукти
на фасула. Посолява се на вкус и се поднася.
500 гр. кайма, 200 гр. ориз,
1,5 л бульон пилешки, 120 мл
краве прясно мляко, 3 бр. яйца,
Продукти
60 гр. лук кромид стар, 30 мл
1 кг телешко месо, 1 кг картофи, 50
олио, 1/2 вр. копър пресен, 1/2
гр. моркови, 80 г. лук кромид стар, 1 вр.
вр. магданоз пресен.
магданоз пресен, 2 бр. магданоз корен, 1/2
Приготвяне
гл. целина, 4 ч.л. червен пипер лют, 1 ч.л.
Лукът се почиства, измива,
кимион
нарязва се на ситно и се запържПриготвяне
ва. Към него се прибавя изчистения и измит ориз и се
В загрята мазнина в дълбок съд задушете
залива с бульон. Каймата се омесва с 1 яйце, 2-3 супени
лъжици полусварен ориз, черен пипер на вкус, по 1 супена до златисто лукът, нарязан наситно. Прибавете нарязаното на кубчета
лъжица ситно нарязани копър и магданоз. От сместа месо и наръсете с червения пипер. Добавете малко вода и задушасе оформят 8 кюфтета и се пускат във врящия бульон. вайте до омекване. Сложете кимиона, подправка за супа, нарязаните
Супата се оставя да се вари на тих огън. Когато стане на кубчета моркови, целина и корените магданоз. Долейте с вода до
готова, се застройва с разбитите с прясното мляко покриване на месото и оставете да ври на тих огън още половин час.
яйца. Преди поднасяне се поръсва със ситно нарязани След като месото омекне, сложете картофите, нарязани на кубчета и
сол. Отново долейте вода. Накрая поръсете гулашът с магданоза.
копър и магданоз.

Боб чорба в гърне

Арменска супа с кюфтета

Гулаш чорба

Борш с пушени гърди

Продукти

200 гр. зеле, 100 гр. моркови, 100 гр. пушени гърди,
1 бр. магданоз корен, 200 гр.
цвекло, 5-6 ск. чесън стар,
80 гр. лук кромид стар, 20
мл доматено пюре, 10 гр.
захар, 1 с.л. оцет, 100 гр.
сметана квасена, 1/2 вр.
магданоз пресен

Приготвяне

В литър и половина кипяща вода поставете нарязаното зеле. Нека поври 10-15
минути. Задушете или запържете цвеклото заедно със
зеленчуците, доматеното пюре, захарта и оцета. Готовата смес изсипете в бульона и варете до омекване. 5
минути преди да го махнете от огъня, прибавете към
борша нарязаните на ситно чесън и пушени гърди. Ако зелето е кисело, задушете го предварително и го сложете
в борша заедно с цвеклото. Когато сервирате, добавете
в чиниите по малко сметана, магданоз или копър.

Зеленчукова супа със свинско месо

Продукти

500 гр. свинско месо, 150
гр. лук кромид стар, 150 гр.
моркови, 1 гл. целина, 200
гр. картофи, 30 гр. масло,
1л бульон телешки, 2 гр.
черен пипер млян, индийско
орехче

Приготвяне

Нарежете месото на парчета. Почистете и измийте зеленчуците. Лука нарежете
на ситно, морковите, керевиза и алабаша - на ивици, а
картофите - на кубчета. Сгорещете в тенджера маслото
и запържете лука. Добавете месото и ги изпържете добре от всички страни. Налейте бульона и задушавайте 15
минути. Прибавете зеленчуците. Посолете и подправете
със смлян черен пипер. Варете супата на тих огън 25
мин. Подправете на вкус с индийско орехче. По желание
досолете и прибавете още черен пипер.

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

През лятото с мама в Дунавския парк Димана и Александър Иванови от гр. Тутракан

29.10-4.11.2010 г.

ВРЕМЕТО
В петък облачността навсякъде ще намалее и ще
се установи слънчево време, а вятърът чувствително
ще отслабне. Ще остане сравнително студено, макар
че дневните температури слабо ще се повишат. През
почивните дни и в понеделник сутрин на места в
низините ще има условия за намалена видимост, мъгли
и ниска облачност, през деня ще е слънчево. Ще се
появи вятър от юг-югозапад, ще бъде предимно слаб,
към понеделник до умерен. Затоплянето ще продължи и
максималните температури в неделя ще бъдат между
15 и 20°. Във вторник и сряда ще остане сравнително
топло, с разкъсана облачност, но без валежи.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

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

Заповядайте!

Бързи заеми

“Кентоя България” ЕООД

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

гр. Тутракан

ДАВА
къщи и офиси
под НАЕМ

За кон
так
ти:
в офиса на
ул.”Ропотамо”№1
или на тел.:
0866/61 014 и 0898597134

“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 октомври – Камен ЗМЕЕВ, учител, СОУ „Хр. Ботев”
1 ноември – Николай БУКЕВ, гл. специалист, Д „Социално
подпомагане”- Тутракан
1 ноември – Велика ДЕНЧЕВА, хигиенист, СОУ „Йордан
Йовков”
2 ноември – Мелекбер КАСАМНАЛЪ, социален работник,
Д „Социално подпомагане” – Тутракан
3 ноември – Анна ГЕОРГИЕВА, учител, СОУ „Хр. Ботев”

TUTRAKAN.NET

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

3 ноември – Койчо КИРЯКОВ, физкултурен деятел, гр.
Тутракан
3 ноември – Осман АСАН, дежурен „ОБСС”, Община
Главиница
4 ноември – Марин ГРЪНЧАРОВ, гр. Тутракан
4 ноември – Румяна УЗУНОВА, ДГС-Тутракан
4 ноември – Зейнеб ЯХЯ, мед. сестра, Община Тутракан
4 ноември – Георги ГЕОРГИЕВ, кмет, Община Тутракан

СМЯХ
Крикор казва на Гарабед: - А бе, Гарабед, наш
Спиридон станал шеф на енергото?
- Е как така като до вчера ходеше окъсан и одърпан
и без лев във джоба!
- Истината ти казвам! Не виждаш ли, че на всеки
електрически стълб има негова снимка.
* * *
Попитали радио Ереван:
- Защо арменците имат национален отбор по
футбол, по волейбол и даже по шах, а нямат отбор
по баскетбол?
От радиото отговорили: - Някога виждали ли сте
арменец да пусне нещо в чужда кошница?
* * *
- Може ли мъж и жена да правят секс в движение?
Радиото отговорило: - Не, защото жена с вдигната
пола бяга значително по-бързо от мъж със свален
панталон.
* * *
- Каква е разликата между руската сватба и руското
погребение? Радиото отговорило: - На погребението
пияните са с един по-малко!

- Кои жени са най-верни: блондинките, брюнетките
или червенокосите?
Радиото отговаря без замисляне: - Сивокосите.
* * *
Катаджия спира шофьор, който кара със 100 км/ч
при знак за ограничение 50 км/ч.
- За къде така сме се разбързали? - пита катаджията.
- Бързам да Ви донеса тези 20 лева г-н полицай.
* * *
Катаджия отивал на работа, обаче навън валяло,
студено. Стоял на пост, минавали малко коли, той
направо замръзнал и се прибрал вечерта бесен като
куче. Казва на сина си:
- Донеси си бележника!
Изплашил се синът и отишъл при майка си:
- Имам двойка, какво да правя?
- Дай тук бележника.
Донесъл го синът, тя сложила вътре 20 лева и
момчето го занесло на баща си. Отворил го той:
- Ох, слава богу! Поне в къщи всичко е наред!

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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