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Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 42

Година XLIX

По случай празника Курбан Байрам
поздравяваме най-сърдечно всички
жители на община Тутракан,
изповядващи ислямската религия!
Пътят към по-доброто бъдеще е
общ и минава през взаимната ни
толерантност, разбирателство и
уважение.

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

12 - 18 ноември 2010 г.

Община Главиница
Общински съвет-Главиница
Скъпи съграждани,
Уважаеми братя и
сестри мюсюлмани,
Приемете нашите сърдечни поздрави
по случай свещения празник
Курбан Байрям - ден за мир,
благодат и прошка!
Нека посрещнем Курбан Байрям с
радост, любов и сила за бъдните дни!
Бъдете щастливи и честит празник!

Цена 0.50 лв.
Уважаеми мюсюлмани,
Приемете моите
сърдечни поздрави по
случай свещения празник
Курбан Байрам!
Нека да умеем да прощаваме и да бъдем
добри в делата си!
Желая ви много здраве, късмет и повече
вяра!

Честит празник!
Николай НИКОЛОВ,
Управител „Амон Ра”
ЕООД, гр. Тутракан

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

Започна делото срещу бившия шеф на тутраканската болница

Съдът върна
обвинителния
акт на прокуратурата
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 10 ноември в Окръжен съд Силистра започна делото срещу бившия управител на тутраканската
болница д-р Веселин Христов (на сн.). По внесения
обвинителен акт на Окръжната прокуратура е образувано наказателно дело от общ характер по три члена
от Наказателния кодекс.
Д-р Христов е обвинен в това, че за периода от 1
март 2004 г. до 17 декември 2007 г., в качеството си
на длъжностно лице – управител на „МБАЛ-Тутракан”
ЕООД, не е положил достатъчно грижи за ръководството, управлението, стопанисването и запазването на
на стр. 3
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Фуат Гювен зарадва
79 младежи с топли кожуси

О

Абонамент'2011
"Тутракански глас" Вашият вестник!

бщина Главиница получи
дарение от Фуат Гювен
чрез Сибел Киразлъ –
представител на г-н Фуат Гювен по
случай Свещения празник Рамазан
Байрам.
Дарението от 79 кожени палта
бяха предоставени на девойките и младежите от Социален
учебно–професионалния център
“Пеньо Пенев” в гр. Главиница от
председателя на Общинския съвет и картина, които бяха изпратени на дарителя.
Расим Рафет.
Благодарности бяха изказани и от община Главиница.
В знак на благодарност курсиНадеждата, че в бъдеще благодетелят Фуат Гювен ще зарадва и други
стите от социалното заведение нуждаещи се, дава вяра, че има хора, готови да дадат всичко от себе
изработиха саморъчно сувенири си, за да ги зарадват.
на стр. 3

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
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНАТА
СИ ФАЗА – ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМНЕ ОТ
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Днес, 12 ноември, в Областна администрация – Силистра ще се проведе заседание на Областния съвет
за развитие. Акцентът в работата на Съвета ще бъде
обсъждането и приемането на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г.
Областният съвет за развитие има за задача да
определи целите и приоритетите за развитие на областта. Негов председател е областният управител
д-р Владимир Янков.
В заседанието ще участва и представителят на
УНИЦЕФ Антоанета Янкабакова, която е консултант
по областно планиране на социалните услуги за Северен централен планов район.
ОТКРИТА ПОЩА

12-18.11.2010 г.

Учредена е Асоциация по ВиК
Тутраканска община е с 8,84%, а Главинишка - с 6,34%

М

иналия петък, 5 ноември, в областния
център Силистра
бе учредена Асоциация по
ВиК, в която участват
седемте крайдунавски общини.
Председател на Асоциацията, според промените
в Закона за водите, е
Областният управител, а
кметовете – нейни членове.
Учредителите бяха запознати със същността,
правните рамки и насоките на работа на ВиК-асоциацията. Те съгласуваха
процентното съотношение
на гласовете в Асоциацията в обособена територия Силистра. Най-голям
дял – 35% има Областна
администрация – Силистра
(като представител на
държавата). Останалите
65% са разпределени между
общините, пропорционално

на броя на населението
им (на база данните от
последното преброяване
през 2001 г.), както следва:
община Силистра с 28,35%,
община Дулово – 14%, община Тутракан – 8,84%,
община Главиница – 6,34%,
община Ситово – 3,14%, община Кайнарджа – 2,50% и

община Алфатар – 1,83%.
Асоциацията по ВиК не е
търговско дружество, не
формира и не разпределя
печалби. Тя ще планира
дейността и развитието
на сектора, ще избира ВиКоператора и ще одобрява
неговия бизнес план.
Организацията и дей-

ността на Асоциацията
се определя с правилник,
издаден от министъра на
регионалното развитие и
благоустройството след
съгласуване с министъра
на околната среда и водите, уточни областният
управител д-р Владимир
Янков.
Преди всяко заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК, Областният управител съгласува
с Министъра на регионалното развитие и благоустройството и с Министъра на околната среда и
водите, в съответствие
с компетенциите им, позицията на държавата
по въпросите от дневния
ред и получава мандат за
представянето й.
Промените в Закона за
водите предвиждат изваждане на съоръженията на
ВиК от активите на дружествата и обявяването
им за публична държавна
или публична общинска
собственост, като ВиК дружествата ще са само
“ТГ”
техни оператори.

Грижа за бездомниците през зимата
- Изграждането на приют в община Главиница е възможен през 2012 г.
Димка Радева зае първо място за любимо стихотворение в "Открита поща” - една инициатива на
Библиотеката към ОНЧ „Н.Й.Вапцаров-1873 г.” посветена на Деня на народните будители.
На снимката: Авторката получава своята награда
от председателя на читалищното настоятелство
Румяна Капинчева.
ТУТРАКАНСКИТЕ ТЕАТРАЛИ ГОСТУВАХА
В С. ВАРНЕНЦИ

У

бийството на двама клошари преди две седмици
в изоставена сграда на
бившето Детско отделение в
Силистра предизвика провеждането на работна среща инициирана от депутата Стефан
Господинов за безопасността
на бездомниците в областта
през зимния сезон, съобщиха от
Областния пресцентър. Дискусията на 8 ноември бе с цел да
изведе работещ механизъм за
взаимодействие при облекчаване съдбата на хората без дом и
възможност за прехрана, които
са най-уязвими през студените
зимни месеци.
Усилия в търсене на практично
решение обединиха областната

управа, РД „Социално подпомагане”, ОД на МВР, ОУ „Гражданска защита”, РЦЗ, „Спешна
помощ”, БЧК и др.
На този етап ангажиментът да
водят регистри на бездомни лица,
е на дирекциите „Социално подпомагане”. Към настоящия момент в
тези регистри, на база зимен сезон 2009/2010 г., фигурират общо
11 бездомника - 6-ма в община
Силистра, 3-ма – в община Дулово
и по един в общините Тутракан и
Кайнарджа. За 8 души е била осигурена храна и подслон – някои
са настанени в домове за стари
хора, а ако съответната община
има възможност – и в общински
жилища. Трима категорично са
заявили, че това е техен избор

и не желаят да променят начина
си на живот. Тези данни не са
пълни, тъй като се набирани само
от социалните работници.
Отчетено бе, че основният проблем за оказване на адекватна
помощ на бездомниците се дължи на липсата както на приют,
така и на център за временно
настаняване.
Подобно заведение е планирано в Стратегията за развитие
на социалните услуги в област
Силистра (2011-2015 г.). Поради
наличието на подходящ сграден
фонд е предвидено да бъде
изграден в община Главиница и
ще обслужва нуждите на всички
общини в областта. Това ще стане
възможно вероятно през 2012 г.

Временната мярка за опазване живота на хората без дом
остава едно от най-адекватните решения за зимния сезон.
Конкретните му измерения ще
станат известни след седмица, за
когато е насрочена нова среща.
На нея Общините, институциите
и хуманитарната организация ще
представят конкретни предложения за ефективен механизъм за
прибиране на бездомниците на
безопасно място в най-студените
зимни дни.
От полицията изразиха готовност да предоставят данните си
за проверени и регистрирани
бездомници. БЧК ще съдейства
с храни, дрехи и одеяла от „Бедствения” си резерв.

Нови награди от конкурс на Клуб "Родолюбие"
На 9 ноември т. г. театралната трупа към МБАЛ Тутракан представи комедията "Магазинче на дребно"
от Румяна Капинчева в зрителния салон на Народно
Читалище "Светлина-1904" с. Варненци.
На представлението присъства и авторът на
пиесата.
„ЗА МЕН ПРИЯТЕЛСТВО Е…”
На тази тема на 25 ноември от 15,30 часа в залата
Общинския съвет ще се проведе Кръгла маса с участието на ученици от горния курс на обучение от двете
средни училища в Тутракан. Събитието е инициирано
и организирано от обществените възпитатели към
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Ще
бъдат представени мултимедийни презентации,
есета, мнения по темата. Думата ще бъде дадена и
на публиката.
КРИМИНАЛЕ
С 1,66 промила алкохолна концентрация шофирал
24-годишният Т.Д. Той бил засечен да управлява
„Фолксваген Джета” по ул. „Среда гора” в Тутракан
на 7 ноември около 22.50 часа. Алкохолната му проба
е отчетена с техническо средство. Образувано е
досъдебно производство.
78 метра медни тръби и електрожен са откраднати от частен дом в Тутракан. Престъплението е
извършено в нощта срещу 7 ноември чрез взломяване.
Случаят се разследва от РУ „Полиция” – Тутракан,
образувано е досъдебно производство.
Единадесет пожара в сухи треви и пасища са
възникнали на 8 ноември в Силистренска област.
Огнеборците са ги загасили преди да доведат до
материални щети. Произшествията са станали в
районите на Силистра, Тутракан, Главиница, Алфатар
и село Светослав. Като причина за възникването им
е посочена небрежната работа с открит огън.
Трактор в село Нова Черна е изгорял напълно на
10 ноември при пожар, причинен от късо съединение
в инсталацията. Няма пострадали хора.

Калина ГРЪНЧАРОВА
Единадесетокласникът
Мартин Тодоров от СОУ
„Йордан Йовков” е сред четиримата отличени ученици
в страната в 18-я национален ученически конкурс на
клуб „Родолюбие” на тема
„България – европейска самоличност и специфична
духовност”, съобщи неговата
бивша преподавателка по история Маргарита Димитрова.
Презентацията, с която той
се е представил се нарича
„125 години от Съединението
– участието на тутраканци в
сръбско-българската война”.
Негови консултанти са Маргарита Димитрова и Елена
Тодорова. И тримата са получили грамоти и награди.
Също в този конкурс, Изпълнителният комитет на
Синдиката на българските
учители връчи пет грамоти за
цялата страна на учители за
активна и успешна цялостна
работа. Три от тези грамоти
са с тутракански адрес –
Маргарита Димитрова, Елена
Тодорова и Светлана Енчева,
а две – за учители от Априловската гимназия в Габрово.
Заедно с отличията те са получили и луксозно издание на
„Българи светци” от Пламен
Павлов и Христо Темелски,
под общата редакция на
проф. Георги Бакалов.
„2010 г. бе твърде успешна

Маргарита Димитрова

за мен като преподавател по
история, заради множеството
отличия, които спечелихме с
наши възпитаници, разказва
за своята работа Маргарита
Димитрова. Това са - първо
място в Международния конкурс „София-Москва – вчера,
днес, утре”, осем ученици
участваха в конкурса за Отечествената война и посетиха
местата свързани с движението на българската армия
в Македония и Сърбия, в
националния конкурс за шейх
Бедреддин имаме 4 награди,
в Националния конкурс за
Таньо войвода – три награди.
Ето сега и в конкурса на клуб
„Родолюбие” има отличие –
за съжаление Мартин не успя
да отиде да си получи наградата лично на церемонията
в София, защото за първи
път, откакто участваме, нито

у ч и л и щ ет о ,
нито Общината помогнаха
за пътните
разходите.
Успехи имаме и по двата
проек та, по
които работих
– „Изкуството
на дебата” и
„Развитие на
ключовите социални компетенции”.
Радвам се,
че успях да увлека в своите
начинания двете млади преподавателки Елена Тодорова
и Светлана Енчева. Всичко
това работим на „ползу роду”,
нито една от нас няма за тази

дейност включени допълнителни часове или клуб.
От тази учебна година аз
работя вече в СОУ „Христо
Ботев” и продължавам да
участвам с ученици в конкурси, макар и за краткото
време, за което съм тук. С
деветокласника Траян Тодоров участвахме в областния
конкурс посветен на 70-годишнината от Крайовската
спогодба, но все още не са
обявени резултатите.
Независимо от подготовката за 100-годишния юбилей
на училището, работим с
колегите по информационни
технологии и изобразително
изкуство за участие в националния конкурс за шейх
Бедреддин.”

Част от наградите

регион

12-18.11.2010 г.

Общински съвет-Главиница проведе ноемврийското си заседание
Калина ГРЪНЧАРОВА
Редовно заседание на
местния парламент в гр. Главиница се проведе вчера.
Най-напред общинските
съветници прегласуваха
три върнати от Областния управител решения
свързани с кандидатства-

не на Общината по Програмата за развитие на
селските райони и Оперативна програма “Регионално развитие”.
На тяхното внимание
стояха още осим докладни
записки – за осигуряване
на допълнителни средства за обезпечаване на

учебния процес в ОУ “Н. Й.
Вапцаров”, с. Листец и в
ОУ “Отец Паисий”, с. Стефан Караджа за учебната
2010/ 2011 г., осигуряване
на безплатен транспорт
до детски градини, определяне на маломерни имоти
от Общинския поземлен
фонд, както и начина на

ползване на отделите от
горския фонд – общинска
собственост за следващата година.
На тази сесия бе попълнена годишната програма
за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в селата
Падина и Листец.

Фуат Гювен зарадва 79 младежи с топли кожуси
от стр. 1
Фуат Гювен е човекът,
който от 2001 година
ежегодно в навечерието
на мюсюлманските празници Рамазан Байрям и
Курбан Байрям, извършва
този благороден акт, а
именно дарение на кожени
облекла.
Дейността на господин
Гювен в страната ни е
разнородна, посредством
няколкото си фирми той е
навлязъл в сектори като
производство на кабели “Елкабел” АД, преработка
на тютюн - “Кърджали
Табак”, производство на
ел. енергия и транспорт

- "Тракия-97", и не на последно място - Търговска
банка "Д" - АД и др.
„С този си жест към
хората в неравностойно
положение, намиращи се
в пределите на Вашата
община, бихме искали още
веднъж да предизвикаме усмивката по лицата
им. Да ги накараме да се
почувстват като пълноценна и неделима част от
гражданското общество.
Да усетят човешката подкрепа и обич.” – се казва в
неговото послание съпътстващо дарението.
Фуат Гювен е родом от
Момчилград, но в момента
живее в Република Турция.

Един по-различен тренинг
Калина ГРЪНЧАРОВА
етиридневно квалификационно обучение за учители в предучилищната
степен на образование се проведе
в Тутракан. То продължава и
днес и в него участват всички
учителки от общинските детски
заведения.
Обучението е част от годишния
план за квалификация и се организира с посредничеството на гл.
експерт „Предучилищна педагогика” в Регионалния образователен
инспекторат – Силистра Диана
Гайтанджиева.
То се води от д-р Христо Хри-
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Д-р Христо Христов

стов, председател на Управителния съвет на фондация „Децата на
бъдещето” – Варна, в качеството
си на провеждащ тренинги, обучения и семинари към разкрития
Център за креативно обучение
по практическа педагогика и
приложна психология и Мая Христова, която е главен координатор
на Центъра.
За разлика от други обучения,
преминаващи в скучни лекции,
това е по-различно. То е с практическа насоченост, тип тренинг.
В съвременното обществото

Момент от практическите
занимания

Съдът върна...
от стр. 1
повереното му имущество.
От това са последвали
значителни щети – общо
за 656 234.22 лв.
Списъкът на нарушенията включва стойностни
разлики при отчитане на
получено дарение от Франция – 141 759,25 лв., непризнати приходи по кредитни
известия на РЗОК-Силистра, наложени санкции, глоби
и неустойки – 282 630,41
лв. Документално необосновани възнаграждения за
посредничество, неправомерно изплатени строително-ремонтни работи и
други нередности е описала
прокуратурата, като деянието е било извършено
умишлено, което е престъпление по чл.219 , ал.3 във
връзка с ал.1 от НК.
Второто обвинение е за
това, че през същия период, като управител, д-р
Христов е присвоил общо
354 681.91 лв., поверени
му да ги пази и управлява - дарения, комисионни,
средства за доставчици на
консумативи, храна и горива. Според прокуратурата,
сумата е в особено големи

децата са променени, казва д-р
Христо Христов. Именно детските учителки ни подсказаха идеята
за този тип обучения. Те са забелязали, че децата се отличават
от поколенията, които са учили
преди 15-20 години.
Ние сме насочили нашите
усилия към предучилищното възпитание, защото от там именно
трябва да дойде промяната. В
училището вече доста са поизтървани нещата и учителите имат
проблеми с овладяване им.
Промяната се състои в това,
че системата ни на възпитание и Мая Христова води
образование на децата е безна- тренинга
деждно остаряла. От 20 години,
е лекционен, а тип тренинг. Даже
че и повече, се говори за реформи, ако беше лятно време можеше и
но досега нищо не е направено. И навън да го направим, категоринашата цел и задача е да кажем чен е той.
какви са тези промени, в какво
Обикновено хората са доволни,
се състоят и какво бихме могли защото в частност, като странида направим в името на децата, а чен ефект, ние се занимаваме
не да си наложим нашето мнение и с опазването на физическото,
върху тях. Защото образованието емоционалното и психическото
е една изключително закостеняла здраве на децата и на тези, които
система, която се опитва да вкара работят с тях. Защото проведенимислещи хора в един калъп, който те от нас анкети показват, че 97%
вече е стар, щом децата не искат от учителките имат физически
да го следват. В този аспект са заболявания, за емоционалните
нашите усилия.
стресове да не говорим. Излиза,
При нас курсът на обучение не
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размери и представлява
особено тежък случай престъпление по чл.203,
ал.1 във връзка с чл.201, във
връзка с чл.26 от НК.
Въпреки че е бил отстранен от длъжност, от
17.12.2007 г. до 14.01.2008
г., д-р Христов е продължил
да изпълнява длъжността
управител на болницата
в Тутракан, което според
закона е престъпление по
чл.296, ал.1 от НК и формира третото обвинение на
Окръжната прокуратура.
Силистренският окръжен съд след като се
запозна с обвинителния
акт по делото, намери, че
повдигнатото обвинение
е неясно, с което е накърнено правото на защита
на подсъдимия. Съгласно
задължителните норми на
Наказателно-процесуалния
кодекс, това нарушение
е отстранимо. Затова
съдът е длъжен да върне
обвинителния акт на прокуратурата за коригиране
на обвинението и отстраняване на съществените
нарушения на процесуалните правила, се казва в
съобщението от Окръжния
съд в Силистра.

че искаме здрави деца да бъдат
обучавани от болни учителки.
Този тренинг ще им помогне
да добият представа как могат
да възстановяват физическото,
емоционалното и психическото
си здраве. Те имат благоприятната
месторабота, че са сред море от
емоции и то положителни емоции
на здрави и хубави деца. В това
отношение са облагодетелствани
и ги учим да могат да използват
това нещо – да могат зареждайки
децата да се зареждат и те, заключи д-р Христов.

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ПО НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

К

ампанията по набиране на преброители
и контрольори, за
националното преброяване
на населението и жилищния фонд през 2011 г. започна от 10 ноември и ще
продължи до 10 декември.
В Център за информация
и услуги на гражданите
в сградата на Община
Тутракан кандидатите
да участват в преброяването като контрольори
или преброители могат да
подават заявления, биографична справка по образец и
копие на диплома за завършено образование. Образци
се получат от Центъра.
Документите могат да
бъдат изтеглени и от
сайта на Преброяването
(www.nsi.bg/census2011) на
Националния статистиче-

ски институт
Директорът на статистическото бюро в Силистра информира, че на
последното заседание на
Централната преброителна комисия са уточнени
критериите, на които
трябва да отговарят бъдещите преброители, като
на водещо място се поставя изискването за комуникативност. Най-подходящи
са хора, които имат поне
средно образование, занятие в икономическата и
финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности
и администрация, както
и студенти. Не се препоръчва за преброители
да се назначават данъчни
служители, инспектори и
полицаи.

та и неделя. Това
е времето, през
което те имат
право да посещават хората от
техния преброителен участък.
За две седмици
всеки преброител
ще трябва да преброи около 200 –
250 души и около
80 жилища. Заплащането на всеки
преброител е индивидуално и ще
зависи от броя на
преброените лица,
жилища и сгради.
Заплащането на
Зам.-областният управител Денка Михайлова и директорът на
контрольорите ще
ТБС-Силистра Стефка Малчева обясниха пред журналисти ходът на
бъде подобно, като
подготовката за преброителната кампания
един контрольор
Преброителите ще бъ- 8.00 сутрин до 20.00 часа
ще координира радат с „работно време” от вечер, включително - събо- ботата и ще отговаря за

няколко преброители.
При предстоящото преброяване за област Силистра, където живеят
127 659 души и има 118
населени места, ще бъдат
наети над 600 преброителя
и около 130 контрольора.
Окончателният брой ще
бъде известен след 30
ноември 2010, когато ще
приключи районирането.
В началото на следващата година всички те ще
преминат специално обучение, като ще подпишат
клетвена декларация за
опазване на статиситческата тайна на получената информация.
Националното преброяване е предвидено да се
проведе от 10 март до 24
март 2011 г.
“ТГ”
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свободна енциклопедия
Ленин:

М

ъчих се цял месец, но
накрая успях. Пристигнах в Русия само за
да се запозная с този легендарен
мъж, и не и исках да се върна в
Италия, преди да съм го видял и
чул отблизо. Бях убеден, че той
е сред малцината на този свят,
които заслужават да бъдат видени
и чути. Разбира се, за да стигна
до него, трябваше да похарча
цяло състояние - почти двадесет
хиляди долара - подаръци за съпругите на комисарите, бакшиши
за безброй чиновници и дарения
за няколко сиропиталища за “деца
на революцията”. Не съжалявам
сега за тези пари...
Казаха ми, че Владимир Илич
е доста болен и уморен - и че не
е в състояние да приеме никого,
освен своите приближени. Вече
не живеел в Москва, а в някакво
село, в околностите на столицата,
в бивше господарско имение.
В петък вечерта, когато всички
формалности и пречки отпаднаха, телефонът извести, че ще
мога да бъда приет в неделя.
Бяха съобщили на Ленин, че съм
помогнал финансово на НЕП-а, и
той благоволи да ме види.
Прие ме неговата съпруга дребна, пълна, мълчалива и доста
грозна жена, която ме погледна,
както болничните сестри гледат
всеки нежелан посетител на тяхна
територия.
Заварих Ленин на малък балкон, седнал до голяма маса,
покрита с листове, изпъстрени с
рисунки. Приличаше на осъден,
на когото остава твърде малко
живот, комуто са разрешили да
си губи времето и дори да се занимава с глупости. Лицето му приличаше на бучка старо сирене - на
пръв поглед твърдо, а всъщност
полуразвалено и трошливо. Неприятните му устни стискаха два
реда едри и жълти зъби. Продълговатият му череп беше съвсем
оплешивял. Хищните му азиатски
очи се криеха под набръчкани като
стар пергамент клепачи. Въртеше
някакъв сребърен молив между
пръстите си: ръцете му бяха едри и
груби - лапи на мужик, но веднага
се виждаше, че са ръце на човек,
близо до смъртта. Никога няма
да забравя ушите му, напомнящи
излъскана слонова кост, които
потрепваха от напрежението му
да улови всяка дума...
Първите три минути от нашия
разговор бяха доста тежки. Ленин

“Хората са страхливи животни, които
се нуждаят от господари без скрупули!”

се опитваше да ме прецени, макар
да си придаваше определено разсеян, незаинтересован вид. А аз,
уморен и малко притеснен, нямах
смелостта да му задам въпросите,
заради които всъщност бях дошъл
чак до тук, в Съветска Русия, тази
полудива, полуазиатска страна.
И все пак, избрах нещо - в смисъл, че е направил много за “нова
Русия”. Тогава полумъртвото лице
се оживи, по-точно се изкриви в
саркастична усмивка:
- Всичко беше направено - възкликна Ленин - да, всичко беше
направено, преди да дойдем ние!
Чужденците и глупаците вярват,
че сме постигнали нещо ново. Велика заблуда! Болшевиките само
се префасонираха, промениха
външно стария царски режим,
който е единствено възможен за
страна като Русия. Защото как по
друг начин могат да се управляват
повече от сто и петдесет милиона
прости хора - без бой, без шпиони,
без тайна полиция, терор, затвори
и бесилки? Ние сменихме само
класата - базата на нашата власт.
Старият режим се държеше на 60
000 помешчици и около 40 000
чиновници - общо около 100 000,
докато сега са близо 2 000 000

пролетарии и комунисти. В този
смисъл това е прогрес, да, голям
прогрес, защото привилегированите се много повече. Но все пак,
деветдесет на сто от населението,
дори повече, не получи нищо съществено от тази промяна.
- Тогава какво ще кажете за
Маркс, за неговите идеи за прогреса?
Ленин ме погледна доста учуден:
- Вие сте учен мъж и европеец
и аз мога да ви кажа сега всичко
направо. Остана ми малко време,
така че мога да си го позволя.
Нали сам Маркс ни учеше, че
теориите имат само фиктивна
стойност, че са инструмент. Той
беше един обикновен, дребен
буржоа, при това евреин, възседнал английската статистика,
таен почитател на индустриалната
революция. Липсваха му твърде
много неща. Мозъкът му се бе
промил от бирата и хегелианството, но понякога неговият
приятел Енгелс го инжектираше
с гениални идеи, освен, че го
издържаше през целия му живот,
защото Маркс всъщност живя
като паразит. Руската революция
е всъщност пълно опровержение

на пророчествата на Маркс. Комунизмът възтържествува в страна,
където почти нямаше буржоазия и
истински развит капитализъм...
Хората, господин Папини, са
всъщност страхливи животни,
които се нуждаят от управлението
на силни господари без скрупули.
Всичко друго са празни приказки,
литература, философия. И след
като повечето са престъпници,
държавата лесно може да се
превърне в затвор, каторга. Старата каторга от царско време е
всъщност последната дума на
истинската вътрешна политика.
Ако се замислите, ще разберете,
че животът в затвора е подходящ
за повечето от хората на този свят.
Само когато не са свободни, каквито всъщност са повечето хора,
те могат да живеят спокойно, без
да вършат престъпления. Тогава и
за властта ще е по-добре. В затвора човек живее много по- добре и
по-спокойно, няма никакви мисли
и грижи, тялото си почива, духът
също. Знае, че има осигурена храна, и подслон, дори ако не работи
и е болен. Докато свободните хора
трябва да мислят за насъщния
всеки божи ден. Мисля, че за
нашата Русия е много по-добре
да не бъде свободна страна...
Свободата и демокрацията са
за висококултурните, развитите
страни... Не мислите, че казвам
всичко това от егоизъм. В система
като нашата най-зле са пазителите
на реда и управляващите!
Ленин замълча и започна да
попълва с цветен молив рисунка,
която, доколкото разбрах, изобразяваше висока кула с много
прозорци.
- А селяните, господин Улянов?
- Ще бъда откровен и ще ви
призная, че мразя селяните - отговори Владимир Илич с нескрито
отвращение. - Мразя руския
мужик, идеализиран от този
глупав западняк Тургенев и от
лицемерния сатир граф Толстой.
Селяните са точно това, което
презирам най-много: миналото,
вярата, ересите, християнската
църква, религиозните обреди,
ръчния труд, газената лампа! Принуден съм да ги толерирам сега,
да ги култивирам, но признавам:
мразя ги! Бих искал изобщо да
ги няма, да изчезнат като класа!
До последния! За мен един електротехник струва колкото хиляда
мужици! А знаете, че електрифи-

10 ноември 1989 г. - 21 години по-късно

проф. д-р Димитър КАМБУРОВ,
Председател на ДСБ-Варна
а 10 ноември, преди 21
години, след вътрешнопартиен преврат от власт
беше свален генералният секретар
на БКП и председател на Държавния съвет на Народна република
България Тодор Живков.
Един ден, когато в голямата си
част българите бяха изненадани
от неочаквания обрат в политиката на партията с главно „П”, а днес
младите хора просто не помнят.
21 години по-късно не спираме да
спорим дали чашата е наполовина
празна или наполовина пълна.

Н

Променило ли се е нещо, или
не. Всъщност и да, и не.
Да, променило се е и още как!
Дори да вземем само факта,
че сме свободни хора от страна-членка на ЕС, а не част от
соцлагер, ограден с бодлива тел.
Имаме избор, четем и пишем
свободно, свободно избираме
къде да живеем /без омразното,
но задължително жителство/, не
чакаме партийно или милиционерско благоволение за „паспорт”, за да пътуваме отвъд - в
онова, което някога наричахме
„зад желязната завеса”. Правото
на избор и свободата имат съвсем
реални измерения. Наши близки
работят навън, а децата и внуците ни в голямата си част учат
там – в свободния свят. Всичко
това преди 10 ноември 1989 г. на
нас и на нашите родители беше
отказвано.
Обаче… вярно е и другото.Че
циниците и атеистите, които се
провалиха в измисления социализъм, се справиха блестящо с
капитализма. Трансформираха
политическата си власт в икономическа и пак дърпат конците

в политическото задкулисие.
Държавна сигурност наднича
всекидневно зад повечето медии,
зад проектите на президента,
зад решения на парламента, зад
тъмни сделки в икономиката, зад
убийствата в ъндърграунда, зад
купените избори и политическото
брокерство в най-уродливите му
форми и зад гнусното изобретение, наречено партийно инженерство. Усещането, че Големият брат
си е отишъл, го имахме за кратко
и, види се, е било илюзия.
А днес 10 ноември е разнолик.
Депутатите са решили да разгледат проектобюджет 2011 г. навръх
10 ноември. От ГЕРБ нарочно
избрали датата 10 ноември, тъй
като по думите на депутати била
паметна за българското общество.
Ще се гледа бюджет, който Синята
коалиция най-вероятно няма да
подкрепи по ред причини, но главната е, че икономическа политика
на уж дясноцентристкото правителство е тотално сбъркана.
БАН ще протестира, ще протестират и лекарите от Пловдив. Преди пловдивските лекари протести
организираха медиците в Бургас,

Сливен, Стара Загора, Смолян.
Само дни преди датата, която
смятаме за вододел в най-новата
ни история – на роби и граждани,
първият сред гражданите чистосърдечно по сателита от италианския град Пескара, /където победи
в благотворителен
мач отбор на италианския парламент/, заяви: „Опитвам се да огрея
навсякъде, такава
ми е работата, но
не мога да стигна
Тодор Живков. А
по повод картинките във „Фейсбук”,
на които образът
на ръководителя
на социалистическа България Тодор
Живков прелива в
неговия лик, Борисов коментира,
че е некоректно да
бъде сравняван с
Тато. Некоректно
било към Живков.
И обясни защо:
“Една стотна от
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жовани ПАПИНИ
(1881 - 1956) е
италиански писател, журналист и философ. Творческият му
път е изпълнен с обрати. „Капризен скитник
без посока”, така се е
наричал самият той.
Произхожда от дребнобуржоазно семейство
от Флоренция. Подобно
на мнозина свои съвременници от средите на
италианската интелигенция, преминава през
редица различни, взаимно
изключващи се влияния и течения: футуризъм, будизъм,
анархизъм, социализъм, фашизъм, католицизъм. Не „посяга” на капитализма дори когато се бунтува срещу
него. „Бунтът” му е индивидуалистичен, метафизичен,
повече срещу „съвременното филистерство, завладяло
днешна Европа, неспособно (според него) да вирее в
царството на духа, на великите дарования”.
Сред най-известните му книги са автобиографичният роман „Свършеният човек” (1913), „Трагично ежедневие”, „Опера прима”, „Празнични дни” и сборникът
с разговори „Срещите на Гог”. Тази сензационна книга,
издадена за първи път през 1931 г. и все още непредставена у нас, съдържа въображаемите, но всъщност
доста автентично звучащи „записи” на несъстоялите
се срещи на Джовани Папини с редица прочути мъже
от епохата. Сред тях са: Ленин, Махатма Ганди,
Джордж Бърнард Шоу, Хенри Форд, Хърбърт Уелс, Кнут
Хамсун, Зигмунд Фройд и др. знаменитости, променили
лицето на века.
Надарен с безспорен талант на разказвач, при когото реалното и фантастичното се преплитат, с
огромна култура и ерудиция, всестранно образован,
Джовани Папини е сред най-интересните и популярни
италиански писатели и мислители на ХХ век.
кацията е основата на прогреса!
Нашият лозунг е: «Съветска власт
плюс електрификация!» Мисля,
че ще дойде времето, в което ще
започнем да се храним с продукти,
произведени по химически път
в нашите лаборатории, и тогава
селяните като класа ще станат
напълно излишни. Мужиците
ще се превърнат в работници, а
селото постепенно ще замре и
изчезне...
Помислете си, господине, болшевизмът е всъщност тройна
война: на неграмотните варвари
срещу корумпираните интелектуалци, на Изтока срещу Запада,
на града срещу селото. В тази
война отделният индивид ще бъде
ликвидиран, защото отделната
личност всъщност няма особена
стойност...
Не, не мислете, че съм толкова
жесток. Екзекуциите ме отвращават. Но съм принуден от обстоятелствата да ги разрешавам.
Странно е да разполагаш със съдбите на хората. Аз съм нещо като
местен полубог в една държава

между Изтока и Запада. Но все пак
мога да си позволя някои капризи. Жертвоприношенията, които
знаем от езическите времена, са
имали своя висок смисъл. Били са
и залог за успеха на празника... А
сега, вместо химна на вярващите,
аз чувам виковете на затворниците
и на осъдените на смърт. И ви
уверявам, господине, че те звучат
като ода, възвестяваща бъдещото
ни блаженство...
Стори ми се, че Ленин изведнъж
се затвори в себе си, за да чуе още
веднъж тази «музика», достъпна
само за неговия слух...
След малко се появи другарката
Крупская и ме предупреди, че съпругът й е уморен и много болен.
Изхарчих двадесет хиляди долара, за да видя жив този легендарен
мъж, и мисля, че не сгреших...

това, което е построил за България Тодор Живков и което е
направено за тези години, да
направим, да достигнем икономическия ръст на тогавашната
държава, би било огромен успех
за всяко правителство.”
Премиерът каза и че не му харесва да го сравняват с Живков,
защото били “несъизмерими”.
“Фактът, че 20 години след па-

дането му от власт никой не го е
забравил, показва, че доста неща
са били направени. 20 години ние
само приватизираме това, което е
било построено тогава”.
Тук коментарът е излишен и
идва въпросът – на 10 ноември
1989 г. тръгвали ли сме нанякъде,
защото, ако не знаем къде отиваме, никога няма да стигнем там,
където искаме.

Джовани ПАПИНИ
Преведе от италиански:
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
из сборника «Разговорите на
Гог», Милано, 1936

Осветена е паметна плоча

О

тец Стоян от
православния храм
„Св. Св. Кирил и
Методий” в село Нова
Черна освети паметната плоча на загиналите
новочерненци по бойните
полета за свободата на
България. Събитието се
случи на 6 ноември на
централния площад в селото, където е поставен
паметния знак. На освещаването присъстваха
много жители и близки
на загиналите.

СКЪП СПОМЕН

И

Читалището в с. Цар Самуил
вече е на 80 години

С

100 години училище „Христо Ботев", гр. Тутракан

скам да разкажа за моята
първа учителка запазила
спомен и до днес, която в
последствие се оказа наша “семейна”, тъй като освен мен, тя
стана втора майка на моите
двама сина. Това е другарката
Вяра Доксева!
Не мога да забравя нейната усмивка, нейният топъл
и спокоен глас, хем строга,
но справедлива и обичана от
всички нас.
След толкова много години,
сега това лято, когато я срещнах, тя отново беше същата
– слънчева и лъчезарна.
Мила др. Доксева искам да Ви
пожелая здраве, дълголетие и
Паметната плоча ста- нека усмивката никога да не
на факт благодарение на слиза от лицето Ви.
С уважение:
проекта на НЧ „Васил
Диана СПАСОВА

Йорданов-1942 г.” – „Историческата памет на
българина – здрава основа за идните поколения”
финансиран от Община
Тутракан. Тя беше открита на 17 септември
т.г. с посвещение - 70годишнината от Крайов“ТГ”
ската спогодба.

Румянка ЛАЗАРОВА,
Секретар
Стефка ВАСИЛЕВА,
Библиотекар
тържествен празничен
концерт ще бъде отбелязан утре – 13 ноември
от 17.00 часа, осемдесетгодишния
юбилей на НЧ „Искра-1928 г.” в с.
Цар Самуил.
Седмици наред самодейците
се готвят за важната изява. Техни
гости ще бъдат състави и изпълнители от Тутракан, Сливо поле,
Русе и Старо село.
В навечерието на празненството, читалищното настоятелство
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Трифон Добрев, Атанас Иванов,
Георги Великов, Васил Боянов.
На 22.02.1930 г. главният учител
Боян Божков дава име на читалището - „Искра” и се приема
първият устав. Членовете му наброяват 34 души. Така е запалена
е искрата на просветната дейност
в Кютюклий. През първите години
са изнесени няколко беседи и сказки от историята, астрономията и
географията, пиеси и вечеринки.
Развивала се е художествена
самодейност – 120 мъже и жени
е наброявал хоровият колектив с
ръководител Надежда Стоянова,
съществувала е вокална група,
театрален състав, танцов състав.

вта към песента, танца, музиката
и книгата.
През втората половина на миналия век се развива активна
художествена самодейност. Читалището е място за изява на
многобройни самодейци, хорови
колективи, театрален състав, танцови състави, художествено слово, група за политически песни,
естраден състав, както и състави
от мюсюлманското население. Те
участват в различни прегледи на
художествената самодейност и
печелят много награди.
През 1981 г. читалищното настоятелство решава и закупува
музикални инструменти и се

Моето вековно училище
Училище бяло, училище мое,
като втори дом си ти за мен.
За стотен път отваряш ти врата
и учиш ни на доброта.
Историята твоя е вековна
и мисията ти е благородна.
От всеки плах първолак
ти правиш смел юнак.
СОУ “Христо Ботев” – това си ти,
училище на моите деди.
Нека и за бъдещото поколение
да си извор на учение!
Владимир ЕНЕВ, VII а клас

У

важаеми съграждани, скъпи самодейци, радетели на българската култура,
Осемдесет години това културно светилище е пазител на българската духовност, образователен център и школа за родолюбие.
Вие сте пример за всеотдайност и аз съм истински горд, че във ваше лице виждам последователи
на народните будители.
Използвам празничния повод, за да приветствам
всички, които 80 години развиват целенасочена
и последователна културно-просветна дейност
и съдействат за съхраняването на местните
традиции.
Нека и занапред читалището да е средище за
художествена и творческа самодейност, място,
където се гради историята на село Цар Самуил.
Бъдете честити с делата и успехите си!
Пожелавам ви здраве и несекващо вдъхновение!

Честит празник!

Адем АДЕМ,
Председател на читалището

Детски танцов състав
"Искрици"

Групата за турски фолклор

издаде юбилеен вестник, в който
е събрана цялата досегашна
история на културно-просветната институция. Издирените
архивни материали, спомените
на самодейци и организатори
през годините, както и богатия
снимков материал са в основата
на юбилейното издание, което е
посветено на всички, свързали
живота си с читалищното дело.
Боян Божков е един от основателите на царсамуилското
читалище и дългогодишен негов
председател. В историческата
справка за НЧ „Искра”в с. Кютюклий се посочва, че в 1928 г.
се говори за читалище, което се
оземлява с 50 декара земя.
Сред основателите са и Йордан Михов, Димитър Димитров,
Димо Нейков, Марин Илиев,

Постоянно нараствал библиотечният фонд - 634 книги със 157
читатели през 1930 г. В момента
библиотеката разполага с 8500
библиотечни единици - българска
и чужда художествена литература,
справочна, детска художествена,
речници, енциклопедии и други.
През 1939 г. настоятелството
закупува първия радиоапарат
„Филипс”, който е бил един от
малкото източници на информация през военните години.
През 1947 г. се набират средства за построяване на нова
читалищна сграда. Тя е открита
на 19.11.1954 г.
Оттогава са минали няколко
поколения творци, танцьори,
певци, музиканти. Хора на различни възрасти, в сърцата, на
които завинаги ще остане любо-

основава естраден състав с ръководител Петър Петров. Музикантите са млади момчета, които
внасят настроение и свежест.
Работят с ентусиазъм, подготвят и
изнасят разнообразни музикални
програми, участват в прегледите
на художествената самодейност,
от където получават награди и
грамоти. В състава участват Петър Петров, Тодор Донев, Ангел
Калинов, Спас Ганев, Мехмед
Юмер и др.
И сега НЧ „Искра - 1928 г.” в с.
Цар Самуил играе голяма и незаменима роля като център на библиотечното дело, художествената
самодейност и културният живот
в селото. В него работят няколко
творчески колективи. Всяка година групите се готвят и изявяват на
общински прегледи, национални

събори, местни мероприятия и
гостувания.
Певческата група „Фолклорна
искра” е приемник на хоровия
колектив. През тази година навършва 30 години от създаването
си. Пръв ръководител е Величка
Димитрова. А вече 20 години е
под ръководството на Надежда
Илиева.
Детски танцов състав „Искрици” е създаден през творческия
сезон на 2005-06 г.
Под ръководството
на учителката Иванка
Станчева, те подготвят
различни народни хора
и танци.
Групата за турски
фолклор съществува от три години. За
този състав читалището спечели проект
на тема ”Да пеем и
играем заедно” - за
изработване на носии.
Съставът се състои от
15 младежи и девойки

и петима музиканти. Пресъздават
автентични мюсюлмански обичаи
и песни и словесен фолклор. Техен ръководител е Наргиле Раим.
В оркестъра са Али Бедри, Халил
Хамди, Исмаил Юмер, Шамси
Ниязи, Сали Мехмед.
Новото в читалищната дейност
е работата по проекти. Пет проекти е подало читалището - „Живо

наследство”, проект към ”13 века
България” - за мъжки и женски
носии, проект за обогатяване на
библиотечния фонд, проект към
„Глобални библиотеки България”,
който вече е одобрен, и проект за
допълваща целева субсидия за
народните читалища – за подмяна
на дограмата на читалището и за
озвучителна техника.

1981 г. - Естрадният състав
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Делнично

Успешен финал за проект на Клуба по
хокей на трева в Главиница

Василка
НИКОЛОВА

Калина ГРЪНЧАРОВА
На 30 октомври т.г. успешно приключи първият
проект, който Клубът по
хокей на трева „Левски”
(Главиница) реализира. Той
бе финансиран по Програмата на Министерството
на физическото възпитание и спорта “Спорт за
деца в свободното време”
– Направление “Начално
обучение по вид спорт” за
2010 г.
Проектът бе предназначен за начално обучение
по хокей на трева, за създаване на условия да бъде
предизвикан интересът
на децата към двигателна
активност, увеличаване
и разнообразяване на възможностите за участие на
децата в организирани занимания по хокей на трева,
за повишаване на обществено полезната дейност на
хокейната игра и създаване
на възможност за селекция
на деца с перспективи за

ЕСЕН

спортно развитие.
45 деца имаха възможността на получат безплатно обучение по хитовия за града спорт – хокей
на трева, в който главинишките състезатели от
различни възрастови групи
са показвали класа и са
печелили не едно държавно
първенство.
Спортните занимания
стартираха от началото
на м.март под ръководството на спортния специалист по хокей на трева
Мария Вълкова и мениджъра
на клуба Неждан Реджеп.
Заниманията през различните месеци, в зависимост

от природните условия, са
провеждани в спортната
зала и на открито в спортния комплекс. Задължително ще отбележим, че нито
едно дете, желаещо да
участва в подготвителните групи по хокей на трева
не е било върнато.
На финала на проекта са
проведени демонстрационни игри, в които децата
показаха придобитите знания и умения. За своето активно участие и достойно
представяне в безплатните спортни занимания те
бяха наградени с грамоти
от ръководството на хокейния клуб.

РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

П

рез 2010 г. РЗОК- Силистра предоставя индивидуално разработени за
всеки лекар от извънболничната
медицинска помощ, регулативни
стандарти за възлагане на специализирани медицински дейности.
За изминалите девет месеца на
годината те са в размер на 64 842
бр. направления и 529 048 лв. за
медико-диагностични дейности,
информираха от Пресцентъра на
Здравната каса.
По-голяма част от стандартите:
51 670 бр. направления и 315 353
лв., са били общопрактикуващите
лекари. Средномесечно GP-тата,
след преглед и аргументирана
преценка, са предоставили на
здравноосигурени лица от своите пациентни листи 90,5% от
направленията за консултация
със специалист, с които са разпо-

лагали. Също така са назначили
изследвания в рамките на 81,8%
от предоставените им от РЗОК
средства.
На лекарите-специалисти от
извънболничната помощ до момента са предоставени 13 172бр.
направления, като те са използвали средно 86,3% от тях. Разпределени са им и 213 695лв. за
медико-диагностични дейности,
а изследванията, които действително са назначили, са за 86,3%
от предоставената сума.
През 2009г. общопрактикуващите лекари са разполагали с
регулативен стандарт от общо 73
104бр. направления, като 10% от
тях са останали неизползвани .
GP-тата са назначили и медикодиагностични дейности за 340
070лв. от определените от РЗОК
477 173 лв, като 28,4% от сумата

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

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

е останала неизползвана.
При лекарите от специализираната извънболнична медицинска помощ данните от миналата
година показват използване на
68% от предоставените 18 704бр.
направления, 80% от предоставените 343 439 лв. за изследвания
и използване на 63% от всички 9
261 бр. за високоспециализирани
медицински дейности.
За определяне броя на направленията, които Здравноосигурителната каса предоставя на всеки
личен лекар, ръководният принцип
е броят на лицата с изрядни здравноосигурителни права в състава на
пациентна листа и средният брой

извършени прегледи за остри
състояния предходното тримесечие. За специалистите също
се взема под внимание средният
брой прегледи от предходното
тримесечие.
Изпълнителите на медицинска
помощ трябва да възстановят на
РЗОК заплатените средства за
медико-диагностична дейност, назначени от тях извън разрешените
надвишения.
При аргументирано искане от
изпълнител на медицинска помощ, отправено до директора на
РЗОК, регулативните стандарти
могат да бъдат актуализирани.
“ТГ”

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

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

Дойде пак есента
с нейната палитра шарена –
и настъпва есенната красота.
Но след нея, палитрата,
окапват всичките листа
и настъпва сивота.
Със бури леденостудени
остават да се борят
клоните оголени.
Но те са яки като нас не ги е страх от бури мразовити,
и заедно ще преживеем дните
чак до пролетта.
Ний пак ще си намерим занимания –
ще ходим по опери и събрания,
рождени дни и мероприятия –
така животът ни ще върви без апатия.

Д-р Румен Паунов е градски
първенец по шах
Калина ГРЪНЧАРОВА
На завършилия миналата
неделя Градски турнир по
шахмат за мъже, победител е д-р Румен Паунов
събрал максималния брой
точки – 7. Вторият, с 6
точки, също e лекар – д-р
Синан Топал. На трето
място се класира Ангел
Методиев с 4,5 точки.
Победителите получиха
парични награди.
Шахтурнирът е посветен на Деня на народните
будители, а ако се намерят спонсори, за Коледа
ще бъде организиран още
един турнир, информира
секретарят на клуба Тодор Апрозянов, който бе и
главен съдия на градското
първенство.

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

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

Чорба-каша, чорба-каша - 2
Пилешка супа с ориз
Продукти:

Начин на приготвяне:

Продукти:

1 кг коприва, 1 вр. пресен
лук, нарязан на ситно , 125
г масло, 60 г брашно, 100 г
орехови ядки едро смлени,
4 бр. яйца, 1 ч.л. сол

Начин на приготвяне:

Начин
на приготвяне:

брашното в малко студена вода и
го изсипваме. Изчакваме да поври
малко и отместваме от котлона.
Прибавяме чубрица и магдоноз.

Продукти и начин на приготвяне: 2 ч.ч. овче кисело мляко (ама
наистина овче и наистина мляко), 2 ч.ч. вода и сол на вкус се смесват и
се почистеният и измит ориз. Вари се варят, докато кипне. Прибавя се 1ч.ч. брашно, размита в малко вода
се до омекване на ориза.
и се бъркат, докато отново заври. После се прибавят 1,5 ч.ч. счукани
Доливате вода в зависимост орехи, 5-6 скилидки счукан чесън и 3-4 с.л. разтопено масло. Варят се
от желаната гъстота, но щом е още около 5 мин.
супа, то ястието следва да бъде
по-рядко. Накрая прибавете ситно
нарязаният магданоз и целина.

Каша от пиле

Продукти:

1/2 ч.ч. просо, 100 г безсолна
извара, претрита през сито, 50
г стафиди, 200 г прясно мляко,
щипка сол, 1 с.л. захар, масло на
вкус, 2 с.л. ром

Продукти:

500 г. пилешко месо, 90 г. брашно, 10 г. чисто краве масло, 13 г.
зехтин, сол, смлян бял пипер на
вкус, 2 с.л. кисело мляко

Начин на приготвяне:

Начин на приготвяне:

Кашата се вари още 15 мин. на
слаб огън. Стафидите се измиват
и се накисват в топла вода, за да
набъбнат.
В сварената каша се добавят
изварата и отцедените стафиди,
разбърква се добре.

Брашното се препича на сух
тиган на средна температура при
непрекъснато бъркане. Добавя се
на части толкова студена вода, че
да се получи хубава гладка каша.
Кашата трябва да бъде по-рядка,
отколкото ни се иска, защото
при изстиване се сгъстява доста.
Накрая се добавя маслото, солта и
белия пипер и се разбърква.
Пилешкото месо се нарязва на

Каша от коприва с яйца и орехи
Продукти:

500 гр.печурки, 1 гл. лук, 1
морков, масло, червен пипер, чер
пипер, чубрица, 3-4 с.л. брашно

Каша с чесън и орехи

Каша от просо с извара и стафиди

Просото се изчиства и измива
в цедка под силна струя студена
вода. Вари се в 1 ч.ч. студена вода,
след като кипне, огънят се намалява и се вари още 15 мин. Водата се
излива. Просото се залива с врящо
мляко, добавят се солта, захарта
и маслото.

Гъбена каша от печурки

Нарязваме на ситно лука и морковите, запържваме ги в маслото
и добавяме едро нарязаните гъби.
Прибавяме сол, червен пипер,
черен пипер и наливаме вода да
покрие малко отгоре зеленчуците.
Оставяме да поври до готовност
на лука и гъбите. Разтваряме

800 гр. пилешко месо и дреболии, ориз - 100 гр., пресни
или консервирани зеленчуци - 2
обелени домата, 2 моркова, 2 чушки, 2-3 картофа, магданоз - 1/2
връзка, нарязана целина, сол /по
желание може пикантина/
Почиствате и измивате със студена вода пилето и дреболиите.
Варите ги в студена подсолена
вода на слаб огън до готовност.
Обезкостявате пилето и го нарязвате на парченца. Дреболиите
също нарязвате на ситно. Връщате
ги в бульона, получен при варенето на пилето. Добавят се нарязаните на дребно зеленчуци. Вари се до
омекване на зеленчуците. Добавя
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малки парченца или просто се накълцва. Задушава се с малко вода
и като побелее се добавя зехтина.
Пържи се докато леко порозовее.
Месото се изсипва в кашата и се
разбърква. Разбива се киселото
мляко и при почти изстинала каша
се добавя като застройка

Копривата се измива добре и се попарва за 3-5 мин.
във вряща подсолена вода.
Изцежда се и се нарязва.
Маслото се разтопява и
в него се запържва лукът,
прибавя се брашното, копривата и се залива с гореща вода (около 800 мл).
Бърка се докато се получи
умерено гъста каша. Слагат се орехите и кашата

се оставя да поври 5 минути. Подправя се на вкус с
лимонов сок и пипер.
Готовата каша се изсипва в тава, отгоре се
чукват яйцата и се слагат във фурната да се
забулят.

Гъбена каша

Продукти:
250 гр. гъби, 3-4 стръка
пресен лук, 1 с.л. брашно,
малко червен и черен пипер, 1 домат (може и от
буркан), една шепа киселец,
сол, магданоз, 2-3 с.л.олио, 1
ч.ч. вода
Начин
на приготвяне:

Нарязваме лука на колелца
и го задушаваме за кратко
в мазнината. Като омекне
прибавяме натрошените
гъби. Продължаваме да задушавам, докато гъбките омекнат. Поръсваме
с брашното, разбъркваме,
поръсваме с пипера, добавя-

ме и домата разбъркваме и
сипваме водата, посоляваме.
Захлупваме и оставяме да
къкри 10-ина мин. Поръсваме
с магданоз и сервираме с
домашна питка или в краен
случай с пухкав бял топличък хляб.

Сканди

Място за
вашата
обява
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Малката принцеса Даяна Димитрова от Тутракан

ВРЕМЕТО

В петък ще има предимно слаби превалявания над страната, но през
деня от северозапад ще започне бързо намаление на облачността.
Температурите слабо ще се понижат, но ще останат по-високи от
обичайните. През почивните дни и в началото на следващата семица
времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо. На места покрай
реките и в котловините ще се образуват мъгли и ниска слоеста
облачност, които в повечето райони до обяд ще се разсейват. В
по-голямата част от страната минималните температури ще бъдат 5
и 10°, а максималните — между 18 и 23°. Във вторник също ще преобладава слънчево време, но ще има и разкъсана, предимно висока
и средна облачност. Ще се появи слаб вятър от север-североизток и
с него ще започне да прониква по-хладен въздух. Захлаждането ще
продължи и в сряда, ще има повече облачност, на места е възможно
и слабо да превали.
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!

ТАЛОН

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

за безплатна обява
Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Честит рожден ден
и да почерпят:

11 ноември - Радка ИВАНОВА, библиотекар, с. Н. Черна
11 ноември - Ивелина КОСТАНЦАЛИЕВА, гр. Тутракан
12 ноември - Георги АЛЕКСИЕВ, земеделски производител, с. Нова Черна, 80-годишен юбилей
13 ноември – Светлана ГВОЗДЕЙКОВА, мл. одитор,
Община Тутракан
13 ноември – Николина ДРАГАНОВА, хигиенист, СОУ

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!

„Йордан Йовков”
14 ноември – Меям ХАСАН, хигиенист, Община Тутракан
15 ноември – Росица КИЧУКОВА, учител, СОУ „Хр. Ботев”
16 ноември - д-р Юрий ВАСИЛЕВ, стоматолог, гр.
Тутракан
17 ноември – Мирослава ТРИФОНОВА, ст. специалист,
Община Главиница

СМЯХ
Двама евреи спорят чий равин е по-свят. Първият
казва:
- Моят е толкова свят, че прави чудеса. Миналата
събота трябваше да отиде да се моли в синагогата,
но валеше дъжд. А не трябва да носи и отваря чадър,
че е грях. Помолил се на Йехова за помощ и от ляво
- дъжд, от дясно - дъжд, в средата - суха пътека до
синагогата.
Другият евреин казал:
- Моят е още по-свят. Миналата събота отишъл да
се моли в синагогата. На улицата гледа кюлче злато.
Ама, не може да го вземе, защото е събота и е грях.
Помолил се на Йехова за помощ: и от ляво - събота,
от дясно - събота, в средата - петък.
* * *
Умрял един грешник и затропал на вратата на Рая.
Отворил портата св. Петър и като го видял, тряснал
я обратно. Грешникът пак тропа и вика:
- Айде бе, пускай ме!
- Тцъ, не става. - казал св. Петър. - Тук влизат тези,
които са направили поне едно добро на хората.
- Ами аз вече направих едно. - казал Грешникът.

- И какво е то, ако смея да попитам? - ехидно
попитал св. Петър.
- Ами, нали умрях?
* * *
Монахиня отива при лекар и се оплаква от неспиращо хълцане. Той я изследва и казва:
- Сестро, струва ми се, че сте бременна...
Тя си тръгва ужасена... След известно време звъни
по телефона игуменката:
- Докторе, вие ли казахте на сестра Ефросиния,
че е бременна?!
- Разбирате ли, просто исках да я избавя от хълцането... Нима не помогна?
- За това помогна... само дето отец Геласий се
хвърли от камбанарията...
* * *
Столичанин гледа майстора как му лепи плочките
в банята и му вика:
- Абе, майсторе, те тия плочки ще паднат, бе!
Майсторът му отговаря:
- Да бе, да, ще паднат, ама кога ме нема...
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