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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 8-9

Година XLIХ

Общоградско
честване
По случай Националния празник на Република България на 3-ти март от 18:30 часа в парк „Христо Ботев”
в Тутракан ще започне общоградско тържество.
В празничната програма ще се включат децата
от Общинския център за извънучилищни дейности с
ръководител Анелия Калдарева и самодейците от НЧ
"Възраждане-1940 г.", с. Старо село.
На 2 март от 16:00 часа пред паметната плоча
на загиналите новочерненци по бойните полета за
свободата на България в с. Нова Черна ще бъдат
поднесени венци и цветя на признателност.
В литературно-музикалната програма ще участват
членове на Клуб „Приятели на библиотеката” към НЧ
„Васил Йорданов-1940 г.”.

1 - 10 март 2011 г.

Трети март е денят,
с който свързваме
началото на процеса по възраждане и
възстановяване на
българската държавна традиция. Нека сведем чела пред подвига
на тези, които са отдали живота си в името на
родолюбивата кауза.
Вярваме, че нетленна частица от свободолюбивия дух на предците продължава да живее
у нас, а децата ни ще бъдат достойни техни
наследници.

С чувство на гордост и признателност ще отбележим
Националния празник –
3 март.
Той блести като Вечния огън, като надеждата, като живота.
И огрява нашата памет и нашето
преклонение.
Желаем на всички здраве, сили и мъдрост!

Честит празник!

Честит Национален празник!

Насуф НАСУФ, Кмет
Расим РАФЕТ, Председател на ОбС

Кмет на Община Тутракан: Георги Георгиев
Председател на ОбС-Тутракан: Любомир Боевски

Йордан ГЕОРГИЕВ
авалджията на планетата Теодосий
Спасов, световният
добруджански глас, родом
от Белица, ще огласи европарламента навръх 3 март,
съобщиха от централата в
Брюксел. Спасов ще представи своите изпълнения
пред Йежи Бузек, председател на Европарламента
и патрон на събитието.
На него са поканени еврокомисари, лидерите на парламентарните групи в ЕП
и евродепутати от всички
държави-членки. Водещ на
шоуто е певицата Мария
Илиева, която бе съводеща
и на българската «Евровизия», в която силистренката Мона зае почетното
трето място.
на стр. 2
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Скъпи жени
от Тутраканска община,
Приемете нашите сърдечни пожелания
по случай настъпващия празник 8-ми
Март!
Бъдете нежни и красиви, възторжени и
вдъхновени!

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

Честит Осми март на жените
от община Главиница!

Винаги се стремете
към върха и победите!
Бъдете вдъхновителки,
красиви и съзидателни!
Желаем Ви здраве и
весело посрещане на
празника!

Кмет на Община Главиница: Насуф НАСУФ
Председател на ОбС-Главиница: Расим РАФЕТ

Смяна на караула

Иван Недев е новият
шеф на БСП-Тутракан

Днес от 17:30 ч. в Обредния дом

Премиера на двутомната
„История на Тутракан”
И

Община Главиница
Общински съвет-Главиница

Уважаеми жители
на община Тутракан

Добруджанец оглася
Европарламента
навръх 3 март

сторически музей-Тутракан кани всички родолюбиви
граждани на официалното представяне на новоиздадената „История на Тутракан”, която обхваща
периодите от V хил. пр. Хр. до 1878 г. и от 1878 г. до 1944 г.
В присъствието на авторите – най-добрите специа-

Цена 0.50 лв.

листи по история на Добруджа, ще можете да научите
допълнителна информация по създаването на Историята
и да задавате въпроси.
30% намаление е предвидено за тези, които закупят
книгите.

Калина ГРЪНЧАРОВА
а проведеното заседание на Общинския
съвет на БСП на 24
февруари т.г бе избран нов
председател на тутраканската организация. Това е Иван
Недев, който понастоящем е
зам.-кмет на Общината.
Досегашният шеф Любомир Боевски е подал оставка, като се е мотивирал с
лични причини.
Според новия партиен
началник, не би следвало да
се очакват някакви сътресения в структурата, тъй като
хората се знаят и ще работят

Н

както досега за каузата.
Смяната в лидерството
е добре премислен ход на
БСП предвид предстоящите
местни избори, смятат тутракански политици.
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ОПИТ ПЛАН-СМЕТКАТА Е ПРИЕТА
Разпределените разходи по сметосъбирането и сметоизвозването в Тутраканска община през 2011 г. разпределени
в т.нар План-сметка бяха приети от Общинския съвет на
февруарското заседание, което се явява четвърто по ред,
на което се обсъжда проблема. Както се очакваше Плансметката бе приета с гласовете на БСП и ДПС, а към тях
се присъединиха и двама независими съветници. Против
гласуваха съветниците от ГЕРБ, а Красимир Петров се
въздържа.
План-сметката не претърпя никакви промени, въпреки
многократните оттегляния и отлагания на докладната по
проблема. Така необоснован и до този момент остава разходът за осигуряване, ремонт и подмяна на контейнери в
размер на 65 562 лв., както и липсата на заложени средства
за градска чистота в сметката.
800 ЛЕВА ПОМОЩ ЗА ЛЕКУВАНЕ НА БОЛЕН
С решение на Общински съвет-Тутракан на болния
Ремзи Асан Сали ще бъдат отпуснати еднократно 800 лв.
за лечение.
КОНТРОЛЬОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
ОСТАВАТ СЪЩИТЕ
Бейтула Неджиб и Никола Акпунарлиев остават за поредна година контрольори на двете общински фирми – „Комунални дейности” и „МБАЛ-Тутракан” за 2011 г. с решение на
Общинския съвет взето на 17 февруари. Те ще получават
по една минимална работна заплата всеки месец.
20 ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ В ТУТРАКАНСКО
Пътните разходи на 20 учители ще бъдат поети и тази
година от бюджета. Маршрутът на пътуванията са в рамките на общината с едно изключение – в основното училище в с. Цар Самуил една учителка пътува от Русе.
СУБСИДИЯ ЗА БОЛНИЦАТА
Първите 20 хил.лв. от утвърдените на последната сесия
на Общинския съвет 112 хил. лв. годишна субсидия вече
са преведени на общинската болница, информираха от
местната администрация.
С Е.ОН се водят разговори за разсрочено плащане на натрупаните 120 хил.лв. задължения от здравното заведение.
НАЛОЖИТЕЛНИ РЕСТРИКЦИИ
Общинската администрация продължава работа над тазгодишния бюджет след като по време на последното заседание на местния парламент бяха приети леки размествания
на цифри в някои пера. Според зам.-кмета Р. Капинчева,
сега ще се уточни по кои улици ще бъде намалено осветлението, в кои кметства и по колко ще се намали субсидията
за издръжка. Същото важи и за средствата за озеленяване
и за култура. В тези пера средствата бяха намалени, за да
бъде увеличена субсидията на МБАЛ-Тутракан.
ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ
Разплатени са средствата с фирмите, които са извършвали снегопочистването в Тутракан, каза зам.-кметът Иван Недев. Към 7 февруари сумата за дейността е възлизала на 34
437 лв. През тази зима са наети 15 души в аварийните групи
разпределени в населените места от общината. Граждански
договори са сключени с лица от селата Белица, Бреница,
Царев дол, Антимово, Сяново и Пожарево, поясни още той.
ТЕКУЩА РАБОТА ПО ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ
Допълнителна информация подготвят в отдел „Програми
и проекти” за доокомплектоване на изискуемата документация по подадени проекти, които са в процес на разглеждане
от управителните органи на европейските оперативни програми. Те се отнасят до Местната инициативна Рибарска
група, изграждането на пречиствателна станция и т.нар
туристически атракции.
В администрация в скоро време очакват да бъдат отворени и процедурите за избор на изпълнители по проекта за
Дунавския парк и рехабилитацията на улиците.
ОСЕМ ПРОЕКТА СА ВНЕСЕНИ В ПУДООС
Общо осем проекти от пет кметства са внесени за одобрение от Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среща в екологичното министерство,
информира зам.-кметът Ив. Недев. Три от проектите са
от с. Цар Самуил. За изграждане на спортни площадки,
освен кметството, проекти са представили още основното
училище и детската градина. Останалите населени места
– Нова Черна, Варненци, Шуменци, Преславци и Търновци
са предпочели възстановяване на паркови зони.
ОТНОВО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
Ново писмо е получено от програма „Глоб@лни библиотеки-България”, в което се представя новия етап за
кандидатстване по нея, съобщи зам.-кметът по финанси
и култура Румяна Капинчева. До края на м.май е срокът
за подаване на заявки за участие. В Тутраканска община
от тази възможност могат да се възползват читалищните
библиотеки в селата Търновци и Преславци.
Припомняме, че по програмата се осигурява финансирането на закупуване на компютърни конфигурации и софтуер,
както и обучение за работа с новите технологии.
КРИМИНАЛЕ
Водач в нетрезво състояние е засечен в Тутракан. Проверката е извършена в събота по ул. „Ал.Стамболийски”.
При нея с техническо средство е установено, че Д.К. (36
г.) шофира „Фолксваген Пасат” с 1.28 промила алкохолно
съдържание. Образувано е досъдебно производство.
Случай на кражба на електроенергия е установен в село
Стефан Караджа. Проверка показала, че 53-годишен мъж
от селото с инициали Т.И. е присъединил домакинството
си към електропреносната мрежа по начин, непозволяващ
пълно отчитане на потребената ел.енергия. Образувано е
досъдебно производство.

1-10.03.2011 г.

Отново върнати незаконосъобразни решения
Е
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна седмица след последната сесия на
Общински съвет-Тутракан, на 25 февруари,
Областният управител
д-р Владимир Янков върна
за преразглеждане четири
незаконосъобразни решения, които местните парламентаристи са приели.
Върнато е решение №
791, което се отнася до
актуализирането на поименния списък за разпределението на плана
на капиталовите разходи
към 31 декември 2010 г.
Решението е прието на
основание чл.21, ал.6 от
ЗМСМА, чл.25, ал.5 от ЗОБ
и във връзка с Наредбата
за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет.
Областният управител
го връща, като се основава
на факта, че „в чл.25 от
ЗОБ, ал.5 не съществува
т.е. липсва основание за
приемане на посоченото
решение.
Второто върнато решение е № 792, относно
актуализиране на бюджет
2010 г., във връзка с актуализация на Поименния

списък за капиталовите
разходи. Решението е прието на основание чл.21, ал.6
от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и
чл.38, ал.2 от Наредбата
за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет.
В мотивите си Областният управител е записал,
че «бюджетната година
съвпада с календарната
година и е с продължителност от 1 януари до
31 декември на текущата
година. Актуализацията на
бюджета на Община Тут-

ракан се прави в нарушение
на чл.18 от ЗОБ, който гласи: "Общинският бюджет
се изменя през текущата
година по начина, по който
е бил приет". Общински
съвет Тутракан не следва
да приема решение за актуализация на бюджета за
2010 г. след като е изтекла
2010 г.»
Същото се отнася и до
върнатото решение под
№ 793 относно актуализирането на бюджет 2010 г.
– преместване на кредити
от функция във функция

в частта на разходите с
общински характер.
Четвъртото върнато
решение е №796 и то е за
кредита за МБАЛ – Тутракан. Решението е взето
на основание чл.21, ал.1
т.10 от ЗМСМА. То гласи:
„Общинският съвет в град
Тутракан възлага на кмета
на община Тутракан да изготви необходимите документи за кандидатстване
и получаване на кредит, в
размер на 100 000 лева за
МБАЛ-Тутракан.”
Според Областния управител, кредитът представлява по съществото
си дълг, който се поема
от Общината по определен ред, регламентиран в
Закона за общинския дълг.
Общински съвет-Тутракан
не е определил какъв дълг
иска да поеме и не е спазил
процедурата за поемането
му, описана в ЗОД.
През последните месеци
се забелязва повишена активност на Правния отдел
на губернатора, който за
разлика от предходни години, сега връща решения
и за най-дребната техническа грешка на Общински
съвети в областта.

ПРЕБРОИХА НИ!
Очаквано намаление на населението сочат данните до 22 февруари

В

чера приключи и вторият етап от поредното преброяване на
населението и жилищния
фонд в страната. Резултатите за Силистренска
област ще бъдат ясни в
близките дни.
Междинните резултати
към 22 февруари сочат,
че в областта са преброени общо 110 217 души,
което е малко по-малко

от 90% от записаното
в регистрите население
за област Силистра. По
електронен път броят на
успешно преброените е 31
131 души, а по класическия
метод, чрез попълване на
преброителни карти - 79
076 души. Жените са повече от мъжете, а именно
39 774 жени и 39 302 мъже.
Броят на жилищата е 40
661, а преброените вили

са 485 бр.
Заради малкия брой на
населението, единствено
в община Алфатар преброяването е приключило
напълно, а резултатът –
2976 души.
Към 22 февруари в Тутраканска община са преброени 14 345 лица – 3790
по Интернет и 10 555 –
класически. За Главинишка
община данните сочат, че

са преброени 10 028 лица
– 887 по Интернет и 9141
класически.
Анализът на събраната
до настоящия момент информация за населението
в област Силистра показва очаквано намаление на
населението както общо
за областта, така и във
всички общини и населени
места.
“ТГ”

Добруджанец оглася европарламента...
от стр. 1
Специален гост на събитието е известният
археолог проф. Николай
Овчаров, за да представи
своя най-нов документален
филм “Между Боговете и
хората”. Лентата разкрива
неземната красота на Из-

точните Родопи с акцент
древния тракийски град и
светилище на Дионисий
Перперикон; храма на Орфей
в Татул; олтара на Богинята-майка и много други
забележителности.
По време на тържеството по случай 3 март е
предвидено и отбелязване

на Баба Марта. Гости са
представители на Сдружение “Майчина грижа”,
които ще раздадат на
всички присъстващи ръчно
изработени мартенички
от деца-сираци от България. През цялата седмица около националния
празник, в галериите на

Европейския парламент
ще бъдат изложени платната на художника Румен
Рачев и скулпторите на
Тодор Тодоров и Даниела
Тодорова. Организатор
на събитията е Антония
Първанова, български евродепутат от групата на
либералите.

In Memoriam

Трудолюб Трайков Йосифов
(1948 г. - 2011 г.)
В следобедните часове на 23 февруари 2011 г.
внезапно ни напусна Трудолюб Йосифов. Вестта
за ненадейната му кончина шокира всички - и тези,
които го познаваха, и съвсем непознати хора.
Трудолюб Йосифов бе най-обичаният учител
в СОУ „Йордан Йовков” - неговата най-голяма
награда от поколенията ученици, на които е преподавал.
Той бе обществено ангажиран човек и със
своята емоционалност заразяваше всички около
себе си. Усмивката бе неизменно на лицето му.
Изключително позитивна личност.
Любо Йосифов бе готов да протегне ръка всекиму и го правеше безкористно, от сърце, без да
се съобразява с конюнктурата. Той бе истински
приятел.
Казват, че добрите хора си отивали първи…

Вечна му памет!
Редакция на в. "Тутракански глас”
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Бюджетът на община Главиница е приет,
опозицията гласува против
Калина ГРЪНЧАРОВА
Февруарското заседание
на Общински съвет – Главиница ще се запомни с
бурните дебати при обсъждането на бюджета и като
изпълнение, и като проект
за настоящата година.
В самото начало, общинският съветник от ГЕРБ
Рашко Денев предложи от
дневния ред да отпаднат
точките отнасящи се до
бюджета и приемането
на Годишната програма за
развитието на читалищната дейност. Според него
програмата на читалищата трябва да се подготви
от комисия от Общинския
съвет на база техни предложения, защото тя е задължение на съветниците,
а не във варианта, който
е предложен – готова програма съставена от самите читалища. „С тези материали и решения, които
предлагате, винаги ще ни
връщат решенията. Ако

имаше нормален председателски съвет, щях там
да предложа отпадането
на тези точки”, обоснова
искането си Рашко Денев.
Тезата да се разгледа
Програмата на читалищата защитиха общинският
съветник от БСП Петко
Петков, представяйки на
колегите си отличната
работа на читалището в

с. Зафирово и зам.-кметът
Данка Милчева.
В крайна сметка Програмата бе приета, а след нея
отчетът за изпълнение на
миналогодишния бюджет,
както и Бюджет`2011 с
гласовете на 13 общински
съветници и трима от
групата на ГЕРБ против.
В приходната и разходната си част бюджетът е

в размер на 6 699 472 лв.
По време на обсъжданията Рашко Денев предложи
да бъде подпомогната тутраканската болница с 30-40
хил.лв. предвид недоброто
й финансово състояние.
Той бе подкрепен още от
Себахатин Халид и други
съветници. Преобладаващо
бе мнението решението за
това подпомагане да бъде
прието на друга сесия, за
да не се прави преразпределение на средства по пера
в последния момент.
Общинският съвет отмени две свои решения,
върнати от Областния управител. Решение №344 е
върнато заради неспазена
процедура – непроведено
обществено обсъждане на
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти, общинска собственост. Тъй като решение
№349 е свързано с тази Програма, то също е върнато.

Б

Насуф НАСУФ, Кмет на Община Главиница:

юджетът, който приехме е според потребностите
на общината. Очакваме приходи, не бих казал доста,
но те евентуално ще покрият необходимостта
за изпълнение на дейности просрочени във времето – и
като проектна готовност, и като изпълнение на СМР
по населени места. Не можем да удовлетворим на 100%
желанията на населението, но там, където са фрапиращи
нещата – ще се постараем да ги преодолеем.
Размерът на тазгодишния бюджет е на база 20-процентните намаления от миналата година плюс местните
приходи. През тази година те малко са завишени, но смятам, че това са реалните стойности. Предполагам, че
ще можем да съберем приходите. Ние разчитаме основно
на твърдите приходи – от горите, които са общинска
собственост, които според мен правилно управляваме и
на второ място – евентуалната продажба на маломерните парцели под 10 дка извън регулация. Стартираме
и този процес, те не са малко, но целта ни е да се
разпродадат и с тях през идните години да се покрие
финансовия недостиг в бюджета.

Какво означава
да си кмет на
село още повече
жена? Този въпрос предпразнично зададохме на четири
кметици на
села от Главинишка община.
Първолета АНТОНОВА,
Кмет на с. Сокол: „Отговорност и човечност
трябват, за да си успешен
кмет на едно населено
място. А като си и жена –
много любов е необходима
към хората.
За предстоящите празници искам да пожелания на
всички от с. Сокол много
здраве, радост, щастие и
преди всичко повече търпение, за да преодолеят
трудностите и да вярват,
че ще дойдат и по-добри
дни. Вярата крепи човека.
Найле ХАЙРУЛЛА, Кмет
на с. Бащино: Трудно е да
си кмет, но въпреки всичко,
да разбираш какво иска да
ти каже човекът отсреща
и да му помогнеш в тия
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Расим РАФЕТ, Председател на
ОбС-Главиница:

В

ъпреки кризата, аз
смятам, че бюджетът е добър като за
община от типа на Главиница. Най-важното за мен
е, че имаме прилична сума
преходен остатък, което
означава, че реално са
правени икономии през 2010
г., които ни дават възможност сега да решим много
проблеми. На фона на това,
че ни отрязаха доста много
капиталовите разходи.
За разлика от миналата година,
пет комисии заседаваха три часа
заедно и обстойно се разгледа
както отчета, така и новия проектобюджет. Всички съветници
присъстваха на комисиите, само
Джеват Яшар по уважителни
причини не можа да дойде.
На всеки въпрос бе даден отговор, дори чистото любопитство,
както се казва, бе задоволено.
За съжаление днес опозицията
за пореден път показва, че не е
добронамерена.
Интересен казус се получи тук
относно предложението за подпомагане болницата в Тутракан.
Хора от опозицията искаха това
да стане, а гласуваха против бюджета, аз недоумявам как може
да се случи това нещо. Мисля, че
не бива, когато макрорамката на
един бюджет е готова и в детайли
са разпределени средствата по
пера, една мощна администрация
да работи за това повече от месец
и в деня на сесията от опозицията
да предложат разместване на големите цифри. Човек, който иска

да помогне някъде би следвало да
одобри бюджета. Видяхте какво се
случи тук. Усещам как желанието
на определен брой съветници, те
не са много, как искат на сесията
да има ново преразпределение с
цел да удовлетворят поетите ангажименти т.е. да отделят „парче
от голямата пица” независимо за
къде. Но има ред за това нещо.
Това наистина ме впечатли.
Ние сме водили разговори с
тутраканската болница и в скоро
време ще я подпомогнем. Найвероятно от резерва ще заделим
колкото трябва и с решение на
Общинския съвет ще решим нещата. Надявам се тогава всички
да сме единни.
Искам да добавя, че през този
мандат в групата на управляващите, съветниците от ДПС, бе
премахната порочната практика
предварително да се събира и
да се решава как да се гласува.
Сега, всеки по собствена воля
гласува различните точки, както
той намери за добре, по съвест.
Навярно сте забелязали, че много
често наши съветници гласуват
различно или изказват друго
мнение, което аз лично одобрявам
и поощрявам. Не приемам вече
обвинението, че съветници от ДПС
под строй гласуват и решават. В
крайна сметка вотът е много личен
и никога не внасям политически
елемент. За съжаление опозицията винаги се опитва да политизира
всички въпроси. Пример ще дам
с културата. Ето, перфектната
Програмата за култура също бе
атакувана от съветник на ГЕРБ.

Обучения за безработни
трудни моменти е нещо
много добро. Когато виждам, че хората са доволни
и аз съм удовлетворена.
Пожелавам им щастие и
успехи и да имат най-вече
търпение, за да преодолеем кризата.
Ренгинар АЗИС, Кмет
на с. Зарица: Не е лесно
кметуването, трудно е.
Особено, когато не мога
да помогна някому, макар
че ми се ще с цялото сърце всичко да е наред. При
мен идват най-често за
помощи. Много от хората
отпадат заради различните изисквания и без
помощи им е много тежко.
Тогава страдам и аз с
тях. Пожелавам им здраве
и търпение, и надежда за

по-добър живот.
Илмие ХАШИМ, Кмет
на с. Вълкан: Да бъдеш
кмет на село за мен е
отговорност. Трябва да
бъдеш полезен на хората, да познаваш техните
проблеми, техните съдби, техните очаквания.
Да можеш винаги, когато
имат някакви трудности
да се отзовеш на точното
място. Те да чувстват
подкрепа от теб. Това
ги топли и обнадеждава
в трудните времена. При
нас, вие знаете, че хората
са много работливи. Нашият поминък е тютюнопроизводството и се надяваме
от страна на правителството да получим тези
референтни стойности,

които министърът обеща.
Това е надежда за нас, че
ще има с какво да се препитаваме. Хората започнаха
да гледат отново животни, търсят алтернатива
на тютюна. Но трябва
помощ от страна на държавата, за да започнем с
други дейности. Ние сме
трудолюбиви хора, децата
ни са ученолюбиви – всички
продължават във висши
заведения. Имат някаква
реализация, който е завършил образование не е
останал безработен. Те са
конкурентни на пазара на
труда. Моето пожелание
към хората от с. Вълкан
е да са живи и здрави, да
вярват в себе си и в децата си!

Джафер МЕХМЕД
Двумесечни курсове по озеленяване, цветарство и
пътна помощ се провеждат в гр. Главиница, информира
кметът на общината Насуф Насуф. Курсистите са насочвани от „Бюрото по труда” – това са 80 безработни
лица от цялата община.
Обучението е по финансиран проект от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”. То ще бъде
финализирано с изпити по съответната специалност, а
тези, които успешно ги издържат ще бъдат назначени
на работа от 1 април на минимална работна заплата.
По време на обучението на курсистите се плаща по
8 лева на ден и пътните разноски

4 март е почивен ден,
отработва се на 19 март
Съгласно Решение №878 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г.) 4 март
2011 г. (петък) е обявен за почивен ден, а 19 март
(събота) – за работен.
Целта на разместването на почивните дни е да
не се прекъсва работната седмица и да се осигури
възможност за по-ефективен отдих.
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Финализиран е проект на АДО "Дунав"

Новият Консултативно-профилактичен
кабинет в тутраканската болница –
в помощ на детското здравеопазване
Калина ГРЪНЧАРОВА
Община Тутракан бе една от
16-те партньори на Асоциацията
на дунавските общини „Дунав”
при реализацията на проект “Нека
по-добре да защитим и да се грижим за здравето на нашите деца,
живеещи по поречието на река
Дунав”, който е финансиран от
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм
на Европейското икономическо
пространство.
Проектът е насочен към нуждите на най-уязвимата част от населението – децата, като по него в 16
общини-членове на АДО „Дунав”
бяха изградени и оборудвани
Консултативно-профилактични

педиатрични кабинети. По този
начин по-голямата част от децата, живеещи на територията на
общините ще бъдат обхванати от

подходящи медицински грижи, а
от там и подобрено здравословното им състояние, профилактика
чрез навременна диагностика и
подходящо лечение.

Новият Педиатричен кабинет
в Тутракан бе открит на 23 февруари т.г. от зам.-кмета Иван
Недев, в присъствието на местния
координатор на проекта Евелина
Иванова, гл. експерт в отдел „Програми и проекти” в общинската
администрация, педиатърът д-р
Светлана Петкова, началникът на
Детско отделение д-р Дияна Бойчева, лекари, медицински сестри
и акушерки.
Прерязвайки трикольорната
лента, зам.-кметът Иван Недев
честити новата придобивка и
припомни за взетото решение
от Общинския съвет през настоящата година болницата да бъде
субсидирана с общо 112 хил.лв.
И още, че в рамките на дадената
възможност от държавата (болницата е включена сред 11-те
общински здравни заведения, които имат право да кандидатстват
за финансиране за закупуване на

оборудване и ремонтни дейности
в рамките на 4,5 млн. евро) в ход
е подготовката за разработване
на необходимия проект, за който
са заделени 35 хил.лв. общински
средства.
Педиатърът д-р Светлана Петкова, ангажирана със създаването на кабинета от времето, когато
бе управител на МБАЛ-Тутракан,
информира, че ще организира
Ден на отворените врати на 1 юни
в кабинета, така както изисква
проектът за популяризирането му,
за да могат повече хора да се запознаят с неговите възможности.
Тя се надява, че новият мобилен
ехограф с доплер ще е от съществена полза и ще подпомогне
детското здравеопазване. Още повече, че е разположен между две
взаимно свързани отделения –
Детско и Родилно. С него ще може
прецизно да се диагностицира от
първите дни на раждането на всяко дете, да се прави ехография на
корем, повърхностни структури,
трансфонтанелна ехография и др.
В различните общини-партньори по проекта на АДО „Дунав”
Консултативно-профилактични
кабинети са изграждани на различни места – в болници и училища, според нуждите и възможностите, съобщи за „ТГ” местният
координатор Евелина Иванова. „В
началото на проекта бяхме общо
21 общини, но заради закриването
на болници, някои отпаднаха и до
финала стигнаха 16. В някои кабинети има цялостно обзавеждане
на помещенията, но ние решихме,
че е по-добре да заложим на покачествено оборудване, защото
болницата може да го обзаведе.

Проведе се обща процедура за
доставка на техника, макар че за
нас бяха определени 15 хил.лв.,
получихме ехограф с доплер на

стойност 25 хил.лв. Това е бонусът
за Тутракан – по-нов апарат, с
по-добри показатели.” – конкретизира още тя.
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а работна среща бе представен новият проект
на „Кетаринг БГ” ЕООД
"Създаване на Дневен център за
възрастни хора с увреждания в
гр. Тутракан", в който фирмата
си партнира с Община Тутракан.
Проектът е финансиран от
Европейският социален фонд и
Република България и цели укрепването и развитието на системата
от социални услуги в общността
на територията на община Тутракан, чрез повишаване възможността за социалното включване
и подобряване достъпа до услуги
на уязвими групи.
Ще бъде изграден Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в град Тутракан, в
който ще се предоставят комплекс
от социални услуги, създаващи
условия за тяхното социално
включване и интеграция. От тях
ще могат да се възползват целева
група от 40 човека, възрастни
хора над 18 години с физически
увреждания доказани чрез ТЕЛК.
Консултантът по проекта Ирена Маринова представи пред
присъстващите представители
на общинската администрация,
Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”,
Пенсионерския клуб и граждани
оновни дейности, свързани с
реализацията му. Ще бъдат про-

ведени процедури за подбор на
фирми – изпълнители и доставчици, подбор на екип за работа в
Дневен център за възрастни хора с
увреждания и неговото обучение,
подбор на потребители на Дневния център. Социалната услуга в
общността ще бъде предоставяна
за период от 10 месеца. За работа
в Центъра ще бъдат подбрани 14
души за следните длъжности:
ръководител, домакин, психолог,
трима социални работници, тру-

дотерапевт, медицинска сестра,
двама санитари – хигиенисти,
двама кухненски работници, рехабилитатор, музикален педагог.
Сградата, в която ще се помещава Дневният център за хора
с увреждания се намира на ул.
„Трансмариска”, в централната
част на град Тутракан и е частна
собственост. Тя ще бъде ремонтирана, като строителните работи
включват вътрешно измазване
и боядисване, обособяване на

зала за рехабилитация и зала
за трудотерапия, трапезария,
лекарски кабинет, изграждане на
подход за хора с увреждания с
подходящи парапети и настилка
към входа на сградата. Центърът
ще бъде оборудван и обзаведен
съобразно изискванията на стандартите за помещенията за хората
с увреждания. Залата за рехабилитация ще бъде снабдена с
велоергометър, магнитен апарат,
сензорна пътека и други пособия,

средствата, за които са осигурени
по проекта.
Собствения принос на фирма
„Кетаринг” се състои в закупуването на офис - компютърна
система, принтер, телефон-факс,
офис мебели, за кухнята - маси
и столове за хранене, кухненско
оборудване, а за залата за трудотерапия - телевизор, аудио
система, шкафове и др.
Дневен център за хора с увреждания ще стартира своята дейност
от 1 май и в рамките на 10 месеца
ще се предоставя комплекс от
социални услуги на клиентите си,
съгласно методиката за работа с
хора с физически увреждания,
утвърдена от Агенцията за социално подпомагане: Изготвяне на
индивидуални планове за работа
с всеки клиент, Социални и психологически консултации, Извършване на посредническа дейност
пред институции за реализиране
на социалните права на хората
с увреждания, Предоставяне на
административни услуги - помощ
при попълване на формуляри, писане и изпращане на писма, жалби
и др., Информационно обслужване - правна информация, информация за финансова подкрепа,
здравна информация и др. Ще
бъде изграден библиотечен кът,
за бенефициентите е предназначена и трудотерапия, музикална

терапия, развлекателна терепия
(екскурзии) и рехабилитация.
За ползвателите на социалната услуга ще бъдат осигурени
сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска.
Очакван ефект от реализацията
на проекта е постигането на социална интеграция на възрастните
хора с увреждания от община
Тутракан чрез изграждането на
Дневен център. Той е единственият по рода си в общината. Чрез
него ще се насърчи социалната и
културна интеграция на бенефициентите и ще се създаде добра
социална среда за подобряване
положението на целевите групи.
С включването на услугата
„Дневен център за възрастни хора
с физически увреждания” като
делегирана държавна дейност
за 2012 г. в бюджета на Община
Тутракан ще се създаде предпоставка за устойчиво развитие на
предлаганата услуга.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и Република
България. Цялата отговорност за
съдържанието носи „Кетаринг
БГ” ЕООД, гр. Тутракан и при
никакви обстоятелства не може
да се приеме, че този документ
отразява официалното становище
на финансиращите органи.
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С три доклада – на областните
четения "Водим бъдещето за ръка"
В

Калина ГРЪНЧАРОВА
рамките на националните педагогически
четения „Водим бъдещето за ръка”, в Тутракан
бе проведен общински кръг,
в който пред представители на всички детски
заведения и родители бяха
представени 14 доклада.
Форумът бе открит от
директора на ЦДГ „Патиланчо” Марияна Димитрова, а експертът „Предучилищна педагогика” в Регионалния образователен

инспекторат-Силистра
Диана Гайтанджиева със
своето приветствие даде
старт на четенията.
ОДЗ „Полет” и ЦДГ „Славянка” представиха своите
педагогически практики с
по 4 доклади, а ЦДГ „Патиланчо” – с 6. Във фоайето
на Общинския център за
извънучилищни дейности,
който домакинства събитието, педагозите от ОДЗ
„Полет” бяха подредили
изложба и пет постери.
Според специалистите,

четенията са преминали
много добре, на професионално ниво, експедитивно и
в рамките на регламента.
За участие в областни
педагогически четения,
които ще се проведат през
м. март бяха класирани три
доклада: „Образователни
технологии за изграждане
на представи за национални символи за деца от различни етноси” – на Росица
Петрова, старши учител
в ЦДГ „Патиланчо”, „Акция
„Антимързел” или някои ак-

Кметство – Преславци
Жени,
недейте остарява!
Бъдете като розите красиви и нежни,
защото вие сте това,
което ни кара всяка
сутрин да ставаме с
мисълта, че има за
какво да живеем!
Желая здраве и щастие на Вас и Вашите
семейства!

центи във възпитанието
на децата ни” – на Марче
Радева, старши учител в
ОДЗ „Полет” и „Тутракан
- домът на нашите деца”
– на Габриела Петрова,
старши учител в ЦДГ
„Славянка”. В областните
четения ще бъдат представени и всички постери.
Награди от името на
Община Тутракан получиха
номинираните за областните педагогически четения автори на доклади.

Честит 8-ми март!
Али ЗЮЛКЯРОВ, Кмет

Победителите в национална викторина получиха своите награди Работилница за идеи
Калина ГРЪНЧАРОВА
рез изминалата седмица бяха наградени
участниците от община Тутракан в Националния
конкурс-викторина, посветен
на делото на шейх Бедреддин. В залата на местната
администрация зам.-кметът
Румяна Капинчева поздрави
учениците от СОУ "Христо
Ботев", които единствени от
нашата община спечелиха
призови места и им връчи
награди.
Припомняме, че във втора
възрастова група (9-12 клас)
есето на Мирослав Николаев
от 10 б клас е класирано на
трето място, а с поощрение в

П

същата категория е отличена
неговата съученичка Димитрина Димитрова.
В раздел „Презентации” в
първа възрастова група (1-8
клас) второ място са завоювали Мерлин Юлиянова и
Иван Василев от 7 а клас,
а трето – презентацията на

Калина ГРЪНЧАРОВА
еминар-практикум за
начални учители под
наслов "Работилница
за идеи" домакинства миналата седмица Тутракан.
В него участваха учители
от всички училища в общината, както и техни колеги
от Силистра и Дулово.
Във фоайето на Общинския център за извънучилищни дейности бяха
подредени материалите

С

Моника и Росица Славови и
Глория Порожанова.
В следващата възрастова
група (9-12 клас) работата
на Каролина Христова от 9а
клас, специалност „Програмист”, е оценена най-високо
– с първо място.
Грамоти, парични награди
и сп. "Път" осигурени от КПД

"Родно Лудогорие", както и
с книги на Стефан Тошев и
Йордан Йовков, осигурени
от Общината, бяха наградени
призьорите в конкурса.
Директорът на СОУ „Христо Ботев” Дияна Станкова
поздрави също учениците и
подчерта, че се гордее с ус-

пехите им, както и с работата
на техните преподаватели по
история Маргарита Димитрова и Румяна Димитрова.
Тази година в конкурса са
участвали 256 ученици от
цялата страна, като тенденцията е към увеличаване интересът и броят на участниците.

Памет за Васил Левски

М

инута мълчание,
венци и цветя пред
паметниците на
Васил Левски в Тутракан
– така ще бъде запомнен
тазгодишният 19 февруари, когато в цяла България
бе отдадена почит към
делото и паметта на Апостола на свободата.
Пред паметника на Левски, който се намира пред
сградата на общинската
администрация, под звуците на Духовия оркестър,
слово по повод 138-та годишнина от обесването на
големия българин поднесе
кметът Г. Георгиев. След
него ученици от клуб „Приятели на библиотеката”
към НЧ „Васил Йорданов
- 1942 г.”, с. Нова Черна
представиха рецитала
„Левски – знаменосецът на
Свободата” по стихове на
български поети.

В честването участваха
и възпитаниците на СПИ
„Христо Ботев”, с. Варненци, облечени в четнически
униформи, много граждани
и гости на Тутракан.

***

Апостолът на свободата – велик и достоен
българин
За толкова велика личност може да се каже много
и е казано много, но думите
никога не стигат. Левски
винаги ще е в историята,
в сърцата и умовете на
всеки, наричащ себе си
българин. Той е символът
на свободата за България,
гордостта на нашия народ.
На 18 февруари учениците
от начален етап при СОУ
„Христо Ботев”, със стихове, песни и цветя, отдадоха
своята почит към великия и
достоен българин.

на участниците в тренинга – макети, потфолио на
класа или ученика, постери,
дидактични материали, албуми, анкети, похвални листи, пана, апликации, идейни
тематични проспекти и др.
По време на практикума
всеки участник представи
своите материали, като по
този начин между началните учители бе споделен
полезен опит и практика за
работа с учениците.
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Черните кукери – най-атрактивни в Перник

К

укерската група или т.нар черни
кукери към НЧ „Светлина-1904 г.”, с.
Варненци участваха в тазгодишния
20-ти юбилеен Международен фестивал
на маскарадните игри „Сурва” – Перник`2011.
И както навсякъде, където е стъпил
кукерски крак от селото, и публиката
на Перник бе превзета окончателно.
Кукерската група бе обявена за най-атрактивната.
Вчера по тутраканските улици, който
е имал късмет да ги срещне, със сигурност е опитал по гърбината си гегите
за здраве или пък се е намерил на земята
– пак по същата причина.
На Куковден кукерите посетиха също
СОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Патиланчо”.

„55 златни години – танци от извора на с. Варненци”
Калина ГРЪНЧАРОВА
НЧ „Светлина-1904 г.”
в с. Варненци не прави
изключение от типичната

за България картина да
е обществената институция, която изпълнява
сборни функции на библиотека, театър, школи по
танци, място за срещи и
беседи. За читателите ще
припомним, че през 2009 г.
културната институция, в
която всички от Варненци
се събират с удоволствие,
навърши респектиращите
105 години. Съвременната читалищна сграда е
построена през 1960 г. и
в нея до ден днешен кипи
живот – варненци пеят и
танцуват, веселят се и
споделят.
Съвсем в края на мина-

лата година там честваха
още един юбилей, на Танцовия състав, който изпълни
55 години. Неговият първи

ръководител е Димитра
Друмева, две години покъсно го поема Иван Гичков,
който увеличава актива и
подобрява дейността му,
разказва за читателите на
в. „Тутракански глас” секретарят на читалището
Олга Атанасова. Следват
Александър Василев и Иван
Стоянов, всеки, от които е
дал своя принос да го има
и днес Танцовия състав,
който спокойно може вече
да се нарече и ансамбъл,
защото съчетава танците с народното пеене и
автентичния фолклор.
Много и разнообразни
са изявите, участията и
наградите на Танцовия

състав – призови места
на Общински и Окръжни
прегледи на художествената самодейност, златен
медал от Републиканския
фестивал през 1983 г. В
по-близките години танцьорите са се представяли
успешно на национални
фестивали в Копривщица,
Велико Търново, Стара
Загора, Приморско. От
Международния фестивал
в Дорково те се завърнаха
с Диплом за отлично представяне и Сертификат за
група I-ва категория – Ансамбъл за изворен фолклор.
Фактът, че Танцовият
състав прехвърли половин
век дейност, ме изпълва
с огромно вълнение, казва
Олга Атанасова. Някои от
самодейците са тук от
ранна детска възраст и

Народните традиции се тачат

продължават да са членове на съставите. Други
активно работят всеки
ден за просперитета на
читалището. Ползата за
всеки от нас идва от самия
факт на съпричастност
към родното. Затова се покланям до земи към създателите и продължителите
на танцовия състав, а и на
всички останали състави
към нашето читалище. А за
Празника на самодееца, от
сърце им пожелавам здраве
и с много любов да идват с
читалището и да помнят,
че преди всичко са българи. Носете в българското
в сърцето си!, заключава
Атанасова.
На снимките:
акар, че месец изТанцьорите през 1957 г.;
мина от Бабинден,
В дясно: 2010 г. - чествана страниците на
не на 55-годишния юбилей вестника ще ви припомним
за него, този път във вариант от с.Варненци.
В общи линии традицията и тук е същата – на
от Игнат Добрев.
Бай Иван си спомня и един първо място е емоцията
любопитен случай от 1960 г., ко- съпровождана от пресъздагато докато играели на сцената на ване на празничния обичай.
Рада Добрева, Петкана
Русенския театър, тя се откачила.
Стоянова,
Катерина ДиИван Янакиев участва като танмитрова,
Снежана
Марицьор и музикант на много фестивали. С кукерите той ще запомни нова, Олга Атанасова под
фестивала „Сурва 2004”, гр. звуците на хармониката
Перник, а с танцьорите – участия на Хараламби Йорданов
във Велико Търново, Копривщица, посетиха 83-годишната
първите фестивали в Русе, Алфа- Милана Черникова, която

М

Иван Янакиев - самоук кавалджия и дългогодишен танцьор

Р

оден през 1932 година в с.
Задруга, Кубратско. Там
е живял до 1940 г., след
Крайовската спогодба семейството
му се завръща в с. Варненци. Той
разказва, че от дете помни как бил
закупен първия радиоапарат, как
се събрали хората в селото и го
слушали всички. Баща му Стоян
обичал много народна музика и
карал четиригодишния Иван да
танцува на масата. Той и сега помни, че на един Димитровден, баща
му купува кавал. През 1946 г. малкият Иван сам започва да се учи
да свири, така и досега изпълнява
всички автентични хора и песни,
които се играят и пеят на село.
Иван има двама братя и една
сестра – Марина, която живее
също във Варненци. Малкият му
брат загинал при катастрофа. Бил
голям танцьор, играел в ансамбъл
„Найден Киров” в гр. Русе. Големият му брат не се занимавал с
музика - бил счетоводител.
Още през 1952 г., когато Иван
служил във флота, започнал

сериозно да се занимава с танци
в поделението. След три години
служба се връща на село и се
включва в живота на самодейците към читалището. Заедно с
Мита Друмева сформират танцов
колектив. Активно играе до 1984
г. След като по-възрастните музиканти Тодор Игнатов – кавал и бай
Игнат – хармоника, си отиват от

тоя свят, той започва да свири на
кавал, а Хараламби Йорданов на
хармоника. Този тандем е запазен
и до днес. Те участват в живота на
читалището повече от 50 години.
Партньорка по танци му е била
Дечка Игнатова, която и сега
участва в културния живот на с.
Варненци. На известната Варненска сборенка момите се научават

тар, Дулово, Кайнарджа и др.
Той не съжалява за изминалите
години, а само за това, че занаята
му на музикант и танцьор на никой
от семейството си не е успял да
предаде.
Нека си спомним и за първите
музиканти. Това са: Велико Павлов – гъдулка, Тодор Игнатов –
кавал, Игнат – хармоника, Йордан
Кулев – акордеон, Тодор Друмев
– гъдулка, Станко Димов – акордеон, Тодор Димитров – акордеон,
Марин Янев – гъдулка и Игнат
Тодоров – гъдулка.
Записа: Олга АТАНАСОВА

е бабувала на времето на
много родилки в селото
и още семейния лекар д-р
Калинка Милкова и фелдшер
Серафим Ангелов (на сн.,
който за съжаление скоро
след това е починал). Кърпа
и сапун, измиване ръцете
на бабата – това е бабинденският ритуал, който се
изпълнява.
След него в салона на
ПК „Добруджа” повече от
петдесет жени си устроиха празнично веселие.
Сладкодумният кмет на с.
Варненци Георги Василев
бе сред първите, които ги
поздравиха.
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Румяна
КАПИНЧЕВА

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Кристина
ТОНЕВА
гр. Тутракан

гр. Тутракан

На всички жени

Спокойна любов

Когато си до мене съм спокойна.
Денят се слива с вечността.
Дочувам сякаш песен сладкопойна,
но всъщност чувам ти гласа.

Заспивам тихичко до твойто рамо.
Сънувам твоите ръце, очи.
Събуждат в мен дете голямо
и… сладкопойна песен в мен звучи
Усещам топлите ти мили ласки
Усещам мириса на ангелски крила
Съня пропъжда всички лоши краски
и... чувам аз на славей песента.
Да слушам тази песен мога вечно,
защото тя от твоето сърце звучи.
От ласките ти пия безконечно
и моята любов към теб струи.

Влюбена бях!

Влюбих се във теб случайно,
Нямам вина за това.
Исках да бъде безкрайно,
Но ти уби любовта.

Силно обичах те лудо,
сляпо ти вярвах – влюбена бях.
Но ти ми отряза крилата,
с които тъй вярно живях.
Как да обикна друг, кажи?
Как да свикна без твоите очи?
Как да живея, да дишам?
Боли…
Как да се смея отново?
Мълчиш.
Всичко ме връща само към теб всяка дума, всеки жест.
Спомени нахлуват в мен
и не мога без теб нито ден!

годината. Водещи на финалния концерт с българска
музика бяха Мария Илиева
и Орлин Павлов, а в него
участваха 19 изпълнители.
В крайна сметка, България
ще бъде представена в
56-ото издание на конкурса
Евровизия с песента “На
инат” изпълнена от Поли
Генова. Домакин на тазгодишната Евровизия ще
бъде Дюселдорф, Германия.
Моnа е родом от Силистра, по бащина линия е от

като пролетта!
Бъди гореща
като летен зной във обичта!
Бъди цветуща
като есента!
Бъди ти люта като зимата
във любовта!
Бъди ти просто жена!

Носталгия
Навън вали и тъжно е,

а в мен е толкоз леко че с мен си ти и в моя сън
макар и тъй далеко.
Далеко си, какво от туй,
че не те виждам често,
нали си с мен и в моя сън
макар да не е лесно.

„Пътят към славата” с Румяна Капинчева

Моnа - трета за

Калина ГРЪНЧАРОВА
18-годишната Монислава
Недева – Моnа се класира
трета в конкурса „Българска песен в конкурса „Евровизия`2011”. Тя изпълни
песента “Teen Life” и събра
осем точки от вота на
журито и зрителите. Зад
нея останаха D2, Милена,
Уикеда и др.
Бляскавото шоу в зала
1 на НДК се превърна в
най-голямото телевизионно музикално събитие на

Бъди ти нежна

Калина ГРЪНЧАРОВА
„Опитваме се да разберем всичко за трудния и понякога неблагодарен път към славата” – анонсира
влизането на зам.-кмета Румяна
Капинчева в студиото на ТВ7
водещата Камелия. Всъщност, в
излъченото на 22 февруари телевизионно предаване „Споделено с
Камелия” участваха също Наско от
БТР, шестата на „Мис Свят” Жени
Калканджиева, музикантите, баща
и син - Недялко и Денислав Стойчеви от Димитровград.
„Пътят към славата” бе темата
на техните коментари.
„Реших да представя моята
гледна точка за славата в стихотворна форма”, каза Румяна
Капинчева, която изненада всички
със своята творба и заслужи бурните аплодисменти на публиката.
Защото
„Единствен ти си знаеш,
но според мене, славата е мит.
И, ако паднеш, да признаеш –
тутраканския край. От
шестгодишна се занимава
с музика. Участвала и печелила множество конкурси
за забавна песен. През 2004
г. завоюва Гран при на конкурса „Речни ноти”, а през
2008 г. бе в десетката на
„Мюзик айдъл”. Преди да се
установи в София е свирила и пяла с група „Нафталин” в родната Силистра.
Понастоящем Моnа е
дванадесетокласничка в
I-ва частна английска гимназия „Уйлям Шекспир” в
столицата. Има договор
с популярната промоушън
компания „София Мюзик Ентърпрайсис” на Димитър
Ковачев - Фънки и Иван
Несторов – Амебата. Там
тя работи с Мария Илиева,
която води музикалната й
подготовка.
Родителите й я подкрепят изцяло в амбициозните
й музикални занимания, а
най-щастлив от успехите
на Моnа е нейният дядо –
зам.-кметът на Община
Тутракан Иван Недев.

не е най-важно да си знаменит.
Най-важно е душата да е чиста,
да пее в теб едно гласче:
„Животът е безкрайна писта
и всичко е във твоите ръце.”
„С това стихотворение отговорихте на всички мои въпрос,
които аз щях да ви задам - по найпрекрасния начин – преплетено в
думи и казано много истински.
Недялко да го облече в песен,
Денислав – да го изпее и изсвири,
Жени – да осигури момичета за

клип, Наско също ще помогне, а
аз ще го пусна в моето предаване.
Ето шанс, ето как се обединихме.”
– възкликна Камелия след последните строфи.
„Аз преживях една драма, имах
мозъчен аневризъм, разказа в
студиото Румяна Капинчева. И
след него, когато всички ме бяха
отписали, аз реших, че най-важното нещо е това, което си направил
да го покажеш на света. Всичко,

творенията, те непременно ще
се чуят, особено сега, когато има
Интернет.”
През миналата година Румяна
Капинчева издаде 4 тома с пиеси
„Провинциална сцена”, стихосбирката „В шепичка събрани
стихове”, два тома на книгата
„Коледно пътуване” и детската
книжка „Приключението на едно
Сандалче”. Всички те са отпечатани в издателство „Ковачев”. Пак

което бях написала го издадох.
След което, ми направиха сайт,
оказа се, че много хора са ми
чели стихотворенията. По тях са
направили импресии – облекли
са ги в музика и картини.
Искам да ви кажа, че вие имате като мен малка регионална
слава, обърна се тя към двамата
рокаджии от Димитровград. Човек
трябва непременно да се стреми,
без да си мисли, че трябва да
става „славен” и ако си издава

там под печат са още три нейни
творби – „Одриският владетел”,
„Различните цветя” и „Историята
на едно небесно джудже”.
Софийското издателство „Захарий Стоянов” отпечата миналата
година още един том с пиеси,
който е със заглавие „Резерват
за марсианци”.
Официалното представяне на
нейните книги пред тутраканската
общественост ще бъде осъществено през пролетта.
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Анастасия ЯКОВА от
Тутракан подготвя книга,
която някои читатели ще
приемат като автобиографичен разказ, но авторката
счита, че това са страници
за живота на едно поколение.
Вестник „Тутракански
глас” ще представи част от
новата творба.
от стр. 1
Продължeние
от миналия брой
Вода в домовете също нямахме. Цялата улица носехме вода за пиене от една
чешма, която се намираше
до сегашната фабрика „Лодкостроител” или от чешмата
на Чатала. За пране и къпане
вода се носеше от реката.
Често пъти ние забравяхме
за тези задължения, а вечерта
уморените ни родители ни
пердашеха порядъчно. Вече
към 1960 година построиха
чешма чрез водопровод, една
за цялата улица, но носенето
беше вече по-поносимо.
Особена атракция за града
беше пристигането на големите кораби на пристанището.
Те превозваха хора и товари
от Русе за Силистра. Това бе
единственият организиран
транспорт. Големите кораби
бяха – „Георги Димитров”,
„Александър Стамболийски”
и „Цанко Церковски”. Виждаха ни се огромни. Престоят
им бе някъде към два часа,
докато докерите /тогава им
казвахме – хамали/ пренесат
товарите им. Пускаше се
музика, която се чуваше в
почти целият град. Хората се
събираха на пристанището,

Там, край реката....

1-10.03.2011 г.

Детството или славната улица „Кърпачев”
варяха. Много вкусни ни се
струваха. Децата от махалата
Виолета, Джико и Ваньо Агопови, Санди и Трифон Калчеви, техните сестри Петранка
и Емилия, Николай и Стоян
Камбурови, братовчедите ми
Гошо и Недялка, Енчо и Валя
Сулай, Анка Хараламбиева,
Симеон Еленков, братята Кольо и Антон Михови, по-късно
Димо Рашев още много други
бяха във вихъра на игрите.
Момееха се по-големите Елена Камбурова, братовчедката
ми Димитричка Донкова, Петранка Калчева - те не играеха
с нас, а се събираха и заедно
си споделяха младежките
вълнения. Искам да спомена Васил Калчев и Васил
Караненов, много сериозни
момчета, впоследствие станали летци.
С нетърпение очаквахме
пролетния фестивал на самодейното изкуство. Той се
провеждаше на специално изработена естрада в Боровата
гора. Целият град се стичаше
да гледа певчески и танцови
състави от предприятията и
селата. Родителите ни вземаха
храна за обяд и там престоявахме цял ден.
Така беше и с футболните
срещи. През седмица целият
град се стичаше на стадиона.
Обличаха си новите дрехи
и тържествено отиваха като
на ритуал. Отборът ни беше
много престижен и някои привърженици се разболяваха от
емоциите, така се вживяваха
силно. Погледите ни бяха

в единствения ресторант ”Република”, който се намираше
на пристанището, на мястото
на сградата на Митницата. Той
не можеше да побере всички,
затова се чакаше на опашки.
Атрактивно бе и единственото фотостудио, което наричахме „Фото Живко” на името

градина, която бе на мястото
на блок „Дунав”, на пристанището. Тя бе единствена в
града. Съществуваше и полудневна детска градина, която
бе на Текето с учителка Живка
Рашева. Наричаха я Кирчево
училище.В последствие стана
турско училище.
Директорка на целодневната детска градина бе др.
Каврукова, а учителките, които
помня - А. Кътева и Й. Ганчева.
Дворът беше много голям и
там играехме, преди всичко в
пепелака, ровихме в пръста
и строяхме с клечки. Играчки
почти нямаше.
В махалата си правехме кукли от кърпички и парцалчета,
които ни даваше леля Анка –

шивачката.
Само една кукла имах, от
новогодишното тържество в
Конопената фабрика, където
работеха родителите ми. Помня, че рецитирах стихотворение на руски език, което ме научи майка ми. Та, тая кукла бе
заек и ние с брат ми отрязахме
ушите, за да прилича на кукла.
След голям рев, майка ми даде
пари да си купя една топка,
средна големина, наполовина
синя и другата половина червена. Цялата махала играехме
с нея, но много си я пазех. Ние
имахме много голям двор,
който ни измъчваше, защото
трябваше да копаем. Баща
ми беше направил як лост в
двора, на който играеха всички
деца. Отглеждахме прасе и
кокошки, които ни се качваха
на рамото, когато се хранехме
навън и котки, с които спяхме.
Това бе действителността,
в която живеехме. Чувствахме
се щастливи, защото имахме
свободата, нашата улица „Кърпачев” и Дунава. От махалата
излязоха честни и добри хора
и сега ни става хубаво като се
видим, уважаваме се. Чувстваме се като роднини. И си
помагаме.
Славна улица! Тук живееха
преди всичко средна интелигенция, но имаше работнически семейства и рибари. В
нашата къща, на първия кат е
била лодкарската работилница на Михови. Беше огромно
помещение, което ползвахме
за мазе, а често пъти и за игра.
На улицата живя семейството на Александър Сулай /
унгарец по народност/, а другите му братя живееха на други
улици. Те бяха по с по-високо
образование и ранг от всички
други на улицата. Александър
бе директор на „Винпром” и
председател на футбола в
Тутракан, жена му – начална
учителка. Къщата им беше
по-представителна и с много
стаи. Те първи в махалата си
купиха чернобял телевизор

към 1963-64 г. Всички ходихме като на кино да гледаме
това чудо. Сядахме кой къде
намери място, дори и на пода.
Те имаха три деца: Енчо, Валерия и Димитричка. Валя ми
бе съученичка и в последствие
състудентка.
Имаше още едно уникално
семейство - Камбурови. Те
също имаха три деца. Майката, леля Койка, дълги години
работи в местния хотел. Бащата, бай Митьо Камбуров,
много се занимаваше с децата
от махалата и им измисляше
прякори, които си останаха за
цял живот.
Тук живяха и много добри
футболисти, които имаха голям успех. Това бяха Петър
Костадинов – Кикито, Унтата,
Габровски, Кольо Мушморока.
Анчо Сома, един много добър
футболист, беше родом от
Видин и служеше в нашата
застава. След службата стана
тутракански зет и доста време
игра в нашият отбор”Панайот
Хитов”.
Добър спортист бе и Трифон
Калчев, който прославяше
града със спортна гимнастика. Впоследствие служи като
танкист, но при учение остана
инвалид на количка. По-късно
почина. Това бе човек със силно атлетично тяло и дух.
Иванка Наумова, беше много добра плувкиня, стана майстор на спорта по плуване
и треньор в Русе. Искам да
спомена Васил Калчев и Васил
Караненов, много сериозни
момчета впоследствие станаха летци.
Улицата влезе в архивите
на българското кино с това, че
тук се снимаха няколко филма
- първите серии на хитовия
сериал „На всеки километър”,
„Михаил Строгов” и „Записки
по българските възстания”.
Много хора от улицата участваха като статисти в тях, а
след това се разпознаха във
филмите.
Следва

„ТЪРПИ И ЩЕ СИ СПАСИШ ДУШАТА” или
ДОКОГА ЩЕ СМЕ ПРИМИРЕНИ И МЪЛЧАЛИВИ?
Корабът "Александър Стамболийски" на
тутраканското пристанище

за да погледат. През лятото
ние всеки ден ходехме да
посрещаме и изпращаме
кораба. Голямо събитие бе
изпращането на младежите
за отбиване на военната
служба. Това ставаше тържествено, а изпращащи бяха
от целия град. Рядко пъти се
случваше да пътуваме и ние.
На горе, към Русе, пътуването
беше дълго - 5 часа и половина. Имаше и ресторант на
кораба, но кой можеше да си
разреши да го ползва?
За селата от Тутракан до
Малък Преславец пътуваше около 20-местно малко
корабче. Лятото на 1959 г.
вследствие на голяма буря
с градушка, корабчето, което
пътуваше към с. Пожарево
се обърна и водата погълна
много от пътниците.
На пристанището отсядаха
и шлепове превозващи различни стоки: пясък, въглища,
пшеница. Много ни харесваше, когато стоварваха цвекло.
Вечер ние, децата, отивахме
и тайно си вземахме по няколко глави. Носехме ги в къщи
и майките ни ги печаха или

насочени, например, към Маринка Сулай - тя правеше атракции от емоции, чрез викове,
ритници и ръкомахане.
Не мога да не спомена и гезмето, което ставаше на крайбрежната улица. ”Движението”
/така му казваха/ ставаше
от днешния ”Лодкостроител”
до старата автогара. Всяка
неделя вечер, макар и изморени, хората задължително
си обличаха празнични дрехи
и излизаха на „движението”.
Хващахме се под ръка по 3-4
и правехме разходки цели
часове по един и същи маршрут. Тук ставаха задевките на
вече порасналите момичета
и момчета. Хвърляхме си погледи и само най-смелите се
разхождаха по двойки. Имаше
интересни тараби като огради,
циментови колони с дълги
тръби по протежението на
тротоарите, построени още от
румънско време. Изморените
сядаха или се облягаха на
тях, гледаха и коментираха
преминаващите моми и ергени. Краят на движението се
отбелязваше с пиене на бира

на собственика. То се намираше на мястото на днешното
Читалище. Студиото беше
предимно на открито. Бай
Живко си завираше главата
в дългия черен платнен, като
хармоника канал и ни караше
дълго време да поддържаме
усмивка, т.е. да се зъбим.
Поставяше ни на ръката часовник и правеше снимките с
опряна на бузата ръка, за да се
вижда часовникът. Често пъти
предлагаше на хората чужда
снимка. Човекът отказваше
да я вземе, но той натикваше
снимката с думите: ”Ти си, не
можеш да се познаеш!” Майка
ми също имаше такава снимка,
на която не можа да се познае.
Занесе я в Украйна, а близките
й се чудят защо не си прилича?
Край пристанището се намираха халите. Там се поместваха млекарски, месарски,
зеленчуков и хранителни магазини. Бяха мръсни, влажни
и нехигиенични. Но това бе
действителността.
Такъв бе градският живот!
До седемгодишна възраст
ходих в целодневна детска

Анастасия ЯКОВА
Прочетох няколко пъти
двете интервюта със съветниците Мариян Ганев и
Милен Филипов във вестник „Тутракански глас”
относно План-сметката
за разходването на приходите от такса „Смет”,
които заедно с Красимир
Петров, единствени поставиха този проблем да
се дебатира на сесия.
Миналата година Общинският съвет гласува увеличение на такса „Смет”,
но нали електоратът си
мълчи и през тази година - давай още. А каква е
картинката със сметта,
вижте я на снимката! Благодат за котките, кучетата и бедстващите просяци, ровещи в казаните за
смет! Вие, госпожи и господа съветници, виждате
ли тая картинка или ако я
виждате много ви хареса?
Може би сте уверени, че
така се налага.
Питам защо никой от управляващите в общината
не обясни по вестникарските страници къде отиват
парите от таксата? Дайте отчет, вие сте длъжни
да сторите това! Търсят
ли се алтернативи за поевтиняване на услугата?

Контролира ли някой как
върши дейността си фирмата? Къде отидоха графиците за сметосъбиране
и изпълняват ли се те?
Недоумявам, защо населението избира съветници,
защо с такова доверие и
надежда пуска вот за тях?
Чии интереси обслужват?
Или гласуването става под
команда на заинтересовани лица?
Но „Мълчи народа!”, както го е казал Христо Ботев в своето стихотворение „Елегия”.
Това ли е пътят за промяна - с мълчание и прими-

рение?
Пак ще дойдат избори,
пак ще чуваме обещания
и ще се наслаждаваме на
изкуствени усмивки. Хората наредени в листите за
съветници ще спят спокойно, стройните редици
на електората на партиите ще гласуват за тях,
така са свикнали, така и
ще си върви животът в
Тутракан.
„Търпи и ще си спасиш
душата”, пак завършвам
с Христо Ботев, нашият
велик поет, чиито стихове
са писани сякаш в днешни
времена.

хоби
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В кухнята на Мариян Иванов от Радио Шумен
Продукти:

Попска яхния

Месото от едно по-малко пиле; 5-6 глави лук; 4-5
яйца; сол, червен пипер,
бахар, дафинов лист, магданоз и др. на вкус

Начин на приготвяне:

Пилето се сварява до степен да може месото да се
отделя от костите. Лукът
се нарязва на „лунички” и се
задушава в мазнина. След
като поомекне, се добавя
месото и червения пипер,
леко се запържва. Добавя
се вода (или бульон от
пилето) и подправките.

Когато и месото се свари
окончателно, яйцата се
чупят и се сипват целите.
Не се бърка, за да запазят
целостта си. Когато се
сварят, яхнията е готова.

Мусака със сирене и зеленчуци

Продукти:

1,5 кг картофи; 100 г
краве масло или маргарин;
150 г кашкавал; 350–400 гр.
натрошено сирене или извара; 2 тиквички; 4 гл. лук;
2 супени лъжици брашно; 2
яйца; 2 чаени чаши прясно
мляко; магданоз, черен пипер; сол и др. на вкус

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват,
сваряват и нарязват като
за мусака. Зеленчуците (аз

ползвам тиквички и лук, но
можете да експериментирате) се задушават в част
от мазнината с подправки.
Тавичката се намазва с
малко мазнина, нареждат
се картофите, отгоре –
задушените зеленчуци, а
над тях – сиренето. Брашното се запържва леко в
останалата половина от
маслото и се разрежда с
прясното мляко на сос, към
който постепенно и при
непрекъснато разбиване се
прибавят яйцата.
Ястието се залива с приготвения сос, поръсва се с
настъргания кашкавал и се
пече във фурна при умерена
температура.
За препоръчване е да се
консумира охладено, поднесено с кисело мляко.

400 – 500 гр. гъби (може
пресни или от консерва),
1 гл. лук; 200 гр. домати
(пресни или от консерва);
300 – 400 гр. свински черен
дроб; 250 – 300 гр. ориз;
сол, черен пипер, чубрица,
риган и др. на вкус

Начин на приготвяне:

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.

Меню за седмицата

Продукти:

Лукът и черният дроб се
запържват в мазнина. Добавят се гъбите, доматите и подправките и ястието се оставя да къкри на
по-слаб огън. В тавичка
се запича ориз, също с
подправки. За да не става

Доставка на храна до дома

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Катино мезе с черен дроб
Мариян ИВАНОВ е журналист от Радио Шумен, редактор в екипа на програма „Днес”. Освен, че е един от найдобрите водещи, той се изявява в неочаквано за мнозина
амплоа – превъзходен кулинар.
Ценител е и на хубавото вино.
С публикуваните в този брой рецепти и снимки на ястия
той участва в конкурса на фирма „Кетаринг БГ” и в. „Тутракански глас” за кулинарни рецепти, които ще намерят
място в обедното меню на ресторант „Москва”.
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сух, аз му добавям вода,
докато спре да поема и го
бъркам често. Оризът се
сервира в чинията, заедно
с гозбата.
Оригиналът е със свинско месо, но с черен дроб
ми допада повече.

28.02 - Понеделник

02.03. - Сряда

ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.00 лв.
Зеле с ориз на фурна - 300 гр.
- 2.00 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0,60 лв.
Общо: 3.60 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофени кюфтета с гарнитура - 300 гр. - 2.40 лв.

ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0,90 лв.
Кюфтета по ориенталски - 300
гр. - 2.30 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.80 лв.
Общо: 4,20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско с картофи - 300 гр. - 2.90 лв.

01.03. - Вторник

04.03. - Петък

ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Зеле с ориз на фурна - 300 гр. 2.00 лв.
Крем карамел - 150 гр. - 1.00 лв.
Общо: 4.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пилешки жулиени със зеленчуци - 300 гр. - 2.80 лв.

ОБЯД
Супа с кисело зеле - 350 гр. - 1.20 лв.
По рецепта на Анастасия Якова
Леща яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Макарони на фурна - 250 гр. 1.00 лв.
Общо: 3.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.

Хляб - 1 бр. - 0,75 лв.; Хляб - 1/2 - 0,40 лв.; Хляб - 1/4 - 0,25 лв.

Боб с кайма по мексикански
Продукти: 2-3 ч.ч. боб,
1 глава чесън, 1 глава лук,
200 г кайма, 200 г бекон,
3-4 домата, 1 ч.л. "Табаско"
сос (при липса – с чили
сос), 1 люто чушле, червен
пипер, черен пипер, сол,
зехтин, риган, чубрица.
Начин на приготвяне:

Първо варим боба отделно. Нарязаният бекон и
каймата се запържват в
зехтина. Добавяме чесъна,
соса, чушлето, нарязаните
домати, вода или бульон и

го оставяме да се вари до
сгъстяване. Добавят се
нарязаният на лунички лук
и изцедениият боб и варим
още малко.

"Бабо, покажи ми..."
Радка СТЕФАНОВА,
Библиотекар
дин от най-жизнените обичаи в пролетните традиции
у българите е киченето с
мартеници. Те са дълбоко
вкоренени в бита на на-

Е

шия народ. Мартениците
са особен накит и имат
самостоятелно обичайно
значение. В рамките на
поредицата „Бабо, разкажи ми”, в следобедните
часове на 25 февруари, в
читалищната библиотека

на село Нова Черна се
събраха членове от клуба
„Приятели на библиотеката”, деца, майки и баби
от различните етноси,
които изработиха мартеници. Те не само вплитаха
бяло-червените нишки, а и

показаха какво се прави на
празника.
Вечерта премина под
мотото „Бабо покажи ми”.
Децата с радост слушаха
разказите на баба Дяна
Парашкевова - защо се
правят мартеници, на
баба Юнзеле Касим - защо
се премятат червени дрехи навън, на баба Афизе
Зейнула - защо на този
ден не трябва да има бели
дрехи, на баба Маринка

- какви мартенички е правила като дете и др. След
това всеки беше хванал
кълбо и от сръчните ръце
на деца и възрастни бяха
изработени още красиви
мартенички. Радка Акпунарлиева, макар и да не
присъства, бе изпратила
собственоръчно изработени мартеници.
Светлана Спасова прочете „Легенда за мартеницата” от Васил Стани-

лов, а децата рецитираха
стихове от книгата „Мартеници” на Александър Вутимски. По мултимедията
предоставена по програмата „Глобални библиотеки
България” звучаха песни за
баба Марта и пролетта.
Желанието на всички
беше мартеничките да
бъдат подарени на децата
от ЦДГ „Славянка” в Нова
Черна, които най-много ще
им се зарадват.
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за всекиго по нещо...

ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОНЧ "Н.Й. ВАПЦАРОВ-1873”

Ви канят на

Празничен концерт

„ТРЕТИ МАРТ - ДЕН СВЕТИНЯ"
посветен на Националния
празник на България
на 2 март (сряда) 2011 г. от 17.30 часа
в салона на Читалището
Вход: 1.00 лв.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866 / 60621
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
Факс: 0866 / 60636
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

Съобщение
От 1 март 2011 г. Община Тутракан ще подпомогне пенсионерите над
70-годишна възраст като им предостави възможността за безплатен
автобусен превоз по линиите на градския транспорт. Картата ще бъде
поименна и няма да може да се преотстъпва. Освен картата, в автобуса,
пенсионерите ще трябва да предоставят и личната си карта, с която
да удостоверят възрастта си.
Желаещите пенсионери следва да посетят Информационния отдел
на Общината на първия етаж в сградата, откъдето срещу лична карта
да получат своята карта за безплатно пътуване.

“Тепсихора” ЕООД,

Зов за помощ!
На 12 февруари т.г.,
38-годишният Живко Пенев Тончев от гр. Тутракан е претърпял тежка
автомобилна катастрофа на път за работа в
съседна Гърция, където
от няколко месеца е на
гурбет. В момента той се
намира в гръцка болница
със счупени крак, ребра и
прешлен.
„За съжаление, бедността върви ръка за ръка
с нашето семейство”
– пишат до редакцията
на в. „Тутракански глас”
неговите близки и отправят своята молба за финансова помощ към всички
читатели.
Живко трябва да бъде транспортиран до София
за спешна операция. За всичко това са необходими
средства, които семейството и близките му нямат.
"Градът ни е малък и всички се познаваме, затова се
обръщаме към тутраканци да отворят сърцата си и
да помогнем на Живко Тончев" - призовават още те.
Банковата сметка е в ЦКБ АД, клон Тутракан, на
името на Кристина Тонева Йотова.
IBAN: BG07CECB97901088797800

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!

тел.: 0894 204 486

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

“Милб ол” ЕОО Д, гр. Тутр ак ан
пред
ла
га зе
лен
чу
ко
ви се
ме
на,
зелен грах “Болеро” и слад
ка ца
ре
ви
ца
на MAY SEED - Тур
ция
За справки: в офиса на ул. “Трансмариска” 3,
бл. “Бор”, ет.1 /срещу пощата/ или на
тел: 60303 и GSM: 0887 380 192, Нури Мутиш

Д-р Петкова
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.

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 230 596
Петра Пенчева – 0885 505 250
Костадин Манев, Кмет - 0899 993 622
Свещеник Йордан Николов – 0884 939 365

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
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Подарявам
Блузки – 3 бр., екипи – 2 бр., обувки – 1 бр. за момченце
до 2 год. Всичко е ново.

Звънете на тел.: 0885 478 514

Продавам

гр. Тутракан

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

1-10.03.2011 г.

Двудневна екскурзия
на 9 и 10 април 2011 г.

ТУЛЧА - ЧЕРНА - БРАИЛА
1-ви ДЕН – Отпътуване 7:00 часа по маршрут Тутракан -Силистра–Черна. Посещение на румънския манастир
посветен на Св. Андрей Първозваний.
Пристигане в Черна - посещение на родната къща на румънския поет-класик Панайот Черна – българин по произход.
Отпътуване за Тулча. Панорамна пешеходна разходка
в Тулча - българската махала, църквата “Св. Георги”
построена от българските занаятчии. Настаняване в
хотел, нощувка.
2-ри ДЕН – Разходка по крайбрежието и центъра.
13:00 - Отпътуване за Браила – Преминаване на р. Дунав
с малък ферибот, пешеходна разходка в центъра и запознаване с местата свързани с българската история.
Отпътуване за Тутракан - 16,00 часа .
Цена: 75 лв. без нощувка
125 лв. с нощувка /заявява се при записване/
Цената включва: транспорт, пътни такси, медицинска
застраховка, екскурзоводско обслужване, „Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на екскурзията.
Цената не включва: вход за родната къща на Панайот
Черна – 2 леи
Разходка с корабче в румънската делта – oт 15 до 20
EUR /заявява се при записване по желание/
Музей-аквариум – вход - 15 леи за възрастни, деца - 5 леи
Бележка: Цената „без нощувка” е за туристи, които
имат роднини и биха предпочели да нощуват при тях.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия
родител – нотариално заверено пълномощно от липсващия
родител
- деца под възрастта за издаване на лична карта – валиден задграничен паспорт
Записвания: Анастасия Якова тел. 65890,
0895425453, 0887553884

двустаен тухлен апартамент
на 4-я етаж в бл. „Терма”.
Тел. за връзка:
0886 340 278

Продавам
Китара – нова – 60 лв.
Детска количка, лятна – 40 лв.
Детска люлка, стайна – 45 лв.
Детско конче, кърбалка – 15 лв.
Столче за хранене „Чиполино” – 50 лв.
Вечерна рокля, дълга, с ръкавици, цвят-син (бална
рокля) – 40 лв.
Официален костюм – панталон с туника – 30лв.

Звънете на тел.: 0885 478 514

"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 обява до 10 думи

1-10.03.2011 г.
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Той е малък, но вече знае…
Ч

етиригодишният Виктор Горанов е от Тутракан. Сами
се досещате, че за хлапе на неговата възраст ежедневието
и светът наоколо са изключително интересни. Той по свой
начин интерпретира случки и ситуации – така че най-напред
ти идва да се засмееш, а после и да се замислиш.
Със съдействие на майка му - адвокат Елка Горанова, която
събира неговите словесни бисери в профила си във „Фейсбук”,
и читателите на в. „Тутракански глас” от този брой стават
съпричастни с тях.
Ако и вашите дечица „ръсят” подобни бисери можете
да ги изпращате на e-mail: tgbg@abv.bg или на адрес: 7600,
Тутракан, ул. „Трансмариска” 6, ет.3, редакция на в. „Тутракански глас”.

ушите с кибритена клечка, на чийто край навила памуче.
При това Виктор заключил, че това е клечка за печка.
- Искам компот от краставици-и-и!
- Не съм аз като съм гладен!
- Аз ще имам рожден ден на 11 август! /заявява Виктор,
който е на 4 г. сега/.
- И на колко години ще станеш през август?
- На 10!
- Мамо, якето ми мирише на сняг!
- Мамо, вие с татко сте гаджета, нали?
- Амии-и-и, да! А какво правят гаджетата?
- Как какво? Гушкат се! И се целуват!
/Да си призная, не посмях да разпитвам повече/

- Вики, какво правиш?
- Търся на чехъла брат му!
Виктор в полунощ се изстрелял от стаята на баба си,
за да дойде при мен. По това време съм спяла N-тия си
сън, та с топ не можеше да бъда събудена. Затворил
вратата към терасата, и се оказал в хола, без да може
да отвори нито една от вратите... Спал на дивана, завит
с покривката от масата. Да се смееш ли, да плачеш ли…
Продължение на Викторовото спане в хола:
Тази вечер Виктор се опитва да отвори вратата на
хола и не може. Опитвам и аз - пак не става. След няколко минути мъки Виктор заявява: Айде-е-е, пак ще се
завиваме с покривката!
- Баба ми чисти ушите с клечка за печка!
Превод: Баба му го е къпала и след това той я е питал
има ли клечки за уши. Тя казала, че няма и му изчистила

- Мамо, обади се на татко!
- Добре, а какво да му кажа?
- Ами, че си гадже!
- Мамо, като порасна ще ми купиш ли самолет?
- Аз няма да го ям това. АЛЕНГИЧЕН съм!
- Алергичен ли си? А какво значи това?
- Ами-и-и- не знам!
Виктор и яденето:
Кратка питанка в 22,30 ч. – „Мамо, какво има за среднощна закуска?" И това е същото хлапе, което упорито
стои 13 килограма от 3 години и което в магазина гръмогласно уговаря баба си да му купи моркови с думите: "Бабо-о-о, купи ми морковче, аз съм само 13 килограма-а-а!"

1-10.03.2011 г.

ВРЕМЕТО

От минус 10 до плюс 22 градуса
ни очакват през март

Н

ай-ниските минимални температури през март
ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса,
а най-високите - между 17 и 22 градуса. Това
съобщи Марияна Попова - дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология при
БАН. По думите й средната месечна температура
през март в Северна България и по високите полета
ще е между 3 и 6 градуса, по Черноморието и в Южна
България - между 5 и 8 градуса, а в планините - между минус 6 и 0 градуса. През тази година се очаква
средната месечна температура през март да бъде
около и под нормата.
Средната месечна сума на валежите в равнините
ще е между 30 и 60 литра на квадратен метър, а
в планините - между 60 и 100 литра на квадратен
метър. Очаква се през март сумата на валежите да
бъде около и над нормата.
Първото десетдневие ще започне с доста студено
време, а тенденцията е към бавно и постепенно затопляне. Поради повишената динамика на атмосферата, през първата половина от десетдневието, вятърът ще бъде до умерен. Времето ще е променливо,
по-често облачно, влажно, с условия за превалявания,
предимно слаби и предимно от сняг, в Южна България
- от дъжд и сняг, а към края на десетдневието там
ще преминават и в дъжд.
И през второто десетдневие температурите ще
бъдат по-ниски от обичайните. Времето ще остане
променливо, с условия за превалявания до към средата
на десетдневието, а впоследствие ще има слънчеви
и спокойни дни и слабо затопляне.
Тенденцията за по-сухо и спокойно време ще продължи и през третото десетдневие на март. Ще
има повече слънчеви дни и по-малко валежи, свързани
с преминаването на краткотрайни атмосферни смущения. Характерно за началото на пролетта, температурите постепенно ще се повишават, прогнозира
синоптикът.

Честит рожден ден
1 март – Марияна ЙОРДАНОВА, учител, СОУ „Й. Йовков”
2 март – Мартин ГАНЕВ, 10б клас, СОУ „Й. Йовков”
3 март – инж. Никола ЙОРДАНОВ, лесничей, ДГСТутракан
4 март – Шенол САЛИ, горски стражар, ДГС-Тутракан
4 март – Филип ТОДОРОВ, ст.спец.-лесовъд, Община
Главиница
4 март – Ридван АДИЛ, ст.спец.-техник, Община
Главиница
5 март – Джеват ЯШАР, общински съветник, ОбСГлавиница
5 март – Нювит ЮСУФ, Кмет на с. Косара, Община
Главиница
6 март – Антон ВЛАДЕВ, фелдшер, „Спешна помощ”Тутракан

TUTRAKAN.NET

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

6 март – Елена ТОДОРОВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”
6 март – Атанас ВЕЛИКОВ, домакин, Община Тутракан
7 март – Румяна МЛАДЕНОВА, учител „СОУ „Йордан
Йовков”
7 март – Светла ИВАНОВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”
8 март – Върбан СТАНЕВ, изп.-поддръжка, Община
Тутракан
9 март – Ахмед БОЯДЖИ, чистач, Община Тутракан
10 март – Анка АНДРЕЕВА, мед. Сестра, „Спешна
помощ”-Тутракан
10 март – Айсун КОШУДЖУ, ст.спец.-техник, Община
Главиница
10 март - Даниел СВИЛЕНОВ, 3 г., гр. Тутракан

СМЯХ
Три периода в живота на жената:
През първия трови нервите на баща си.
През втория на мъжа си.
И през третия на зет си/снаха си.
* * *
Умен мъж + умна жена = лек флирт.
Умен мъж + тъпа жена = самотна майка.
Тъп мъж + умна жена = нормално семейство.
Тъп мъж + тъпа жена = майка-героиня.
* * *
Жена казва на мъжа си:
- Знаеш ли, че нашата снаха изневерява на сина
ни?
- Това си е негов проблем - отговаря мъжа.
- Но говорят, че тя му изневерява с теб!
- Значи, това е мой проблем - отговаря мъжът.
- Ами, аз какво да правя? - разстроено пита
жената.
- Това си е твой проблем! - отговаря мъжът.
* * *
Една бабка подава документи да кандидатства в
един ВУЗ. Там, разбира се, я питат:

- От къв зор Ви е да учите чак сега?
- Моят старец иска да спи със студентки.
* * *
70-годишен мъж при доктора:
- Другата седмица ще се женя!
- О, чудесно, а на колко години е булката?
- 21.
- Бих искал да Ви предупредя, че прекомерната
активност в леглото може да доведе до смърт!
- Да умира! Пак ще се оженя!
* * *
Мъж влиза в църква и се насочва право към
изповедалнята.
- Отче, аз съм на 75 години, женен съм от 50
години и никога не бях изневерявал на жена си. Но
снощи правих любов с две прекрасни 18-годишни
близначки.
- Кога за последен път си ходил да се изповядваш,
сине? - пита свещеникът.
- Никога! Аз съм евреин.
- Тогава защо идваш и ми казваш... това?
- Ама, аз на всички го казвам!

СУДОКУ

и да почерпят:

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
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