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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 41

Година XLIX

5 - 11 ноември 2010 г.

Община Тутракан
Общински съвет - Тутракан

8 ноември Празник на Националната полиция

Уважаеми служители от
РУ на МВР- Тутракан,

Честит празник на служителите на
РУ на МВР- Тутракан и
Участък Главиница!

Благодарим за нелеките усилия, които
полагате за противодействие на всички
прояви, насочени срещу обществения
ред!
Пожелаваме на Вас и Вашите семейства
здраве и силен дух!

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

От името на всички жители на
община Главиница Ви благодарим за
усърдната работа и Ви желаем здраве
и професионални успехи!
Насуф НАСУФ,
Кмет на Община Главиница
Расим РАФЕТ,
Председател на Общински съвет - Главиница

Цена 0.50 лв.

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

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

Дачо Коминочистача

Тон и половина риба
разселиха край Пожарево
Калина ГРЪНЧАРОВА
а два пъти през последните две седмици в р. Дунав бяха
разселени повече от тон и
половина риба от пресъхващи площи на някогашните
рибарници край тутраканското село Пожарево, съобщиха риболовният инспектор от Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури Великан Филипов
и кметският наместник на
селото Георги Софрониев.
През пролетта от високите води на реката са
залети площи, в които са
хвърлили хайвера си различни видове дунавска риба.
След оттеглянето на
водите, новоизлюпените
риби са били застрашени
да загинат.
Затова доброволци от
селото са прехвърлили рибата в реката.
Подобно разселване е правено и при пълноводието на
Дунав през 2007 г., а също
и в по-ранни години.
Великан ФИЛИПОВ: Точно сега бе времето за разселване на рибките. Водата
навлязла в саваците през
пролетта вече се оттегли.
Имаше и едра риба, която
се излови, но нашата цел бе
дребната рибка. Ако я бяхме
оставили тя става обект
на птиците и водоемът
пресъхва. Преобладаващите

Н

на стр. 5

Тутраканските актьори показаха класа

на стр. 5

- Много булки е ощастливил
с работата си
Калина ГРЪНЧАРОВА
а пипнеш коминочистач си е жив късмет –
това отдавна се знае.
В Тутракан също има коминочистач. За него се сещаме
обикновено сега, на прага на
зимата, когато изведнъж се
окаже, че „коминът не тегли”
и… тогава на помощ ни идва
Дачо Коминочистача.
Всъщност това е Дачо Цветков. „Работил съм 40 години
в леярната и оттам се пенсионирах. След това станах и
коминочистач, ей така, да помагам на хората. Най-напред
на близките и полека-лека на
всички, които ме потърсят.” –
разказва за себе си той.
От своята досегашна практика, Дачо е категоричен, че
хората се нуждаят от почистване на комините на домо-

Д

вете си и много са доволни,
след като запалят печките и
вече не пуши.
Дачо си пада малко зевзек.
Във всяка ситуация слага
по щипка хумор. „Имал съм
случаи баби и булки да ме
разцелуват за добрата работа. Лошо е печката като
пуши и не гори. Като почистя
и видят ефекта – всички са
доволни. Много булки съм
ощастливил с работата си!”,
смее се Дачо.
Сега е времето на коминочистача. „Лесно откриваем
съм, джиесема нося винаги
в джоба си и могат да ме
намерят. Ето на оградата съм
поставил и табела с телефоните”, казва на изпроводяк
Дачо. На неговата улица
„Дунав” 8а ще го откриете,
дори само да го пипнете за
късмет.
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
НАЦИОНАЛНИЯТ ФЛАГ ЗА ТУТРАКАНЦИ

Кметовете на Преславци и Наредба изолира пушачи от
Варненци на прием при непушачи в заведенията
турския консул в Бургас П

Калина ГРЪНЧАРОВА
вама кметове от
Тутраканско – Али
Зюлкяров на с. Преславци и Георги Василев на
с. Варненци - се отзоваха
на поканата на генералния
консул на Турция в Бургас
Сибел Еркан и участваха в
прием, по повод Националния празник на Република
Турция - 29 октомври.
Политици, бизнесмени,
приятели на съседна Турция

Д

По инициатива на ОНЧ "Н.Вапцаров-1873" гр. Тутракан, читалищни дейци поздравиха своите съграждани с празника на народните
будители и им подариха национален флаг. Бяха поздравени учители, общински служители, ръководството на Община Тутракан,
общественици.
На снимката: Учителят по история в СОУ "Йордан Йовков" - Красимир Генов
ВиК ЩЕ ЗАПЪЛНИ ДУПКИТЕ ПО УЛИЦИТЕ
Във връзка с настъпващия зимен сезон, ВиК - Тутракан трябва
да запълни с камък и бетон всички дупки и неравности по тутраканските улици и тези в населените места в общината, останали
в следствие на ремонти по водопроводната мрежа, стана ясно от
проведеното заседание на Кризисния щаб.
До средата на месеца кметовете трябва да докладват в общинската администрация дали този ангажимент на фирмата е изпълнен.
САМО И ЕДИНСТВЕНО НА ТЕЛ. 0700 16161
трябва да се обаждат гражданите при прекъснато електричесво
през зимния период, информира Велико Великов от местното
поделение на Е.ОН. След разпореждане на централата на електродружеството ще тръгват спешните екипи до мястото на аварията.
Великов поиска от Общината ул. «Стефан Караджа» да бъде
винаги добре почистена, за да могат автомобилите да тръгват
веднага по сигнали.
ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА
Във всички села на Тутраканска община са разнесени дърва по
институции и на ветераните. За пътуващите ученици са осигурени
отоплени помещения.
Все още не са сключени навсякъде по селата договори с фирми
и физически лица за снегопочистване.
С 205 тона пясък разполага Общината за опесъчаване на невралгичните точки при заледяване. Очаква се да бъдат и разнесени до
там.

Да помогнем за довършване на
православния храм в с. Белица!
Новата църква 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

Местната комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тутракан
Ви кани на

Кръгла маса на тема:

За мен приятелството е…
която ще се проведе на 25.11.2010 година
от 15.30 часа в залата на Общински съветТутракан.
Събитието е инициирано и организирано от
обществените възпитатели към МКБППМН
при община Тутракан с участието на ученицигорен курс при двете средни училища в града.
Те ще представят мултимедийни презентации,
есета и ще споделят свои мисли по темата.
Думата ще имате и Вие – зрителите.

Очакваме ви!

5-11.11.2010 г.

са били сред присъстващите на приема.
До поканата на двамата
кметове се е стигнало,
след празника на „Текето”
край с. Варненци отбелязан
в края на м. май т.г, когато
гост е бил вицеконсулът
Туран Ермибеш. Тогава
той е останал очарован от
толерантното отношение
между българи и турци,
поясни кметът на с. Варненци Георги Василев.

ушенето на закрити обществени места ще се
допуска, ако обособените
помещения за тази цел са изолирани с въздухонепроницаеми
стени и плътно затварящи се
врати. Това гласи Наредба за
условията и реда, при които се
допуска тютюнопушене в закрити
обществени места и в сградите с
работни места. Тя беше приета от
Министерския съвет. Изискванията в наредбата са изцяло в синхрон
със Закона за здравето. В наредбата се определя едномесечен
преходен срок за привеждане в
съответствие с новите изисквания.
Регионалните инспекции за опаз-

ване и контрол на общественото
здраве започват проверки дали
правилата се спазват от началото
на 2011 г., съобщават от здравното
министерство.
Места, в които може да се пуши,
ще могат да се разкриват в хотели,
хижи, ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове
и барове, кораби, гари, летища,
в офисите. Те обаче трябва да са
по-малки от частите, в които не
се пуши.
Помещенията за пушачи трябва
да са отделени с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи
се врати от тези за непушачи и да
имат обозначителни табели.

Отмениха забраната за отстрел на дива свиня в Тутраканско
Анелия ПЕТРОВА
ъс заповед от генералния директор
на Националната
ветеринарно-медицинска
служба от този месец в
местността „Бобла гора”,
където бе регистрирано
огнище на класическа чума
по свинете, се премахва
действащата досега забрана за отстрел на диви
животни.
Огнището на заболяването класическа чума
по дивите прасета бе
установено през есен-
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та на миналата година.
След предприети мерки
за ликвидиране на опасния
вирус, към момента няма
установен нито един положителен резултат. Това
е и причината да бъдат
отменени досега действащите строги забрани
за отстрел на дивеч в
района.
„Груповият лов може да
се извършва, но в местността продължава санитарният отстрел, приплодите се ловят в така
устроените капани и за

това се извършва санитарен отстрел след като
труповете на животните постъпват в събирателния пункт, който е в
Тутракан.”, информира д-р
Георги Петров, директор
на РВМС – Силистра.
В района остават в
сила и ограниченията в
предпазните зони, в които
са включени 7 населени
места, както и активният
ветеринарен контрол.
„Вземат се проби за изследване на серологични и
вирусологични изследвания

По стъпките на Бедреддин
Калина ГРЪНЧАРОВА
риключи 14-то издание на
автопохода „По стъпките
на Бедреддин”, организиран от КПД „Родно Лудогорие”
със съдействие на образователното министерство, Общините
и музеите на Силистра, Дулово,
Исперих и Разград, информира
Маргарита Димитрова, учител
по история в СОУ „Хр. Ботев”
и председател на КПД „Родно
Лудогорие” - Тутракан. Тази година в него взеха участие освен
представители на родолюбивото
дружество и служители от общинската администрация, както и
учители от СОУ „Й. Йовков”, СОУ
„Хр. Ботев” и основното училище
в с. Цар Самуил.
Преди старта на похода в Силистра е проведена работна среща
на проф. Христо Матанов с учители по история от Силистренска
област, на която освен за делото
на Бедредин се е състояла задълбочена дискусия относно учебниците по история и съвременните
методи на преподаване в обучението. Направено е сравнение с
учебниците на другите балкански
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Част от тутраканските участници в
похода "По стъпките на Бедреддин"

народи.
Проф. Матанов е поискал мнението на учителите по какъв начин
е най-правилно да се възпитава
патриотизъм у подрастващото
поколение, кой да е водещия
– училището или семейството,
а също дали е необходим друг

тип обучение по история, уточни
Маргарита Димитрова.
Като особено ценен момент
тя отбеляза факта, че сп. „Път”
е направило превод на най-добрия изследовател на делото на
Бедреддин - Франц Бабингер и
в последния му брой завършва

и след пристигане на резултата ловците могат
да си вземат дивеча за
лична консумация.” , уточни още д-р Петров.
Очаква се ограниченията в района напълно
да бъдат вдигнати след
мисията на европейски
експерти.
От 9 до 19 ноември
рисковата зона ще бъде
посетена от представители на Европейската
комисия, които трябва да
дадат своята окончателна оценка.
цикълът от публикации на изследванията му.
В гр. Исперих участниците са разгледали
изложба, посветена
на оператора на филмите „Козият рог”
и „Време разделно”
Димо Коларов. Експозицията включва
автентичните носии
и накитите, ползвани
при снимките на двата
филма.
Председателят на
КПД „Родно Лудогорие” - Разград Димитър Петров е посветил
стих на покойния родолюбец Борис Илиев,
който е прочетен пред
участниците в похода.
Нов момент от дейността на КПД „Родно
Лудогорие” е, че съвместно с Историческия музей в Тутракан са обявили
конкурс за написване на текст на
похода „По стъпките на четата
на Таньо войвода”. Приемат се
предложения за музика и аранжимент, като за окончателното
оформление ангажимент е поел
Теодосий Спасов.

Библиотеката при ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров - 1873” - гр.Тутракан
Уважаеми съграждани,
по повод 21 ноември - Ден на християнското семейство
Ви каним да участвате в

Открита Поща

на тема: „ДЪРВО С КОРЕН”
Разкажете ни Ваша семейна история за родовото Ви дърво и какво желаете да намерите в
него. Може би Вашето бъдеще, огряно от лъчите на щастието...?
История, предавана от поколение на поколение, придавайки Ви гордост и самочувствие, че
принадлежите на този род.
Очакваме откровенията Ви на адрес:
гр.Тутракан, пл.”Суворов”2, За библиотеката
е-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
За връзка тел.: 60 153, 60 567
Срок: 19.11.2010 г.

За участниците са предвидени награди!
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8 ноември – ПРАЗНИК на БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ

Ден на
отворените врати
Н

а 8 ноември – понеделник – е Денят на отворените
врати на полицейските управления в страната.
В рамките на работното време, всички граждани,
които желаят да се запознаят с работата на Районното
управление на МВР в Тутракан могат да го посетят и
на място да видят ежедневната работа на служителите
на реда.

Продължават нарушенията
по пътищата

Започна акция „Светлина”
- До 1 март 2011 г. водачите трябва да шофират автомобилите си с
включени фарове на къси светлини и през светлата част на денонощието

П

оредната превантивна
инициатива на „Пътната
полиция” цели ограничаване на предпоставките за тежки
автомобилни катастрофи през
есенно-зимния сезон с рисковите
групи участници в движението –
пешеходците, водачите с малък
опит и управляващите неподготвени за сезона и с неизправни осветителни системи автомобили.
Акцията стартира на 1 ноември и
ще продължи до 21 ноември, но
проверки ще се извършват през
целия зимен период.
Намалената видимост през настъпващия есенно-зимен сезон,
липсващото или недостатъчно
улично осветление при запазена
висока интензивност на движението допринасят за нарастване
на аварийността по пътищата.
През този сезон се увеличават

злополуките поради неизправни
и нерегулирани фарове, особено
в съчетание на неправилно движение на пешеходци в тъмните
часове на денонощието.
Затова пътните полицаи започват засилени проверки за
технически неизправности по
моторните-превозни средства,
създаващи предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
Те ще проверяват осветителните системи на автомобилите
и сигнализацията на пътните
превозни средства, включително
велосипеди и каруци, състоянието на гумите и устройствата за
измиване на предното стъкло. Ще
продължи и активният контрол за
сключена застраховка „Гражданска отговорност”.
В рамките на акция „Светлина” съвместно с представители

на общинските администрации
и на пътните управления ще
се извърши оглед на уличното осветление, повредите на
пътните платна, вертикалната
сигнализация и хоризонталната
маркировка. За отстраняване на
нередностите ще бъдат изготвени предписания. Предвидено е
също извършване на прегледи на
светлинната и светлоотразителната сигнализация на превозните
средства с животинска тяга и на
малогабаритната селскостопанска техника.
По време миналогодишната
акция „Светлина” в Силистренска област са проверени 1398
МПС - 1124 леки и 274 товарни.
Констатирани са 106 неизправности по осветителните системи
и сигнализацията, 27 автомобила са били с износени гуми,

Увеличават се домовите кражби
- Наивността на гражданите е водеща
при телефонните измами

инсп. Иван ТОДОРОВ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ъс 702 броя повече
или общо 4 400 са
установените нарушения по пътищата в
Тутраканска община през
първото деветмесечие на
тази година, сравнени със
същия период на 2009 г., информира инспектор „Пътен
контрол” при РУ на МВРТутракан Иван Тодоров.
Съставени са 980 акта, а
глобите по фиш са 2 400.
След употреба на алкохол
са засечени 73 водачи, а
досъдебни производства
са образувани срещу 37 с
установени над 1,2 промила
алкохол в кръвта.
При контролни проверки,
полицейските служители
са установили 64 неправоспособни водачи на автомобили. Срещу 18 от тях
са образувани досъдебни
производства.
През деветте месеца
на годината са извършени 53 пътнотранспорт-
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ни произшествия с 3-ма
убити и 9-ма ранени. Тук
статистиката е в полза
на 2010-та тъй като за
същия период на 2009 г. са
станали 77 ПТП с 4 убити
и 10 ранени.
С настъпването на есенно-зимния сезон ситуацията по пътищата става още
по-рискова. В Тутраканска
община опасните места и
участъци с концентрация
на пътни произшествия са
при местността „Къмпинга” и по околовръстния път
до „Стомната”, напомни
инсп. Тодоров.
Независимо, че пътят Русе-Силистра се ремонтира,
до началото на зимата,
пътната маркировка трябва да бъде задължително
подновена, уточни още
той.
Припомняме, че на телефон 112 могат да се
обаждат всички закъсали с
колите си в преспи или при
заледени пътища.

По-малко пожари

рез периода от 1.01. 31.10.2010 г. поделенията на Звено “Пожарна
безопасност и спасяване” /ЗПБС/
Силистра са обслужили общо 373
повиквания, срещу 630 за същия
период на 2009 г. Ликвидирани
са 308 пожара, от които 107 с
материални загуби, в 201 случая
е извършена гасителна дейност на
пожари в сухи треви и отпадъци,
без да са нанесени материални
щети. В сравнение със същия
период на 2009 г. пожарите с материални загуби са с 44 по-малко,
по-малко с 201 са и пожарите в
сухи треви и отпадъци. Извършена
е аварийно-спасителна работа в
33 случая и в 7 случая е оказана
техническа помощ.
Лъжливите повиквания за пожар през периода са 14 - с 18 помалко в сравнение с 2009 г.
През десетте месеца на 2010
г. при пожари са загинали двама
граждани и е пострадал един.
Причините за тези пожари са небрежност при боравене с огън.
Разпределението на пожарите
по отрасли е следното: най-много
са пожарите в “Жилищно-комуналното стопанство и битово обслужване” – 56, в “Транспорт” – 15, в
отрасъл “Селско стопанство” – 14,

в отрасъл “Промишленост” – 7, в
отрасъл “Енергетика” - 5, в “Търговия” – 4, и др.
Разпределението на пожарите по причина на възникване
е следното: пожарите от късо
съединение са 33, от небрежно
боравене с открит огън - 21, от
неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди - 8,
от техническа неизправност - 6, от
самозапалване - 5, от строителна
неизправност - 5, от детска игра с
огън – 1, и др.
През десетте месеца на 2010
г. служителите от Държавния
противопожарен контрол и превантивна дейност са извършили
59 комплексни, 907 контролни и
1989 тематични проверки.
Връчени са 408 разпоредителни
документа. Наложени са 4 принудителни административни мерки и
31 административно-наказателни
мерки. Издадени са 337 удостоверителни документа за съответствие на проектни документации
за строежи с противопожарните
правила и норми и 58 становища
по Закона за устройство на територията.
инж. Румен МЪРОВ,
зам.-директор, ОДМВР – ПБС,
гр. Силистра

От кои жилища се краде
най-често
Най-често се извършват кражби
от апартаменти с лошо укрепени
врати. Все още в много от жилищните блокове се използват
талашитени врати, които се разбиват много лесно. Уязвимите
части на тези врати са бравите
със стърчащи навън патронници,
касата на вратата в мястото, което
държи езика на бравата и пантите
от завиващ се тип. Стандартните
талашитени врати не могат да
бъдат укрепени с поставянето на
надеждни брави.
Втората категория жилища,
които са обект на кражби, са
апартаментите, в които има значително количество материални
ценности. Тези кражби обикновено се предшестват от информация
за наличието на пари и ценности
в жилището и предварителна
подготовка на средствата за преодоляване на вратата.
Третата категория жилища са
вилите, в които присъствието
на стопаните е сезонно, а през
по-голямата част от годината са
необитаеми.

Как да укрепите апартамента си
Поставете здрава сигурна
външна врата от метал или масивно дърво с най-малко три
окачвания на пантите. Обърнете
особено внимание на бравите
Секретните им патрони в никакъв
случай не бива да се подават над
повърхността на вратата, тъй като
тогава крадците ги хващат с водопроводен или специално направен
ключ, след което с рязък удар
ги пречупват в най-тънката им
част. Отключването след това със
специален шперц е елементарно.
Не разчитайте на допълнителни
брави със скосено езиче. Добър
ефект имат двустранно и много-
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омовите кражби са едно от най-честите престъпления напоследък. По този повод от РУ на МВР- Тутракан предоставиха информация как гражданите
трябва да се предпазват от подобни набези.
За съжаление, не са прекъснали и т.нар телефонни измами. Техни жертви са предимно възрастни хора, които
лековерно вярват на измамните телефонни гласове и
дават големи суми пари.
От полицията съветват, по-младите хора – техни синове,
дъщери, близки да водят повече разговори с тях по темата.
При телефонно обаждане, възрастните хора веднага да
потърсят близкия, за когото става въпрос, за да се убедят,
че той е жив и здрав и няма нужда да се дават пари на
следовател, прокурор или доктор, както обикновено ги
увещават измамниците.
И най-важното – при съмнения за телефонна измама, веднага звъннете в полицията на телефони:
166, 0866/651-51 или 112.
странно заключващите се брави.
Обърнете внимание на здравината
на пантите. Престъпниците често
ги атакуват точно в тези точки.
Ако живеете на партерен, надпартерен или най-горен етаж, както
и ако балконите ви граничат със
стълбището на блока, има голяма
вероятност крадци да проникнат оттам. Има случаи, когато
крадци-алпинисти проникват и
откъм покрива на блока. Ето защо
е препоръчително поставянето на
решетки и здравото укрепване на
балконските врати.

От кого да се пазите
За кражбите винаги трябва да
има информация. Доносниците
на крадците са най-разнообразни.
Затова пускайте колкото се може
по-малко хора в къщи. Пазете се
особено от амбулантни търговци
– те често са съгледвачи на крадците, не рядко това са и самите
крадци. Никога не ги допускайте
в апартамента си. Хора, събиращи
пари за благотворителни цели
– често зад благородната кауза
се крият изпечени мошеници.
Ако ги пуснете в дома си, все
едно сами съобщавате на прес-

тъпниците какво има у вас. Хора,
които извършват услуги – пране
на килими, циклене на паркет,
хамалски услуги и прочие не им
позволявайте да разглеждат жилището ви. Ако има как, скрийте
ценните вещи, докато външните
хора са у вас.
Квартални безделници – тези,
които по цял ден стоят по пейките и кафенетата и се мотаят
по етажите, често са съгледвачи
на крадците. Те следят какви са
навиците ви – кога излизате от
дома, кога се прибирате, кога
няма никой в къщи.

Какво да направите, ако
отивате на лятна/зимна
почивка
Практиката показва, че крадците набелязват апартамента
нощем. Затова оставете някоя
лампа да свети. Оставете и включено радио. Така ще имитирате, че
в жилището има хора. Най-добре е
да предупредите съседи, на които
имате доверие, че ще отсъствате
продължително.
Никога не оставяйте ключовете
от жилището на леснодостъпни

а 2 с неизправни устройства за
измиване на предното стъкло.
Установени са и 321 други нарушения. Съставени са 157 акта и
116 фиша, а 1 автомобил е спрян
от движение заради техническа
неизправност.
От „Пътна полиция” напомнят,
че за неизправни светлини законът предвижда глоба от 20 до 150
лева и отнемане на 5 контролни
точки, а за управление на МПС
с износени или повредени гуми
паричната санкция е 50 лева и
отнемане на 6 контролни точки.
От 50 до 150 лева е глобата за водач, който управлява автомобил
с неработещи стъклочистачки по
време на дъжд или снеговалеж, а
за необозначени със светлоотразители каруци и малогабаритна
техника законът предвижда 50
лева глоба.
места, като например под черджето на вратата.
При продължително отсъствие
вземете мерки крадците да не
намерят нищо ценно в дома ви.
Преместете при ваши близки
преносима скъпа техника, ценни
бижута, големи суми пари. За
препоръчване е парите да се
съхраняват в банков трезор. Найсигурното защитно средство е да
сключите договор за полицейска
охрана със сигнално-охранителна
техника.

Как да постъпите, ако
заварите разбита вратата
на апартамента си
Най-важното, което трябва да
знаете, е в никакъв случай да
не влизате в разбитото жилище. Завареният в ограниченото
пространство престъпник е много
опасен! Идете у съседите и оттам
повикайте полиция. Ако пък установите кражбата, след като вече
сте влезли в жилището си, не
пипайте нищо до идването на полицията. Огледайте се внимателно
дали крадците не са забравили
нещо свое. Помислете кои хора,
освен членовете на семейството
ви, са били наскоро в дома ви.

Как да действате, ако
забележите нещо съмнително
Не оставайте безучастен, ако
престъпници опитват да оберат
съседите ви! Следващия път вие
може да сте тяхна жертва! Ако
чуете на стълбищната площадка
шум от трошене, рязане, чупене,
направете необходимото, за да
се уверите, че това не са крадци.
Ако имате съмнение, незабавно
се обадете в полицията. Наблюдавайте през прозореца какво ще
изнесат евентуалните крадци и на
каква кола ще се качат. Запишете
марката, цвета, номера. Опитайте
да запомните външния вид на
крадците.
Ако забележите съмнителни
следи от взломяване или усетите
подобно намерение, незабавно позвънете на тел. 166 или
0866/651-51, а също и на 112.

Започна учебната година и в Детската полицейска академия

З

а пета поредна година отваря врати Детска полицейска академия при ОДМВР-Силистра, информираха от полицейския пресцентър. Общо 10 групи
шестокласници от цялата област ще се обучават в
Академията през учебната 2010/2011 година. Три от
тях са в областния център, а останалите в Дулово,
Тутракан, Алфатар, Брадвари, Иширково, Айдемир и
Калипетрово.
Законосъобразното поведение, правомощията и отговорностите на полицейските служители, наркотиците

и наркопрестъпленията, насилието и агресията са само
част от темите, които ще бъдат разгледани през
следващите няколко месеца в Академията. В програмата широко е застъпена практическата част – стрелба
с малокалибрено оръжие, патрулиране с полицейски
екипи и бойно-приложен спорт.
Като краен резултат организаторите очакват да
формират у децата ценностно отношение към закона,
да ги научат да работят в екип, да се подкрепят и да
умеят да се грижат за себе си.
“
ТГ”

4

ОБЩЕСТВО

5-11.11.2010 г.

100 години училище „Христо Ботев”, гр. Тутракан

Диана СТАНКОВА, Директор:

Динамичен живот и амбициозни цели си
поставя училището

Диана СТАНКОВА

В

секи от нас има свое първо
училище, свой първи учител,
своя първи учебен ден!
Колко ли са тези, за които е
„бил” звънецът в двора на училище „Христо Ботев”? Навярно
- хиляди в цял един век…
Всяка сутрин пред училищната
сграда ни посреща паметникът
на патрона на училището - поетът
и революционер Христо Ботев
и веднага възниква въпросът:

„Достойни наследници ли сме на
неговото име?”
За мен е голяма чест, респект
и отговорност да съм директор на
училище със стогодишна история.
Чест, защото имам възможност да
работя с колеги, посветили дветри десетилетия от своя живот
в името на децата, обучавайки
, възпитавайки и изграждайки
ги като личности. Респект от
вековната история на училището

и постигнатото през годините, и
отговорност за продължаване на
традицията за утвърждаване на
училището като фактор в образователната система.
Днес, макар и на 100 години,
СОУ „Христо Ботев” изглежда
младо и красиво, защото животът
в него е динамичен, разнообразен, много често непредсказуем.
Всяка класна стая е един малък
свят, населен с малки и големи
ученици, в които ежечасно се
решават и преоткриват големите
истини за живота.
В летописната книга със златни
букви са изписани имената на
всеотдайни люде - директори и
учители, посветили себе си на
„ползу роду” и оставили частица
от своя живот, за да честваме
след броени дни 100-годишния
юбилей на училище „Христо Ботев”. Затова ми се иска да говоря
не толкова за усилията, които
всички ние, учителите, полагаме
през последните години, нито
за предизвикателствата, които
продължават да стоят пред образователната ни система. Моето
разбиране е, че всички ние трябва
да направим училищното образо-

вание по-достъпно, по-качествено
и по-модерно, защото нашите
деца го заслужават.
Нека не забравяме, че светът,
за който готвим нашите деца, е
по-различен от този, за който
ни готвеха нашите родители и
учители. Това е светът на глобалните предизвикателства, с
които не само отделният човек,
но и отделната държава не може
сама да се справи. Това е светът
на нови заплахи за сигурността, на непознати изпитания за
личността и идентичността, на
глобалните промени на климата и
околната среда. А днешните деца
са утрешните активни граждани,
които ще бъдат изправени пред
отговорността да търсят решения
на общите предизвикателства.
Няма кой да ги подготви за тази
отговорност, освен обединените
усилия на учители, родители и
училище. Днес е важно училището
да изгражда у децата любопитство към непознатото, да ги учи
на толерантност, да си поставят
амбициозни, житейски цели и да
ги постигат, спазвайки правилата.
Важно е да им дадем добри напътствия, но по-важно от това е да

Европейският парламент във Вашия град
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Европа за мен” е проектът на
Главна дирекция „Комуникация”
на Европейския парламент и БНР,
Радио София, който представя
най-актуалното, случващо се в най-

Жътвар
Жътвар в училище упорит съм аз
знания жъна – клас след клас.
С трепет и желание започнах първи клас
и продължавам днес във седми клас.
Жъна без гръб да превивам
най-ценното от всеки урок откривам.
Не само денем, а често и нощем
знания трупам – още и още...
Жътвата започна през есента,
краят и ще бъде през пролетта.
Чета, чета и уроци препрочитам,
знаещ и можещ в живота да бъда – разчитам.
Ферид АДНАНОВ,
VII б клас, СОУ "Христо Ботев" 			
им дадем пример като покажем
нашето отношение към света, нашето чувство за отговорност, нашето разбиране за справедливост
и достойнство. Нека да им дадем
самочувствието да формират и
отстояват собственото си мнение,
и да се опитаме да им докажем,
че това е верният път.
Затова днес искам да благодаря на всички колеги, които
през годината са инициирали,
организирали и участвали в различните мероприятия, конкурси
и състезания, посветени на вековния юбилей и в настоящия
момент продължават да работят
по подготовката на тържественото
му отбелязване. Позволявам си
да се обърна с признателност и

уважение към достойния им труд
и да им пожелая много здраве
и професионални успехи, вяра
и упование в доброто бъдеще.
Много нови идеи, дръзки мечти,
воля и сили да ги достигнат.
Искам да поздравя и екипа на
Училищното настоятелство - родителите, като активни партньори
във всички училищни процеси и
да им пожелая да бъдат по-близо
до децата си, по-близо до техните
учители и заедно да ги подготвят
за старта им в живота.
Иска ми се да завърша с думите
на Ботев: „... и ние сме внесли
нещо в историята на общочовешкия напредък.”
На добър час на второто столетие!

Почетен знак за местни творци

парламент във Вашия град", с
което екип обикаля страната и
представя горецитираните институции, като в същото време
под формата на въпроси, чиито
правилни отговори се поощряват

Стоянка Павлова от
с. Нова Черна получава
Почетен знак

динамичната институция в Европа.
Всеки понеделник от 12,30 до 13,30
часа в ефира на Радио София – на
94,5 FM слушателите могат да
научат всичко за европейските институции – парламент, Европейска
комисия, Европейския съвет.
По-голямата част от предаването е отделена на голямото
турне на акцията "Европейският

с предметни награди, се цели активно отношение на българските
граждани по темата. Водещи са
Симеон Белев и Лили Големинова,
които са и автори на проекта.
В Тутракан репортерите на
проекта гостуваха на 29 октомври,
като техният щанд бе разположен
в парк „Христо Ботев”. Звуковата
картина от нашия град – впечат-

ления, отговори на въпроси – бяха
излъчени по обяд на 1 ноември,
които могат да се чуят онлайн и
сега на www.radiosofia.bnr.bg.
„За нас най-интересното е да
разберем дали хората знаят за
Европарламента, какъв е смисълът да съществува и както често
се случва, хората нямат идея за
какво говорим, не знаят кои са
българите, които ни представляват там, дори не знаят къде заседават, колко хора са те и какво
правят. – коментира репортерката
Елена Енчева. Били сме във всички по-големи български гладове

с тази презентация. Навсякъде е
различно – интересът на хората
е различен, някои ни подминават
и казват: „Не ни занимавайте с
глупости, това е институция, която
не трябва да съществува въобще”.
Но често се случва по-малките
граждани да знаят повече от възрастните и те да обират наградите
ни. Тук в Тутракан, по-скоро ни
отговарят по-възрастните. От помладото поколение срещаме леко
въздържание. Те предпочитат да 121,86 души на кв. км.
играят на сигурно – идват при
Най-голям град е София
книжките, прочетат и тогава се с 1 165 503 души населевръщат с отговор.”
ние според официалната
статистика, следван от
Пловдив - 348 465 и Варна
- 320 837.
Сегашният Топ 7 се допълва от Бургас с населеС най-многобройно насе- ние 193 765 души, Русе - 156
ление е област София-град 509, Стара Загора - 140
- 1 249 798 души. Столица- 456 и Плевен - 111 426
та е и с най-голяма гъсто- жители.
та на населението - 956,53
Общо 59 града попадат
души на кв. км.
в категорията с население
На обратния полюс е Ви- от 10 000 до 50 000 души.
динска област с население 61 са населените места с
от 108 067 души и гъстота жители между 5 000 и 10
35,63 души на кв. км. Втора 000 души, като сред тях са
по брой на населението е и трите най-големи села в
Пловдивска област със 701 страната - Айдемир (обл.
684 души и гъстота 117,47 Силистра), Лозен и Казичедуши на кв. км. На трето не (обл. София-град).
място като брой население
Население от 1 000 до 5
е Варненска област с 465 000 души имат 709 населе465 души, но с гъстота от ни места.

Населението намалява, градовете се увеличават

О

т 1985 г. насам населените места в
България са намалели
с 81, но за сметка на това
градовете са се увеличили
с 18. Това сочат данни от
Националния регистър на
населените места, който
се поддържа от Националния статистически
институт.
Според статистиците
към 4 декември 1985 г. в
страната е имало 5 383
населени места - градове,
села, махали, колиби, гари,
2 минни селища, 4 промиш-

лени селища и 2 манастира
със статут на населено
място. Към същата дата
градовете в България са
237.
Последната справка в регистъра - от 31 декември
2009 г. - сочи, че селищата
в България са намалели до
5302, но пък са се увеличили градовете - до 255, като
Ахелой и Черноморец бяха
обявени за такива през
миналата година.
В края на миналата година в България са живели
7 563 710 души, от които

5 401 214 в градовете, а
останалите 2 162 496 - в
селата и двата манастира
със статут на населено
място - Рилския и Клисурския.
За периода населението
е намаляло с 1 384 939
души. През 1985 г. България е имала население 8
948 649 души, от които 5
799 936 са жителите на
градовете.
Гъстотата на населението в страната е 68,1
души на квадратен километър.

Д

вадесет творци от Тутраканска община написали или издали книги
през последните години и местни културни дейци бяха наградени
със специален Почетен знак на ОНЧ „Н.Й.Вапцаров” по повод Деня
на народните будители. Събитието се състоя на 1 ноември, преди началото
на театралната премиера на комедията „Временният мъж” .
Почетният знак от ръцете на председателя на читалищното настоятелство и зам.-кмет Румяна Капинчева получиха Ценка Бойчева, Георги
Георгиев, Кармен Мишу, Иван Грънчаров, Петър Бойчев, д-р Камен
Палатов, Енчо Йорданов, Екатерина Николова, Стоянка Павлова и Пеню
Владимиров от с. Нова Черна, Спас Драганов от с. Белица, Василка Равалиева, Йордан Георгиев и Атанаска Минчева от с. Старо село, Никола
Бонев, Васил Търпанов, Анастасия Якова, Иванка Морарова, Доротея
Бальовска и Елена Атанасова.
“ТГ”
Статистическата справка показва и друг любопитен факт - в три области
селското население е повече от градското. Това
са областите Кърджали,
Разград и Силистра.
Във всички 28 области
жените преобладават над
мъжете, като най-малка разлика между двата
пола има в Силистренска
област - само 2 173 жени
повече.
В края на 2009 г. населените места са разпределени
неравномерно в страната.
Най-много на брой населени
места - 471, има в област
Кърджали, която обаче е
на 18 място по територия
с 3 209,1 кв. км. Най-малко
населени места - само
38 - има в най-малката по
площ област - София-град
(1 348,9 кв. км.).

5

общност

5-11.11.2010 г.

Тутраканските актьори показаха класа
С
Калина ГРЪНЧАРОВА
втора комедия се
представи точно в
Деня на народните
будители Театралният състав
при Общинската болница.
Премиерата на „Временния
мъж” от Стефан Савов събра
почитателите на Мелпомена
и изпълни до краен предел
читалищната зала.
Интересът е закономерен,
след успеха и положителните отзиви през миналия
творчески сезон за първата
представена комедия „Магазинче на дребно” от Румяна
Капинчева.
Постановчикът Ценка Бойчева и този път не изневери
на предпочитанията си към
българската комедия и с
точния си избор показа, че
правилно е преценила и же-

ланието на публиката и потенциала
на актьорите.
Пиесата „Временният мъж” е написана от Стефан
Савов в далечната
1939 година, което
не пречи темата,
интригата и словесният изказ да
са актуални и за
днешното ни битие.
Фактът, че публиката избухваше в
непринуден смях и
бурни аплодисменти по време на сценичното действие
ни дава основание

за подобно сравнение.
Със сигурност никой от
присъствалите зрители няма
да отрече, че играта на самодейните актьори бе изключителна и именно с нея, те оставят в очакване публиката
за нови постановки.
Несъмнено ще бъде запомнена играта на Симеон
Данов и Антоанета Владева,
на младите Кристиян Калчев,
Дуйгу Алеф и Соня Николова,
на Мария Димитрова и Ганчо
Андреев, на Валентина Димитрова и Анжела Беджева и
разбира се на новото попълнение Добри Петров, който
също събра много овации.
На добър час и през новия
театрален сезон!

Тон и половина риба разселиха край Пожарево
от стр. 1
видове риби са распер и
шаран – те са големи около
20-30 грама. Процедурата
е следната – с мрежи ловим рибката, слагаме я във
варели, товарим ги на кола
с ремарке и веднага изсипваме полека в реката.
Организаторската работа я свършихме с кметския
наместник, а ни подкрепиха
доброволци от селото,
включително и ученици.
Георги СОФРОНИЕВ: Хората от селото приеха
присърце нашата инициатива, за което им благодарим искрено. Това са Тодор
Георгиев, Калоян Георгиев,
Пламен Иванов, Цани Боримечков, Ивайло Дончев и
учениците Димитър Тодо-

ров, Иван Пламенов, Слави
и Мирослав. Това е едно
добро дело, ако всички по
поречието поемат такава

инициатива ще е успех.
Един любопитен момент
уточни Великан Филипов при едно от разселванията

водата е била частично
замръзнала и доброволците са газили в нея, за да
уловят рибките.

80-годишен юбилей на
читалището в с. Цар Самуил

Н

ародно читалище „Искра-1928 г.” ще отбележи 80годишен юбилей на 13 ноември т.г. Тържеството
ще започне от 17.00 часа, а на сцената се очаква
своето изкуство да покажат всички самодейни състави.
На дългогодишни самодейци и ръководители на колективи, на хора допринесли за популяризиране на институцията и българския дух ще бъдат връчени почетни
отличия.
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Делнично

Размисли за една книга с пиеси
(Румяна Капинчева, "Резерват за марсианци”, изд. "Захарий Стоянов”, София, 2010)

Е

моционалният диапазон на
Румяна Капинчева в пиесите й е широк: от нежна
музика в „Еньовден” и „Дуварът”,
през занимателния хумор в „Харем” до язвителната сатиричност
в „Резерват за марсианци”, но в
драматичното й творчество събрано в четири тома и отпечатано
в печатница „Ковачев” - Силистра,
тази емоционална палитра е
застъпена във всичките й творби.
За тях е характерно още насищането им с ирония, която е солта
на задълбочения размисъл, на
обхващането на противоположностите в нещата и непрекъснатото духовно-интелектуално
трансформиране на конкретните
факти чрез метафоричността на
изказа в символи и превръщането
на символите чрез условността
на изображението във фактор
на пиесите. Тези особености на
художествената форма, които
изпълняват функциите да интелектуализират съдържанието на
пиесите, тъй като в първия си план
героите преднамерено са дадени
обикновено като твърде примитивни фигури – кметът, Дачо
Шашмата, проститутката Ленуца,
баба Мита – леля на кмета, дядо
Гуньо – свако на кмета и други от
пиесата „Резерват за марсианци”,
дала заглавието на излязлата от
издателство „Захарий Стоянов”
нейна книга са особено силно застъпени в нея, но не бих казал, че
другите й пиеси стоят на по-ниско
идейно-художествено ниво. Впрочем, гражданите на Тутракан вече
познават една нейна драматична
творба – „Магазинче на дребно”,
изиграна на сцената на местното
читалище и масово одобрена
чрез аплодиране от зрителите.

Ще спомена, че заслуга за този
успех има и театралният колектив
към болницата, както и наелата
се с трудната задача да режисира
пиесата – Ценка Бойчева. Ще
отбележа и това, че в културната
памет на града ни остават някои
имена на артисти - лекари и медицински сестри, което е плюс за
такъв необикновен дебют.
Румяна Капинчева свободно
използва трите основни времена в
своите пиеси, като в „Резерват за
марсианци” това е отбелязано и в
подзаглавието на творбата, което
ни прозвучава някак си причудливо и парадоксално: „Комедия за
минало бъдеще време”, но тази
промяна на познатото от граматиката „бъдеще време в миналото” е
направена, за да се подчертае, че

миналото с неговите възмутителни недъзи примесено с нови,
много по-възмущаващи негативи, е придало
характерност на
съвременността.
Впрочем, авторката свободното
си служи и със
смяната на мястото на действието, като ни пренася от земята,
от конкретното
място на първоначалното
действие, дори
в ада, на другия
свят, както е в
пиесата-мюзикъл „Ад”. Трябва
да се подчертае
не само актуалността на тази нейна творба, но
и тяхната недвусмислена социалност, която не отстъпва, например
по остротата си на най-дръзките
предавания по медиите, защото
дори заглавията на трите й пиеси - „Резерват за марсианци”,
„Харем”, „Ад” се схващат като
язвително-сатирични метафори
на съвременния ни живот. Ние
знаем, че с елиминирането на
индустриални предприятия произвеждащи продукция и осигурили
работни места на много хора,
някои селища се опитаха да се
възстановят икономически, като
дадоха превес или на отглеждането на подчертано екологически
чисти храни, или на развитието
на местния и международния
туризъм, но често това бяха па-

лиативи, които се изобличават
и в „Резерват за марсианци”, т.е
селище напуснато от коренните
му жители, запустяло и изчезнало като вече несъществуващо
или населено от чужденци. В
този смисъл, разиграването на
комичните роли на баба Мита,
която принуждава дядо Гуньо да
играе ролята отначало на мечка, а
после на марсианец, свидетелства
за особено хапливата ирония на
Капинчева. Но такива ситуации не
са рядкост в тези пиеси. В „Харем”
авторката подиграва странните
желания на някои новобогаташки
и особено на техни подражателки
да сведат понятието „еманципация
на жените” до сексуален произвол
с мъже, а в „Ад” животът на земята се изкарва много по-зловещ
от всякакъв задгробен живот,
поради което провинилите се
дяволи се заточават еднопосочно
на земята, без право на връщане.
Капинчева проявява свобода и
при тълкуването на персонажи,
така например, крадецът от „Ад”
напомнящ Жан Валжан от „Клетниците” на Юго се оказва твърде
надарен Поет и Будител. Авторката не само познава образи на българската и световната литература,
но и проникновено преосмисля
образи, идеи и ситуации от тях,
защото „стълбата” към високите
длъжности явно е реминисценция
от Смирненски, а обещанията на
кмета да построи на гражданите
„айвелова кула” е от Вазов.
Очаквам, особено след издаването на книгата „Резерват за марсианци” от издателство „Захарий
Стоянов”, вече професионални
театри да проявят интерес и да
играят тези пиеси.
Петър ТОДОРОВ

Будителите днес
Радка ИВАНОВА
читалищната библиотека в с. Нова Черна беше
проведена литературна
вечер в чест на Деня на будите-

В

лите - 1 ноември под надслов
„Будителите днес”. Присъстваха
творци-писатели от Тутракан,
Нова Черна, а също и гости от ОНЧ

Хелоуин в Нова Черна
Маргарита ВЛАДЕВА,
Учител по английски език
а пета поредна година катедрата по
английски език в ОУ ”Св. Св. Кирил и
Методий”, с. Нова Черна, възпроизведе празника Хелоуин /Halloween/. Почти
всички ученици се включиха в конкурсите
за светещ тиквен фенер и оригинален
страшен костюм.
По традиция, бяха изгонени злите
сили от дирекцията, учителската стая
и класните стаи с думите „Почерпка
или пакост'' /Trick or Treat/. Учителите
почерпиха с лакомства и денят мина без
пакости.

З

На всички вас, мижави душички...
Навсякъде, където идем
сме посрещани с „Добре дошли!”.
Наистина с добро отиваме –
да се веселим,
забравили сивота и злини.
Да! Но някои стоят като изтукани!
Гледат като изтървани –
кой, как и с кого играй
и събират материали – да говорят!
После виж, обрисували те
на длъж и на шир
със техния ограничен всемир.
Ей, човече! Дни не ти остават да живееш –
весели се, засмей се и пей!
Не събирай материал
кой с кого и как играл.
Като си такава мижава душичка –
стой у вас и дерзай –
чакай своя край!
Ти не можеш да се веселиш с хората добри –
стой у вас и мри!
Кръстът свой си носи
и за себе си мисли!
Октомври, 2010 г.

Давам под наем
помещение с обща плащ 90 кв.м
в кв. "Възходи"
За справки: 0866/60 910

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

„Н.Й.Вапцаров” - Тутракан.
В тържествено подредената
библиотека участие взеха много
новочерненци - учители, ученици,
икономисти, земеделски производители, пенсионери и др. Гостува-

щите писатели разказаха за своя
творчески път, прочетоха част от
своите произведения. Творбите
развълнуваха присъстващите. За

Василка
НИКОЛОВА

Продавам

своя труд и талант председателят
на читалището поздрави всички с
празника и връчи поздравителни
адреси на Иванка Морарова, Васил Търпанов, Стоянка Павлова,
Тодорка Данева, Мария и Пеню
Владимирови, на гостите Анка
Монева и Наталия Иванова.
За седми път читалището връчи
голямата награда „Златен делфин” на човека, който с доброволен труд помага, ръководи и
организира дейностите в читалището за запазване на традициите и
книжовността на българина. Тази
година тя беше за Тодорка Вла-

димирова - председател на НЧ
”Васил Йорданов-1942г.”, Нова
Черна. Наградата беше връчена
от секретаря на тутраканското
читалище Анка Монева. От своя
страна наградената Тодорка Владимирова благодари на всички за
подкрепата при осъществяването
на всичките идеи и мероприятия.
С радост съобщи, че по време на
нейното председателство на настоятелството - от 2001 г. до сега,
читалището е реализирало 16
проекта, като има и некласирани.
Тя призовава всички да работят за
запазване на читалищата.

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

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

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

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

Шахматен турнир
П

Калина ГРЪНЧАРОВА
о повод Деня на народните будители,
Клубът по шах „Трансмариска” организира шахтурнир за ученици и мъже,
информира председателят
на клуба Милен Филипов.
Осем ученици на възраст
от 11 до 14 години от
двете средни училища в
града бяха участниците в
завършилия миналия уикенд
турнир. Той се проведе
по кръговата система –
всеки срещу всеки, като
първото място завоюва
Руслан Орлинов с 6 точки,
за което получи награда
от 30 лв. Второто място
зае единственото момиче, показало умения пред
шахматната дъска – Петя
Илиянова, с 5 точки и съответно награда от 20
лв., а на почетното трето
място, също с 5 точки
остана Петър Драгомиров,
който получи и награда
от 10 лв. За останалите
участници доскорошният
председател на Шахклуба
Димитър Митев дари 20
лв., а Никола Василев им
осигури почерпка.
Главен съдия на турнира
бе Тодор Апрозянов.
За своята дългогодишна
работа и заслуги в популяризиране на шахматната
игра, както и за 80-годиш-
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В здрав и мъжки мач
„Белица” загуби с нелеп
гол от „Септември” (Тервел)

О

Част от участниците в провеждащия се през седмицата
турнир по шахмат за мъже

ния си юбилей, Димитър
Митев бе награден с грамота и парична награда
от 120 лв. от Община
Тутракан.
През тази седмица шахматният турнир продължава с партии при мъжете.
Неговият статут е на
градско първенство и победителят ще бъде обявен за

градски първенец за 2010
година, информира Тодор
Апрозанов, който съдийства и този турнир.
Всеки ден до неделя – 7
ноември, когато ще бъдат изиграни финалните
партии, от 18 часа в шахклуба под блок „Росица”,
любителите на древната
игра могат да наблюдават

двубоите.
Участниците са общо
десет, като двама от
състезателите са от с.
Белица – Георги Петров и
с. Бреница – Фикрет Емин.
Наградите на призовата
тройка ще бъдат парични,
но в този турнир е предвидена награда и за найатрактивен играч.

тборът на Белица нелепо загуби като гост с 0:1
от „Септември” (Тервел) в мач от 13-ят кръг на
„В” североизточна АФГ. Специално за „Кворум Силистра” треньорът на „Белица” Тодор Тодоров разказа
подробности от двубоя. Голът за домакините паднал
както се казва от съблекалните. В 5 мин. на мача, още
неориентираната защита на гостите допуска колективна грешка, която довежда до гол. След 25-та мин.
момчетата на Димо Денчев са поели контрола над мача.
Следва атака след атака и само липсата на късмет не
позволява на отбора от „Белица” да си тръгне с повече
от почетна загуба. За негативния резултат има дял и
изключително грубата игра на домакините. „Този мач
бе от нивото на ”Б” група. Футболистите ми вдигнаха
високо летвата и вече всички останали отбори в групата се съобразяват с нас. Някои от тях изиграха мача
на живота си.” Така след като прекъсна серията си от
6 поредни победи „Белица” е с 19 точки в актива си и
заема 9-то място във временното класиране.
Информация: www.kvorum-silistra.info

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

10-месечният Пламен Ивелинов Бадилов от гр.
Тутракан
Фот ок онк урс
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ВРЕМЕТО

В петък и събота времето ще бъде слънчево и топло за сезона.
Мъгли ще се образуват само на отделни места, главно в Южна
България, и още преди обяд ще се разсейват. В по-голямата част
от страната минималните температури ще бъдат между 4 и 9°, само
в отделни котловини по-ниски — до около 2°, а максималните —
предимно между 18 и 23°, на отделни места в петък, когато ще
продължи да духа слаб западен вятър, до към 25°. В неделя и през
първите дни от следващата седмица има по-голяма вероятност за
мъгли в равнинната част от страната и там температурите ще останат
по-ниски. Но в останалата част от страната ще се задържи топло, с
временни увеличения на облачността и на отделни места е възможно
дори да превали слаб дъжд. В източните райони и на места северно
от планините временно ще се усили вятърът от юг.
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:

5 ноември – Лютви МЕХМЕД, Кмет на с. Калугерене,
Община Главиница
6 ноември – Росица ЦОНЕВА, касиер, Община Тутракан
6 ноември - Галинка ЦАКОВА, юрисконсулт, ДГС-Тутракан
7 ноември - Милен МАРИНОВ, строителен техник, гр. Тутракан
8 ноември – Нели КАЛЧЕВА, учителка, ЦДГ „Патиланчо”
8 ноември – Филип КАЛЧЕВ, ученик, 2 клас, СОУ „Хр. Ботев”
8 ноември – Димитър МИТЕВ, председател на ТПК „Съ-

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!

единение”, 80-годишен юбилей
8 ноември – Димитра ЕФТИМОВА, гл.спец. „Бюджет”,
Община Тутракан
9 ноември – Донка МИХАЙЛОВА, учител, СОУ „Й. Йовков”
10 ноември – Камелия ДРАГОМИРОВА, 10б клас, СОУ
„Йордан Йовков”
11 ноември – Сузан РАМАДАН, гл. спец. „Бюджет”, Община Главиница

СМЯХ
- Какво означава този дълъг, рус косъм, който
намерих върху ризата ти?
- Означава, че не си ми прала ризата, откакто
стана брюнетка.
* * *
Един отива на доктор и вика:
- Порязах си ръката, с какво да я намажа?
- Ооо, трябва да се реже - казал докторът.
Човекът побягнал към друг лекар и му се оплакал:
- Порязах си ръката,отидох при ваш колега,а той
поиска да ми я реже.
- Как ще се реже, бе! Ей, ти едни хапчета, пий ги,
тя сама ще падне. - рекъл докторът.
* * *
- Докторе, много ли е рядка моята болест?
- Не, изобщо! Гробищата са пълни с такива като теб.
* * *
Пенсионер се оплаква на набор:
- Ех, навремето помниш ли, с два лева влизаш в
магазина, вземаш олио, четири ябълки, захар, сапун,
вафлички, половинка сирене и хляб! А сега не става!

Прекалено много камери има!
* * *
Влиза Каганович в публичен дом и гледа - вместо
проститутки русалки. Пита шефката какво става, а
тя отговаря:
- Днес е петък - рибен ден.
* * *
Тя : Какво харесваш повече в мен - красивото ми
лице или секси тялото ми?
Той [след като я поогледал от горе до долу]: Чувството ти за хумор.
* * *
- Скъпи, какво ще кажеш за краката ми?
- Като на сърничка са.
- Толкова фини?
- Не, толкова космати!
- Скъпи, а как намираш гърдите ми?
- Трудно, скъпа, трудно!
* * *
На теб някой казвал ли ти е, че си красива?
- Не!
-Ей, колко откровени били хората.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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