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Коледната елха
ще грейне тази вечер
С

ветлините на коледното дърво в парк
„Христо Ботев” в
Тутракан ще бъдат запалени тази вечер от 17,30 ч.
Организаторите от Община Тутракан - Общински

център за извънучилищни
дейности са подготвили
празнична изненада за малки и големи. Програмата
ще се води от русенските
„Веселяци”.
В Коледно-новогодиш-

ния афиш на празничните
прояви, които публикуваме
отделно на страницата, са
включени различни събития,
целящи разнообразяване живота в крайдунавския град
и подготовка за посрещане-

то на поредната година от
календара – 2011-та. Този
път в него са и празнични
мероприятия, които са организирани от читалищата
в населените места в об“ТГ”
щината.

Хоризонталното финансиране на проекти
от Брюксел е бъдещето пред общините
- Одобрен е проект за
ремонт на детските градини
в Калугерене и Звенемир
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 1 и 2 декември т.г., кметът на Община
Главиница Насуф НАСУФ заедно с още
22-ма български кметове-либерали от
сдружение „Толерантност” посети Брюксел.
Посещението е част от информационната
кампания на евродепутат Филиз Хюсменова
„Европейски програми за нас”, която тя стартира през ноември. В рамките на визитата
участниците са се запознали с работата на
Европарламента и с новите му правомощия,
получени с Лисабонския договор.
Освен за външната визита, с г-н Насуф разговаряме и за хода на изпълнение на текущите
проекти, за одобрени нови проекти, както и за
идеи, чакащи становище от финансиращите
на стр. 3
организации.
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Джемиле БЕХАДИН:

Не се отказвайте
от мечтите си, те
се сбъдват!
Калина ГРЪНЧАРОВА
дно красиво, смугло
момиче тихо стои
на стола и слуша.
Слуша внимателно. Усмихва се. Тъмната коса пада
свободно по раменете му.
Тъмни са и очилата. Това
е Джемиле от с. Зебил,
Главинишка община. Тя е на
18 години и е сляпа. Родена
преждевременно, с ниско
тегло, първите дни от своя
живот прекарва в кувьоз.
Резултатът – изгорени
ретини. Така животът на

Е

Джемиле навлиза в друго
русло. За нея се грижат родителите й. Нейната майка й е личен асистент.
С двете се срещам по
време на тържеството по
повод Световния ден на
хората с увреждания, което Клубът на инвалидите
организира на 3 декември в
Тутракан.
„Искам да кажа на всички,
които са като мен – не
виждат или не могат да ходят – да вярват в себе си,
на стр. 5

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

Община Тутракан

Коледна и
Новогодишна програма
Общински център за извънучилищни
дейности, гр.Тутракан
* Запалване светлините на Коледната елха - на 10.12.2010 г. 17.30
часа в парк „Христо Ботев”
*Вълшебно Коледно парти за децата на Тутракан - от 15.12 до
22.12.2010 г. 14.00 часа - всеки ден в Общински център за извънучилищни дейности
*„Коледна радост” – музикален спектакъл на ОЦИД - на 17.12.2010
г. от 17.30 ч. в салона на НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873”
*Бал на талантите - Коледно веселие - на 23.12.2010 г. от 14.30
часа в ОЦИД
*Посрещане на дядо Коледа в ОДЗ ”Полет”, ЦДГ ”Славянка” и
ЦДГ ”Патиланчо” - на 23.12.2010 г. в детските градини и техните
филиали
* Новогодишно хоро - на 31.12.2010 г. от 23.45 ч. в парк „Христо
Ботев”

НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873”, гр. Тутракан
*„Коледен благослов” – концерт - На 23.12.2010 г. от 17.30 ч. в
салона на читалището
*„И доброто дойде при мен…” – Коледен конкурс – до 23.12.2010
г. в читалището
НЧ „Васил Йорданов – 1942”, с. Нова Черна
*„Бабо разкажи ми…” - вечер на Коледните празници - на
17.12.2010 г. от 15.00 ч. в Библиотеката
*Коледно парти с ученици - на 23.12.2010 г. от 15.00 ч. в малката
зала на читалището
*„Да е мирна и честита!” - награждаване на самодейци - на
29.12.2010 г. от 17.00 ч. в малката зала в читалището
НЧ „Светлина - 1941”, с. Преславци
*„Нова година, добре си ни дошла” - седянка - на 26.12.2010 г.от
17.30 ч. в салона на читалището
*„Нова година, нов късмет” - новогодишно увеселение - на
29.12.2010 г. от 17.30 ч. в кафе – аперитив „Аксу”
НЧ „Стефан Караджа – 1940”, с. Шуменци
*Коледно-новогодишен концерт и хоро - на 23.12.2010 г., 17.30 ч.
в салона на читалището
НЧ ”Искра-1928”, с.Цар Самуил
*”Коледа иде” – фолклорна седянка - на 22.12.2010 г. от 17.30 ч.
в салона на читалището
*Новогодишно увеселение с млади семейства – на 29.12.2010 г. от
17.30 ч. в салона на читалището
НЧ ”Светлина – 1904”, с. Варненци
*55-годишен юбилей на танцов състав „Денизлерци” и Коледен
концерт - на 23.12.2010 г. от 18.00 ч. в салона на читалището
НЧ ”Христо Ботев-1942”, с. Белица
* „Коледна надежда” - Празничен
концерт - на 22.12.2010 г. от 18.00 ч. в
салона на читалището
* „Стани нине, господине…” - Коледуване - местен обичай - на 24.12.2010 г.
НЧ ”Възраждане-1940”, с. Старо
село
*Коледен концерт - на 23.12.2010 г.
от 18.00 ч. в салона на читалището

Абонамент'2011
"Тутракански глас" Вашият вестник!

Каталожен № 2487
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
„ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ”
В ТУТРАКАН

Вчера се проведе официалното откриване на новоизградения компютърен кабинет в Градската библиотека
в Тутракан. Той е създаден благодарение на спечелен
проект на читалището към програма „Глобални библиотеки-България”

НАТАША ДЕНЕВА
Е НОВИЯТ БИБЛИОТЕКАР В ГЛАВИНИЦА

От началото на м. декември читалищната библиотека в гр. Главиница има нов библиотекар. Това е Наташа
Денева, която е спечелила конкурс за длъжността. В
него са участвали общо петима кандидати.
Наташа Денева заема мястото на пенсиониралата
се вече Пенка Димитрова, която продължава да помага
в работата на просветната институция.

СРЕЩА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ГЛАВИНИЦА

Град Главиница ще домакинства среща на пенсионерските клубове на 12 декември. Очакват се да пристигнат хора от третата възраст от сродни клубове
от градовете Завет, Исперих и Кубрат. Самодейните
колективи на местното читалище ще поздравят специално гостите с програма.

ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ДОМА В
МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ И ИНТЕРНАТА В
с. ВАРНЕНЦИ

За 16 декември е предвидено посещение в Дома за
деца лишени от родителска грижа в с. Малък Преславец.
То се организира от местната администрация в Тутракан, Общинския център за извънучилищни дейности
и СОУ „Йордан Йовков”.
За децата ще бъде представена специално подготвена за тях програма. Те ще получат и коледни
подаръци.
Подаръци за предстоящите Коледни и Новогодишни
празници ще получат и възпитаниците на СПИ „Христо
Ботев” в с. Варненци от общинската администрация.
Събитието ще се състои на 21 декември.

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СКИЙТ

Ловно-рибарските дружества на Тутракан и Силистра
проведоха вчера по обяд междудружествено състезание
по стрелба "скийт". То се проведе на стрелбището на
ЛРД "Сокол"-Тутракан в местността "Къмпинга".
Според регламента отборите се състояха от по
трима ловци-стрелци.
Повече информация - в следващия брой.

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ
НА НАСЕЛЕНИЕТО

Вече е известен броят на преброителите и контрольорите в Тутраканска община, които ще извършат
преброяването на населението през 2011 г. Преброителите са 89, а контрольорите – 23.
Днес изтича последният срок за подаване на документи за участие като преброители или контрольори
в Община Тутракан.

КРИМИНАЛЕ

34-годишният А.Ж. е заловен да шофира лек автомобил „Форд” с 1,44 промила алкохолно съдържание в
издишания въздух. Пробата му е отчетена с техническо
средство, а проверката е извършена на 3 декември
около 19.40 часа в село Сокол. Образувано е досъдебно
производство.

Лекар от "Спешна помощ" подменил
кръвна проба на пиян водач за 200 лева
Уличеният д-р Росен Христов: Не коментирам!
Юлиян ЖЕЛЕВ
олицаи от Тутракан
разобличиха лекар,
който подменил кръвна проба на пиян водач
срещу пари, съобщиха днес
от ОД на МВР-Силистра.
„На 3-ти декември т.г срещу доктора е повдигнато
обвинение по чл. 294, ал. 1,
във връзка с чл. 20, ал. 2 от
НК и му е взета мярка за
неотклонение „подписка“,
допълниха оттам.
Преди няколко месеца
– на 8 август вечерта,
служители от полицейското управление в Тутракан спрели за проверка
лек автомобил „Форд“,
управляван от М.К. /22/,
разказаха запознати с раз-
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Рени ПЕТРОВА, РИОСВ-Русе
режи за незаконен улов на риба
с обща дължина
650 метра са извадени
от водоема на Защитена
местност „Блатото край
село Малък Преславец”,
при съвместна акция на
охраната на Поддържан
резерват „Сребърна” и
служители на Гранична
полиция-Силистра през
почивните дни.
Не е установен извършителят на нарушението.
Количеството жива риба с
тегло 55 кг, от които 30
кг сребриста каракуда, 15
кг бяла риба и 10 кг щука
са върнати обратно във
водоема.
Уредите за незаконния
риболов са прибрани за
съхранение в административната сграда на ПР
„Сребърна”.
Проверките на територията на резервата и
защитената местност
продължават. До момента други нарушения не са

М
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- сформиран от Клубове на
ученици от двете средни
училища в града с обща
членска маса наброяваща
28 човека. Тяхната цел е
приобщаване на младите
хора към хуманитарните
ценности и принципи. Те
работят за намаляване

следването. Дрегерът отчел 1,65 промила алкохол
при издишвания въздух и
пътните полицаи дали на
шофьора талон за кръвна
проба. Същата вечер пияният водач отишъл в тамошния Център за спешна
медицинска помощ, придружаван от приятеля си Б.Ц.
/35/, в който на смяна по
това време бил д-р Росен
Христов. Срещу 200 лева
лекарят се съгласил да
подмени кръвната проба
на М.К., като взел кръв от
трети човек – 22-годишният А.Г. „По този начин
химическата експертиза в
лабораторията в Русе дала
отрицателен резултат“,
категорични са от полицията в Силистра.

Детективите обаче се
усъмнили и веднага започнали да разследват случая,
като образували досъдебно
производство. В рамките на разследването те
разпитали Б.Ц. и А.Г., след
което повдигнали обвинението срещу д-р Христов.
„Същите обвинения са повдигнати и срещу останалите участници в престъплението“, допълниха още от
ОД на МВР-Силистра.
„Знам за обвинението,
наел съм си адвокат, не
съм длъжен и не желая
да коментирам“, бе лаконичният коментар на д-р
Христов по телефона. Той
пожела името му да не се
замесва в медийното пространство, докато тече

съдебното разследване
срещу него. Негови колеги
от Тутракан съобщиха, че
д-р Христов е ортопед, но
отскоро работел на основен договор към местната
„Спешна помощ”. Живеел в
Русе и всеки ден пътувал
до малкия дунавски град.
Повечето от тутраканските медици останаха
изненадани днес от новината за повдигнатото
обвинение срещу лекаря.
„Ако съдът признае уличените лица, че са виновни,
законът предвижда наказание от 1 година лишаване
от свобода“, поясни говорителят на Окръжната
прокуратура в Силистра
Теодор Желев.

Незаконен риболов в ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”

Червенокръстците отчетоха дейността си
Тодорка МИНЧЕВА
бщинският съвет на
БЧК - Тутракан проведе своето годишно
отчетно събрание на 2-ри
декември. В неговата работа взеха участие директорът на Секретариата
на Областния съвет на
БЧК-Силистра Маргарита
Касабова и Юлиян Рачев –
специалист към ОблС на
БЧК. На събранието присъстваха много кметове
на села, представители
на училищата, общинската
администрация, читалището, Дома за стари хора и
доброволци към БЧК.
Отчет за дейността
през отиващата си 2010 г.
представи председателят
на ОбС на БЧК-Тутракан
Сенами Рашид, който подчерта, че основната дейност е била насочена към
задържане и привличане на
доброволци, които са гръбнакът на организацията.
Отчетена бе и изключително голямата дейност
на Младежкия Червен кръст
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на социалната и здравна
уязвимост, извършват застъпничество за подобряване на благосъстоянието
на младите хора и насърчават толерантността и
уважението.
През годината постоянен контакт е поддържан

установени.
ЗМ „Блатото край село
Малък Преславец” се намира на територията на
село Малък Преславец, община Главиница. Общата
площ на местността е
147,3364 ха, представляваща поземлен и горски
фонд. Стопанисва се от
община Главиница и Държавно горско стопанство
„Тутракан”.
ЗМ „Блатото край
село Малък Преславец”
е обявена със Заповед
№ 310/10.04.1986 г. на
Комитета за опазване
на природната среда за
обявяване на природна
забележителност блатото “Малък Преславец”
с площ 38.5 ха. По късно
със Заповед № РД-411 от
28.04.2004 г. на Министъра
на околната среда и водите е прекатегоризирана
и е увеличена площта до
сегашните граници.
На територията на защитената местност се
забранява се строител-

ството; палене на огън,
опожаряване на тръстиката и
друга растителност;
замърсяване с битови,
промишлени
и други отпадъци; ловуване с изключение на
едър дивеч
през периода
ноември-декември, на
разстояние
не по-малко
от 150 м от
брега; използване на
лодки и мрежени уреди
за спортен
риболов;
промишлен риболов; спортен риболов от западния
бряг на блатото; късане и
изкореняване на растения,
бране на липов цвят и дру-

с координаторите по селата, като дейността
по червенокръстка линия
се извършва
предимно от
кметовете
и кметските
наместници
- личности
отговорни и
загрижени за
социалното
положение на
населението.
Особено голяма подкрепа,
те оказват
при раздаване
на хуманитарните помощи.
Специална
благодарност
ръководството на БЧКТутракан
изрази към
Мехмед Юмер
- кмет на с. Цар Самуил,
Наталия Попова - доброволка от с. Нова Черна,
Симеон Георгиев - кмет на
с. Шуменци, Серафим Тодоров от с. Варненци, Георги
Василев - кмет на с. Варненци, Али Зюлкяров - кмет

на с. Преславци, Виолета
Донева - кмет на с. Сяново,
Георги Софрониев - кмет
на с. Пожарево, Костадин
Манев - кмет на с. Белица,
Тодорка Минчева от общинската администрация,
Анка Монева - секретар на
читалището, Ана Петрова
– главна сестра на МБАЛТутракан.
„Списъкът е дълъг - на
всички изказваме своята
голяма благодарност. Благодарим на ръководителите на институции и фирми,
които застават плътно
зад идеите и дейността
на БЧК. Това ни прави една
от водещите структури в
областта” - отбеляза в заключение Сенами Рашид.
Маргарита Касабова
също изказа своята благодарност от името на
Обл.С на БЧК и категорично заяви, че червенокръстка организация в Тутракан
е водеща в Силистренска
област. Най-голяма заслуга
за това има Виолета Любенова, която със своя ентусиазъм и организаторски
умения се е превърнала в
символ на БЧК-Тутракан.

ги билки; паша на домашни
животни; извеждане на
голи сечи; извеждане на
санитарни и отгледни
сечи в периода 15 февруари – 31 юли.

Ще приемат
Стратегия на
Рибарската
област

Н

а 13 декември, понеделник, ще се проведе общо
събрание на Сдружение
„Местна инициативна рибарска
група Главиница-Тутракан-Сливо
поле”, на което се очаква да бъде
приета Стратегия за развитие
на рибарската област, както и
Вътрешни правила и ред за осъществяване на общественополезна
дейност и за набиране и разходване на имуществото.
Вчера зам.-кметът Иван Недев
и координаторът на проекта Евелина Иванова бяха на работна
среща с експерти в столицата, в
която участваха представители на
всички Рибарски области от страната, които ще кандидатстват за
финансиране по Оперативна програма „Развитие на рибарството”.
Те са презентирали стъпките по
съставянето и основните акценти
“ТГ”
на местните Стратегии.

Хоризонталното финансиране на проекти
от Брюксел е бъдещето пред общините
от стр. 1
- Бяхте в Брюксел,
какво ново научихте за
управленската работа,
което може да се приложи тук?
- В Брюксел бях отзовавайки се на поканата на
евродепутата и заместникпредседател на ДПС Филиз
Хюсменова. Основното, което научихме, това е хоризонталното финансиране на проекти или т.нар Брюкселски
фонд. Това означава, че вече
можем да кандидатстваме
директно с проекти към Европейската комисия, като и
одобрението, и отчитането
на проектите ще бъде директно кореспондирано с тях. На
семинара бяха представени
мерките, по които можем да
кандидатстваме. Има интересни възможности, които
стоят пред нас, стига да умеем да ги подредим по тежест.
Основно се акцентира върху
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общините
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груповото кандидатстване
на общините. Тежестта при
кандидатстването само на
една община ще е много
малка, дава се предимство
на групирането – минимум 3,
максимум 6 общини.
На семинара обменихме
опит какво е направено при
нас досега и с какво Брюксел може да подпомогне
общините. Явно нещата ще
бъдат променени и доста
общини ще поемат този курс
на кандидатстване, защото
всичко е много по-опростено, самият начин на отчитане
също е опростен, а това е
предимство.
- Има ли вече пристигнало становище по някой
от проектите, които Общината е представила по
различните Оперативни
програми?
- Да, има. Одобрен е проект по Оперативна програма
„Регионално развитие”, мяр-

ка „Образователна инфраструктура”. В нашия проект
са включени две детски градини – в селата Калугерене
и в Звенемир. На 13 декември, понеделник, ще бъде
подписан договора между
Общината и регионалното
министерство. По проекта са
предвидени основен ремонт
на двете детски заведения
и задължително саниране.
Вътре в двете сгради ремонтните дейности са по-малко,
повече са в покривната част
и външните стени.
- Кои проекти приключвате през тази година?
- Приключваме вече с реализацията на проектите
за канализацията на Главиница и изграждането на
Пречиствателната станция.
Договорът за изпълнението
на канализацията между
Общината и изпълнителите
вече приключи, но между
Общината и Оперативната

Библиотеките в Сокол
и Зебил - с одобрени
проекти

програма все още си тече,
остана едно окончателно
плащане, оформяне на документите и приемането на
обекта. Това се отнася и за
Пречиствателната станция.
Всъщност, това са по-тежките, по-големите проекти,
върху които Общината беше
съсредоточила сили.
- За какви проекти очаквате решения?
- Във Фонд „Земеделие”
имаме представени три проекта – за смяна на водопроводната мрежа в селата Дичево и Суходол, за изграждане на въвеждащ водопровод Кметът на Главиница Насуф Насуф и секреи ремонт на четвъртокласна- тарят на НЧ "Освобождение-1940 г." с Сокол
та пътна мрежа също в тези Дончо Дончев подписват споразумението
две села. Един проект имаме
Калина ГРЪНЧАРОВА
в МРРБ за продължаване
рез следващата година още две читалищни бибна канализационната мрелиотеки от Главинишка община ще се включат в
жа в с. Долно Ряхово – от
програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Упрацентъра към р. Дунав. Това
са средства от схемата за вителният орган на програмата е одобрил проектите
отстраняване на причините за компютъризиране на библиотеките в селата Сокол
и Зебил.
на наводненията.
На 6 декември в кабинета на кмета на Община Главиница Насуф Насуф по проекта бяха подписани Споразумения
между бенефициентите, Общината, Програмата на ООН
за развитие и Министерство на културата.
Очаква се библиотеките в Сокол и Зебил да получат
по 4 компютъра, мултимедия и многофункционално уснето на българските граждани тройство.
Инициативата „Глоб@лни библиотеки" на Фондация
към глобалното информационно
общество стъпи и в читалищната „Бил и Мелинда Гейтс" работи за отваряне на света
библиотека в с. Стефан Караджа, от знания, информация и възможности за повече хора.
където също е монтирано компю- Бидейки част от Програмата за глобално развитие на
фондацията, "Глоб@лни библиотеки" работи в страни,
търно оборудване.
Достъпът до интернет, компю- които са доказали необходимост и готовност да подтърното оборудване и перифер- помогнат обществените библиотеки за предоставяне
ната техника са предназначени на свободен достъп до компютри и интернет, както и
за ползване и обучение на посе- обучения за пълноценно използване на тези средства.
тители и служители, обслужващи Инициативата се стреми да превърне обществените
библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може
посетителите.
Очаква се библиотеките да раз- да се подобри животът на милиони хора.
ширят обхвата на предлаганите
услуги и да станат по-привлекателен център за хората, като играят
по-значима роля в развитието на
местните общности.

П

Връзка с глоб@лната мрежа и в библиотеките на
гр. Главиница и с. Стефан Караджа

Калина ГРЪНЧАРОВА
ест настолни компютъра, един лаптоп,
многофункционално
устройство, както и мултимедия
с екран вече са в залата на библиотеката на читалище „Христо
Ботев” в гр. Главиница.
Те станаха възможни благодарение на одобрения проект по
Програма „Глоб@лни библиотеки
- България", информира секретарят на читалището Диана Карачорова. Тестването на техниката бе
извършено на 6 декември.
Програмата, която цели да
насърчи модернизирането на
библиотеките в цялата страна,
за да подпомогне приобщава-

Ш
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Монтиране и тестване на новата техника
в библиотеката в гр. Главиница

За 1/4 от деветокласниците четенето е загуба на време

ългарските ученици на 16
години се нареждат на
46-то място в проучване
на четивната грамотност, което
обхваща 65 страни. В проучването
PISA 2009 са участвали 4508 български ученици от 179 училища
в цялата страна, предаде репортер на Информационна агенция
КРОСС. Първите три държави,
където учениците се представят най-добре при разбирането,
осмислянето и използването на
писмени текстове, са ШанхайКитай, Южна Корея и Финландия.
България може да бъде групирана
със Сърбия и Унгария.

Според Светла Петрова от просветното министерство, която
е национален координатор на
изследването, въпреки че нашите
деветокласници са доста назад
в класацията, все пак през 2009
г. са имали напредък, защото са
постигнали нивото на резултатите
от изследването през 2000 г. и
така са преодолели кризата в
образованието от 2006 г.
Едва 2,8% от учениците обаче са постигнали най-високите
резултати според критериите на
PISA. 41% пък са тези, които са
под критичния праг. Те могат да
четат и пишат, но не и да анали-

зират и използват информацията
от текста, коментира Петрова.
Според нея е тревожен фактът, че
момчетата силно изостават в четенето в сравнение с момичетата. На
практика разликата между тях е
2 години училищно образование.
При момчетата процентът на тези,
които са под критичния праг е
52%, а при момичетата е 29%.
Според анализа на проучването
в България е много силно влиянието на социално-икономическата
среда върху образованието. Колкото по-висок е професионалният
и образователният статут на
родителите, толкова по-голям е

Коктейл за Никулден
Вероника ШЕРБАНОВА
ачалото на Коледно-новогодишните празници бе поставено на 7 декември
с коктейл в ресторант
„Москва”, организиран
от Община Тутракан
и НЧ „Н.Й.Вапцаров”
за всички, които носят
името на св. Николай
Чудотворец. В цялата
община те са 340 на
брой, но в ресторанта
дойдоха 85 от тях.
Събитието бе уважено от общинското
ръководство, а кметът Георги Георгиев
и неговият заместник

Н

шансът на учениците да постигат
високи резултати.
Освен това е много важно колко
книги има в къщите на учениците.
1/4 от тях са споделили, че имат
между 26 и 100 книги. В проучването през 2009 г. продължава да
се запазва тенденцията профилираното гимназиално образование
да налага на учениците по-високи
резултати по четене, математика
и природни науки в сравнение с
непрофилираното и професионалното. 1/4 от учениците признават, че четеното е празна загуба
на време. Те формират и групата
на 9-нласниците с най-ниски

Румяна Капинчева, както и секретарят на
читалището Анка Монева поздравиха именниците.
Специално подготвената за случая програма включваше изпълнения на вокална група
„Северина”, танцова
формация „Дунавска
младост”, дуо „Универсал”, а Надежда Торлакова и Радка Неделчева
зарадваха присъстващите с кратка сценка
и вкусна пита.
С почерпка, кръшни хора, на които се
уловиха много от присъстващите, както и
викторина с награди
отбелязахме бе отбелязан Никулден.

За бенефициентите от с. Зебил споразумението бе подписано от председателя на
НЧ "Хр. Ботев-1954 г." Гюлхан Кямил

резултати. На практика разликата
между тях и тези ученици, които
признават, че четат повече от 2
часа на ден за удоволствие е 4
години обучение.
От МОМН коментираха, че българските ученици четат основно

списания.
Следващото изследване PISA
ще бъде през 2012 г. и основно
ще оценява грамотността по
математика, като за пръв път в
България ще се проведе компютърно базирано оценяване.

Подобно мероприятие
се случва за първи път
в нашата община. Но
желанието на всички
е то да постави началото на традиция,

която да обхване и други именните дни и да
събира на едно място
години наред хората на
весел празник.
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Декларация
на ПП ГЕРБ - Тутракан
Заместник-кметицата на БСП в
Тутракан г-жа Румяна Капинчева
си изпусна нервите

Н

а 03.12.2010 г., Световният ден на хората с увреждания, организационният
секретар на ГЕРБ-Тутракан, г-жа
Светла Стоянова посети Клуба на
инвалидите в гр.Тутракан. След
като подарила картина на Клуба
и поздравила неговите участници
за техният празник от името на ПП
ГЕРБ (и само това), тя внезапно
и неочаквано била нападната от
г-жа Румяна Капинчева, заместник кмет на Община Тутракан
и висш функционер на БСП в

града, като обвиненията били,
че г-жа Стоянова провеждала
политическа агитация в Клуба, и
заплашила, че ще прекрати всякаква помощ за клуба от страна
на общината (а това включва и
предоставянето на помещението,
където се намира клубът)? Един
вид искала да накаже инвалидите,
членове на клуба, заради някакво
несъществуващо провинение на
представителя на ГЕРБ.
По впечатление на нашата предствителка, всички присъстващи

останали като гръмнати от тази
с нищо необоснована агресия от
страна на заместник кметицата!
Самo за няколко секунди, дълго
граденият имидж на г-жа Капинчева като политик с човешко
лице, с толерантност, внимание
и съчувствие, се разпаднал на
хиляди парченца. Вместо това,
присъстващите станали свидетели
на грозна сцена, провокирана от
една разярена и арогантна жена.
Явно БСП е силно разтревожена
от разрастващото се влияние на
ГЕРБ в гр. Тутракан и е решена
да брани със зъби и нокти своя
традиционен електорат, дори и
това да включва скандали и други
неморални действия.
Ръководството на ПП ГЕРБ
Тутракан осъжда тази недостойна
проява на заместник кметицата и
настоява за публично извинение
от нейна страна на г-жа Светла
Стоянова!
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Право на отговор

Румяна КАПИНЧЕВА:

Огорчена съм от политическите инсинуации

П

ървото ми намерение
беше да не отговарям на декларацията
на ПП ГЕРБ. От Фейсбук
разбрах, че каквото и да
кажа няма да бъде меродавно за предубедения човек.
Но все пак, ето и моето
мнение по проблема.
Огорчението си от тази
политическа изява изразих
само пред три дами, които
имат връзка с Клуба на
инвалидите. Направих това
тихо, в бокса на клуба и го
напуснах. Ако те след това
са го направили достояние

на останалите, не е моя
вина.
Откровена лъжа е твърдението, че ще прекратя
всякаква помощ за Клуба.
Първо - това не зависи от
мен. Второ - помещението
е предоставено с решение
на общинските съветници
от 2009 г. за пет години.
Сключен е договор между
Общинската организация
на инвалидите и кмета на
общината.
Изразих позиция и като
член на Управителния съвет на общинската ор-

ганизация на инвалидите.
Щом нямам думата, взех
решение да си подам оставка като такъв член.
Това ще го направя идната
седмица на заседание на
Управителния съвет.
ПП ГЕРБ не бива да се
тревожи за имиджа ми.
Който ме познава, знае кое
е истина и кое не.
Що се отнася до искането за извинение, ще се
извиня, но се надявам и
Светла Стоянова да ми се
извини, за интерпретациите на моите думи.

Ухае на избори, мале-ле, да заредим хелий за балоните

Йордан ГЕОРГИЕВ
тново ухае на избори,
в най-крайния вариант „3 в 1”, което
за някого може да бъде...
(не)очаквано добра комбинация. ВЛАСТТА, като
право и възможност за
управление на поданиците
на всяка страна, засега
не се търкаля по паважа.
И съответно не чака да
се наведе да я вземе от
прашлясалата земя с размаха на славянски войвода
поредният ЖУПАН, надянал току-що изтъканата
му конопена риза. За да
се направи на поредния
ГЛАВАТАР, чиято лелеяна
мечта винаги е била да
бъде водач на дружина.
Друг е въпросът, дали има
идея как да доведе народа
до нова ХИПНОЗА, за да го
вкара в изкуствено предизвикано сънно състояние
или отново, благодарение
на бездарието си, да го остави в ръцете на ИНСОМНИЯТА. Така ще продължи
всенародното безразсъдно
безсъние, продължаващо
вече 20 години. Може и
да го направи, ако е намерил страницата с точния
етюд – рецепта в политическата ЧИТАНКА, своеобразния сборник с текстове
за четене от ученици
– лаици в обществените
науки. В противен случай
ще трябва да импровизира
с няколко подбрани ТРЕЛИ,
взети назаем от птичите
песнопения, за да докара на
слушане думите с мелодична украса от повтарящи се
съседни тонове, с които
да омае народа. Резервният вариант е да ползва
готова за експониране в
публичното пространство

О

лесно смилаема
от слуха РУЛАДА, изградена
от бърз виртуозен пасаж от
хитова песен,
подходящ за ритъм на марша
към изборната
урна. Където
бюлетината
трепери в очакване да получи
заветния X, който ще изстреля в управата
свежи кохорти
от зажаднели
за власт новопокръстени политици.
Дано поредната битка на
политическия
ринг бъде истинско ДЕРБИ, за да се
получи състезание между
елитни противници. Или
поне да се превърне в зрелищен ДУЕЛ, който винаги
е бил спор между двама
души с уговорени предварително между тях строги
правила: и двамата шпажират с оръжие от един и
същи вид, и са поставени
при равни начала, доколкото това е възможно. Защото на хората им писна
от мачове на една врата
и от безидейно разкарване
на топката единствено в
центъра на терена. Както
и от скучни МОНОЛОЗИ,
изсушени от продължителните речи на герои
от архаични драматични
произведения, споделящи
в полутонове мислите си
един на друг. Или говорещи
специално на публиката, но
само това, което тя иска
да чуе, за да не напусне
с възмущение залата за
общоградски мероприятия. Обикновено, когато
политикът се изяви като
ДИНОЗАВЪР, запазил найхарактерните черти на
всяко праисторическо влечуго, тогава събеседникът
му автоматично наостря
дългите си уши на ЗАЕК,
готов във всеки момент
да се превърне във ВЪЛК –
ЕДИНАК, за да се съхрани
във времето и пространството. Тогава нещастният ФИКУС, като дежурно
за всяка стая декоративно
растение с широки и дебели листа, ще остане
единствен безстрастен
слушател и консуматор на
ИДИОМИТЕ. Т.е. на буквално станалите непреводими
за хората фрази, забъркани

от евтини емоции в безвкусна словесна ПОПАРА,
чието единствено място
за трайно паркиране е бунището за СКРАП.
Отдавна по света политиката не е за КАЛФИ,
тръгнали да се учат в
движение на ЗАНАЯТ, тъй
като е занимание за хора
с поминък, доказали се в
професията си, които от
пръв поглед разпознават
РАЗКОВНИЧЕТО, известно
като магическото цвете,
носещо успех и щастие.
При това, предлагайки го
на публиката с кадифения
глас на ДИКТОР, комуто е
достатъчно да изрече членоразделно само ДИФТОНГ
от две съседни гласни,
изговорени в една сричка,
вместо да рецитира СКОРОПОГОВОРКА, трудно
учленявана при бързото й
произнасяне, все едно излизаща от РАКОВИНАТА на
предварителния замисъл.
Както е известно, понякога
черупката от рак, подобно
на човешката вяра, е толкова яка, че дори АБРАЗИВ
не може лесно да я разбие,
макар да е изработен от
много твърд материал,
подходящ за обработка на
метали.
Какво е на практика
властта: гладка затворена
крива във вид на ЕЛИПСА,
а може би е ЛАБИРИНТ,
с други думи – наземна
структура, през която
може да се ходи от входа
към центъра и обратно,
за да се извършват в нея
групови ритуали и медитация..., или СПИРАЛА във
формата на изящен пръстен? За някои може да е и
голямо удоволствие, защото само чрез нея достигат
истинската НАСЛАДА от
живота. За други вероятно
е естествен КАПРИЗ, за
да реализират най-лесно
поредната си прищявка.
За трети ще се окаже, че
е ТРЕГЕР за сигурна опора на покрива на своето
тщеславие.
Де факто властта е
стегнат, но гладък като
шагренова кожа СТРУПЕЙ,
прикриващ умело сухата
рана на вечния стремеж
към надмощие над хорските страсти, нужди и
очаквания от живота. Него
само ПРАВДАТА може да
го разруши без проблеми,
защото са еднояйчни близнаци със справедливостта.
Когато и тя е безпомощна,
на ход е ДИНАМИТЪТ, силното избухливо вещество,

което никой не може да
спре, дори и фитилът, мокър от сълзите на безсилните да променят съдбата
си. Защото има силата
на ЦИКЛОН, чийто ураган
помита всичко живо пред
себе си.
Какво значение имат
в един момент АРГУМЕНТЪТ със своя неустоим
довод; АТЕСТАТЪТ с безпристранната си преценка; СЪВЕТЪТ, зареден с
напътстващо поучение и
особено ГАРАНТЪТ, поръчал
погрома? При това в страна, граничеща с ОРИЕНТА,
на която малко неща са
й чужди, характерни за
митичната Азия. Мечтаният от всички ни РАЙ
като градина, създадена
от Бог, е все така далеко,
а никой не е виждал АДА,
като негов антипод, за да
се убеди с очите си, че
там изтърпяват вечното
си наказание падналите
ангели и душите на умрелите грешници. Както
се казва, „Азия повече е
културна концепция, обединяваща различни региони и
хора, отколкото еднородно
цяло”, опреличимо на нещо
друго. Не стигат няколко
български държави там,
някъде край Памир, и една
тук, на Балканите, защото
духът на прабългарите все
още не може да намери
своя мир, и постоянно воюва със... себе си, вирейки
гордо знамето си от косми
на конска опашка.
Какво му трябва на човека, станал обект на
ухажване в условия на
избори? Дали му стига
ненатрапчивото ухажване
от страна на неназован
по име ЮПИ, млад и амбициозен специалист, тръгнал да превзема света с
нежния глас на ОКАРИНА,
АРФА, КАВАЛ или ТЪПАН,
без значение материалът
на инструмента му глинен,
дървен, струнен или кожен
е, щом звучи завладяващо
и разбиращо за околните?
Не е ли по-важно неговият божествен АРОМАТ с
приятния си благоуханен
дъх да стига безпрепятствено до сетивата на
всеки човек и да замества
болезнената УПОЙКА, за
да се получат най-сетне
„избори без анестезия”?
И още, важно е ПРОТУБЕРАНСИТЕ, като огромни
огнени езици, излизащи от
сърцето на слънцето, да
плъзнат възторжени из
предизборната равнина, за

да достигнат до гората,
населена от хорски надежди за по-добър живот.
Чудесно би било да се спуснат от ТРИБУНА, най-високото място за произнасяне
на речи. За всеки случай
с дублиран плонж от АМВОНА, респекстиращата
малка църковна площадка,
откъдето се произнасят
поучителни слова пред вярващите. При необходимост
може да се ползва като за
отскок от батут и високата черковна масичка за
книги, наричана от отците
– черноризци с поетичното
определение АНАЛОЙ.
При това положение
трябва да си безгръбначен
КОРАЛ в морската бездна,
или да си заплеснат в ОТСЕКА на изолирана част от
кораб или подводница, за да
си далеко от АНТЕННОТО
устройство за излъчване и
приемане на вълни, и така
да пропуснеш „бала с маски”, в какъвто неповторим
МАСКАРАД се превръща
всяка предизборна кампания по нашите географски
ширини. Участниците в
нея раздават за „Бог да
прости” произведената
от тях ДРОГА във вид на
парцали от чужди мисли,
за да прикъткат водачите
на стадата, наричани още
„таргет групи или целеви
аудитории”. За тях едни
от манипулаторите са
подготвили специален превоз – например единични
„ял”-ове и „каяци”, защото
са обикновени и безшумни
гребни лодки и плавателни
съдове, разчитащи на човешката тяга. Те лесно заобикалят ШАМАНДУРИТЕ,
измислени като устройства за маркировка във
водни басейни. По-опитните играчи имат и други
възможности: разполагат с далечни сватове на
древните ГАЛЕРИ, военни
кораби с весла и 2-3 триъгълни прави мачти. Други
се кипрят в бързоходни
ГЕМИИ, романтични малки
кораби с платна, останали
неподвластни на времето.
Разполагащите с мощни
СПОНСОРИ, дарители на
едри лепти („малки дарове
за благотворителни цели”),
гарантират разходка и с
повече от мощна лодка,
какъвто е съвременният
ЛАЙНЕР, най-модерният
пътнически кораб, предназначен за превоз на хора от
едно пристанище до друго
по редовни морски трансконтинентални маршру-

ти. Така хората от найвисшата КАСТА, подобно
на всяка първенстваща
обществена прослойка, ще
имат шанса да избегнат
смъртоносната ПРИМКА
на славното прабългарско
ласо АРКАН.
И така ще оживеят, за
да станат непосредствени участници в забавлението, наречено ЦИРК,
осигурено в изборния ден
от пътуващата група от
изпълнители – акробати,
клоуни, фокусници, жонгльори и дресирани животни,
дефилиращи върху кръгла
пясъчна арена под купола
на огромна палатка.
Разбира се, на финала
тържествено излиза, възкачен на гребена на вълната, най-популярният в
момента политик с тапия
за гениален ДЕМАГОГ, за да
изиграе ролята на МАГЬОСНИКА. Той с изкусно вълшебство скрива топката
от погледа на зажаднелия
за зрелища зрител, преситен от празни обещания,
подхвърлени като ТАРХАНА. Всъщност, изсушено
на дребно тесто, подобно
на ПРОСФОРА, използвана
обикновено при тайнството Евхаристия („Светото
причастие, установено
лично от Исус Христос по
време на Тайната вечеря”),
а част от нея раздавана
на вярващите, нарязана на
малки парчета – нафора. И
после се качва на раменете
на своя верен САТЕЛИТ,
в който е припознал за
момента бъдещия си партньор за обща консумация
на властта, за да надене
на главата си калпак от
АСТРАГАН, произведен от
ценната кожа на каракулски агнета, и да напусне
с фалшиво достойнство
полесражението. Спечелено с осанката на красивата водна птица ЛЕБЕД
и с коварството на горската самодива ДРИАДА,
единствена знаеща пътя
до градината, засадена с
цветята на блаженството. Където, подобно на
волни пеперуди, свободно
летят разноцветни БАЛОНИ. Глътка вечен хелий и
те отлитат там, където
спокойно пасат заблудените овчици, пардон, електоралните единици, очакващи
ги очакват с разширени от
напрежение зеници, за да се
заиграят тях, защото... са
най-обичаните надуваеми,
евтини и неразглобяеми
детски играчки.
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Да живеем достойно!
Калина ГРЪНЧАРОВА
нес празнуваме това,
че сме живи. Всеки
от нас се е борил с

днешния празник!
Това, че сме инвалиди не
трябва да ни притеснява,
важното е, че сме сега тук

болката, но сме останали
живи. И колкото и време
да има пред нас ще го изживеем достойно заедно.
Затова ви поздравявам с

и празнуваме. Да сме живи
и здрави всички! – каза в
приветственото си слово
по повод Световния ден на
хората с увреждания – 3

Д

декември зам.-кметът и
член на УС на Сдружението
на хората в увреждания в
Тутракан Румяна Капинчева. За да е по-сладка
вечерта, а и да е наистина празнично, тя донесе в
Клуба и подари две торти.
Там се бяха събрали част
от неговите членове, които са редовни посетители
и в останалите дни от
седмицата.
По-късно към празника се
присъедини и председателя
на Сдружението на хората с увреждания Галина
Димитрова поздравявайки
присъстващите.
Специално музикално поздравление – изпълнение на
български народни песни
поднесоха Теменужка Браткова, Мартина Браткова
и Тодор Димитров.
Секретарят на ГЕРБТутракан Светла Стоянова подарявайки картина
за Клуба поздрави също
празнуващите.

Джемиле БЕХАДИН:

Никола СТОЯНОВ:

Т

ук е приятно, тихичко, топличко. Играем
табла, шах. За едни
хора, които са изживели
много мъки, да имат такъв клуб и голяма работа.
Ние се срещаме всеки ден,
някои неща си споделяме
и ни олеква, други запазваме за себе си. Когато
попиташ някой човек: „Ей,
ти как си?”, той може да
ти сподели. Мъка, жалост,
всичко си казваме тук.
Ето, ние можем да ходим и посещаваме клуба. Хубаво е да идват и
другите – на инвалидна
количка – има рампа направена, която улеснява
влизането тук.
Предимството е да дойдат хората, да изпият
едно кафенце, да споделят
по някоя приказчица.

През годината – само 12
жалби от пациенти

Не се отказвайте от мечтите си,
те се сбъдват!
П

от стр. 1
да не се отказват от мечтите си, защото мечтите
се сбъдват. Моята мечта
е да науча Брайловата
азбука.” – казва Джемиле,
чието ежедневие засега е
едно и също – слуша музика
и следи телевизионните
сериали.
„За първа година идваме
на този празник, разказва
майката Байсер Байрям.
Много съм се интересувала, и в Силистра включително, дали има такова
сдружение на слепите. После чух за Тутракан, свързах се и веднага станахме
негови членове. Като малка
заведох дъщеря ми във Варна, в специализираното
училище за слепи деца. Но
тя не искаше да се отделя
от мен и не остана там.”
Джемиле има мечта. Да
научи Брайловата азбука.
На път е да се сбъдне.
„Благодарение на тутраканското сдружение на
слепите, на г-жа Браткова,
научихме за курсовете за
изучаване на Брайловата
азбука в Пловдив, продъл-

Джемиле заедно с майка си Байсер на
тържеството на хората с увреждания в
Тутракан

жава майката. Успяхме да
се запишем и напролет,
през м. март, заминаваме.
Искахме да се запишем

веднага, но нямаше свободни места. Аз вярвам
в нея, вярвам в Джемиле,
моето момиче ще научи

рез тази година в Районна здравноосигурителна каса Силистра
са постъпили 12 писмени жалби от здравноосигурени лица, с 2
по-малко от 2009г, информираха от там.
По шест от жалбите е назначена и извършена проверка от контролни екипи, а останалите са разгледани от Комисията по жалбите към
Районната здравна каса.
Шест от жалбите касаят дейността на общопрактикуващи лекари.
Описвани са случаи на неправомерно включване в пациентна листа,
както и обратния случай – GP да отказва да приеме здравноосигурено
лице за свой пациент. И в двата случая се оказа, че гражданите не са
спазили процедурата по избор на личен лекар.
Други оплаквания касаят отказ за издаване на направление и заплащане на потребителска такса. Здравноосигурените лица трябва да имат
предвид, че предоставянето на направление за консултация и съвместно
лечение със специалист, както и направление за изследване, става само
след преглед и преценка от лекаря. Доказването на неправомерно заплатена потребителска такса става единствено след като е налице финансов
документ за платената сума (фискален бон, касова бележка). От особена
важност е гражданите да изискват издаването им на такъв.
В РЗОК Силистра са постъпили и жалби, касаещи оказването на
спешна медицинска помощ. Здравната каса няма правомощията да
взема отношение по тях, поради което ги предоставя за вземане на
отношение по компетентност.
Ежедневно заинтересовани граждани поставят своите проблеми и
запитвания на място и по телефон в Здравна каса – Силистра. Заради
членството на страната ни в Европейския съюз много от тях се информират от възможностите да им бъдат издадени документи, необходими
за упражняване на здравноосигурителни права в останалите европейски
държави. Търсят и информация за обема на здравната помощ, която
могат да получат на база на тези документи.
Чести са и запитванията, относно лечения по клинична пътека,
лекарствени средства, заплащани от здравната каса, извършване на
лабораторни изследвания и др.
Телефонът за въпроси и сигнали на Районна здравноосигурителна
азбуката.”
каса Силистра е 086/ 812 - 144.
По лицето на Джемиле
Писмени жалби към Районната здравноосигурителна каса Силистра
преминава щастлива ус- могат да бъдат подавани на адрес: гр. Силистра, ул. Партений Павлович
мивка.
№3 или в деловодството на институцията.
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Успешно Коледно състезание по информационни технологии
Ана ГЕОРГИЕВА
ъзпитаници на СОУ
"Христо Ботев", гр.
Тутракан за поредна
година участваха в VII–то
Коледно състезание по
Информационни технологии
за ученици от I до VIII клас,
организирано от ЦУТНТ
Русе.
Възпитаниците на училището от VI и VII клас
трябваше да направят
презентация на тема „Коледа” за време от 60 минути. Те демонстрираха
отлични практични умения
и знания.
В категория „Седми клас”
достойно представиха името на СОУ „Христо Ботев”
учениците Ферид Сабриев
класирал се на 1-во място,
Владимир Енев - на 3 място, Радослав Косулиев – на

В

4 място, Йорданка Петрова
и Ива-Мария Маринова – на
5 място и Ирина Тотева –
на 6 място.
Благодарим на участни-

ците за успешното представяне с пожелания за
бъдещи успехи в областта
на информационните технологии.

Нова мисия на библиотеката
Здравка КИРОВА
иблиотеката при НЧ
”Н.Й.Вапцаров” – гр. Тутракан - е културен институт със 137-годишна история
и традиции. Нашата мисия е
да бъдем духовно, културно и
информационно средище, максимално да удовлетворяваме
информационните и културни
потребности на нашите читатели, да утвърдим библиотеката
като значим и притегателен за
обществото информационен,
образователен и културен център
за града и общината.
Нашата цел и отговорност е да
намерим път към всеки, прекрачил
нейния праг, за да му разкрием
прекрасния свят на четенето, да
възпитаваме хората в любов към
книжовното наследство, да ги научим да изпитват необходимостта
и откриват красотата на писаното
слово от най-ранна до най-късна
човешка възраст.
На Библиотеката се пада отговорната задача да се грижи за
възпитаване културата на четене,
да формира литературна образованост, да развива интелекта и
мисленето у всеки наш читател.
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" приобщи към себе
си и тутраканската библиотека
посредством одобрен неин проект за компютъризация и достъп
до глобалната мрежа на широк
кръг потребители. Тази програма
цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации,
електронно съдържание и услуги

Б

за общността чрез
мрежата на обществените библиотеки.
Стремежът е в рамките на пет години
да бъде повишена
степента на използване на библиотеките
в цялата страна и да
помогне на българските граждани да се
приобщят към глобалното информационно
общество. Очаква се
обществените библиотеки да разширят своя
обхват и дейности,
като се превърнат в
по-привлекателни за
посетителите места и
играят все по-важна
роля в местното развитие. Програмата ще

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

ОНЧ "Н. Й. Вапцаров-1873”
По повод предстоящите Коледни празници
Ви каним да участвате в конкурс на тема:

„И доброто дойде при мен...”

насърчи набирането на средства и
застъпничеството, за да помогне
на обществените библиотеки да
бъдат припознати като средища
за промяна и знание.
В Читалнята на Библиотеката
вече има 6 действащи компютъра,
които са достъпни за посетителите и техника, която ще подпомага
читателите за различни услуги.
Надяваме се на вашето съдействие, разбиране и необходимост
от ползване на комуникациите и
услугите, за да бъдем полезни на
вас и вашите семейства.
Заповядайте да се запознаете с
програмата, детайлите и услугите,
които можете да ползвате свободно в градска библиотека!

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

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

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

Вие, уважаеми съграждани, без възрастови ограничения можете да разкажете лично или да опишете
в разказ, есе или стих конкретна случка от вашия
живот, която Ви е срещнала с добри хора, накарали
Ви да повярвате, че доброто съществува и то е
дошло при Вас.
Потърсете ни, за да споделите добрината или
изпратете вашите творби на адрес:
ОНЧ ”Н. Й. Вапцаров” гр. Тутракан
пл.”Суворов” № 2
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
За участниците в конкурса са осигурени награди.
Повече информация на тел. 60045, 60567
Краен срок: 23.12.2010 г.

"Кетаринг БГ" и
в. "Тутракански глас" организират

Конкурс за кулинарни
рецепти
Вашите 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
Позвънете и на тел.: 0887 057 747 и 0895 665 395

ТАЛОН

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

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 кухнята със Здраво Кулев от гр. Силистра

Рибена чорба
"Колкото повече, толкова повече"
(колкото повече чорба, толкова повече ракия)
Първо и най важно: рибена
чорба се прави с риба, поне
два-три вида и при определена
последователност на влагането
на продуктите, а те са :
- риба-глави от толстолоб и
всякакви други за бульона
- порционни парчета
- хайвер и лапци (млечок, хайверът на мъжките)
- зеленчук - лук, морков, пипер
(по желание), домати от буркан
- сухи люти чушки и подправки,
лющян (девисил), суха подправка
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за риба на фирмата Котануи-Австрия, черен пипер
- две бири, бутилкова или кен

Приготвяне:

В 3-4 лъжици олио задушавам
лука до прозрачност, добавям
моркова (настърган или нарязан,
има значение, когато е настърган
оцветява по наситено) и пипера
(само по желание, може да комбинирате цветово за оригиналност).
Задушавам 5-6 минути, добавям
нарязаните на кубчета домати
(в зависимост от каква консерва

са, се добавят преди бульона или
след: сладко солени - след, кисело
солени - преди). След като се "пречупят" доматите (понякога слагам
и захар) заливам с бульона* и
оставям да увират зеленчуците.
А бе, на око, подправям със сол,
ако е необходимо (внимателно,
щото порционните парчета са
осолени, сол има и в бульона),
добавям обезкостените глави,
рагу и сухите подправки, котануито (малко, щото е силна), лющян
и сухи чушки, размесвам добре.
Това е последното размесване
(като уври рибата размесваш ли,
натрошава се и става...) Време
е за главния герой - добавям
порционните парчета с нарязания
млечок и хайвера, измити от солта
и подсушени и оставям "на мира"
(слаб огън, леко да хортува, тъй
казваше баба, Бог да я прости!)
десет (10!) минути (тя продължава да се готви и след като съм я
смъкнал от огъня).

Доставка на храна до дома

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха нова
програма за доставка на прясно приготвена храна до дома
или на адрес, посочен от клиента.
Няма ограничения за потребителите на услугата – може да се поръчва
от всички частни лица и фирми. Храните се доставят в кутии за храна,
подходящи за микровълнова фурна.
Ако се заплати месечната такса за доставката се ползва 20% отстъпка
от цената, а ако се ползват и съдове собственост на клиента се прави
допълнителна отстъпка от 5 лв.
Така цената за един месец за обяд е 55 лв., а за вечеря – 40 лв. Доставката до дома е безплатна.

След като изпия и втората бира,
поръсвам чорбичката с черен
пипер и пресен лющян (девисил)
нарязан и леко разбърквам.
*Бульон: Важна част от чорбичката е приготвянето на бистър
бульон от глави и рибно рагу,
предварително почистените, нарязани, измити и престояли във вода
Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344
3-4 часа поне и едро нарязаните
зеленчуци (морков, лук, целина,
пащърнак и черен пипер).
Поставям на огъня в студена
Пиле фрикасе - 300 гр. - 2.50 лв.
13.12 - Понеделник
слабо подсолена вода и припенМляко с ориз - 250 гр. - 0,60
вам добре (варене на силен огън
лв.
ОБЯД
докато престане да изхвърля
Общо: 4,10 лв.
Зеленчукова супа - 350 гр. - 0,90
мръсна пяна. Споко, и да не я
ВЕЧЕРЯ
лв.
обирате добре, тя ще се отложи
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
Кюфтета с дом. сос - 300 гр.
по стената на съда), след което започвам да "мъча" главите и рагуто - 2,50 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0,60 лв.
на слаб огън поне 2-3 часа (за да
16.12. - Четвъртък
Общо: 4.00 лв.
се извлече максимално колагена)
ВЕЧЕРЯ
до пълно разваряване, а като изОБЯД
Картофени кюфтета с г-ра - 300
стине обезкостявам, прецеждам
Супа пиле - 350 гр. - 1,20 лв.
и в хладилника, докато му дойде гр. - 2,40 лв.
Леща яхния - 300 гр. - 1,00 лв.
времето).
Макарони със сирене - 250 гр.
14.12. - Вторник
- 0,80 лв.
Общо: 3.00 лв.
ОБЯД
ВЕЧЕРЯ
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.
Мусака картофи и ориз - 300
гр. - 2.00 лв.
17.12. - Петък
Кекс - 250 гр. - 0.80 лв.
Общо: 4,00 лв.
ОБЯД
ВЕЧЕРЯ
Супа зелен боб - 350 гр. - 1,00 лв.
Пиле лучено - 300 гр. - 2.50 лв.
Пиле с ориз - 300 гр. - 2,50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0,50 лв.
15.12. - Сряда
Общо: 4,00 лв.
ВЕЧЕРЯ
ОБЯД
Тас кебаб - 300 гр. - 2.80 лв.
Супа картофи - 350 гр. - 1.00 лв.

Меню за седмицата

Сканди

Място за
вашата
обява
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Елизабет Атанасов, на 4 г. от
гр. Чикаго, Илинойс, САЩ
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ВРЕМЕТО

В петък времето ще е студено, предимно
облачно и ветровито, с валежи от сняг.
По-значителни ще са валежите в централната и източната част от
страната, където ще има навявания и снежни виелици. Ще се образува
снежна покривка с дебелина от 3-5 до около 10 см. По-късно от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Сутринта
температурите ще са между минус 3 и 2°; през деня почти няма да
се променят. В събота над цялата страна облачността ще намалее
до слънчево време, най-късно над източните райони. Вятърът ще
отслабне, в източните райони ще остане умерен, от север. Минимални
температури между минус 2 и минус 7°, максимални - между минус
3 и 2. В неделя и в източните райони вятърът ще отслабне. Сутринта
ще е още по-студено - на отделни места до около минус 10°. Ше има
временни увеличения на облачността, по-значителни над западните
райони, където ще прехвърча слаб сняг. В началото на следващата
седмица времето ще се задържи студено, облачността ще е разкъсана,
без съществени валежи. В сряда ще се заоблачи и на много места ще
има валежи, предимно от сняг.
Дежурен синоптик: Любка КУМЧЕВА

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,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

Д-р Петкова

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

специалист "Детски болести"

извършва прегледи, ехографии, манипулации
в Тутракан - кабинет в Поликлиниката всеки работен ден от 10 до 14 ч.
в Главиница - кабинет в Поликлиниката - в
понеделник и четвъртък от 15,30 до 18.30 ч.

“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:

10 декември - Евелин ТОНКОВА-АТАНАСОВА, гр.Чикаго,
Илинойс, САЩ
11 декември - Лилия КАЛЧЕВА, фелдшер, гр. Тутракан
13 декември – Дияна ЦВЯТКОВА, учител, СОУ „Й. Йовков”
14 декември – Емил ГАЙДАРДЖИЕВ, огняр, Община
Тутракан
15 декември – инж. Татяна ЙОРДАНОВА, зам.-директор

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!

на ДГС-Тутракан
17 декември – Вярна САЙКОВА, ст.счетоводител,
Община Главиница
14 декември – Ден на ветеринарномедицинските
специалисти
17 декември – Св. Данаил Стълпник – Имен ден
празнуват Данаил, Даниел, Даниела

СМЯХ
Лотар Матеус след избирането му за треньор на
националите към Боби Михайлов:
- Ще ми трябва помощник, някой който много
добре да познава всички футболисти.
Боби Перуката се почесва за секунда и казва:
- Имаме такъв човек, Николетка се казва...
* * *
В данъчното:
- Какво работите?
- Проститутка съм.
- Не мога да запиша това.
- Пишете гейша тогава.
- И това не мога, в България сме все пак.
- Ами, пишете партиен лидер - миналата година
съм приела 1435 члена.
* * *
Тъстът лежи на операционната маса. Зет му ще
го оперира.
- Зетко, и не забравяй, че ако нещо се случи с мен,
тъща ти непременно ще поиска да живее при вас.
* * *
Един човек се заклел в бара: - Вече ще пия само в

2 случая - когато съм в настроение и когато не съм.
* * *
Пиян съпруг се прибира след полунощ и търкаля
пред себе си автомобилна гума. Жената го пита:
- За какво ти е тая гума бе, простак, че ти кола
нямаш!
- Аз питам ли те тебе ти що си купуваш сутиени?
* * *
В мъжка компания всички пият, веселят се, само
един е тъжен. Питат го: - Ти какво си увесил нос?
- А бе, откриха, че жената има СПИН... Ама чакайте,
аз се пошегувах. Що така изведнъж всички пребледняхте?!
* * *
Когато тя задряма до него един глас в главата му
говореше: „Отпусни се... не си първия доктор, който
спи с пациентката си'', но друг му напомни ''Хауърд,
ти си ветеринар”.
* * *
Защо евреите гледат порно отзад напред? За
да се насладят на момента, когато проститутката
връща парите.
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