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60 136

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 43

Година XLIX

19 - 25 ноември 2010 г.

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

Днес

100-годишен юбилей на
училище „Христо Ботев”
Калина ГРЪНЧАРОВА
лед напрегнати дни на подготовка, днес в СОУ „Христо Ботев” в Тутракан
празнуват стогодишен юбилей. Предварителната програма сочи, че до 11.00
часа са т.нар Отворени врати в училище, след което е началото на тържествения Педагогически съвет, в който са поканени да участват бивши и настоящи
директори, учители, възпитаници и граждани. Очаква се да пристигнат и гости от
три партньорски училища от съседния румънски град Олтеница.
Заседанието ще стартира с мултимедийна презентация на тема „Училището –
вчера, днес и утре”, в която е включена цялата хронология на образователния процес
и дейност в ретроспективен исторически план.
Приветствено слово ще произнесе директорът Дияна Станкова, а след него е церемонията по удостояване с награда за цялостен принос – златен медал – на над 100
директори, зам.-директори, преподаватели и общественици. Наградата е учредена с
прието решение от Педагогическия съвет на училището.
Благодарствени адреси до всички спомоществователи, без които дейността на
средното училище нямаше да е толкова успешна, също ще бъдат връчени.
В предиобедните часове тържествената част ще приключи с ритуал по вграждане
на Завет към идните поколения, който трябва да бъде отворен през 2025 г.
След обяд от 16.00 часа от училището по тутраканските улици ще тръгне тържествено шествие, чиято крайна точка е местното читалището. Там, в 17.30 ч. ще
започне Юбилеен концерт.
на стр. 4
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Ротарианци подпомогнаха строежа
на храм в с. Белица

Годишен абонамент - 25,00 лв.

Калина ГРЪНЧАРОВА
оредна дарителска инициатива осъществи през
седмицата Ротари клуб Тутракан. На Благотворителен бал, проведен в с. Белица ротарианци
се обединиха този път около идеята да подпомогнат
довършването на строежа на православния храм „Св.
Дух” в селото.
По време на разиграния търг бяха предложени различни предмети, сред най-важните - три икони, осветени
в Русенската митрополия. Това са сребърна икона на
плачещата Дева, икона-дърворезба на Св. Николай Чудотворец и иконата „Света Троица”.
Пак тогава стана ясно, че Красимир Петров ще финансира изработването на иконостаса за църквата,

П

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

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

На стр. 3

В кулинарния свят на „Кетаринг БГ”
- Компютрите за готвене са хит
сред кухненската техника на
ресторант "Москва”
- Доставка на храна по домовете
и обществена трапезария - в
полза на хората
Калина ГРЪНЧАРОВА
секи ден по обяд в ресторант „Москва” е пълно
с хора. Част от тях сядат
по масите пред вкусната храна,
други предпочитат да я вземат със
сифертаси за дома. Така всъщност
се изпълнява програмата за об-

В

ществени трапезарии, която стартира от 1 октомври и ще продължи
съгласно подписания договор
между социалното министерство
и фирма „Кетаринг БГ” до края на
годината, с евентуална възможност и за удължаване. 109 са общо
бенефициентите от гр. Тутракан.

Абонамент'2011
"Тутракански глас" Вашият вестник!

На стр. 7

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
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ПОЛША Е СЛЕДВАЩАТА СПИРКА НА
УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ
Преподавателите Никола Крачанов и Бисерка Симеонова и ученичките Сашка Александрова от 12
б клас и Християния Христова от 11 б клас от СО
„Йордан Йовков” ще заминат на 20 ноември за Полша. Пътуването е част от реализацията на проекта
„Биотехнологиите – ще нахранят ли света”, който се
финансира по програма „Коменски”. В него те участват заедно със свои връстници от Норвегия, Италия,
Турция, Полша, Англия
ЗА КУРБАН БАЙРЯМ - ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
«В дните на помирение, на почит към по-възрастните и на детска радост, нека са пълни с благодат
домовете Ви и с чисти помисли – душите на всички
ни! - се казва в Обръщението към всички мюсюлмани
от Силистренска област на областния управител д-р
Владимир Янков по повод празника Курбан Байрям.
Вярвам в искреното покаяние на търсещите опрощение, в искрената помощ към болните и безпомощните, в искреното помирение между близки, съседи и
приятели, които дребни разпри са отдалечили.
В свещения за мюсюлманите Курбан Байрям, нека
всички – без разлика в етнос, култура и традиции, в
мислите, желанията и делата си, да сме водени от
състраданието и желанието за добротворчество!
Желая Ви здраве и живот в хармония и разбирателство!”
КРИМИНАЛЕ
Чрез взломяване на прозорец неизвестен извършител е отнел от частен дом в село Малък Преславец
бормашина, ъглошлайф, прободен трион, два медни
котела и други по-дребни вещи. Кражбата е извършена в периода 08-14 ноември. Образувано е досъдебно
производство.
51-годишен мъж е пострадал при опит да гаси
пожар. Инцидентът е станал вчера около 17.40 часа
в автоработилница в село Старо село. По време на
ремонт на „Фолксваген Пасат” възникнало запалване,
което бързо обхванало колата и помещението. Изгорял
автомобилът, 80 кв.м от покрива на работилницата
и авточасти. Опитвайки да погаси пламъците, 51годишен работник в сервиза получил 15% изгаряния.
Настанен е в тутраканската болница, без опасност
за живота. Пожарът е потушен от дежурна смяна на
РУ „Пожарна безопасност и спасяване” – Тутракан.

НОВИНИ от Офиса на НАП - СИЛИСТРА
Представени
от
Галина ДИМОВА,
старши експерт
“Връзки с
обществеността”
Проверки на нередовни търговци

Д

евет сигнала от граждани за неиздаване на касови бележки
получи НАП - Силистра през октомври. Инспекторите от екип
"Проверки" реагираха на сигналите и извършиха проверка на
съответните търговски обекти. В резултат бяха съставени 9 акта за
установяване на административни нарушения.
Припомняме, че сигнали за неиздаване на фискални бонове могат да
бъдат подадени писмено в деловодството на офиса на НАП в Силистра,
в кутията за сигнали, мнения и предложения, поставена в салона за
обслужване, и на телефон 086/815 429.
Общо 46 оперативни проверки извършиха през миналия месец служителите от екип "Проверки" в НАП – Силистра. Обект на извършения
контрол са произходът на стоките и отчитането на продажбите. В резултат на проверките инспекторите съставиха 28 акта за установяване
на административни нарушения. Този път, за разлика от установената
тенденция досега, нарушенията на осигурителното законодателство
са два пъти по-малко в сравнение с нарушенията по Наредба Н 18 – за
касовите книги и апарати. От деветте акта по осигурителното законодателство 7 са по Кодекса за социалното осигуряване, 1 – за здравните
осигуровки и 1 – по Закона за гарантираните вземания на работниците
и служителите.
17 са общо съставените актове по Наредба Н 18. От тях 8 са за неводене на касови книги или за несъответствия между сумите и периодите
в касовите книги и фискалните устройства. За неиздаване на касова
бележка са санкционирани 9 търговски обекта.
Общо пет /5/ съвместни проверки извършиха през октомври инспекторите от НАП със служители на ОДП - Силистра. В две от проверките
си партнираха още със служители на РИОКОЗ – Русе, а в останалите
3 – с Комисията по зърното и фуражите – Добрич.
Четири наказателни постановления на обща стойност 1500 лв. са
влезли в сила през октомври. Две от тях са по Наредба Н-18, всяко
на стойност 500 лв. Платените суми по влезлите в сила наказателни
постановления /включително и от предишни месеци/ са на обща стойност 2500 лв.

Обучават как се планират
проекти

Д

вудневно обучение (на 18
и 19 ноември) за идентифициране и планиране
на идеи за постигане целите на
Стратегия за местно развитие в
„ЛИДЕР” - територията се провежда в Тутракан. То е предназначено
за представители на заинтересованите страни - публични, бизнес
и граждански организации и неформални групи. След обучението
участниците ще получат описание
на 70 проектни идеи, които са били
подкрепени по „ЛИДЕР+”, групира-

ни в 6 сфери: опазване на хабитати
и видове, подобряване и опазване
на ландшафта, традиционни земеделски практики, възобновяема
енергия, селски туризъм, образование, обучение и обмяна на опит.
Участието в обучението „Планиране на проектни идеи” е един от
препоръчителните критерии за
последващо участие в работилница
„Разработване на проектни идеи
в съответствие с приоритетите на
СМР”, която ще се проведе до края
“ТГ”
на годината.

19-25.11.2010 г.

Йовкови празници
Т

радиционните Йовкови
празници се провеждат
през настоящата седмица в СОУ „Йордан Йовков” посветени на 130-та
годишнина от рождението
на патрона на училището.
Всеки ден неговите възпитаници
представят различни инициативи.
Началото бе поставено с „Голямото четене” на произведения от
Йордан Йовков, последвано от
презентация за живота и делото
на добруджанския писател, фотоизложба „В света на Йовков”,

изложба от постери, празнично
издание на радиоклуба „Клио и
Ерато”.
Вчера бе честван патронния
празник на училището.
Членовете на Кръжока по изобразително изкуство представиха
своя изложба, а днес излиза
поредния брой на училищния
вестник „Криле”. Също за днес
е предвидено провеждането на
още едно събитие – „Да направим
добро” – подреждане на звезди
с добрини в съзвездието на доброто.
“ТГ”

Нов ехограф за болницата е закупен по проект
- Ще бъде обособен още един педиатричен кабинет

С

доставката и монтажа на модерен
ехограф с доплер, в
МБАЛ-Тутракан се обособи още един педиатричен
кабинет. Новата апаратура е осигурена по проект
“Нека по-добре да защитим
и да се грижим за здравето
на нашите деца, живеещи

по поречието на река Дунав”, който се изпълнява
от Асоциацията на дунавските общини “Дунав” и
е насочен към нуждите на
най-уязвимата част от
населението в рамките на
16-те общини от поречието на Дунав, участващи в
проекта – децата.

Общата стойност на
одобрения бюджет за
оборудване за Община
Тутракан е 15 000 лв., но
след проведената тръжна
процедура цената на доставката е увеличена до
25 253 лв.
Проектът се финансирана от Исландия, Лих-

тенщайн и Норвегия чрез
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.
Община Тутракан е една
от общините-партньори,
чийто отдел „Програми и
проекти” бе изпълнител.
Координатор по проекта е
Евелина Иванова.
“ТГ”

Дарение за Дома в Малък Преславец
Калина ГРЪНЧАРОВА
Големи количества дрехи,
одеала, постелъчен инвентар, хавлии и играчки
получи Дома за деца лишени
от родителска грижа в с.
Малък Преславец, съобщи
директорката Светлана
Миленкова.
Дарението е от фирма
„Тексайд” и е осъществено със съдействието
на кмета на с. Преславци

Али Зюлкяров. Фирмата се
занимава с внос на дрехи
втора употреба, а дарението е по повод празника
Курбан Байрям.
Получихме необходими
неща за ежедневието на
децата, коментира още
Миленкова. От Дома са
издали Свидетелство за
дарение, а по електронната поща са изпратили
Благодарствен адрес до
„Тексайд”.

Това е само част
от дарението

Три златни медала за марката „Ралица”
- „Булдекс” ООД - мандра Белица отличена за най-добър кашкавал, овче сирене и айран
Калина ГРЪНЧАРОВА
От 11 до 14 ноември 2010 г. в
София се проведе международното специализирано изложение
за месо, месни продукти и съпътстващи месната индустрия
дейности – „Месомания”.
За пета поредна година „Месомания” се проведе съвместно
с международните специализирани изложби „Светът на млякото - Млекомания” и Салон на

виното, информира Димо Денчев,
собственик на„Булдекс” ООД –
мандра Белица. Фирмата участва
в „Млекомания”, където спечели
три златни медала.
„Отлично се представихме,
може би най-добре от всички

изложители, като взехме златни
медали за кашкавал, овче сирене
и айран, каза Денчев. Всичко това
с марка „Ралица”. На миналогодишното изложение спечелихме
златни медали за краве и козе
сирене. Почти всички наши продукти вече са със златен медал.
Имаше голям интерес към нас,
сключиха се контракти. Така че
освен фирмата, ние представихме
и община Тутракан.”

Мили, родни картинки...
Т
о в а
е
„Стомната”, оная
красива местност, която сочим на всичките
си гости.
Стомната си
е там, теренът
– също, само
красотата вече
я няма. Сега найчестите нейни
гости са стадата с крави.
Снимката е
изпратена от
читател на в.
„Тутракански
глас” с коментар – „ Този
красив символ
на Тутракан се
руши и се е превърнал в място
за водопой на
животни!”

"Булдекс" ООД е основана през
1997 г. и е с предмет на дейност
млекопреработване и търговска
дейност. Млекопреработващото
предприятие на фирмата е разположено в с. Белица. В момента
това е една от най-добрите мандри в региона.
Припомняме, че ”Булдекс” произвежда сирене както за вътрешен
пазар, така и за износ в страните от
Европейския съюз и извън него.

ДСБ е на път да стане опозиция на
управлението

Д

емократи за силна България са на път да станат
опозиция на управлението, но няма да подкрепят евентуален вот на недоверие срещу
правителството. Това разясни в
доклада си пред Седмото национално събрание на ДСБ лидерът
на тъмносините Иван Костов. То
се проведе на 13 ноември в зала
„Максима” на Университета по
архитектура и строителство в
София. По думите на Костов това
би било безотговорно поведение
в условия на криза и ще отблъсне
избирателите.
Той обаче не спести критиките
към правителството на Бойко
Борисов и даде да се разбере,
че е силно разколебан дали ДСБ
трябва да продължи да бъде негов коректив, при положение, че
важните реформи се провалят и
борбата срещу престъпността не
дава резултати.
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Лидерът на ДСБ обясни, че
политическият възел ще се реши
на предстоящите местни и президентски избори. Задачата на
сините ще бъде да не допуснат
олевяване на избирателите, за
което способстват действията на
управляващите.
Костов призова националното
ръководство на ДСБ да получи
мандат за преговори за общо явяване на местните и президентски
избори във формата на Синята
коалиция и включването на други
приятелски партии в нея. Според
него, Синята коалиция трябва
да се яви с общи кандидати на
изборите и да не подкрепя чужди
преди втория тур на изборите.
”Една стотна, от което е направил Тодор Живков за България, да
направим и ние, би било огромен
успех за всяко едно правителство.”
- към тези изявления на премиера
Бойко Борисов съпредседателите

на Синята коалиция Иван Костов
(ДСБ) и Мартин Димитров (СДС)
ще поискат от ръководството на
Европейската народна партия да
заяви своята позиция. По думите
на Костов тази "единствена реабилитация в историята на нашия
мъчителен преход от комунизъм
към демокрация" е обидна за
всички български демократи,
неприемлива за опитващата се да
се реформира БСП и скандална за
ДПС и неговите избиратели.

Според лидера на ДСБ, от миналата година ГЕРБ непрестанно
пилее политическа енергия.
Седмото национално събрание
беше открито от зам.-председателя на ДСБ Екатерина Михайлова, която също отчете трудната
обстановка, в която се провежда
форумът.
В работата на събранието участваха
73,8% от избраните делегати, между
които и представители от Силистра,
Тутракан и Главиница.
“ТГ”

РЕЗОЛЮЦИЯ
на Седмото Национално събрание
на Демократи за силна България

Н

ие, делегатите от Седмото Национално събрание на
ДСБ, заявяваме своята воля за следното:
1. ДСБ не могат да бъдат повече гарант на управлението на ГЕРБ, защото това е отговорност за реформаторска политика, която липсва. Ще продължим да се
борим срещу всяко връщане назад в евроатлантическата
модернизация на България, срещу всеки опит да се жертват българските национални интереси в полза на Русия.
2. ДСБ ще продължим да подкрепяме действията на управляващите, когато те са в съответствие с нашите представи
и програма за добро управление на страната.
3. ДСБ започва подготовка за предстоящите президентски и местни избори през 2011 г. като дава мандат на
Националното ръководство да постигане на национално
споразумение със следните параметри:
a) Самостоятелно явяване на Синята коалиция на
предстоящите президентски и местни избори в единен
формат с основен противник БСП и сателитите й, и като
реформаторска алтернатива на ГЕРБ;
b) Разширяване на Синята коалиция с партии и организации, споделящи ценностите на реформаторската
десница;
c) Ранно издигане на кандидати и определяне на процедури за постигане на единни кандидати на Синята коалиция
както за президентските, така и за местните избори;
Демократи за силна България имаме смелост и амбиции
да възкресим силата на българската десница.

Ротарианци подпомогнаха...

на иконописците.
Проектът също е дарение от родени тук, но живеещи в София семейство
архитекти.
Митрополит Неофит посети с. Белица, за да види
напредващия строеж на
храм „Св. Дух”, след освещаването на храма в с.
Черногор на 24 октомври.
Негово Високопреосвещенство даде необходимите
съвети по специфични за
храмовото строителство

от стр. 1
д-р Юрий Василев – изработването на трон, а
Любен Драгнев ще осигури
полилей и необходимите
осветителни тела.
Църквата в селото се
строи от2006 г. и за следващия празник на Свети
Дух, който винаги е в
понеделник, 50 дни след
Великден - тя ще бъде открита и осветена, смята
бизнесменът Димо Денчев,
който сред най-големите
радетели на благочестивото дело. Строителството
на храма е подпомогнато
изключително много от
ЗК „Изгрев” с председател Петра Пенчева – с
тяхна подкрепа е положена
външната мазилка, а сега
довършителните вътрешни работи. Със средства
са помогнали Иван Ангелов, Венцислав Статев,
Иван Костанцалиев, Георги
Георгиев, Пенко Пенев,
Димитър Димитров от
Свинекомплекс-Бръшлен,
д-р Любомир Бойчев, Раш-

Бащата на Теодосий Спасов рецитира свои стихове пред
ротарианци

ко Денев, силистренските
предприемачи Марин Стоянов и Наско Токушев.
Строителният предприемач от с. Мъдрево Майрам
Апти-Марчо пък изпълни
своята цел - да изгради
чисто нова църква в изцяло
християнското тутраканско село Белица. Само
за два месеца неговата
бригада е издигнала божия
храм до купола. В храма
има още довършителни
работи, за да дойде редът

Пред храма в с. Белица
Митрополит Неофит се
запозна на място с хода на
строителството на храма

архитектурни особености,
като поздрави основния
ктитор на храма, Димо

Денчев, за неговата всеотдайност към Божието
дело.

се работи на принципа
“нашето е най-кротко”,
все събранията ще са като
семейна празнична вечеря...
Смях, общи приказки и, разбира се, братска подялба

на храната... (и не винаги
на храната)!

Не ми се живеее на тази циркова арена!
С
помням си, когато бях
мъничка най-обичах
да слушам истории
за младините на мама,
татко, вуйчо... а бе, на
цялата рода, но от устата
на баба. Спомням си още
уютната атмосфера в
къщичката й: горящатата
печка, звукът на чайника,
стария огромен телевизор
(на който обезателно в
неделя се гледаха сутрешните детски предавания).
Колко хубаво беше “като
малка”. Сега положението
е далеч по-различно от
тогава - сега научавам
истории за обикновеното
ежедневие на мама и татко по скайп, вместо звука
на чайника, чувам секундното покъкряне на електрическата кана, а парното
далеч не ми помага да
усетя същия уют. Като се
сетя за бабините истории
се замислям дали младините на моите родители не
са били малко по-хубави от
нашите?! Дали наистина
някога градът е бил жив?!

Хюмра НЕШЕЛИ

Дали наистина сегашните руини на фабрики, са

на някогашните
гиганти в промишлеността, даващи
работа на не един
тутраканец?! Дали
някога хората все
по-честно са чували за града ни,
от колкото сега
- я в някой виц на
Слави или с някой
наш училищен талант (Слава Богу,
че училищата са
ни наред!)
Иска ми се някой
от общинарите
ни, ей така, съвсем случайно да се
замисли: “Аджеба,
аз трябва ли да
изчакам да ми изтече мандата, че
да мога после да
се оправдая, че за
4 години кое по-напред, или да взема
да понавия и другите другари, които
сигурно също като
мен кротко си пият кафето
и търпеливо чакат да им

свърши работното време,
да направим нещичко за
това градче?!” Замисля ли
се, не са ни виновни само
общинарите, то като
цяло държавата ни е на
такъв хал. То нас царе ли
не ни управляваха, комунисти ли не бяха, а сега и
полицейски нотки да има
в цялата тази 20-годишна
манджа. Да, да, същите
тези полицаи, които през
90-те “евалла” им правеха
на мутрагените, сега ги
закопчават. Цирк! Малко
по-голям, от този, който
се разиграва в Тутракан,
където който какъвто си
иска може да стане стига тате или чичо да има
“добри стари приятели и
партия на власт”. Като
се замисля, ама така ме
хваща яд! Докато някои,
които биха били полезни
за напред, се трудим, та
да не сме в тежест на
родителите си и да имаме
някой лев да завършим образованието си, други - на
готово службица! Докато

Хюмра НЕШЕЛИ,
студентка
по журналистика
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100 години училище "Христо Ботев", гр. Тутракан
Визията на моето училище
Съчетание на традиции
в бъдещето
и новости

Тодорка КАРАСТОЯНОВА,
Пом.-директор
на СОУ "Христо Ботев”
акво е за мен училище
„Христо Ботев”?
Без да се замислям отговорът веднага изниква в съзнанието ми – СЪДБА!

К

М

Ж

ивеейки в един несъвършен свят, човекът твори,
мечтае, страда и се заражда с идеята, че може
да промени нещо. За това е мечтаел Ботев - патрон на нашето училище. Аз съм особено горда, че уча в
него. Винаги с достойнство нося частица от духа на поета.
Вярвам в младото поколение, вдъхновено от него. Печелим олимпиади и международни конкурси, състезания,
които прославят града и училището ни. Четем и пишем
на свой език и с ботевска вяра и дух, обичаме, мразим,
променяме съзнанието си.
Житейският опит на народа ни е доказал, че „всеки
камък тежи на мястото си” или „всеки камък е история”.
Затова не трябва никога да забравяме, че живеем в
земята на Ботев. В нас винаги ще остане родолюбието
и патриотичният дух на Ботев, като възпитаници на вековно училище. Коленича пред учителите си, защото по
ботевски заложиха у мен вярата и силата да съм достоен
човек.
Ивелина Илиева АНГЕЛОВА,
Х б клас, СОУ ”Хр. Ботев”

Моята баба

оята баба се казва
Тодорка Филипова.
Тя е била учителка
в училище “Христо Ботев”,
където уча и аз.
През 1957 г. баба Дори е
завършила педагогическо
училище за начални учители и дружинни ръководители. Била е назначена
в училище „Любен Каравелов” в гр. Тутракан като
дружинна. През 1971 г. се
е преместила в училище
„Христо Ботев”. Пенсионирала се е през 1994 г.
Баба се е опитвала в
работата си да се раздава изцяло на учениците
и смята, че всеки учител
трябва да прави това. Била
е избрана да бъде базов
учител и в двете училища.
По принцип е изнасяла уроци пред учители от общината по български език и
литература и музика.
По него време всеки клас
е събирал вторични суровини, ходели са на пионерски
лагери, организирали са
много празници и манифестации. Ето и още нещо
интересно - учениците
от началния курс нямали
оценки!

Т

В това училище се научих да
чета, да пиша, да смятам, да
бъда сериозен и отговорен човек.
Никога няма да забравя и своята
начална учителка – другарката
Иванка Михайлова.
За кратко се разделихме с моето училище и когато се върнах
в него, бях вече учителка. Много
странно бе чувството в началото
– да наричаш колега своите учители! И така вече двадесет и седем
години. Години, през които имах
щастието да работя с много добри
деца и много самоотвержени колеги. Благодаря на съдбата!
Сега, когато моето училище
навършва сто години, от сърце
пожелавам поне още сто пъти по
сто години. Да се съхрани духът
на любознателност, сърдечност
и уважение. Винаги да бъде огласяно от щастлив детски смях.
Винаги, както и днес, учителите
да бъдат устремени към съвършенството.
Честит юбилей!

1977 г. - тогавашният клас на Тодорка Филипова
посреща Новата година

С колежката си госпожа
Горанова са били първите,
които са започнали да
работят по програмата
за обучение на 6-годишни
деца. Малките ученици
обядвали и спели на обяд

КАТАРАКТА

ова заболяване е основната причина много хора над 55 години
да загубят зрението си.
Симптомите: образите
са замъглени или размазани, цветовете не са
достатъчно ярки, очилата
не подобряват зрението,
ярката светлина ви се
струва прекалено ярка,
заслепява ви, през нощта
виждането е затруднено
– и около светлините виждате кръгове. Възможно
е, при наличието на един
или повече симптоми, да
става дума за катаракта потъмняване (замъгляване)
на естествената вътреочна леща.
Ако някога това е било
проблем, сега премахването на катарактата е
сравнително лесно. Благодарение на съвременните
технологии, някои пациенти имат зрение, по-добро
от зрението им на младини
– затова казваме, че резултатите могат да бъдат

невероятни.
Очите ни действат подобно на фотоапарат.
Светлинните очи отразяват обекта, който гледаме
и навлизат през роговицата в очите ни. Лещата се
намира зад роговицата, тя
фокусира лъчите върху ретината, лъчите се трансформират в електрически
импулси и по оптичния
нерв минават към мозъка.
Мозъкът превръща тези
импулси в образи. Нашето
зрение зависи от цялата
тази верига „случки”.Но за
да виждаме ясно и фокусирано, ролята е главно на
вътреочната леща.
Проблеми със зрението
Един от тях е миопия
– късогледство. Близките
предмети се виждат добре,
затруднено е виждането на
далечните. Хиперметропия
– това е далекогледство
– затрудненията са при
близките обекти. Пресбиопия – това състояние
свързваме с възрастта, с

в училище. Обучението
било целодневно. Всяка
учебна година завършвала
с открит урок пред родителите, по време на който
учениците показвали какво
са научили.

Днес баба Дори често
среща бивши свои ученици,
които я поздравяват, а
някои от тях вече дори са
с прошарени коси.
Теодора ФИЛИПОВА,
VII б клас

С

то години си е колосална цифра и доколкото знам – ще бъде
отбелязана подобаващо.
Първо, да благодарим на
хората, създали училището, и на тези живели тук
преди сто години! Училището е създадено, защото
е имало потребност от
него. Съществува днес,
ще го има и утре, защото
през годините умело се
съчетават традициите и
новостите в интерес на
учениците.
Да благодарим и на екипа
от квалифицирани преподаватели, както и на

подкрепата и доверието
на родителите. Всичко
това показва ролята му и
неговото запазено място в
общината.
Пожелавам на учениците
и учителите преди всичко
да са здрави! Много творческа енергия и вдъхновение
за нови върхове през следващите години. Да изминем
пътя, който ни предстои
заедно – ръка за ръка – учители, ученици и родители!
Росица ВАСИЛЕВА,
Председател на
Училищното
настоятелство на
СОУ "Христо Ботев"

„Училището, в което работех...”

Н

аближава 100-годишният юбилей на училище
„Христо Ботев”. Този юбилей, всеки училищен празник и
всяко начало на учебната година
ме вълнуват, защото ме връщат
към спомена за моята младост и
началото на педагогическата ми
практика - 32 години, и то само
в Тутракан.
Завърших Руска филология в СУ
„Св. Климент Охридски” през 1963
г. и през месец септември дойдох
по разпределение в Тутракан, в
училище „Йордан Йовков”. Работех като учителка по руски език.
Колективът беше голям, повечето
учители бяха млади и с желание за
работа. В този колектив работеха
и дългогодишни и уважавани учители - К. Бъчваров, Цв. Такова, К.
Иванов, Д. Райчева и др.
Учебната година започна в сградата на сегашния Обреден дом.
Скоро след това се преместихме
в сегашната сграда на училище
„Христо Ботев”, но се помещавахме
две училища – училище “Йордан
Йовков” и начално училище “Христо Ботев”. Освен учебната работа,
училищното ръководство, учителите, учениците и другият персонал положихме много усилия за
почистване и благоустрояване на
училищния двор и за обзавеждането на кабинетите. Родителите също
помагаха. Учителите изработваха

дидактически материали, но получавахме и готови (диапозитиви,
диафилми) и други. Провеждахме
трудови полудни.
Имаше и забавни мероприятия
- различни викторини, фестивали,
спортни състезания и други. Наши
ученици се класираха в окръжни
и национални олимпиади. След
построяване на новата сграда, там
се премести СОУ „Йордан Йовков”.
Аз останах в ОУ ”Христо Ботев”.
Работих като учителка по руски
език, директор, зам. - директор до
1995 г. , когато се пенсионирах.
Сега училището е обзаведено
по-съвременно, по-добре. За мен
то е моето училище - винаги много
се вълнувам, когато влизам в него
и винаги с интерес следя постиженията на колектива.
Лиляна ХАДЖИЕВА,
дългогодишен учител и ръководител в училище “Хр. Ботев”

за далеч. Пациентът ще
има нужда от очила за
определени дейности – работа с компютър, четене. Спецификата на тази
леща може да подобри и
функционалното зрение при
неблагоприятни светлинни
условия – полумрак, мъгла.
AcrySof ReSTOR Aspheric I
са със специален дизайн,
който позволява да заместят потъмнялата естествена леща и да коригират
пресбиопия. Еднакво добре
се вижда и наблизо и надалеч – без очила. 94 % от
пациентите твърдят, че
пак ибиха избрали да им се
имплантира тази изкуствена леща. AcrySof Toric
са разработени специално
за пациенти с катаракта и
роговичен астигматизъм.
Качествено е зрението
за далеч и зависимостта
от очила е по-малка. Тази
леща има вграден UV и
жълт филтър срещу носещата риск синя светлина.
С тази леща забравяте за
очилата и контактните
лещи и се радвате на ка-

чествено зрение.
И трите вътреочни лещи,
за които стана дума, притежават специален филтър срещу изключително
вредната ултравиолетова
и синя светлина. Изкуствените лещи от серията
AcrySof на авторитетната фирма Alcon, световен
лидер в офталмологията,
са имплантирани успешно
на милиони пациенти. Тези
модерни сгъваеми лещи,
притежаващи новостта
допълнителен филтър за
синята светлина, защитават ретината от рисковите сини светлинни лъчи.
Вътреочните лещи от
тази серия имат добра биопоносимост и подобряват
много качеството на живот. Важно е и да изберете хирург, който ще извърши качествено операцията
и ще постави качествени
меки, сгъваеми лещи – от
изброените, според проблемите със зрението ви.
Повече за катарактата
можете да намерите на
www.cataracta.bg

Лиляна ХАДЖИЕВА

Здраве
постепенната загуба на
еластичност на естествената вътреочна леща и на
заобикалящите я мускули.
Астигматизъм – повърхността на роговицата има
по-издължена форма, на
някои места по-плоска, на
други – по-изкривена. Тази
неравномерност води до
замъгленост и изкривяване
на образите.
Важно: пациенти с катаракта и страдащи от
пресбиопия, миопия, хиперопия, астигматизъм, само
с една кратка и модерна
операция могат да виждат
добре – премахва се катарактата и се поставят
подходящи лещи.
Катарактална рефрактивна хирургия
Оперативната процедура за премахването на
катарактата е една от
най-сигурните и ефективни процедури. В окото се
прави много малък разрез,
вкарва се инструмент,
който разбива увредената естествена леща –
безболезнено, безкръвно.

През същия този отвор
се поставя изкуствена
ветреочна леща – ВОЛ. Тя
се разгъва сама в окото и
заема своята постоянна
позиция. Една наистина
бърза и лесна операция –
максимум до 30 минути – с
подготовката, с премахването и поставянето на
лещата – и много пациенти се чувстват дотолкова
добре, че още същия ден
отиват на работа. Само
при отделни пациенти подобрението на зрението
може да настъпи след няколко дни или седмици.
Лещите – стандарт за
мултифокално зрение
Новото поколение изкуствени лещи могат да
ви помогнат не само да
виждате добре наблизо
и надалеч без очила, но и
да коригират някои очни
аномалии – астигматизъм,
късогледство и далекогледство. Ето и трите главни
категории лещи, с които
се работи: монофокални
лещи AcrySof IQ могат да
предоставят ясно зрение
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80 години Народно Читалище "Искра-1928 г.”, село Цар Самуил

Ще продължим да съхраняваме културния живот на селото
Читалище!
Мой ъгъл тих!
Мой малък свят безценен!
Поклон пред теб!
Поклон синовен, вечен!

Т

ринадесети ноември 2010
година ще остане в историята на село Цар Самуил
с отбелязване на 80-годишния
юбилей на читалището. Дълго и
упорито се готвихме за този ден.
Тържеството трябва да започне в
17 ч., но още от 15 ч. пристигат
самодейците от гр. Русе, по късно
и самодейците от гр. Тутракан.
Прииждат и хора от селото. В
16.30 ч. залата започва да се
пълни. Очакваме пристигането на
Маргарита Мартинова, работила
като библиотекар-секретар от
1962-1968 г., носител на значка
„Отличник” от Общонационалния
читалищен съвет. Ще пристигне
от Пловдив. От Русе очакваме
Георги Карапетров - ръководител на театралния състав, който
през 1967 година е Лауреат на
третия републикански фестивал
в гр. Благоевград. Съпругата му
Атанаска Андреева е ръководила
хор към читалището. От Силистра
очакваме Атанас Стойков - бивш
самодеец и неговата съпруга Стоянка Маринова - също ръководила
хор. От Русе пристигна Йордан
Михов - един от сторонниците за
построяването на читалищната
сграда. Поканили сме и гости
от Община Тутракан, дарители и

и тържественото откриване от
водещите Румянка Лазарова и
Нуршен Исмаил, следва едноминутно мълчание и ставане на крака
в памет на починалите самодейци
и читалищни дейци. След поз-

изпълнението на кмета на селото
Мехмед Юмер в съпровод на
йоника от Айдън Моролу взриви
залата от бурни аплодисменти.
Видяхме изпълнението на група
„Северина” от гр. Тутракан с ръ-

Гостите от Тутракан - Иван
Недев, Даринка Иванова, Николай
Николов и Любомир Боевски

дравленията на кмета на селото
Мехмед Юмер, зам.-кмета на Община Тутракан Иван Недев и други
гости следва награждаване на
самодейците. С плакет и грамота
за принос към читалищното дело
са наградени Йорданка Игнатова
- дългогодишен читалищен секретар, Николина Великова, Надежда
Илиева, Йордан Михов, Георги Карапетров, Маргарита Мартинова,
Вярка Иванова, Йорданка Гецова
и Мехмед Юмер.
С колаж и грамота са наградени
Али Бедри, Ибрахим Кавак, Кръстина Петрова, Мария Симеонова,

ководител Пенка Велкова, водила
хор и към нашето читалище.
Кратък отдих и със сценката
„Баба Гицка”, изпълнена от Надежда Илиева, Стефанка Енчева

Пее "Фолклорна искра" от
с. Цар Самуил

нението на староселци - индивидуалното, прекрасно изпълнение
на Гинка Димитрова, групата за
стари градски песни и разбира
се, младежкия танцов състав

с ръководител Ангел Ройбов и
корепетитор Айдън Моролу. Младите танцьори са изнасяли свои

Атанаска Андреева, Георги Карапетров,
Атанас Стойков

самодейни колективи от гр. Сливо
поле и село Старо село.
Посрещайки гостите се запознаваме с една слаба, елегантна,
възрастна дама, лицето й излъчва
доброта и кротост. Оказва се, че
това е Маргарита Мартинова.
Вънуващи мигове й предстоят,
42 години не е идвала в село Цар
Самуил, а днес прекрачва прага на
читалището, в което е работила
шест години, през които е кипял
активен културен живот. Спомени
и срещи с познати лица. Още я
помнят. Оставила диря от добри
от незабравими моменти след
себе си.
Пристигат и останалите гости. Тържеството започва. След
„Химна на Кирил и Методий”

Групата за стари градски
песни от с. Старо село

Божанка Букурова, Петър Петров,
Тодор Донев, Насуф Осман, Атанас Стойков, Еминя Тюфекчи,
Йорданка Андреева, Руска Маринова, Стефанка Енчева, Атанаска
Андреева и Ангелина Петкова.
Празникът продължава с изпълнение на самодейците от с.
Цар Самуил - групата „Фолклорна
искра”, прекрасното акапелно
изпълнение на Данка Донева и на
Надежда Илиева. Следва групата
за турски фолклор „Айдолду”.
Преди това, читалищното ръководство награждава посмъртно
Алиосман Осман Гюведжелията,
допринесъл много за развитието
на самодейните колективи от мюсюлмани през 70-те години. Група
негови приятели в негова памет
изпълниха любимата му песен. А

Николов и Ремзи Юсеин Кючюк
– бизнесмени от Тутракан, Янек
Иванов от Цар Самуил, Свинекомплекс – Бръшлен, Иван Лазаров,
Ерсин Исмаил, Петър Петров – от
Цар Самуил, Николай Николов,
собственик на фирма „Едрина”,
гр.Тутракан.

Маргарита Мартинова (в средата) пристигна
от Пловдив и подари картина на читалището,
в което е работила от 1962 г. до 1968 г.

Ръководството на ДПСТутракан уважи юбилея

и Николинка Асенова.
Последваха отново бурни аплодисменти за танца „Луди млади”,

жеството е към своя край. Приканваме Йордан Михов да предаде
на младите самодейци запалена
факла - символ на искрата, която
запалиха основателите на читалищното дело в с. Цар Самуил.
И като на всеки Юбилей не
може без торта. Запалваме све-

щичките, звучи „Многая лета”, залата е на крака и бурно аплодира
самодейците и организаторите на
този прекрасен концерт, заредил
ги с положителна емоция за
дълго време. А ние обявяваме
спонсорите - Община Тутракан,
Кметство - Цар Самуил, Радослав
Борисов - земеделски произво-

Празникът завършва с коктейл.
Трапезата впечатлява с красиво
подредените блюда, приготвени
с помоща на учителките от училището. Има домашни баници
и баклави. Тях пък ги направиха
Февзие Зия и самодейките от
фолклорната група. Закуската
на самодейците приготви Ахмед

Изпълнението на кмета на
с. Цар Самуил Мехмед Юмер

изпълнен от Даниел Евгениев,
Онур Шази, Гюлхан Белгин и Наргис Назиф и подготвен под ръководството на Румянка Лазарова.
Децата получиха много добри
отзиви за тяхното изпълнение.
Поканили сме и оркестър „Хармония” от гр. Русе. В него участват
Тодор Донев и Ангел Калинов, които са свирили в бившия естраден
състав „Изгрев” към читалището.
Възползваме се от момента,
че те са на сцената и подаваме
предизвикателство към кмета да
изпълни народните песни „Лудо
младо” и „Стар мерак”. И пак
аплодисменти!
Вече е ред на гостите от Русе,
Сливо поле и с. Старо село. В
групата на самодейците от Русе
пее Ангелина Чобанова - наша
съселянка, работила като кинооператор в читалището.
Сливополци ни изненадват
с изпълнението на родопски
песни.
А в края на програмата е изпъл-

програми както в страната, така и
на международни сцени. Тяхното
изпълнение достави истинско
удоволствие и възхищение у присъстващите и заслужено получи
техните бурни аплодисменти.
След три часа и половина тър-

Самодейки от Цар Самуил

Групата за турски
фолклор "Айдолду"

дител от с. Нова Черна, Нихат
Юсмен – кмет на Нова Черна, Иван
Ангелов - бизнесмен от с. Нова
Черна, Георги Пенев, Николай

Юмер - Готвачът. Благодарим им
за труда, който положиха.
Време е и ние да поспрем при
гостите. Г-жа Мартинова, развълнувана, че след 42 години е отново
на мястото, където е работила,
ни подарява картина от известен
пловдивски художник с пожеланието „да продължим и съхраним
културният живот в селото”.
Ден, преди концерта се чувствахме уморени, притеснени, недоспали, но след този празник, след
тези вълнуващи срещи си казваме
„Струваше си!”.
Читалищното ръководство благодари на всички самодейци,
дарители и гости за проявената
съпричасност за осъществяване
на този юбилеен концерт.
Стефка ВАСИЛЕВА,
Библиотекар
Румянка ЛАЗАРОВА,
Читалищен секретар
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Популярни актьори показаха класа
Калина ГРЪНЧАРОВА
аслужени аплодисменти и дълги коментари
след края на спектакъла „Кожа и небе” изигран
на тутраканска сцена на
11 ноември – такава беше
ситуацията в крайдунавския град след театралното представление с
участието на популярни
софийски актьори.
Различни емоции и размисли предизвика у публиката
„Кожа и небе”, но видяното
ще се запомни дълго.
А иначе тримата актьори Асен Блатечки, Ники
Илиев и Мариела Топалова
бяха в настроение и не отказаха автограф и снимка
никому. Още преди началото на спектакъла, те се
срещнаха с представители
на местните медии и на
Клуб „Млад журналист” от
СОУ „Йордан Йовков”.

З

Асен БЛАТЕЧКИ

Ники ИЛИЕВ

камера. Баща му – Бойко
Илиев е режисьор, чичо
му – Димитър Кадурин –
актьор. С особена радост
Ники играе в провинцията,
защото според него, тук
хората приемат много
чистосърдечно и точно
всяка пиеса.
Младата Мариела Топалова е родом от Варна,
завършила преди четири
години НАТФИЗ в класа на
проф. Здравко Митков, актриса на свободна практика, която има ангажименти
в няколко постановки. Младото момиче чистосърдечно каза за „ТГ”, че се
прекланя пред таланта на
много български актьори,
с част от тях, независимо
от разликата във възрастта, е приятел.
Подробности в следващия брой.

танала неразбрана, ако зрителят
остане при възприемането й при
външно фабулното. Защото, както
двамата младежи и момичето в
първия план на творбата не са
нищо друго освен мародери, готови заради материални облаги
на убийство, така и те в процеса
на задълбочаването в интелектуалното в себе си, се оказват
жадуващи за истинска човешка
близост. Имената на обладаните
физически, но необичащите го
жени, и драстичните татуировки по торса на Заобичания от
Момичето са палиативи, които
той сполучливо иронизира, като
казва, че изрисуваният „рай” е под
кръста му, но Момичето вече го е

възприело цялостно – из тленното, из духовното в него, което се
оказва необикновено извисено,
затова предпочита Смъртта пред
Живот без обич.
Тутраканци, които имат дългогодишен активен самодеен
театър, спомогнал за формирането на поетесата Румяна Капинчева и като сериозен драматичен
писател, оцениха справедливо
достойнствата на пиесата и играта
на тримата актьори не само с масовото си посещение, препълнило
театралния салон на читалището,
но и с постоянното си, нерядко
гласно, съпричастие към драмата
на героите.
Петър ТОДОРОВ

Мариела ТОПАЛОВА

"Кожа и небе" на тутраканска сцена

К

Така в спонтанен разговор стана ясно, че Асен
Блатечки предпочита мелодрамите, любимите му
актьори са Мики Рурк,
Марлон Брандо и Васил
Михайлов, че би се снимал и
в други български сериали,
стига да са от ранга на
„Стъклен дом”, че пътува
много из страната с различни постановки и счита,
че цивилизацията в България е дошла от тук – от
Северна България.
„Всяка роля, която играя
има по частица от мен” –
казва актьорът запитан
дали Чарли от „Стъклен
дом” е и Асен Блатечки.
Ники Илиев е младият
актьор, който помним от
телевизионния екран –
„МелоТВмания”. Той не
изпитва притеснения преди спектакъл, защото е
свикнал от малък да е пред

азват, че след античната
литература всички основни теми и мотиви в
световната литература били вече
разработени и че създаденото
след тях в тази сфера било само
нови интерпретации на вечното
в живота и литературата. И това
е така, защото душевността на
човека от и много преди Троянската война, много преди Омировите поеми „Илиада” и „Одисея”
остава непроменена. Промени
има най-вече в материалната и
духовна култура, но не и в онова,
което е затворено в човешката
гръд и глава, в човешките чувства. Затова основна тема във
всички литератури, в световната
литература е дихотомията между

животинското и духовното, интелектуалното и инстинктивното,
рационалното и ирационалното
(което според Фройд става основен обект психологията, защото
се оспорва правото на приоритет
над постигнатото от разума),
зверски жестокото и алтруистичното, между любовта и смъртта в
живота на човека. Ето този мотив
е в основата и на пиесата „Кожа
и небе”, представена чрез играта
на тримата софийски артисти от
Евро Диалог Асен Блатечки, Николай Илиев и Мариела Табакова на
сцената на читалището ни.
Възхитителното е, че същият
мотив е дълбоко залегнал и в
родната ни класика. Нека да не се
спираме на всички големи наши

Купувам пчели.
За справки: 0889 692 013

Продавам

поети и писатели, но Ботев в „На
прощаване” в 1868 г. заедно с
картината на мечтаната среща с
любимата и майката ни представя
и другата, черната, жестоката
алтернатива: поръката му е неговите братя да търсят „бяло ми
месо по скали, по скали и орляци;
черни ми кърви в земята, в земята,
майко, черната!”.
Любовта между Бойчо Огнянов
и Рада и любовният триъгълник
Огнянов-Рада-Кандов е основната
любовна линия в „Под игото” на
Иван Вазов, но в една глава от
романа чрез размисли на Кандов,
застанал лице в лице с любовта,
съдбовна като смъртта, започва
мислено да „анатомизира” своето
интимно чувство, което означава

да го лишава от жизнеността му,
да го стерилизира, убива, затова
той стига и до нихилистичното
отрицание на любимата: героят,
ожесточен към себе си, се пита „Коя е тази Рада, какво хубаво и
ценно има в нея, когато смъртта
като всички ни ще превърне
просто в купчина „смрад”? Но той
прекъсва песимистичните си разсъждения, когато чува радостните
чуруликания и вижда нежните докосвания на врабчетата – животът
побеждава смъртта, духовното
се извисява над временно тленното. Това противоречие между
възвишеното и принизеното е
прекрасно пресъздадено и в
разказа „Светите застъпници” от
сборника „Под манастирската
лоза” на Елин Пелин - любовта
може да бъде и ангелски чиста,
но тя е невъзможна без плътското,
„бесовското” в нея.
Пиесата „Кожа и небе” би ос-

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

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

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

Продавам

Продавам

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

Продавам

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

Спорт

Още два мача до края на есенния
полусезон
Загуба с 3:2 от „Макак” (Разград) регистрира в поредния кръг на „В” Североизточна група ФК „Белица”.
„Много хубава игра се получи, но нямахме късмет.
Пропуснахме четири чисти положения.” – каза за „ТГ”
селекционерът Димо Денчев.
„Белица” е на 9-то място с шанс да се придвижи напред. До края на сезона остават да се изиграят още два
мача – с „Попово” и „Суворово”.
И другите гарнитури се представят успешно – отборът старша възраст е втори, а детският също е добре,
допълни Денчев.

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

В кулинарния свят на „Кетаринг БГ”
от стр. 1
Хора с увреждания също се
възползват от трапезарията – техни роднини на идват да вземат
храната. Имаше повече желаещи
през тази година, но договорът е
за толкова бройки, уточни собственикът на фирмата Никола
Бонев.
През м. септември е стартирана
собствена програма - доставка
на храна по домовете. Тя е без
ограничение - всички могат да
се възползват. Предлагат се специални отстъпки на потребители,
които заявят и предплатят месечната доставка. 20 % е отстъпката
от стойността на менюто за обяд
или вечеря или и за двете, а ако
клиентите ползват свои съдове
за транспортиране на храната –
отстъпката е още 5 лв. Така се
получава обща сума от 55 лв.

месечно за обяд и още 40 лв. – за
вечерята.
Приготвя се разнообразно
меню, всеки ден е различно. От
фирмата, която е собственик на
ресторант „Москва”, са категорични, че се стремят се да удовлетворяват вкусовите желания
на потребителите, спазват и точно
указания грамаж.
Тутраканци познават също
пакетираната ресторантска храна
в магазинната мрежа. „Кетаринг”
е единствената фирма, която
има специално разрешително за
приготвяне и доставка на храни
на външни клиенти. Тъй като кухнята е оборудвана, ремонтирана и
преструктурирана по начин, който
позволява храните, които се приготвят да се изнасят и за външни
доставчици. Кухнята е с най-съвременно оборудване – компютри
за готвене, въобще цялата техника

Меню

22.11. - Понеделник

ОБЯД
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле фрикасе - 300 гр. - 2.50 лв.
Макарони със сирене - 250 гр.
- 0,80 лв.
Общо - 4.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета с дом. сос - 300 гр.
- 2.50 лв.

23.11. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Управителят на р-т "Москва" Картофена яхния - 300 гр. Светлана Георгиева
2.00 лв.
необходима за кулинарен цех и за отворени за семейни тържества Малеби - 250 гр. 0.50 лв.
ресторант за приготвяне на храни. сватби, банкети, рождени дни, за
Общо: 3.70 лв.
Притежават всички разрешителни работни срещи и др. „Най-активни
за приготвяне на видовете ястия, са пенсионерите на Тутракан ВЕЧЕРЯ
цялата гама от кулинарната про- редовно провеждат тук сбирки и
Пилешка кавърма - 300 гр. дукция може да се произвежда винаги са добре дошли” – казва 2.80 лв.
тук. Капацитетът е 300 порции още управителят Никола Бонев.
24.11. - Сряда
на час.
Бел.ред.: В този брой публикуваПреди три години фирма „Ке- ме менюто на ресторант „Москва”,
ОБЯД
таринг БГ” е регистрирана със което се предлага за доставка по
Супа картофи - 350 гр. - 1.00 лв.
седалище гр. Тутракан. Светлана домовете. Телефоните за поръчки
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
Георгиева е управител на рес- са 0895 665 395 и 0866 60344 с
Нишесте - 250 гр. - 0,60 лв.
торант „Москва”. Вратите му са безплатна доставка за града.
Общо: 3.90 лв.

Кулинарен конкурс

В

Ползватели на обществената
трапезария
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19-25.11.2010 г.

ашите рецепти за любими ястия можете да споделите с всички като ги предложите за включване
в менюто на ресторант „Москва”.
Очакваме предложенията Ви на адрес: 7500 гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №6, ет.3 - в. „Тутракански
глас” или на e-mаil: tgbg@abv.bg

ВЕЧЕРЯ
Руло Стефани - 300 гр. - 2.50 лв.

25.11. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.

Мляко с ориз - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 2.80 лв.

ВЕЧЕРЯ
Ориз със зеленчуци - 300 гр.
- 2.00 лв.

26.11. - Петък
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле с доматен сос - 300 гр. 2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета по Цариградски - 300
гр. - 2.50 лв.

29.11 - Понеделник
ОБЯД
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
Свинско със зеле - 300 гр. 2.90 лв.
Реване - 150 гр. - 0,50 лв.
Общо: 4.30 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

30.11. - Вторник
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Ориз с маслини -300 гр. - 2.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с доматен сос - 300 гр. 2.50 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява
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В петък до обяд ще е предимно слънчево, на места
в низините - със сутрешни мъгли. След обяд отново от
запад ще се заоблачи и на места в Западна България,
а през нощта срещу събота и в останалата част
от страната ще превали. През почивните дни и в
началото на следващата седмица ще има променлива
облачност. В събота само на отделни места може
слабо да превали. В низините и котловините ще има
сутрешни мъгли. Минималните температури ще са
предимно между 3 и 8, максималните между 15 и 20°. В
събота сутрешните ще са малко по-високи, а дневните
температури - с градус-два по-ниски. Във вторник ще
се заоблачи и ще завали, а впоследствие от сряда натам температурите чувствително ще се понижат.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА


Усмивка пред
тортата!
Владислав Диянов
Любенов от
гр. Тутракан
навърши 3 години

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

за безплатна обява

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

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:

19 ноември – Сузан ЙЕШЕЛИ, Директор на Детски център „Св. Мина”
гр. София
21 ноември – Февзие УЗУН, Община Тутракан
22 ноември – Нидалина КУМАНОВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”
23 ноември – Месут АЛИШ, зам.-кмет на Община Главиница
23 ноември – Гюлфера САЛИ, соц. работник, Д „Социално подпо-

TUTRAKAN.NET

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

магане”- Тутракан
23 ноември – Росица ИВАНОВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”
24 ноември – Йорданка ЙОРДАНОВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”
24 ноември – Виолета СТОЙКОВА, учител, СОУ „Христо Ботев”
25 ноември – Румяна ЛЕОНИДОВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”

СМЯХ
Из „Полицейски протоколи”
- Гражданката Стоименова буйстваше, крещеше и като вдигаше толкова шум – пречеше на гражданите
в Изтрезнителното да почиват спокойно.
- На местопрестъплението не беше открито оръжието, с което е извършено престъплението. - Из
протокол по дело за изнасилване.
- В канавката лежаха останки на мъж - вероятно
мъртъв.
- По тялото са открити входни рани с размер на
монети от 10 и 20 стотинки. Раните са на обща площ
от 3 лева и 20 стотинки.
- Преследвайки престъпника, старшина Иванов
стрелял във въздуха. Но за съжаление - не уцелил.
- Като се възползва от моята неопитност, той ме
облада, без дори да си плати.
- Върху потърпевшия са открити 4 рани. Две смъртоносни, а други две, за щастие – не.
- Когато открихме и главата му, задържаният вече
беше издъхнал.
- При огледа на местопроизшествието бяха откри-

ти: ръка - 1 брой; крака - 2 броя; мъжки полов член - 1
член; труп без всичко гореизброено - 1 брой.
- Заподозреният се качи в асансьора и отпраши в
неизвестна посока.
- ...при преследването на гражданина Павлов, аз
произведох 8 предупредителни изстрела в главата и
в останалите меки части на тялото.
- ...Следствието установи, че потърпевшата е бременна крава, собственост на гражданката Н., която
била блъсната от движеща се с превишена скорост
“Лада”, която се преобърнала и починала на място.
- На леглото лежеше труп, в съседната стая в
безсъзнание се намираше братът на трупа, а до него
седеше труповата жена и горко плачеше...
- Гражданинът Кирилов заплашвал гражданката
Колева с природната си надареност, но след кратка
схватка, се наложи да отнемаме природната му надареност от ръцете на гражданката Колева.
- На спирката е намерен труп на неизвестен. Следи
от насилие не са открити, с изключение на квитанция
за платен ток, две книжки на “Кришна съзнание” и
30 билета от “Държавната лотария”.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
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