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Весела Коледа!

ЧНГ!

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 48

Година XLIX

Уважаеми съграждани,
да бъде светъл празникът Ви,
да бъдат щастливи дните Ви,
благословени да са всичките ни
желания за здраве, мир и благополучие!

Честито
Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!
Георги ГЕОРГИЕВ, Кмет на Община Тутракан
Любомир БОЕВСКИ, Председател на ОбС

Уважаеми съграждани,
Пожелавам да има Успех във всичко, което
умеем, Късмет във всичко, което не зависи от
нас и сбъдване на всичко, за което мечтаем!

Честито
Рождество Христово и
щастлива Нова 2011 година!
Николай НИКОЛОВ,
Управител на „Амон Ра” ООД,
гр. Тутракан

"Зов-92-Комерс” ЕООД,
гр. Тутракан
Да бъде Коледа незабравима,
а 2011-та година неповторима!
Да сте здрави, весели,
засмени и
от Бог благословени!
Любен ДРАГНЕВ, Управител

ЗК „Ген. Атила Зафиров”,
с. Зафирово, Община Главиница
За Новата година - здраве
до амина,
шарени торбички - пълни с
парички
и гърненце с мед - да е на
късмет!

Весела Коледа!
Успешна Нова Година!
Петко ПЕТКОВ, Председател на УС

ЕТ "Кипарис”, гр. Тутракан
Да се изпълнят
нашите сърца
със мисли чисти и дела
красиви,
успехите да бъдат
редом с нас,
да бъдем истински
щастливи!

Весели празници!
Иван КОСТАНЦАЛИЕВ,
Управител

23 декември 2010 г.
В тези празнични дни,
вдъхновяващи мечтите ни, приемете
най-сърдечни пожелания за здраве,
просперитет и благоденствие през
Новата 2011-та Година!
Нека бъде година на сбъднати
мечти и щастливи мигове!

Весела Коледа!
Щастлива Нова година!
Кмет на Община Главиница:
Насуф НАСУФ
Председател на ОбС-Главиница:
Расим РАФЕТ

"Славянка” АД, гр. Тутракан
Когато най-хубавите празници
потропат на Вашата врата
посрещнете ги с вяра и красива
усмивка,
а тяхната отплата ще е
здраве, щастие и много късмет
през цялата 2011 година!

Весели празници!
инж. Красимир ПЕТРОВ, Изпълнителен директор

"Старт-97”, ООД
гр. Главиница
Нека не броиме дните,
много да са ни парите!
Нека всеки ден е чудо!
Нека зло под камък спи
и по вода да ни върви!

Лъчезар ПЕТРОВ, Управител

"Моника-92” ЕООД, гр. Тутракан
Сърдечни поздравления за
настъпващите Коледни и
новогодишни празници!
Нека сиянието им озари
Вашите сърца и Ви донесе
здраве, удовлетворение и
сили за бъдните дни!
Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

Държавно Горско Стопанство,
гр. Тутракан
Посрещнете с радост Новата
2011 година,
живейте я в щастие, изпратете
я със здраве!
Нека магията на святата
Коледна вечер влезе в дома ви и
донесе здраве, мир и благодат!

инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор

влез на скорост
Цена 0.50 лв.
"Булдекс” ООД - Мандра Белица
Нека да съумеем да запазим магията на Коледната
нощ през цялата година, за
да бъдем по-добри, да имаме
силата да сътворяваме по едно
чудо всеки ден – една усмивка,
едно добро дело, един топъл
жест.
На работниците и служителите от фирмата и
на всички жители на Тутраканска община желая
здраве и благополучие през Новата година!

Димо ДЕНЧЕВ, Управител

"ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ЕООД,
гр. Тутракан
Годината, която се задава
с шепи радост да раздава,
да бъде мирна плодовита
и за Вас да е честита!

Весела Коледа и Щастлива
Нова Година!
Георги ПЕНЕВ, Управител

"Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
На Коледа чудесата се случват, стига да ги пожелаете!
Имайте надежда, вярвайте
в доброто и не забравяйте да
помечтаете!
Нека чудесата оживеят в
магията на празника!

Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!

инж. Мариан ГАНЕВ, Управител

"Златна Тракия” ЕООД,
гр. Тутракан
Бъдете живи и здрави, щастливи и добротворни!
Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успех и
носят удовлетворение
и радост!

Честито Рождество
Христово,
весела Нова година!
Иван АНГЕЛОВ, Управител

„Палермо” ЕООД,
гр. Тутракан
Хайде, с чаши в ръката
да застанем до елхата
в ресторант „Палермо”!
- Наздраве! Нека всеки
да си пожелае
това, за което най-мечтае!

Весели празници!
Пламен ПРОДАНОВ, Управител
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Весела коледа! честита 2011-та!

НОВИНИ
55 ГОДИНИ ТАНЦОВ СЪСТАВ В с. ВАРНЕНЦИ
Юбилейна годишнина ще отбележат тази вечер в с. Варненци
бивши и настоящи танцьори. 55 години "навърши" танцовият състав
към читалище “Светлина”, информира секретарят Олга Атанасова.
Със спомени, песни и танци ще бъде изпълнена празничната вечер,
която отбелязва цялото село.
“ПОДАРЪКЪТ”
Кукленият театър от Силистра гостува днес на детските градини
в Тутракан със спектакъла “Подаръкът”. Тази година по този начин
– артисти и деца – ще посрещнат дядо Коледа, който се очаква да
изпразни чувала с подаръци при тях.
БИБЛИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ

Кметство с. Старо село

Кметство с. Белица
Мирна, спорна и щастлива!
Здраве и късмет да има!
Нека всичките снежинки покрай нас
бъдат поздрави за вас!

Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!
Костадин МАНЕВ, Кмет

23.12.2010 г.

Когато в Коледната нощ снегът примамливо блести, когато свещите трептят, а
виното искри, приемете моите пожелания за
много щастие и радост през
Новата 2011-та година!

Весели
празници!
Ангел ДРУМЕВ, Кмет

Увеличиха такса “Смет”
- План-сметката за разхода по услугата ще се гледа през януари
Луксозно издание на православната Библия получиха всички
съветници преди началото на последната им за годината сесия от
Цветан Друмев от Старо село, който обясни, че по инициативата “Приятели на Библията”, те раздават Светото писание на властващите,
като им препоръча да започнат четенето с “Евангелието на Йоан”.
Библия получиха и всички кметове на населени места и общинари.
Д-Р КРЪСТЮ КРЪСТЕВ Е УПРАВИТЕЛ НА БОЛНИЦАТА
След проведения конкурс за избор на Управител на МБАЛ-Тутракан, оценяващата комисия представи пред Общинския съвет
предложението си за нов управител на здравното заведение. Това
е единствения кандидат – д-р Кръстю Кръстев, който м.август бе
временно изпълняващ длъжността.
КРИМИНАЛЕ
Неустановено към момента количество цигари и хранителни
продукти са откраднати от магазин в Главиница. Престъплението е
извършено чрез взломяване на метална решетка в нощта срещу 17
декември. Образувано е досъдебно производство.
15 кв.м дюшеме са изгорели при пожар в частно жилище в
Тутракан на 19 декември. Запалването е причинено от небрежна
работа с отоплителен уред. Пожарът е потушен от местната противопожарна служба след получаване на сигнала в 07.05 часа. Спасена
е къщата.

ОНЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”
гр. Тутракан
Ви кани

да се докоснем заедно до българската
Коледа с настроението на танците и
песните в концертната програма

Калина ГРЪНЧАРОВА
т 4,7 на 6 промила бе увеличен размерът на такса
“Битови отпадъци” за следващата 2011-та за
гражданите на Тутракан. Фирмите ще плащат по
7 промила, в т.ч. за търговски обекти – 10 промила.
Юридическите лица (фирми), които са подали заявление до Общината в определения срок – 30 ноември,
за преминаване към друг вид плащане на услугата по
сметосъбирането ще плащат на брой контейнер.
Непроменен остава промилът на селата Антимово,

О

Дунавец, Старо село и Сяново – по 6, защото сумите,
които се събират от населението покриват направените разходи. Намален е промилът на с. Царев дол от
6 на 5,5, а в останалите села той е увеличен, поради
една причина – по-голям разход за сметосъбиране и
извозване от събраните от приходи за услугата през
отиващата си 2010 г.
На последното си заседание на Общинския съвет не
прие предложената от администрацията План-сметка
за разходите по сметосъбирането за 2011 г. Тя ще бъде
разгледана отново през м. януари.

За хода на общинските проекти
Калина ГРЪНЧАРОВА
тратегията за развитие
на Рибарската област и
цялата документация за
Местната инициативна рибарска
група “Главиница-Тутракан-Сливо
поле” е внесена в Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури от координатора по проекта
Евелина Иванова на 21 декември,
информира зам.-кметът Иван
Недев. До края на м. февруари
следващата година се очаква
Агенцията да излезе с решение.
“От предварителните работни
срещи проведени в подготвителния период сме обнадеждени
от добрите отзиви”, коментира
още той.

С

Що се отнася до МБАЛ-Тутракан, която влезе в списъка на 11-те
общински болници, които ще имат
възможност да кандидатстват с
проекти по европейски програми,
зам.-кметът съобщи, че вече е
изпратено писмо, подписано от
кмета и управителя на здравното
заведение, в което се настоява за
разрешение нашата болница да
има възможност да кандидатства
не само за оборудване, но и за
належащи ремонтни дейности,
както и такива за енергийна ефективност. До това искане се стига,
защото според изискванията на
финансиращата програма, само
10% от средствата ще са предназначени за СМР. Обнадеждаващ е

фактът, че необходимостите за
всяка болница ще бъдат разглеждани поотделно.
Добрата предколедна новина е,
че има възможност належащият
ремонт на ВиК-мрежата по ул.
“Исперих” да бъде включен към
проекта за изграждане на Пречиствателната станция – това става
ясно от водените работни разговори на Иван Недев в екологичното министерство. Ще се включат
400 метра от невралгичните места
на улицата. В ековедомството
са обсъдени и процедурите по
предпроектните проучвания за
пречиствателното съоръжение. В
началото на следващата година
ще бъде представен проект за тех-

ническа помощ на стойност 500
хил.лв., с които ще се финансира
идейния проект за Пречиствателната станция, както и работния
проект за подмяна на канализацията и водопроводната мрежа
по няколко улици в града.
Година и два месеца се бави
отговорът на Фонд “Земеделие”
на внесения от Община Тутракан
проект за реконструкция на Дунавския парк. Този факт е бил
също тема на разговор във Фонда,
откъдето са поели ангажимент да
ускорят нещата.
Три месеца пък се бави отговорът и на друг проект – за рехабилитация на улиците, независимо,
че са подадени всички необходими документи за процедурите,
отбеляза още Недев.

„КОЛЕДЕН БЛАГОСЛОВ” Коледни дарения от Общината Актуални проблеми на музеологията

Ш

на 23 декември (четвъртък) от 17.30 часа
в салона на Читалището

Очакваме Ви!

Скъпи ученици,
уважаеми съграждани,
Читалищна библиотека при ОНЧ ”Н.Й.ВАПЦАРОВ
– 1873” гр.Тутракан, ви уведомява, че Читалнята на библиотеката разполага с компютри и
интернет достъп, които можете да ползвате
по желание:
1. Свободен достъп до различни сайтове за
теглене на материали за подготовка на учебния
процес.
2. Теглене и прехвърляне на всичко необходимо
за вас от интернет и запазване на флаш-памет
и CD.
3. Можетe да копирате, сканирате и размножавате материали.
4. Уважаеми преподаватели, заповядайте в
този малък интернет свят, за да проведете
ваш учебен час.
5. Мултимедийноto устройство, ще е в помощ
на преподавания от вас урок.
6. Помощ на всеки гражданин на общината за
справки от всякакъв характер.

Очакваме ви!

естнадесет деца до
10-годишна възраст
със специфични образователни потребности от цялата община получиха пакети с
лакомства и подаръци осигурени
от местната администрация, информира Снежана Николова,
нач.-отдел “Информационноадминистративно обслужване и
социални дейности”.
Коледни подаръци са разпределени и на 42 социално слаби
семейства, самотни и многодетни

майки, които през годината са
потърсили за помощ и съдействие
Общината. За всички 28 възпитаници от Социално-педагогическия
интернат “Христо Ботев” в с.
Варненци са осигурени обувки и
лакомства.
С празнични коледни пакети
са зарадвани и възрастните хора
от Дома за стари хора в гр. Тутракан.
За дарителската акция администрацията е заделила общо 800 лв.
“ТГ”
от своята издръжка.

Н

а 16 декември, екип на
Историческия музей
участва в семинар на
тема: „Актуални проблеми
на музеологията“. На него,
музейни специалисти от
Североизточна България
обсъдиха въпроси, свързани
с подобряване на туристическия продукт.

Семинарът продължи с
презентации, подготвени
от музейни специалисти
по темата.
Екатерина Николова - главен уредник в Исторически
музей-Тутракан представи
„Льо Мон Сан Мишел – приказен остров на брега на
“ТГ”
Ламанша“.

Награда за участие в конкурс

Старт на социалния
проект "Личен асистент"
Калина ГРЪНЧАРОВА
вята Колева, Илия
Бойчев, Тодора Калчева, Цвята Николова, Мамуря Адил и Али
Махмудов са шестимата
бенефициенти от първия
етап на приложението
на проекта на Община
Тутракан за осигуряване
социалната услуга “Личен
асистент”.
Досега са подадени общо
36 молби от кандидат-потребители по програмата
от цялата община Тутракан.
Потребителите са тежко болни лица и хора с 95%
увреждания. Техните лични

Ц

асистенти, също шест на
брой, ще бъдат назначени и
ще започнат работа от 10
януари следващата година.
От същата дата започва
набирането на документи
за лични асистенти във
втория етап на проекта,
които ще започнат обгрижване от началото на
м. март след преминаване
на изискуемата процедура
за подбор.
Броят на личните асистенти е според определената квота, която е
отпусната за Тутраканска община. Проектът се
финансира от социалното
министерство.

Траян Тодоров от 9 а клас на СОУ „Христо Ботев” участва в конкурс за
автентичен разказ или спомен на тема "Съхранена памет" по повод 70годишнината от подписването на Крайовската спогодба. За своето есе
„Споменът на две жени” той е отличен с награда и Поздравителен адрес,
които са му връчени то директора на училището Диана Станкова.
Конкурсът е организиран от Регионалната комисия на Националния
дарителски фонд "13 века България", Общински клуб "Христо Ботев",
Катедра по филологически науки - Филиал-Силистра на РУ "Ангел Кънчев" и с медийно партньорство на областните всекидневници "Дръстър
“ТГ”
прес" и "Силистренски Бряг".

Весела коледа! честита 2011-та!

23.12.2010 г.

Кметство с. Цар Самуил,
Пожелавам на всички да са усмихнати в
Коледната нощ, топлината в сърцата ви да
стигне за цяла година напред, да събирате и
раздавате безкрайно много любов!
Нека добротата никога не ви напуска!

Весела Коледа!
Честита Нова Година!
Мехмед ЮМЕР, Кмет

Кметство с. Сокол,
община Главиница

Честита Коледа!
Щастлива Нова Година!
Най-искрени благопожелания за здраве
и сили, за ползотворни дела, за топлота
и доброта - дарявани и получавани, за
дни на радост с усмивки и веселие, за
мигове на сбъднати мечти.
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Кметство с. Нова Черна
Пожелавам на всички да сте здрави и
много щастливи през идващата 2011-та
година!
Да изживявате само
такива мигове, каквито, надявам се, ще
имате по време на
семейните празници,

Весели празници!

Първолета АНТОНОВА, Кмет

Нехат ЕБАЗЕР, Кмет

"Да бъде дружина!"
- Главинишките общински съветници бяха поздравени
от коледарчета от Дома в Малък Преславец
Калина ГРЪНЧАРОВА
ного радост и свежо настроение внесоха малките коледарчета от Дома за деца
лишени от родителска
грижа в с. Малък Преславец
със своето гостуване при
общинските съветници на
Главиница. Преди последното за годината заседание,
проведено на 20 декември, малчуганите изпълниха традиционни коледни
песни. Благословиите за
здраве, сполука и берекет,
които децата отправиха
към домакините завършваха с „Да бъде, дружина!”
- „Да бъде!”, а накрая сурвакаха кмета Насуф Насуф,
председателя на местния
парламент Расим Рафет и

М

всички съветници.
Те от своя страна им
благодариха и им раздадоха

торбички с лакомства и подаръци.
В последвалата
същинска работна
част на сесията,
местните парламентаристи приеха предложението
за актуализация
на поименния списък за капиталови
разходи за 2010 г.,
който в предиобедните часове на
същия ден бе подложен на публично
обсъждане.
Според актуализацията, капиталовите разходи са
увеличени с 2 737
лв., които са осигурени
от собствените общински

Коледна изненада от

К

В

продажба чрез публичен
търг, а също и дарение на
общински имот в с. Богданци на Църковното настоятелство в селото.

Нашата Коледа!
Евелин Попилиева ТонковаАтанасоф
Чикаго, Илинойс, САЩ

строение и радостни игри.
Играчките бяха поднесени
от представителя на Женската либерална мрежа в
Тутракан Цветана Кирова.
Припомняме, че преди два
месеца Анелия Атанасова
подари на училищата в града
и на Историческия музей
луксозни издания посветени на Третото българско
царство.

да бъде попълнена Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – частна общинска
собственост и тяхната

Писмо от Америка

Женската либерална мрежа

Калина ГРЪНЧАРОВА
началото на седмицата малките палавници от ЦДГ “Патиланчо” бяха зарадвани с
коледни подаръци осигурени
от Женската либерална
мрежа, с които председателят на организацията
Анелия Атанасова - отдавнашен приятел на Тутракан,
им пожелава празнично на-

приходи. Така общата сума
на капиталовите разходи
за годината става 232
457 лв.
Съветниците гласуваха

оледа е любимият
ни семеен празник!
На Коледа стават
чудеса! При нас в Чикаго
подготовката за празника започва два месеца
предварително. Времето минава в търсене на
нова украса за елхата
и къщата, както и за
външната украса – храсти, дървета и прочее.
Всяка година избирането на подаръци е един
от най-вълнуващите
моменти. Във всеки магазин има определено
място, където можеш
да оставиш подаръци,
храна или пари за бедни
хора. От училищата
винаги ни изпращат
списък с адреси на деца,
чиито родители нямат

възможност да им купят коледен подарък.
Ние избираме едно или
две деца, на които изпращаме подаръци с
куриерска фирма. Много
е вълнуващо, когато четем картичките, които
ни пращат в знак на
благодарност.
Иначе се придържаме
към чисто българската
традиция посрещайки
Бъдни вечер с постни
ястия, каденето на къщата и т.н.
Много е красиво вечер,
когато всички светват
коледните си украси.
Като в приказка е! А
от магазините можеш
да не излезеш с часове
разглеждайки как са ги
подредили и украсили.

Весела Коледа и
щастлива Нова година!

Бал на талантите и
Дарител на годината в ОЦИД

Д

нес от 14:00 часа ще започне големият Бал на талантите в Общинския център за извънучилищни дейности. За участие в него
са поканени 75 ученици с успехи в национални и международни
конкурси и състезания в областта на културата, изкуствата и спорта,
както и представители на местния бизнес.
От Центъра информираха, че за първи път ще бъде обявен и Дарител
на годината. Това ще бъде човек, който през 2010 г. е отделил време
и средства за подпомагане успешното развитие на таланта и уменията
на тутраканските деца.
“ТГ”

Евелин с дъщерите си Алекс и
Елизабет пред коледната елха

Г

Коледен концерт
в Старо село

олям празничен коледен концерт ще събере в залата на читалището староселци тази вечер, информира секретарят му Росица
Иванова. Ще бъдат обявени резултатите от предварително обявения конкурс “Коледна звезда” - за стихотворение, разказ и рисунка,
а във фоайето е подредена изложба на гоблени ушити от майсторската
ръка на староселки.
В концерта ще участват Женската вокална група, Групата за стари
и македонски песни, двата детски танцови състава, оркестър “Липов
цвят”, а с песни, стихове и танци ще се представят и децата от 1-ви
“ТГ”
до 8-ми клас.
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Стоянка ПАВЛОВА
од този надслов в библиотеката на читалището в
с. Нова Черна се състоя
задушевна среща между три поколения, на която баби и майки
разказваха на децата и внучетата
си как в своето детство са посрещали Сурваки и Коледа.
Библиотекарката Радка Иванова се беше постарала да пресъзда-

П

де автентична обстановка, която
направи разговора непринуден
и интересен. Най–възрастната от
гостите – 87-годишната Димитра
Черникова, разказа как са се подготвяли за Коледа в село Черна
- Румъния, така, както помни от

23.12.2010 г.

Бабо, разкажи ми...
своето детство. С големите снежни преспи. С трепетното очакване
на коледарите. С трапезата, около
която възрастните свещенодействат, както подобава за велик
празник – нали е Рождество
Христово. А правнукът внукът

й Цецко със своето приятелче
Станислав Йорданов, облечени в
национални носии, я поздравиха
с коледна песен.
Радка Акпунарлиева с внука
си Гошко разказа как са правили
сурвакничките си от дрянови

"Коледна радост"

„Коледа – незабравима, бяла, искряща! Всеки път я
чакаме толкова дълго, с надежда. И всеки път искаме
този прекрасен момент от годината да бъде по-различен,
с повече изненади и вълнуващи емоции.” – с тези думи
започна музикалният спектакъл на Общинския Център
за извънучилищни дейности в читалищната зала на 17
декември.
По традиция в ОЦИД са майстори на публичните изяви
на своите възпитаници. И този път талантът на децата
беше показан по най-добрия начин.
На сцената едно след друго се редяха изпълненията
на тутраканските деца от ОДЗ „Полет”, ЦДГ „Патиланчо”, ДВГ „Слънчева усмивка”, вокалната формация „Вива
Тийнс” с ръководител Доротея Бальовска, Духовия оркестър с ръководител Николай Николов, балетна формация
„Фрийдъм” с художествен ръководител Анита Атанасова,
вокалното трио – Антония, Божидара и Стефани, както
и Йордан Марков от гр. Силистра.
Така, заредена с коледна емоция още от средата на
декември, тутраканската публика вече очаква големия
“ТГ”
християнски празник.

пръчки, украсявали ги с шарени
конци, пуканки, сушенки. Как са
сурвакали, зачервени от студа, а
бабите им давали по една желязна паричка за здраве. Връзвали
кърпичка, от която сурвакничката
ставала по–весела, а в торбичките
сипвали гевречета, курабийки,
ябълки, сушенки. Нейното внуче
я сурвака, а тя повтори ритуала
от своето детство.
Как се празнуват празниците
в мюсюлманските семейства
разказа баба Шасине Сароолу,
която е родена в Румъния, затова
внучката Несрин Сароолу й издекламира стихче на румънски език.
Разказът продължи и баба Шукрие Басри, която ни разказа на
новогодишната вечер в нейното
родно село Шуменци, а внучката
и Гюляй ни поздрави със стихче
на турски език.
Гана Бончева разказа с вълнение как преди тридесетина години
е събрала възрастните хора в
селото и първо са направили коледарска група. Обикаляли по домовете на свои близки и роднини,
но когато отминели някоя къща,
стопаните излизали и ги питали:
„ А у нас защо не влязохте? И ние
сме се приготвили и ви чакаме.“ И
така цяла нощ, до сутринта. После
възстановили и други черненски

обичаи и традиции. Малката й
внучка Гергана поздрави присъстващите с песничка и стихче.
Разие Салим разказа как със
своя млада колежка Ерчин Юсню
са основали група за автентичен
турски фолклор, а малкият й син
Нуран издекламира стихче на
турски – за красивата природа и
за добрината на хората.
Гости на срещата бяха коледарчетата от ЦДГ „Славянка” с
директор Димитрина Панайотова,
които си заслужиха овациите. На

софрата имаше лакомства и както
подобава на такъв празник, не
остана непочерпено дете.
За топлината, уюта и настроението се беше погрижила най–
вече Радка Иванова, която прави
атмосферата на всяка подобна
среща неповторима. Този път
всички присъстващи останаха
с чувството, че са се обогатили
духовно, а различните езици и
обичаи ги обединиха и сплотиха
още повече. Баба София Станкова и баба Афизе предложиха на

всички за християнски и мюсюлмански празници да се организират кулинарни изложби. Прие
се единодушно. Че кой отказва
такова сладко изкушение. Председателката Тодорка Владимирова
поздрави присъствалите с настъпващата Нова година, а Светлана
Спасова раздаде подаръци на
участниците. В края на празничната вечер коледари изпяха песен
за здраве, благополучие и берекет
във всяка къща.

Вълшебно Коледно парти
Калина ГРЪНЧАРОВА
Мощно „Даааа!” беше отговорът на учениците от 1-ви „б”
клас от СОУ „Христо Ботев” на
въпроса „Хареса ли ви тук?”.
А той, въпросът, бе зададен,
защото два часа в следобедните
часове на 21 декември, в една от
залите на Общинския център за
извънучилищни дейности (ОЦИД)
се вихри щур празничен купон с
всички коледни екстри – от джуджета до Дядо Коледа, прекрасна
украса и най-важното – отлично
настроение.
Заедно със своите съученици на
празника бе дошъл и 10-годишния
Георги Маринов Николов, който
за първа година посещава училище. Той е болен от епилепсия и
затова влиза само в часовете по
музика, но майка му Галя Стефанова изрази своята благодарност
към класната Диана Маринова и
всички деца, които са го приели
радушно в класа. Преди три години на страниците на „Тутракански
глас” разказахме историята на
болния Гошко и проведохме кампания за набиране на средства за

лечението му. Повече за времето
от тогава до сега – очаквайте в
следващия брой.
А иначе емоцията завладя децата още от първата минута, защото
момичетата от Театрална студия
„Браво” с ръководител Антония
Калдарева и солистите на ВФ
„Вива Тийнс” им предложиха
интересни занимателни игри и
танци. Дядо Коледа, в когото бяха
вперени всички детски очи, погали всяка детска главица и поднесе
подаръци от сърце.
В края на купона, класната
ръководителка Диана Маринова
беше категорична: „Превъзходно!
Аз от десет години съм тук учителка, но досега не сме имали такова
великолепно тържество. На деца-

Превантивни мерки за сигурност за Коледа и Нова година

В съответствие с разпорежданията на главния секретар на МВР
в ОблД на МВР-Силистра е в ход
подготовката за осигуряване на
безопасност по през предстоящите празници. На районните управления е възложено да създадат
необходимата организация и да
предприемат превантивни мерки,
насочени към ограничаване на

рисковите фактори и повишаване
на сигурността на гражданите на
време на масовите прояви и празнични чествания. Предвидено е
засилено полицейско присъствие
в градовете, основно в централните части, с цел предотвратяване на
джебчийски кражби и нарушения
на обществения ред. В заведенията, където ще се организират

празненства, служители на звеното „ПБС" ще извършват проверки
за пожарната обезопасеност,
условията за евакуация, наличието на уреди за пожарогасене.
Планирани са засилени проверки
в магазинната мрежа за продажба
на пиротехнически изделия без
полицейско разрешение за търговия, в нестандартна опаковка или

та, както виждате не им се тръгва,
искат още.” Възпитателката Ирена
Проданова подкрепи колежката
си: „Страхотно тържество! Страхотна организация, чак аз повярвах, че има Дядо Коледа.”
В тазгодишната инициатива на
ОЦИД „Вълшебно Коледно парти”
са взели участие общо 300 деца
от Тутраканска община и 50 от с.
Зафирово, уточни за „ТГ” ръководителят му Доротея Бальовска.
Центърът посреща всички с богата
коледна украса, която е доставена и монтирана от книжарница
„Шер”. Многобройните пъстроцветни гирлянди, коледните елхи
и украшения веднага създават
празнично настроение в очакване
на Коледа.
без упътване или сертификат за
качество, издаден от производителя. Създадена е необходимата
организация по безопасност на
движението по пътищата при
очаквания интензивен пътникопоток през празничните дни. И
през празничните дни екипи на
полицията и пожарната ще бъдат в
денонощна готовност да реагират
при спешни случаи, телефоните
за връзка са 112, 166 и 160.

23.12.2010 г.
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Турнир по тенис на маса спечели отборът на СПИ-Варненци Доставка на храна до дома

З

Ф

а пръв път Социално-педагогически интернат „Христо Ботев”, с. Варненци бе
домакин на общинско първенство
по тенис на маса, което се проведе
на 18 декември. В него участваха
общо 32 ученици от училищата в
община Тутракан.
Кметът на с. Варненци Георги
Василев приветства участниците
и откри състезанието. Съдии на
първенството бяха Петко Петков и
Сашко Змеев.
Отборен шампион стана СПИ
„Христо Ботев" от с. Варненци, а
за победата си тимът получи купа.
На призьорите в индивидуалното
класиране бяха връчени медали.
Награждаването извърши директорът на Интерната Ангел Ройбов.
На всички участници бяха раздадени предметни награди и оси“ТГ”
гурен обяд.

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.

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
27.12 - Понеделник
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. -1,00 лв.
Боб с кюфте - 300 гр. - 2,00 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 3,60 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2,30 лв.

28.12. - Вторник
ОБЯД
Шкембе чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Орез със зеленчуци - 300 гр. 2.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3,70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле скартофи - 300 гр. - 2.50 лв.

29.12. - Сряда
ОБЯД
Зеленчукова супа - 350 гр. - 0,90 лв.
Зеле с наденица на фурна - 300
гр. - 2.50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4,00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Руладини с гарнитура - 300 гр.
- 2.50 лв.

30.12. - Четвъртък
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1,20 лв.
Леща яхния - 300 гр. - 1,00 лв.
Нишесте - 250 гр.- 0,60 лв.
Общо: 2,80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета на скара с гарнитура - 300
гр. - 2.80 лв.

Хляб - 1 бр. - 0,65 лв.; Хляб - 1/2 - 0,35 лв.; Хляб - 1/4 - 0,20 лв.

Сканди

Място за
вашата
обява

Весела коледа! честита 2011-та!

Нотариална кантора
Анелия Николова - РАЕВА
Нека предстоящите празници са
началото на една година, в която
здравето и успехите ни
съпътстват всеки ден!
Разтоварете сърцата си от всичко останало, освен от прошката и
добротата!

ЕТ „Ник Пластик”,

гр. Тутракан

В святата Коледна
нощ чаши с искрящо
вино вдигнете и моите
пожелания приемете за
много успешни начинания, здраве и късмет!

Весели празници!

Честита Коледа!
Щастлива Нова Година!

Валя ПЕТРОВА, Управител
Фурна "Николови”
Заведение за бърза закуска
"Том и Джери”

"Кетаринг БГ”, гр. Тутракан
Ресторант "Москва”
Пожелавам на
всички най-красивата
и истинска Коледа!
Нека всяка снежинка,
която пада от небето
е една Ваша сбъдната
мечта!

Благодатна да е Новата 2011-та година!
Никола БОНЕВ, управител

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари
За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

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

Тиха нощ! Свята нощ!
Песен Ангелска нежно
звъни!
Пожелаваме на всички
блажена и незабравима
Коледа!

Честита
Нова Година!
Весела Коледа!
Щастлива да е
Новата 2011-та година за всички читатели и приятели на в.
„Тутракански глас”!
Следващият брой очаквайте на
7 януари!
Калина ГРЪНЧАРОВА,
Главен редактор

Честит рожден и
имен ден
и да почерпят:

22 декември – Сафие МАХМУД, гр. Тутракан
24 декември – Теменужка МАРИНОВА, нач.-отдел, Д”Социално подпомагане”, гр. Тутракан
26 декември – Мариян КАРАСТОЯНОВ, 10 б клас, СОУ „Й. Йовков”
28 декември – Вергил РУСЕВ, общински съветник, ОбС-Тутракан
29 декември – Диляна БУКЕВА, фин. контрольор, Община Тутракан
29 декември – Лидия ИВАНОВА, нач.-отдел „ГРАО”, Община Главиница
24 декември – Евгения, Евгени

TUTRAKAN.NET

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А
2 лева от
месечната такса.
Валиден само за
Януари 2011 г.
Всеки абонат,
представил този
Талон в офиса
на ул.Родина №23,
получава
отстъпката!

25 декември – Рождество Христово – Христо, Христина, Християн,
Кристина, Кристиян, Божанка26 декември – Йосиф
27 декември – Стефановден – Стефан, Стефания, Стоян, Станка,
Стойчо, Станчо
1 януари – Васильовден – Васил, Васила, Веселин, Веселина, Весела,
Васка
6 януари – Богоявление/Йордановден – Йордан, Йорданка, Богомил,
Богдан

СМЯХ
Малко момченце пише писмо до Дядо Коледа:
"Моля те, Дядо Коледа, изпрати ми сестричка!"
След известно време се получило писмо от Дядо
Коледа: "Няма проблем! Изпрати ми майка си."
* * *
В живота на мъжа има три периода. През първия
той вярва в Дядо Коледа. През втория - не вярва в
дядо Коледа. През третия - той е Дядо Коледа.
* * *
- Скъпи! - провиква се жената от спалнята. - Купила
съм ти разкошен подарък за Коледа!
- Покажи ми го.
- Минутка! Сега го обличам!
* * *
- Какво ти донесе дядо Коледа?
- Ами разболях се от грип.
- Значи те е посетил не дядо Коледа, а дядо
Мраз.
* * *
- Как се нарича човек, който мрази старци?
- Дядо Мраз.

Скъпи Дядо Коледа!
Китайските пиратки, които ми подари миналата
година, много ми харесаха! Но тази Нова година
искам да ми подариш, моля, два пръста за лявата
ръка...
* * *
Обаждане в радиото: - Здравейте! Казвам се Петя
и искам да пожелая на моя шеф Дядо Коледа да му
подари торба презервативи.
Водещия: - Сигурно му желаете много секс през
Новата година?
Петя: - Не, желая такива идиоти да не се размножават повече!
* * *
Детството приключва тогава, когато искаш да ти
изпълни желание не Дядо Коледа, а Снежанка.
* * *
Приемаме поръчки за Нова Година.
Ценоразпис:
- Снежанка и Дядо Мраз - 50 лв.
- Снежанка без Дядо Мраз - 200 лв.

23.12.2010 г.

Нотариална кантора
Йордан ДАКОВ
Когато старата година си
отива,
а Новата в дванайсет се
роди,
желая Ви от все сърце да
сте щастливи
и нека в тази нощ красива
се сбъднат всички Ваши
хубави мечти!

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
честити настъпващите Коледни и
Новогодишни празници!
За да сте красивии и с добро насторение елате в салона, който се
намира в центъра на Тутракан,
в сградата на Поземлена комисия.

Заповядайте!

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”

СУДОКУ
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