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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

влез на скорост
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Година XLIX
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Вече са студенти
Вяра Рачева, Симона Бисерова и Боряна Георгиева от
Тутракан и Фахрие Шабан от Главиница с шестици от
литературна конференция

Цена 0.50 лв.

Болницата
трябва да се
преструктурира

Калина ГРЪНЧАРОВА
еобходимо е да се търсят начини за преструктуриране на МБАЛ-Тутракан, за да може да
излезе от финансовата криза, в която е изпаднала и да функционира нормално занапред, това са
изводите от проведената среща в началото на м.
март на кмета Г. Георгиев и управителя на здравното заведение д-р Кръстю Кръстев със здравния
министър д-р Стефан Константинов.
Тъй като тутраканската болница е известна в
страната с добрата си дейност и специалисти
като търсена от много пациенти, няма да бъде допуснато тя да бъде закрита, но преструктуриране
е наложително. Какво да бъде то ще се реши след
поредица от консултации с лекарското съсловие
и принципала - Общинския съвет. Не е изключен
вариантът държавата да поеме част от собствеността, но това може да се случи след обоснована
защита и решение на кабинета. В предходни години
Общински съвет-Тутракан има прието решение да
предложи част от собствеността на държавата.
Община Тутракан вече е превела 40 хил.лв. от
утвърдената годишна субсидия на болницата. С
тези средства са покрити част от задълженията
към Е.ОН и към работещите в здравното заведение.

Н

Калина ГРЪНЧАРОВА
ри единадесетокласнички от Тутракан и
една от Главиница са
сред 12-те ученици получили шестици за своите
есета, с които участваха
в Областна конференция по
литература организирана
от РИО, ВТУ ”Св. Св. Кирил
и Методий” и Община Силистра проведена за пета
поредна година в областния център.
В две пленарни сесии 38
единадесетокласници от
общините Силистра, Ду-

Т

лово, Тутракан и Главиница
представиха свои доклади
на тема: „Обществото
– спасение на духа или отчуждение на личността”.
Научен ръководител на учениците, в продължение на 4
месеца е бил доц. Радослав
Радев – преподавател във
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
12 ученика получиха отлична оценка 6, която ще
бъде балообразуваща при
приема в съответната
специалност във висшето
учебно заведение.

С шестица са отличени
есетата на две възпитанички на преподавателката по български език
и литература Гинка Георгиева от СОУ „Йордан
Йовков” – Вяра Рачева за
„Необходимото зло, наречено общество” и Симона
Бисерова за „ Стремежът
– обединение и разединение
на обществото”, както и
Боряна Георгиева от СОУ
„Христо Ботев” за „Справедливостта ще спаси
света”, чийто преподавател и консултант е Донка

Петрова.
Фахрие Шабан от СОУ
„Васил Левски” в гр. Главиница получи отлична
оценка за есето си „Разделение и единство в обществото”.
Отличниците ще могат,
ако желаят, да заемат
студентската скамейка
във Великотърновския университет след завършването си.

Есето на Боряна Георгиева четете на стр.5

Тутракан има „История”,
защото е с история…
Подробности от представянето на двутомната „История на
Тутракан” четете на стр. 3

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
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ОБЩИНИТЕ

В Главиница

НОВИНИ
ТРЕТИ МАРТ-ДАТА СЛАВНА
В навечерието на националния празник на страната - 3-март, новочерненци отдадоха заслужена почит
към загиналите по бойните полета за свободата на
България. Тържествено слово изнесе кмета на село
Нова Черна Нехат Юсмен. Венец на признателност
беше положен пред паметната плоча на загиналите.

СОЦИАЛНО СЛАБИ - С ОБЯД ЗА
НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
Социалното министерство осигури за социално слаби
граждани от Тутракан безплатен обяд по случай Националния празник на страната. Дарените две агнета
бяха приготвени в ресторант „Москва”, а началото
на обяда бе предхождано от молитва за здраве и благоденствие от имама на Тутракан.

Утвърдени са правилата
за делегираните бюджети
в образованието

С

ъс заповед на кмета на
Община Главиница са
утвърдени Формулата
и правилата за разпределяне
на средствата за финансиране на общообразователните училища прилагащи
системата на делегираните
бюджети за 2011 г.
Основните компоненти
на Формулата са броят на
учениците в дадено училище и единният разходен
стандарт – 1342 лв. за един
ученик, а допълнителните
– добавка за селско учили-

ще до 90 ученика – 229,44
лв. на ученик; добавка за
селско училище до 70 ученика – 669,84 лв. на ученик
и резерв за нерегулярни
разходи – 3%.
Със заповедта се делегират права на директорите на общинските учебни
заведения да реализират
собствени приходи, включително приходи от имотите
и вещите – общинска собственост, предоставени
им за ползване и стопанисване.
“ТГ”

11-17.03.2011 г.

Север Юмер ще представи
добра практика на
Национална конференция

С

лед проведените областни
педагогически четения
"Водим бъдещето за ръка"
стана ясно, че оценяващата комисия е класирала за участие
на национално ниво доклада на
Север Юмер, учител в ЦДГ"Мир"
с. Калугерене, група „Първи юни”,
с. Ножарево на тема "Азбука на
оцеляването - подготовка на
децата за действие при бедствие,
аварии и катастрофи". От община
Главиница на областния етап на
четенията бяха представени общо
пет доклада. Освен класирания,
още „Етнопсихопедагогически
особености на взаимодействието
дете – учител – родител” на Пенка
Димитрова, старши учител в ЦДГ
”Св. Св. Кирил и Методий”, гр.

Минута мълчание и цвете в памет на загиналите
за Свободата българска

П

реди 133 години на
този ден, България
възкръсна отново.
След векове политическо
небитие българите получиха
официално правото да създадат свое самоуправляващо
се княжество, да имат свое
правителство, своя войска -

прочете в приветственото
си слово кметът Г. Георгиев
пред насъбралото се множество на 3 март.
Колкото повече се отдалечаваме от славната
1878 година, толкова повече
разбираме, че 3 март е дата
възлова, преломна в новата

българска история. На тази
дата с победата на руската
освободителна армия бе сложен край на най-тежкото и
най-трагичното изпитание
в 13-вековното съществуване на българския народ.
Под звуците на Духовия
оркестър бяха положени
венци пред паметника на
Христо Ботев в едноименния парк и на загиналите за
свободата тутраканци.

8 МАРТ В ГЛАВИНИШКО
Жените от селата Зебил, Вълкан, Листец и Ножарево, община Главиница отново спазиха традицията
да празнуват 8 март – Международния ден на жената,
информира нашият сътрудник Джафер Мехмед. Празникът започна в детските градини по места, където
малките палавници първи поздравиха своите майки с
песнички, игри и стихотворения.
Веселието продължи и във вечерните часове, като
жените предпочетоха заведения и в други населени
места. Дамите от с. Зебил бяха в гр. Исперих, от
с.Листец в Силистра, а от с. Ножарево в Главиница.

Литературната програма
подготвена от ОЦИД бе
продължена от илюминации
и изпълнения на самодейците при НЧ „Възраждане”, с.
Старо село.
Сутринта на 3 март,
членове на КПД „Родно
Лудогорие” поднесоха венец
пред паметната плоча на
Таньо войвода на брега на
р. Дунав край с. Пожарево.
(на сн. в ляво)

Открит урок за еврейския геноцид
Калина ГРЪНЧАРОВА
о повод Деня на жертвите на холокоста и
68-годишнината от
спасяването на българските
евреи от нацистките лагери
на смъртта през 1943 г. в
лекционната зала на читалището в Тутракан бе проведен
открит урок по история с ученици от 10 и 11 клас от СОУ
„Христо Ботев”.
Според преподавателката
им по история Маргарита Димитрова темата „Да помним
заради бъдещето”, както и
подготвената мултимедийна презентация, ще дадат
възможност на учениците
да научат повече за това
тъмно петно в историята на

П

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА СИРЕНИТЕ
Във връзка с извършване на профилактика на сиренно-оповестителната система са възможни частични
задействания на отделни сирени за времето до 30
април 2011 г. в Силистренска област. От Областната
администрация призовават гражданите да запазят
спокойствие и да не предприемат нищо по случая.
КРИМИНАЛЕ
50 кв. м покрив на къща, три легла и телевизор са
изгорели при пожар, възникнал от небрежна работа с
отоплителен уред. Произшествието е станало на 3
март около 21.30 часа в Главиница. Пожарът е потушен
от дежурен екип на местния противопожарен участък,
спасена е къщата.
Късо съединение в ел.инсталация станало причина
за пожар в селскостопанска постройка на 7 март в
село Стефан Караджа. Изгорели са 72 кв.м от покрива на постройката. Пожарът е потушен от дежурна
смяна на Участък „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Главиница, пострадали няма.
Малко след полунощ, на 8 март, друг пожар вдигнал
на крак главинишките огнеборци. Самозапалване на
комин предизвикало произшествието, при което са
унищожени 30 кв.м от покрива на къща в село Долно
Ряхово.

Главиница; „Адаптиране на децата
със СОП в детската група” на Николинка Радева и Елена Аврамова,
старши учители в ЦДГ ”Васил
Левски” с. Зафирово; „Превенция
на агресивното поведение на децата” на Вилияна Бадева, старши
учител в ЦДГ ”Св. Св. Кирил и
Методий”, гр. Главиница, група
„Славейче” с. Черногор и „Интериорът в детската градина – среда
за позитивно развитие” на Сениха
Неази - учител и Савена Калинова
Димитрова – старши учител в ЦДГ
”Васил Левски”, с. Зафирово,
група ”Роза” с. Богданци
Националната конференция
"Водим бъдещето за ръка" ще се
проведе в края на месеца в гр.
Стара Загора.
“ТГ”

човечеството – еврейският
геноцид.
Най-напред всички изслушаха химна на еврейския
народ, след което ученици
разказваха за лагерите на
смъртта в Дахау, Аушвиц-

Освиенцим и Бухенвалд.
Шестокласниците Ивета, Теменужка и Свилен прочетоха
части от дневника на Ане
Франк озаглавен „Задната
къща”. 16-годишната Ане
загива в концлагера Берген-

Белзен през 1945 г. „Задната
къща” е най-издаваната книга
в света писана от дете.
В днешни времена някои
от лагерите на смъртта са
превърнати в музеи. И досега
над входовете на „Бухенвалд”
може да се видят циничните
надписи "Jedem Das Seine”
(Всекиму своето), а в Освиенцим - „Arbait Мacht Frai”
(Трудът те прави свободен).
Спомени за посещението
си в концлагера „Бухенвалд”
разказа учителката от с. Нова
Черна Стоянка Павлова.
В края на урока учениците
имаха възможност да решат
кръстословица свързана с
обсъжданата тема и да оставят своето послание към
поколения.

общините

11-17.03.2011 г.

Тутракан има „История”, защото е с
история…
Калина ГРЪНЧАРОВА
атриотизмът и родолюбието на тутраканци, „китайската
капка” Петър Бойчев и
амбицията да опознаем
и развием културно-историческото наследство
на града са направили
най-силно впечатление на
авторите на двутомното
издание „История на Тутракан”, което беше офи-

П

на директора на Историческия музей Петър Бойчев, който е в основата
на големия труд, наречен
„История”.
Идеята за написването
на „История на Тутракан”
датира от преди 20 години. От тогава до сега
музейните специалисти
успяха да съберат хиляди
документи и фотографии
от Държавния архив, Во-

На преден план: Емил Петков, Благовест Нягулов, Володя Милачков

циално презентирано на 1
март в залата на Обредния
дом. Всеки от изказалите
мнение на срещата задъл-

енния архив и архивите
на съседна Румъния. През
последните две години екипите работещи по двата

жи книгите в ръцете си.
Ще си позволя да цитирам Петър Бойчев - тази
книга трябва да притежава всеки тутракански дом,
тя трябва да присъства
в него. Защото, колкото
и клиширано да изглежда,
„Историята на Тутракан”
е едно богатство.
Двата тома са написани
на академично ниво. Техни
автори са известни археолози и историци, няма да
е пресилено да се каже най-добрите специалисти
по история на Добруджа,
както и специалисти от
Историческия музей в Тутракан.
Първият том обхваща
периода от древността до
Освобождението (V хил. пр.
Хр. – 1878 г.). Научен ръководител на проекта е доц.
д-р Людмил Вагалински от
Националния археологически институт с музей при
БАН. Автори са доц. д-р
Стефан Александров от
НАИМ – БАН, Емил Петков,

проф. Петър Тодоро, Петър Бойчев
и доц. Людмил Вагалински

Регионален исторически
музей – Силистра.
Том 2 включва историята на Тутракан от 1878
до 1944 г. и е под научното
ръководство на проф. д.

Иво Антонов от Военното министерство за съвместната работа
с тутраканския музей

Благодарствен адрес за
Никола Керемедчиев

жително се спираше на изключителния хъс за работа
и нестихваща инициатива

тома положиха неимоверни
усилия, за да може днес
всеки тутраканец да дър-

Общините ще получават безлихвени заеми за разплащане по проекти, реализирани по Програмата за
развитие на селските райони
Правителството прие мерки за подкрепа на общините
в реализирането на проекти
по две мерки от Програмата
за развитие на селските
райони – „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” и
„Обновяване и развитие на
населените места”. Това ще
стане с отпускането на безлихвени заеми от централния
бюджет за финансиране на
разходи за окончателни плащания по одобрени проекти
по ПРСР. Определени са и
редът и условията за тяхното
възстановяване.
Целта е да се подпомогне
местната власт за осигуряване на необходимите средства
за финални плащания към
изпълнителите по съответния
проект преди подаването и
одобряването на заявките
за окончателно плащане от
Разплащателната агенция.
Повечето от общините, бенефициенти по ПРСР, са с
малък бюджет и приходи и
не могат да се възползват

от кредити, поради което са
силно затруднени да осигурят собствени средства за
реализиране на проектите.
Право да получат временен
заем от централния бюджет
ще имат общини с одобрени
проекти по двете мерки на
ПРСР, които са сключили
договор с ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
допълнително споразумение
към договора за определяне
на финансовата помощ след
провеждане на процедура
за възлагане на обществена
поръчка и/или налагане на
финансови корекции, както
и договор с изпълнител на
съответния проект. Размерът
на заема ще е до разликата
между общия размер на
одобрените за финансово
подпомагане разходи и платените по проекта авансово
и междинни плащания от ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.

археолог в Исторически
музей – Тутракан, ст. н.
с. д-р Румен Ковачев от
Ориенталския отдел на Национална библиотека „Св.
Св. Кирил и Методий” и ст.
н. с. д-р Румен Липчев от

и. н. Петър Тодоров от
Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и
Методий”, който е част
и от авторския колектив.
Автори са още д-р Володя
Милачков и ст. н. с. д-р

КАТ следи за колани на
задните седалки
Ралица ГЪЛЪБОВА
Около 300 души годишно загиват при пътни инциденти у
нас, защото не са поставили
предпазните си колани на задната
седалка.
От 7 март стартира националната кампания „Ползвай колана!
Спасява живота!", която цели
жертвите при катастрофи да
намалеят с 30% на година. През
първата седмица от проверките
пътниците ще бъдат само предупреждавани, но от 13-и март ако
пътуват без предпазни колани, ще
бъдат глобявани.
През седмицата до 13 март
всички шофьори на автомобили,
които имат в колите си обезопасителни седалки за превозване
на деца, при проверка от пътна
полиция ще бъдат поощрявани с
подарък играчка.
За една година могат да се
предотвратят около 300 смъртни случая, ако всички водачи
и пътници в автомобилите поставят обезопасителни колани
при пътуване, а децата пътуват в
специализирани столчета. Това
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сочат данни от изследвания на
ЕС за безопасност на транспорта.
Около 80% от българите използват предпазните колани на
предната седалка, но със задните
се закопчават едва между 3% и
5% от хората. В европейските
страни 85% от пътниците използват коланите на задните седалки.
Главен инспектор Красимир
Костов от отдел „Пътна полиция":
„През тази седмица полицаите
ще контролират използването на
предпазни колани. Ще се радвам
ако резултатите бъдат впечатляващи още в началото на тази
кампания. Тя е без обявен краен
срок. През тази седмица е само
началният период на кампанията,
през която ще се концентрират
призивите и опитите да се мотивират пътниците да поставят
предпазните колани".
Кампанията цели за една година 90% от водачите и пътниците
на предните седалки да използват
колани, 50% да се предпазват на
задните седалки и също толкова
да ползват обезопасителните
системи за превозване на деца.

Благовест Нягулов от Института за историческо
изследване при БАН, доц.
д-р Косьо Пенчиков от ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий”
и Петър Бойчев – директор
на Историческия музей в
Тутракан.
Томовете са илюстрирани с многобройни карти, цветни и чернобели
фотографии. Изданието
завършва с приложения,
улесняващи читателя.
По време на представянето на книгата, благодарствени адреси и екземпляри от томовете получиха
всички дарители, без чиято
финансова подкрепа е немислимо финализирането
на този труд: Datapark
– Стив Хараламбиев, д-р
инж. Пантелей Киселов,
Медицински център „Св.
Иван Рилски” – д-р Любомир Бойчев и д-р Богомил
Бойчев, КПД „Родно Лудогорие” – д-р Анатолий
Кънев, Държавно горско
стопанство – инж. Людмил
Узунов, фирма „Стройкорект” – Митко Цанков,
Т.А.Т – Пламен Николов,

нотариус Йордан Даков,
„Младенова изба” ЕООД
– Младен Михайлов, земеделският Нахид Чанакчъ,
„Грен-ди-транс” ЕООД –
Георги Пенев, ЕТ „Лес –
Георги Змеев”, Петранка и
Добри Петрови и Община
Тутракан.
Освен авторските екипи,
които разказаха своите
впечатления за работата
си по „Историята”, гост
на представянето бе и
главният експерт „Военни
паметници” в Министерство на отбраната Иво
Антонов, който е свързан
с работата на Историческия музей чрез осъществените експедиции в Северна Добруджа в търсене
на български войнишки
паметници и гробове. Резултатът от тези експедиции предстои да излезе
и в печатно издание.
Прочее, пословичният
работохолизъм на Петър
Бойчев със сигурност е и
в основата на новата идея
– съставянето на Енциклопедия на Тутракан.

РЗОК СИЛИСТРА ПОДПИСА НОВИТЕ
ДОГОВОРИ
Първичната извънболнична
медицинска помощ ще се осъществява от 65 лични лекари,
12 от тях работещи в практики
с неблагоприятни условия на
труд. Незаетите практики в Силистренска област остават 27, но
директорът на РЗОК Силистра г-н
Атанас Атанасов уточни, че населението там се обслужва от лекар,
практикуващ в някое от съседните,
най-близки селища.
Специализирана извънболнична
медицинска помощ по договор с
РЗОК Силистра ще оказват 45 лекари специалисти - индивидуални
практики, един диагностичноконсултативния център (в чийто
състав работят 20 лекари), един
Медицински център в гр. Силистра
(с 21 специалиста), един медицински център в Тутракан (с 4 специалиста) и Групова практика по
пакет хирургия (с 4 специалиста).
Договори за оказване на първична извънболнична дентална
помощ са сключили 66 стоматолога – индивидуални практики, както
и една групова практика.
Районна здравноосигурителна
каса-Силистра подписа договори и с лечебните заведения за
болнична помощ в Силистра,
Дулово и Тутракан. МБАЛ Си-

листра договори изпълнението
на 167 бр. клиничните пътеки,
МБАЛ Тутракан – на 55 пътеки, а
МБАЛ Дулово – на 24. Лечебните
заведения за болнична помощ ще
могат да оказват и доболнична
медицинска помощ, включваща
извършване на специализирани,
високоспециализирани медикодиагностични изследвания и
физиотерапия.
Договарянето между РЗОК и
болничните лечебни заведения
се проведе в съответствие с критерии за достъпност и качество на
медицинската помощ, съгласно
Закона за здравно осигуряване.
Тези критерии се отнасят до обезпеченост на лечебното заведение
с медицински специалисти на
основен трудов договор, наличие
на нормативно определената и
технически изправна медицинска
апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение, осигуряване от лечебното
заведение на непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинска
помощ при спешни състояния и
предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените
Медицински стандарти и Правила
за добра медицинска практика.
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Оперативна програма - Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013
Операция BG161PO003-2.1.04 - Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”
Договор ТММ-02-89/17.07.2009 г.

«Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производствения процес за ЕТ «Ник-пластик – Валя Петрова»
Тутраканската фирма „Ник
Пластик – Валя Петрова”, успешно финализира на 17 януари т.г
своя проект «Инвестиции в нови
технологии за биоразградими
пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производствения
процес за ЕТ «Ник-пластик – Валя
Петрова».
Фирмата е основана през 1991
г. от тутраканския предприемач
Красимир Петров. Основният
предмет на дейност е производство и търговия на изделия от
ПЕВН, като своята производствена дейност стартира през 1992 г.,
а три години по късно, закупува и
оборудва собствен цех.
На 17.07.2009 г. бе подписан
Договор ТММ-02-89/17.07.2009г.
по ОП „Конкурентноспособност”,
Операция BG161PO003-2.1.04
„Технологична модернизация в
малки и средни предприятия”
«Инвестиции в нови технологии
за биоразградими пластмаси,
разширение на производствената дейност и реорганизиране на
производствения процес за ЕТ
«Ник-пластик – Валя Петрова».
Основната цел на проекта е
използването на нови технологии
за биоразградими пластмаси, щадящи околната среда посредсвом
нова реорганизация на производствената площадка и оформянето
на втори производствен цех, в
който да се осъществява на конфекциониране на крайно изделие
от произвежданите и купувани

фолиа. Консултантската помощ
е за пазарно развитие на компанията в сектора на полимерни и
ко-полимерни фолиа, опаковки
и материали в географския район

на Североизточна България и
Южна Румъния - изработване на
маркетингова стратегия с цел да
се усвои този нов пазар.
Основната идея на компанията

е да придобие технологична
съоръженост и възможности
да преработва всички видове
полиетилен. Новите технологии
в бранша се променят буквално
всяка година. Промените са силно
повлияни от водените европейски
политики за създаване на разградими опаковачни продукти.
С технологиите придобити по
проекта по ОП „Конкурентноспособност” се очаква рязко увеличаване на пазарите дружеството,
поради по конкурентно произведената стока. Производството
на биоразградими продукти, ще
даде много нови сили и енергии
в компанията. С придобиването
на тези технологии, то ще стане
изключително конкурентноспособно в рамките не само на Североизточна България, а и в цялата
страна. С новата гама продукти и
успешна маркетингова политика и в пределите на Република Румъния. Закупуването на най–новите
технологии в бранша ще дадат
силни конкурентни предимства
на дружеството и ще го направят
безспорен регионален лидер при
производството и внедряването
на екологични и чисти продукти.
Очаква се след реализацията на
проекта рязко да увеличат пазарите на дружеството, поради по
конкурентно произведената стока.
Технологиите придобити по
Договор ТММ-02-89/17.07.2009
г. са Екструдерна линия за производство на ръкавно фолио –
АТМ PE 60 от ПЕНН - тип HDPE и

НА ГОСТИ В КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В НОВА ЧЕРНА
Първи март. Вторник следобед.
Минах покрай пенсионерския
клуб в Нова Черна. Чух песен.
Влязох. Около масите се бяха разположили няколко десетки жени и
пееха. Послушах ги. Порадвах се
на хубавите им гласове.
Заговорих с някои от тях. Никола Парпалов е председател
на клуба, Виолета Николова –
бюфетчик, Марияна Иванова е
работила преди нея на същото
място. Ето какво разказаха те:
– Много семейства идват тук
на Коледа да прекарат заедно
християнския празник. Носят от
къщи, каквото са приготвили за

почерпка, слагат го на масите.
Хапват, пийват и се веселят. Има
музика за настроение. Играят по
някое хоро и се прибират.
На Нова година се стараем да
създадем празнична обстановка.
Украсяваме клуба с гирлянди.
Окичваме елхата с играчки и
светлинки. По стара народна
традиция си правим сурвакнички
и се сурваме за здраве и берекет.
Гледаме да ни е хубаво.
За Трифон Зарезан мъжете
също се подготвят. Ходят на лозята да зарязват. После се събират
тук да се почерпят и повеселят,
както е обичаят. Друг път играят

ПРОШКА НА ЗАГОВЕЗНИ

Светлана СПАСОВА
На този ден в село Нова Черна по-младите искат прошка от по-възрастните с целуване на ръка, прескачат огън за здраве и късмет през
годината и се провикват с възгласи „Уралия, братолия”.
И тази година в навечерието на Заговезни много жители и гости на
селото взеха участие в прескачането на големия огън. Почерпиха се
с руйно вино и си пожелаха леки пости, много здраве и берекет. На
поляната до късно се чуваха весели подвиквания и се виха кръшни
черненски хора.
Догаряха огньовете, когато млади и стари се разделиха, за да продължат традицията по домовете си.

карти, шах, табла. Срещат се с
приятели на раздумка. Да споделят това, което ги вълнува.
Не пропускаме националните
празници. На миналогодишния
Трети март ни гостуваха деца от
училище с класен ръководител
Маргарита Недева, които представиха драматизация на „Изворът на
белоногата“ от Петко Славейков,
за Апостола на свободата членовете на клуба”Приятели на библиотеката” представиха рецитала
„Трябваш ни и днес Апостоле” и
др. Бяхме очаровани от изпълнението на децата и ги почерпихме.
После още дълго си говорехме,
че е хубаво да си съдействаме с
училището.
Днес е Баба Марта. Жените
не само пеят, но се и черпят,
подаряват си мартеници една на
друга. Честитят си, отправят си
благопожела- ния. Разбира се,
че се празнува и най–женския
празник-осми март. Тази година
също ще го отбележим подобаващо. Дянка Енева е организатор.

Който желае, почерпва за имен,
за рожден ден.
Възобнови се традицията във
вторник от два часа следобед
клубът да е само за жените. Идват,
пеят, играят, веселят се. Разтоварват се от ежедневието си.
Тук се спазват някои правила.
Не се пие алкохол.
Клубът е абониран за вестник
„Пенсионери“, а от кметството ни
абонираха за „Тутракански глас“
и „Напредък“, за да научаваме
новините в общината.
Уважаваме всички институции.
В добри отношения сме не само
с кметството, читалището и училището, но и с пощата. Тук се
раздават пенсиите. Помагаме си,
кой с каквото може.
Благодарим на свои съселяни,
които подариха чаши, необходими при празнуване. Но най–вече
сме благодарни на кмета в Нова
Черна, Нехат Ебазер, който даде
лични пари за закупуване на телевизор за клуба.
Стоянка ПАВЛОВА

ПЕВН – тип LDPE- широчина от 20
до 250 cm дебелина от 7 до 130
микрона и Специфична конфекционираща линия PS ROLL 900M,
която позволява произвеждането
на пълния асортимент от полиетиленови опаковки – торби за смет,
използващи се в практиката.
Маркетинговата стратегия за
пазарно развитие включва анализ на възможните варианти за
доставяне на оптимален пакет от
потребителни стойности и разработване на този или тези от тях,
които осигуряват най-добро удовлетворяване на потребителските
изисквания и предпочитания и
чрез това - максимални стопански
резултати за всеки от участниците
в канала на разпределение.
Реализирането на инвестициите представлява водораздел на
компанията, при която ЕТ “Ник
Пластик –Валя Петрова », се

разделя с чисто занаятчийският
си профил и ще се превръща
конкурентноспособна европейска
фирма готова за силна търговска
експанзия в страната и чужбина
и отговаряща за прилагането на
всички Европейски политики в
сферата на околната среда .
“Този документ е създаден с
финансовата подкрепа на Оперативната програма “Развитие
на конкурентноспособността
на българската икономика”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието
на документа се носи от “Ник –
пластик – Вяля Петрова” и при
никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ
отразява официалното становище
на Европейския съюз и Договарящия орган”

Българският Великден

3 март е! И ние българите отново свеждаме глави пред паметта на
героите, дали живота си, за да има България върху картата на Европа.
И отново в сърцата ни припламва надеждата, че никой и нищо не е
забравено, че децата ни знаят, помнят и пазят спомена за величието на
този свят ден в българската история.
По повод Националния празник на България, четвъртокласниците
от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна с класен ръководител
Маргарита Иванова показаха пред учители, родители и общественици
знанията си за националноосвободителната борба и последвалата
я Руско-турска освободителна война 1877-1878 г. Инициативата им
включваше открит урок „Българският Великден” и музикално-поетична
композиция „Аз съм българче”. Родолюбие и патриотизъм вложиха
малките ученици в своите изпълнения, за да предадат на публиката, че
идеята на Левски за „чиста и свята република”е опазена и съхранена,
че различията не трябва да ни противопоставят, а да ни обединяват, че
бъдещето на страната ни са децата.
Маргарита ИВАНОВА

СПРАВЕДЛИВОСТТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА

Боряна Георгиева
Справедливост! Дума, която има
огромно значение за цялото човечество във всички времена и епохи. Какво
е значението на думата! Свързваме
я с човешките права и с поведението на хората. Една от най-важните
прояви на нравственото, синоним на
добротворството и честността. Всички
желаем да се прилага на дело, но не
се замисляме достатъчно дали всеки
един от нас е справедлив спрямо
другите. Не е нужно изричането и, а
нейното усещане със сърцето.
Аз избрах проблема за справедливостта в съвременния
живот, защото ми се иска не
само да чувствам справедливото отношение на хората, с
които общувам, а нека моето
есе се възприеме като зов
за справедливост във всички сфери на живота. За мен
това е мерило за човешкото
благополучие, за спокоен живот, посветен на желаната
професия и любимите хора, на
приятните занимания и всичко, което иска пълно човешко
себеотдаване. А за да блесне
в ореолна светлина справедливостта, ще се докосна и до
несправедливото в живота.
За да може да се разбере кое
точно е несправедливо и какво
искам аз да се промени, за да
стане животът справедлив
(или поне това, което аз мисля
за справедливо да се сбъдне).
Справедливото за мен може
да се окаже несправедливо за
друг, защото справедливост-

5

общество

11-17.03.2011 г.

та няма точно определени
рамки. Стремейки се към справедливостта, ние се стремим
към собственото си щастие.
Щастието, както и справедливостта, са едно творение
на човека, плод на неговия ум,
амбиции и желание! Повечето
хора искат да получат справедливостта като подарък
или като нещо, което им се
полага по право, а всъщност,
ние, хората, сами първо трябва да я сътворим чрез волята
си, чрез делата си, а не само
в желанието си. Според мен
трябва да има справедливост,
за да има по-добър начин на
живот в България и в другите
страни, защото нали за това
се борим, да няма граници и
всички да сме равноправни
граждани на света. А за да
стане това, трябва да сме
справедливи един с друг, да
сме толерантни, честни и
добронамерено настроени.
Великият Ботев ни оставя едно завидно послание в
писмото си до Иван Драсов.
„Преди всичко трябва да сме
човеци, после вече българи
и патриоти”. Аз разбирам
съществителното име „човеци” със смисъл справедливи
и човечни към ближните си.
Замислям се справедливо ли
е крадци, убийци и мафиоти
да разнасят славата на българите навсякъде по света?
Отговорът е отрицателен. В
другите страни се отнасят
с недоверие към нас, заради
постъпки като тези:
Кражба на електрически
кабели, които се продават и в
последствие от това се оставят много хора без ток, дори
на празниците, в болниците, в
цели населени места. Нима не
може да се направи нещо по
този въпрос? Да, може и това
не е толкова трудно. Според
мен в парламента е необходимо народните избраници да
сътворят закони и методи,

които да се спазват безотказно от всички. Изходът е
много лесен: да се забрани
изкупуването на цветни и
черни метали от гражданите. Ами това, че се нападат
беззащитни жени късно вечер
по улиците и се обират?! Как
да вярваме на властта, след
като мними полицаи късно
вечер искат чантите на жени
за проверка и изчезват. Вълнувам се откъде тези „мними
полицаи” са се сдобили с
униформи? Естествено, че
някой им ги е предоставил.
Защо не се направи нещо, за
да се заловят злодеятелите?
Да не говорим за хората от
властта, които лесно се подкупват. Толкова ли е трудно да
се измислят закони, приложими
в българския начин на живот?
Закони, каращи всеки престъпник да се замисли, преди да
извърши поредната кражба и
провинение.
Несправедливо е, че истински престъпници, които
убиват хора са с поведение за
ненаказаност и излежават някаква присъда и излизат бързо
на свобода. Къде е гаранцията,
че няма да повторят същото,
за което преди ден са лежали
в затвора? Проблемът не е
само в съдебната власт! Проблемът е и в нас самите! За
мен истината е във волята, в
съзнанието да бъдем себе си и
да живеем по човешки.
Има и търговци, които ни
лъжат всеки ден със завишените цени на стоките. Мамят
ни също с незаконни такси,
ако си плащаме сметките с
кредитни карти. Със стоки, на
които се слага фалшива марка и се възползват от това,
че не си знаем правата и не
можем да се защитим, за да
печелят пари на наш гръб и да
не плащат дължимите данъци.
Жалко, че Бог ни е създал
умна нация! Вместо да използваме ума си за добруването в

България, ние го използваме
за такива непозволени, недопустими неща. На моменти
се срамувам от това, че съм
българка. Осъждам хората,
които „прославят” България
по такъв недостоен начин.
С канали за разбиване на
банкомати и банки по света
дело на българи. Вследствие
на това хората, които са
добри, почтени и справедливи
страдаме, тъй като те ни злепоставят и на всички се гледа
по еднакъв начин. Иска ми се
да кажа на такива хора да се
замислят за постъпките си
и за това как ни представят
пред обществото в Европа
и света! Да се променят!
Да използват уменията си в
професионалното поприще, за
позитивни прояви.
Да се върнем отново в България и се вгледаме в съдбите
на възрастните хора. Да си
пенсионер при българските
условия е наказание, лишения,
унижения, нищета. Навсякъде
в цивилизованите държави
се полагат изключителни
грижи за хората от третата възраст. Нещо повече, аз
познавам свои съграждани,
които обгрижват стари хора в
Гърция, Италия, Израел и други
страни, в които заплащането
е подобаващо. За мое голямо
съжаление, ние сме длъжници
на старите хора.
Несправедливо за мен също
е разделянето на хората от
едно семейство, които се
обичат, но заради обстоятелствата (безработицата, която расте вместо да намалява)
са принудени да мизерстват,
работейки в други градове и
държави. Децата им са оставени при баби, при роднини.
Защо е всичко това? Защо
заплатите тук са ниски, а в
другите държави съответстващи на труда. Неволно си
задавам въпроса, а при какви
условия се работи там? Там

чен понеделник – 7 март, пристигам в Сяново с русенски бус
от т.нар „разносна търговия”

час на „празничния” автобус).
Пристигам, за да видя, а и заедно
да направим една осмомартенска
предпремиера.
В механата на фирма „Света
Тереза” е пълно с жени. И мъже
има – пийващи от рано винце,
готови винаги да споделят празника и сладката приказка. И какво
мислите се случва? Хубави неща,
естествено – кметският наместник
Виолета Донева поздрави своите
момичета, вдигна дългоочаквата
наздравица и така „от дума на
дума, от песен на песен” градусът
на настроението се вдигна.
Междувременно от общинската администрация понесоха
карамфили и поздравителни
картички за многодетните майки
от селото, а те са седем. Вярно,
тяхното многодетие е било твърде
отдавна, но пък бяха поласкани от
вниманието.
И така, с Керанка, Стефка, Ма-

рия, Еленка, Янка, Недка, Меям,
Ганка, Денка, 80-годишната баба
Тодорка, Бедрие, Мерсие, Кръстинка, дядо Марин, безгрижният
веселяк Митко, Дони, дядо Коста,
Георги можехме да откараме
предпремиерата до премиера.
Но… оставихме и за същинския
8-ми март.
„Как се живее на село сега,
през зимата?” – попитах мъжете.
Очаквах, че ще започнат едни тежки оплаквания и чудесии. Нищо
подобно… с малки изключения!
Пари има, здраве има, не можа
да се оплача от нищо. Който си
купи дърва – топло има, който
не си купи, ходи на гости на топло, смее се 66-годишният Дони
Тодоров. Винце има, ракийка
има – жената я пие по-студена,
аз – по-топла. Дано все тъй да
продължаваме, надява се той.
Добре се живее на село. Като за
село само с пенсионери и болни
хора, добре е засега. Недостатъци
има много, но… Проблем ни е
здравеопазването, няма доктор
тук и транспорт трябва да има.
Откъснати сме от света. С туй
правителство всичко е откъсо.
Но трябва да търпим, да протестираме не си струва, категоричен
е 75-годишния Георги Енчев.
Весело я караме зимата – има
сняг, има винце. На село има
какво да се заколи, като падне
и някой лев отгоре, става много
добре. Напролет – започваш да
копаеш, за да има за другата
зима. Най-важното е да сме живи
и здрави, вдига чашата за наздравица Митко Иванов.
81-годишният Костадин Иванов

Едно съдбовно есе
„Красотата ще спаси света!” – е казал един мислител на 19 век. „Човещината ще спаси света!”- е лайтмотивът на Йовковото творчество през 20 век.
„Справедливостта ще спаси света!” – е тезата, която отстоява представителката на 21 век, една от дванайсетте номинирани от Силистренския регион
участничка в традиционната литературна конференция на тема „Обществото
– спасение на духа или отчуждение на личността” – Боряна Георгиева. Едно
обикновено момиче от 11а в СОУ „Христо Ботев” – Тутракан, написало своето
съдбовно есе, което и носи заслужена радост. Тя придобива правото да бъде
студентка във ВТУ, след като се дипломира през следващата учебна година.
Позитивната рецензия на доц. д-р Р. Радев е морално признание и за учителката по БЕЛ и консултант на Боряна – Донка Петрова. Ето фрагменти от нея:
„Уважаема Боряна, написала си едно интересно есе... Онова, което някои
правят в цял трактат, ти си ги направила в няколко изречения с ясното послание, че справедливостта изисква да свалим ума в сърцето си... Особено много
ми допадна мисълта ти: „Повечето хора искат да получат справедливостта
като подарък или като нещо, което им се полага по право, а всъщност, ние,
хората, сами първо трябва да я сътворим чрез волята си, чрез делата си, а
не само в желанието си.”
условията за работа са поразлични за хора, които идват
от други страни. Чужденците
там вършат „черната” работа за по-ниско заплащане, на
което гражданите на тяхната
страна не биха се съгласили.
И в здравеопазването също
я няма желаната честност
и правда. Честно ли е например да дадеш много пари за
пластично подобрение, а след
това резултатът да се окаже
много по-лош и от преди. Да
не говоря за грубото понякога
отношение на медицинския
персонал с пациентите! Защо
не се направи нещо, за да
се реши и този проблем? Аз
зная, че в болницата топлото и сърдечно отношение,
вниманието към пациента,
лекуват най-вече. Ако можех,
щях да променя условията в
българските болници, така че
пациентът да е на почит. А в
момента медиците издигат
лозунги за повече финансови
средства, а не се поставя въпросът за грижите за болните
хора. Защо мнозина от тях
забравят дадената Хипократова клетва и не я прилагат
на дело? За мен голяма част
от лекарите са се превърнали
в „сребролюбци”, за тях единствено важна е материалната

страна, вместо хуманното
отношение към пациентите и
човещината в действие.
Според мен животът ни
ще стане справедлив само
ако всички сме на страната
на доброто и честността.
Добронамерените, човешките
взаимоотношения и нравствените качества на човека са в
основата на справедливостта. Особено в този етап, когато всички сме граждани на
Европа и света. Човек се надява на такава справедливост,
без значение къде по света се
намира. Ако животът ни беше
приказка, бих искала да имам
силата, независимо от всичко,
с един замах на ръката си, да
направя така, че справедливостта да спаси света! Но
въпреки, че животът не е приказка, аз вярвам в победата на
правдата. Аз си представям
новия гражданин на Европа и
света като един по-разумен,
отговорен, спазващ законите
човек. По-образован, интелигентен и съзнателен, който се
замисля дали справедливото за
него е справедливо и за другите около него и поведението
му е съобразено с това. Дано
се сбъдне!
Боряна Георгиева Тодорова
11а клас, СОУ „Хр. Ботев”

е щастлив дядо. За два месеца
има внуци-тризнаци и две правнучета, които живеят в Русе. Не
живея лошо, не живея и добре,
но такъв е животът, казва философски той. Убеден съм в това. От
шест години е вдовец, двете му
деца са в София и Русе. Продължава да шофира синята си „Лада”.
Всъщност, сяновци са щастливи
по своему. Те обичат селцето си,

болеят, че остават все по-малко,
че възможностите на природните
дадености наоколо не се ползват
пълноценно, политиканстват като
класически герои в кръчмата и
така разнообразяват дните си.
Отбиват се в механата при Мария
и Тошо, освен да вземат хляба,
удрят по едно малко, раздиплят
световната политика и така минават дните… като в песента.

Осмомартенски в Сяново
Калина ГРЪНЧАРОВА
Сяново е едно от най-малките
села в Тутраканско – постоянно

живеещите са петдесетина души,
а заедно с приходящите „набъбват” до 70. Миграцията към големите градове е започнала още от
средата на миналия век и сигурно
вече ти е ясно читателю, че там
живеят предимно пенсионирани
възрастни хора. Какви пенсионери
обаче! Не ме учуди и поканата
им да споделя поредния техен
празник. Сяновци са веселяци,
любезни домакини, добродушни
чешити… хубави хора!
Колкото и странно да изглежда,
всяка седмица празнични за тях са
понеделник, сряда и петък. Тогава
носят хляба в селския магазин.
Добавям още, че понеделник и
петък са двойни празници, защото
има и автобус до града. Имало и в
четвъртък, ама го спрели.
Та, в един такъв двойнопразни-

(предварително уговорен от домакините как и откъде да ме вземе
от Тутракан, заради неудобния
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Контроли по волейбол в
Генерал Тошево
П

о покана на СОУ „Н.
Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево волейболните отбори – момичета и юноши, от СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан
гостуваха в добруджанския
град на 26 февруари. Там
те изиграха две контролни
срещи по волейбол със своите връстници - момичета
VI-VII клас и юноши старша
възраст. Гостоприемните
домакини бяха осигурили перфектни условия за
предстоящата надпревара
- огромна зала и публика.
Целта на контролната

11-17.03.2011 г.

Футбол

Минимална загуба за
„Белица” във Велики Преслав

отборът на юношите също
се представи на ниво, но
шансът не беше на тяхна
страна, играеше се точка
за точка. Срещата приключи с победа на домакините
3:2 гейма.
Ръководството на СОУ
„Христо Ботев” изказва
своята благодарност на
спонсорите – Милен Филипов, Йосеф Леви от фирма
„Кентоя”, „Елли 99”ЕООД
и Ветеринарна аптека Сашо Георгиев, с чиято
подкрепа се осъществиха
контролните срещи между отборите на двете

Е

среща беше да си „сверим часовниците” преди
предстоящите областни
състезания по волейбол,
където сме дали сериозна

заявка за отлично представяне, сподели треньорът на отборите Михаил Лисков, преподавател
по физическо възпитание.
Двата отбора на нашето

училището показаха висок
спортен дух и желание за
победа. В своя дебют отборът на момичетата победи безапелационно с 3:0
гейма. В оспорваната игра

училища. Ръководството
благодари на треньора
Михаил Лисков и на състезателите за отличното им
представяне.

дноименният обор на Белица нелогично загуби като гост с 0:1
от „Преслав” (Велики Преслав) в мач от 18-я кръг на „В” североизточна АФГ. Специално за „Кворум Силистра” мениджърът
на отбора Димо Денчев разказа подробности от двубоя. Целият мач се
е развил под диктовката на гостите и играта се е развивала в полето на
„Преслав”. Само липсата на концентрация пред гола не е позволила на
Белица да водят още на полувремето. Дебют с фланелката на отбора
са направили двете нови попълнения - Кристиян Лозев и Емил Спасов,
които са се представили много добре. Голът за домакините паднал в
средата на второто полувреме след грешка в защитата на „Белица”.
Припомняме, че през есента двубоят в Белица завърши наравно 0:0.
След този кръг „Белица” продължава да е с 19 точки в актива си.
В следващият кръг отборът вече си е осигурил победата и ще получи
три точки, след служебна победа над отказалия се вече тим на Шабла.
Преди старта на пролетния полусезон, ФК „Белица” изигра две контроли един от най-силните отбори в Окръжната футболна група – този
на „Йълдъръм”от село Яребица, като в първия мач в Яребица, момчетата
на Димо Денчев победиха с 2:0, а във втората среща в село Белица с 6:2.
Информация: Кворум Силистра

Масов крос

Общински кръг на Ученическите игри
У
ченическите игри
в община Главиница стартираха със
спорта Футбол през месец
ноември м. г. Тогава участваха отбори от четири
училища във възрастовите
групи 5-7 клас, 8-10 клас
и 11-12 клас - СОУ „Васил
Левски”, гр. Главиница и
основните училища от
селата Зафирово, Сокол и
Стефан Караджа.
Победители във всички
възрастови групи станаха отборите на СОУ „В.
Левски” гр. Главиница и
се класираха за участие в
Областния кръг на игрите.
През месец февруари
2011 г. общинският кръг
на Ученическите игри продължи със състезанията по
шахмат и тенис на маса.
В шахтурнира участваха

три отбора от училищата
в Главиница, Сокол и Листец. В групата 5-7 клас
победител е ОУ–Сокол, а в

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.

групата 8-10 клас - СОУ–
Главиница.
В състезанието по тенис на маса се предста-

виха 13 отбора от четири
училища: СОУ - Главиница,
ОУ–Сокол, ОУ–Ст. Караджа
и ОУ-Листец.
При момчетата и момичетата в групата 5-7 клас
на първо място се класираха отборите на ОУ–Ст.
Караджа.
Представителите на
СОУ-Главиница обраха първите места при юношите
и девойките.
Отборите, класирани
на първо място, ще вземат участие в Областния
кръг на Ученическите игри
2010/2011 г. в гр. Силистра
през март и април.
Всички участници и победители бяха наградени
с грамоти и предметни
награди, осигурени от Управление “Образование”
гр. Главиница.

“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

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Йордан ВАСИЛЕВ,
преподавател по физкултура
етската спортна академия в с. Нова Черна към
ОЦИД-Тутракан организира масов крос в чест на
133-годишнината от Освобождението на България
от османско иго. На победителите в двете възрастови групи бяха връчени почетни грамоти и мартеници.
В групата 5-6 клас победителите при момчетата са:
Красимир Емилов на I-во място и Джейхан Токоолу на IIро, а при момичетата - Чидем Шехлевент е I-ва, а II-ра
остана Мелиса Ерик.
При втория старт в групата на 7-8 клас момчета,
победителите са: Йордан Иванов – на I-во място, II-ро
място за Танер Юджел, а трето място зае Александър
Колев. При момичета първа се класира Яна Стефанова.
Тържеството завърши с поклон пред загиналите за
свободата на България и с топъл чай.

Д

хоби

11-17.03.2011 г.

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

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

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
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Доставка на храна до дома

Ф

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

Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
14.03 - Понеделник
ОБЯД
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле с дом.сос - 300 гр. - 2.50 лв.
Нишесте - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета с гарнитура - 300 гр.
- 2.80 лв.

15.03. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Зеле с ориз на фурна - 300 гр. 2.00 лв.
Реване - 250 гр. - 0.80 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.

16.03. - Сряда
ОБЯД
Градинарска супа - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле фрикасе - 300 гр. - 2.50 лв.

Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 4,10 лв.
ВЕЧЕРЯ
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.

17.03. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Макарони със сирене - 250 гр.
- 0.80 лв.
Общо: 3.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.

18.03. - Петък
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета по чирпански - 300
гр. - 2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Зелеви сърми - 300 гр. - 2.40 лв.

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

Сканди

Място за
вашата
обява

от гр. Тутракан!
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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” 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”.

- Часът е 70 и 17 минути. /Виктор гледа екрана на
ТВ, на който е изписано 07:17 и предава точно време/

11-17.03.2011 г.

ВРЕМЕТО

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата
седмица температурите ще се повишават и към понеделник-вторник
минималните ще са между 0 и 5°, а максималните - между 13 и 18.
Ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в
низините с краткотрайна мъгла.
В средата на седмицата ще има повече облачност и на места ще
има слаби превалявания. Дневните температури слабо ще се понижат.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

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

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!

- Аз като порасна ще имам по-голям крак от теб и от
батко. Ама и другият ми крак ще порасне!

Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Главата ми е съвсем празна! Ще я напълня с топченца.
- През зимата семенцата спят на топличко под снега.
Той е като одеалце!
- А какво ще стане като дойде пролетта?
- Ще избягат!
Виктор съставя задача: „Ако аз сега имам два портокала и ми дадат още портокали, апселютно колко
портокала ще имам?”
- Мамо, ти май се мислиш за много умна…

- Мамо, виж, това е череФ.
- Не се казва череФ, а череП!
- Не е череп, бе-е-е, череФ е!

- Искам от тези, Ъгълните бисквитки!

Виктор разпъва ролетката в опит да премери баба
си, и после тържествено заявява:
- Бабо, ти си шейсет килограма!
- Мамо, виж какво лекарство ти направих! От трохички
от баничка и драконовски крила!
- Мамо, този зъб много ми боде!
- Мамо, виж, това витаминче прилича на носороС!
- Не е носорос, носорог се казва!
- Не-е-е-е, носорос се казва!
Виктор открива дупчица на чорапогащника си.
Аз: - Вики, престани да си тикаш пръстчето там! Ще
стане по-голяма!
Той: - Аз само се опитвам да я взема дупчицата.

- Мамо, от какво ми люти на очите? От лютеницата
ли?
- Батко отиде на едно състезание. Да спечели една
награда ли?
Аз: - И да не спечели - не е проблем.
- А, значи, ако спечели е проблем!
Викторови Бабомартенски размисли:
- Вики, идва ли Баба Марта в градината днес?
- Да-а-а!
- И какво ви донесе?
- Вафли! /меркантилен тип - вафлите запомнил, мартеничките - не съвсем/

и да почерпят:

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!

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

Втора част:
- Вики, кога се махат мартеничките?
- Ами, през лятото, ти кога искаш да се махат!

Честит рожден ден
13 март – Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически
музей-Тутракан
13 март – Красимир ГЕНОВ, учител, СОУ „Йордан
Йовков”
13 март – Димитър КАЛИНОВ, огняр, СОУ „Йордан
Йовков”
14 март – Фераим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово,
община Главиница
14 март – Радка ПЕНЕВА, чистач, Община Тутракан
14 март – Танер ОСМАН, общински съветник, ОбС –

Заповядайте!

Главиница
16 март – Тодор ПЕТРОВ, ЕТ „Св. Тереза”, с. Сяново
16 март – Айтен РАШИД, гл.спец. „Програми и проекти”, Община Главиница
16 март – Милица НИКОЛОВА, сектор „МДТ”, Община
Главиница
18 март – Севгюл АМЗА, Директор на дирекция „Финанси”, Община Главиница
18 март – Джафер КОДАК, Кмет на с. Звенемир,
община Главиница

СМЯХ
Трима приятели решили да се позабавляват и
отишли в публичен дом. Имало малък проблем
обаче - имало само една свободна жена и трябвало
да се изчакват един друг. Влезнал първият при нея.
Минало се известно време и излязъл, а другите двама
го запитали нетърпеливо:
- И как беше?
- Хубаво беше, но съпругата ми е доста по-добра.
Влязъл вторият, а когато излязъл и другите го
попитали как е било той им отговорил:
- Не беше лошо, но съпругата ми е с доста поголяма фантазия.
Влязъл и третият. На излизане от стаята казал на
другите двама:
- Момчета, съгласен съм с вас! Прави бяхте и
двамата!
* * *
Няколко мъже се събирали всяка вечер в един бар.
Един от компанията бил заекващ, но за сметка на
това бил страшно приказлив. Една вечер приятелите
решили да направят номер на пелтека и му казали:

- Ако проговориш тая вечер, ще платиш цялата
сметка.
Съгласил се той, а другите от компанията цяла
нощ не спрели да поръчват и да го дразнят, за да
проговори. Той обаче не поддавал. По едно време
единият казал:
- А бе, знаете ли, че пелтекът имал две бенки на
оная си работа?
Всички започнали да се смеят. Минал час-два, а
те не спрели. Накрая заекващият не издържал на
подигравките, обърнал се към този, който заговорил
за бенките и му казал:
- Дддддобре, аз ще ппппплатя сссссметката, ама да
зззззнаеш, че жжжжжена ти е клю-клю-клю-карка!
* * *
Една жена се хвали на приятелката си:
- Какъв любовник си хванах вчера - нежен, внимателен, невероятен в леглото!
- И кой е той?
- Не казвам на никого, най-малко пък на жена му!

СУДОКУ

Саламени размисли:
- Мамо, саламът плод ли е или зеленчук?
И… две минути по-късно:
- Тоя салам ми заседна на зъба!
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