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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 14

Година XLIX

8 - 14 април 2011 г.

Божидара и Стефани:

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

Музиката ни изгради
като личности
ОБЩИНА ТУТРАКАН
Общински Център
за извънучилищни дейности гр.Тутракан
ПРЕДСТАВЯ

ЗА МУЗИКАТА - С ЛЮБОВ!
Концерт–спектакъл
на
Стефани Илинколова и
Божидара Иванова
Със специалното участие на:
Антония Калдарева, ВФ „Вива тийнс”,
ДВГ ”Слънчева усмивка”, Балет „Фрийдъм”,
ОДЗ ”Полет”, ЦДГ”Патиланчо”, ЦДГ”Славянка”
на 15 април 2011 г., в зала "Читалище", от 18.00 ч.

Заповядайте!
Още две гласовити момичета отлитат от звездното
ято на Доротея Бальовска. За своя път на музикалната
сцена, за амбициите и целите, които преследват - на
страниците на "ТГ" гостуват Божидара и Стефани.
Подробности на стр.5

Да почистим Тутракан!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ва дни ще продължи най-масовата инициатива
за пролетно почистване на града и селата в
общината. Днес за чистотата ще се погрижат
работещите в общинските и държавните институции,
пенсионерските клубове и фирмите , информира Георги
Чобанов, нач.-отдел „Икономически дейности” в общин-
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Само човечеството
се прощава с миналото
си със смях...
(размисли не само за пиесата

"Зелена шумка” от Никола Маринов,
но и за "общата ни черга”)
на стр. 4-5

Преброяване`2011

Останахме 8 486!
15 097 са общо жителите на общината,

ската администрация. В акцията по хигиенизиране органамалението е с 4 209 души
низаторите приканват всички граждани да се включат и
10 369 е бил броят на населението на град Тутракан при преброяв съботния ден, като началото ще се постави в 8,30 ч.
Зелените площи в Тутракан вече са идентифицирани, ването през 2001-ва година. За десет години той се е стопил с 1 883
те са 21 на брой, уточни Чобанов. Освен популярните души и вече наброява 8 486, което на практика го вади от групата на
населените места с жители от 10 до 15 хиляди души и го поставя в пона стр. 3 ниската група – от 5 до 10 хиляди.
Цялото население на Тутраканска община е 15 097 души, докато през
2001 г. цифрата сочи 19 306.
В община Тутракан намалява относителният дял на младите хора до
18 години - 2 273. За сметка на това се увеличава делът на високата
възрастова група - хората над 65 години са 3484 души. След общините
Алфатар и Ситово, Тутракан е с най-застаряващо население в Силистренска област.

В гр. Главиница - 1 548!

Общият брой на населението на община Главиница е 10 803 души, т.е
намаляло е с 3 045 в сравнение с данните от преброяването преди десет
години, когато тази крайдунавска община наброяваше 13 848 жители.
Главиница е третата община в Силистренска област след Алфатар и
Ситово, където относителния дял на намалението е най-голям – 22%.
По отношение на възрастовата структура Главинишка община не
прави изключение от останалите – 1796 са лицата до 18 години, докато
пенсионерите над 65-годишна възраст са повече – 2414 души.
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ОБЩИНИТЕ

Предстои рехабилитация на
част от градските улици

НОВИНИ
„РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО”
На 12 април в с. Нова Черна от 16 часа ще започне
празнично събитие под надслов „Различни, но заедно”,
с участието на четвъртокласници от всички училища в общината, съобщиха от Общинския център за
извънучилищни дейности.
Празникът ще премине в два етапа. Най-напред са
състезанията по математика, български език и изкуства, а след тях – учениците ще представят богата
концертна програма.
„КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” - БЕЗ НАЕМ
ЗА ПОЛЗВАНИ ОБЩИНСКИ ЗЕМИ
С решение на Общинския съвет взето на последното
проведено заседание - на 31 март, общинската фирма
„Комунални дейности” бе освободена от задължението да плаща наем за предоставените й два терена,
общинска собственост с размери съответно 400,604
дка и 244,337 дка намиращи се в землището на с.Цар
Самуил. Опростеният наем е по 8 лв./дка или общо
5159,53 лв.
Причината за поставеното искане от страна на
фирмата е, че „при получаване на земеделската земя
тя не беше въобще почиствана, беше в ужасно състояние, а фирмата не е получила средства за почистване полагащи се съгласно наредбата за общинския
поземлен фонд и е извършила всички обработки по
почистването на земеделската земя със собствени
средства, които не бяха малко.”
С ЧЕТИРИМА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
ще бъдат сключени граждански договори, след като
стане ясно, кои от явилите се на проведения през седмицата конкурс ще бъдат одобрени. Шест заявления
са били подадени за участие в конкурса, информираха
от общинската администрация. Един от кандидатите
не се е явил.
Обществените възпитатели работят към Местната комисия за борба с престъпленията на малолетни
и непълнолетни.
ДЕЦА ЧЕТАТ НА ДЕЦА

8-14.04.2011 г.

Калина ГРЪНЧАРОВА
началото на тази
седмица са открити
процедурите по обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители по два проекта на Община Тутракан, информира
зам.-кметът Иван Недев.
Първият проект е „Основен
ремонт на Етнографски
музей „ Дунавски риболов и
лодкостроене, рехабилитация на Крайдунавския парк
– част 2 и рехабилитация
на съществуващи обществени паркови зони” и е на
стойност 1 502 864 лв., а
вторият – „Реконструкция
на улична мрежа, тротоари
и рехабилитация на зелени
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площи в гр. Тутракан”. Той
е на стойност 1 583 772 лв.
На 16 май комисията по
избора ще заседава и ще
стане ясно кой ще реализира проектите.

Даден е старт и на процедурата за изпълнител на
рехабилитацията на уличната мрежа. Стойността
на проекта е 200 хил.лв.,
като 100 хиляди от тях са
целеви от републиканския
бюджет и са предназначени за 4-класната пътна
мрежа в селата Сяново,
Бреница и Антимово. Останалите 100 хил.лв. са
от собствени приходи и са
за изкърпване на част от
градските улици, уточни
зам.-кметът.
В екоминистерството
е внесена изискуемата
документация за техническа помощ в размер на 600
хил.лв. за подготовката на

проект за изграждане на
Пречиствателна станция
в Тутракан, а през следващата седмица се очаква
да бъде подписан договор
между с ИАРА за изпълнение на задълженията по
програма „Рибарство и
аквакултури”. Всъщност,
така ще се даде ход и
на работата на Местната инициативна рибарска
група „Главиница-Тутракан-Сливо поле”. След подписване на договора ще
бъде свикан Управителния
съвет на МИРГ и формиран
екип от трима души – управител, координатор и
технически секретар, конкретизира още Иван Недев.

Да почистим Тутракан!
от стр. 1
паркове – „Христо Ботев”,
„Васил Левски”, „Крайдунавски”, срещу Общината,
„Суворов”, „Таньо войвода”
и „Текето” в града има
още зелени площи, които
се нуждаят от почистване. В администрацията са
направили разпределение
на своите служители и те
ще бъдат на необходимите
места в събота. Пак от
там са се ангажирали и с

осигуряването на ръкавици и найлонови чували за
сметта.
Тази година за най-активните граждани ще има
и награди – и индивидуални,
и „отборни” (напр. за жилищни блокове), а също и за
най-малък участник.
Като ход от подготовката за пролетното почистване, в сряда в Общината бе проведена среща
с домоуправители, които

са уведомени за местонахождението на зелените
площи. И не само това
– ако проявят целогодишен интерес, могат да
се грижат за тях, като
Общината има готовност
да осигури малки суми за
поддръжката им.
„Да се погрижим Тутракан да стане град, в който
се живее с удоволствие!”,
апелират още от администрацията.

Оптимизират се процедурите за отпускане на
безвъзмездната финансова помощ по оперативните програми

П

Детският отдел на читалищната библиотека в
Тутракан отбеляза Международният ден на детската
книга с инициативата „Деца четат на деца”, в която
ученици от началния курс четоха книжки на деца от
ОДЗ „Полет”.
През целия м. април предстои осъществяването на
поредица от мероприятия посветени на книгата, включително и представяне на новоиздадените книги за
деца на тутраканската писателка Румяна Капинчева.
КРИМИНАЛЕ
15 кутии цигари и 10 пакета тютюн са откраднати от магазин в село Сокол в нощта срещу 31 март.
В обекта е проникнато чрез взломяване на прозорец.
Образувано е досъдебно производство.

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

равителството одобри промени в Постановление
№121/2007, което определя реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните и
кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма
ФАР на ЕС. Целта е допълнително да се оптимизират
процедурите и да се постигне по-голяма обективност
и прозрачност при отпускането на помощта.
С новите текстове се регламентира унифицирана
процедура за разглеждане на възраженията на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени

Поздравления за
Международния ден
на здравето

С

решение на Световната здравна организация, повече от
половин век, 7-ми април се
чества като Международен ден на здравето.
Областният управител д-р Владимир Янков
в специално обръщение
поздрави гражданите и
медицинското съсловие
от Силистренска област.
В него се казва: „Международният ден на здравето
е възможност да насочим
вниманието си към една
от истинските ценности. И то не в рамките
на някоя диагноза, а като
повод за празник. Не да го
отбележим, а именно – да
празнуваме Здравето.
Здравето няма възраст.
То е живот, мечта и надежда. Затова го пожелаваме на близките и приятелите си.
На всички вас, уважаеми

съграждани, желая: бъдете
здрави! Но също така и
– бъдете бдителни и отговорни към здравето си!
Пазете го! Грижете се добре за него! Укрепвайте го!
Няма да спестя и искрената си благодарност към
хората, които служат на
здравето и които ни дават надежда в моменти
на страдание и болка.
Честит празник!"
Директорът на РЗОК Силистра Атанас Атанасов
също поздрави лекарите
– договорни партньори на
Здравната каза по случай Международния ден на
здравето.
Той им пожела да бъдат
здрави и щастливи, да
преодоляват предизвикателствата на ежедневието с мъдрост и усмивка и
да пазят живи изконните
добродетели на професията си.

на етап административна проверка и проверка на
допустимостта. Предвижда се възраженията да се
разглеждат от лица, които не са участвали в първоначалната оценка на проекта. По този начин ще се
постигне по-голяма независимост при окончателното
произнасяне.
С цел улесняване на бенефициентите по оперативните програми, ще бъдат изготвени унифицирани образци
на декларациите, уведомителните писма и другите
документи, заложени в постановлението.
“ТГ”

В Главиница:

За чиста околна
среда

Д

нес след обяд, от 13:00 часа всички служители от
Община Главиница ще се включат в Националната
кампания „За чиста околна среда”, като почистят
терена около административната сграда, част от зелени площи в населеното място, както и градския стадион,
съобщи секретарят на Общината Танер Хаккъ.
„Надяваме се нашият пример да е заразителен и за
останалите граждани и те да се включат в хигиенизирането на Главиница”, добави още Хаккъ.

Гората за хората
Калина ГРЪНЧАРОВА
т 4 до 10 април продължава Седмицата
на гората. Тази година тя се провежда под
мотото „Гората за хората”. Освен това 2011-та
е обявена от Генералната
асамблея на Обединените
нации за Международна
година на гората.
В България "Седмицата
на гората" се отбелязва
от 1925 г. в първата пълна
седмица на месец април.
Всеизвестно е, че първо
хората трябва да се погрижат за гората, за да
може после тя да им даде
от своите богатства.
Именно в това се състои
ежедневната работа на
горските работници и служители. Всъщност, няма
да е грешка, ако кажем, че
благодарение на техния

О

труд в тутраканския край
има гори с пълноценно
икономическо, социално и
екологично значение.
Директорът на Държав-

но Горско стопанство в
Тутракан инж. Людмил
Узунов е категоричен, че
хората му заслужават
благодарност, не само на

празник.
Дърводобивът и залесяването са основните
дейности, чиито резултати през изминалата 2010
г. са удовлетворяващи.
Съгласно лесоустройствения проект е добита 43
хил.куб.м дървесина, на
стойност около 2 млн. лв.,
информира той.
След предварителна
почвоподготовка през есента вече са залесени
почти 150 дка с топола,
предимно в зоната „дигабряг”. Тази зона е проблемна при високите води на
р. Дунав, когато понякога
става невъзможна всякаква дейност. „Такъв тежък
период за ДГС-Тутракан
бе от м. декември 2009 до
м.юни 2010 г.”, отбеляза
инж. Узунов.
Около 200 акта са из-

Не чакайте последния срок, свържете касовите си апарати с НАП
1525 фирми и физически
лица от Силистренска
област, регистрирани по
Закона за данъка върху
добавената стойност
(ЗДДС), получиха покана да
предприемат свързването
на касовите си апарати с
информационната система
на агенцията.
Според последните промени в Наредба Н-18 за
регистриране и отчитане
на продажби в търговски-

С

те обекти чрез фискални
устройства всички касови
апарати трябва да бъдат
свързани дистанционно с
НАП на три етапа. Срокът на първия – за търговците с течни горива,
вече изтече на 1 януари
2011 г. До втория срок, 30
септември, такава връзка на касовите апарати
с приходната агенция са
длъжни да осигурят всички
фирми и физически лица,

регистрирани по ЗДДС. За
всички останали търговци
крайната дата е 31 март
2012 г.
Писмата до дружествата и физическите лица
съдържат апел да не се
изчаква крайната дата 30 септември, тъй като
сервизните фирми няма да
успеят да изпълнят всички
натрупани поръчки в срок.
А от началото на октомври служителите на НАП

ще започнат проверки и ще
съставят актове на нередовните. Препоръчително
е търговците да се обърнат към сервизната фирма,
която обслужва касовите
им апарати или директно
към производителя, за да
разберат дали моделът,
който притежават, може
да се свърже дистанционно
с НАП или е необходимо да
си закупят нов апарат.

РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА
РАЗВИТИЕ ЗАСЕДАВА

едмото заседание на
Регионалния съвет за
развитие (РСР) на
Северен централен район
(СЦР) се проведе в края на
м. март в Силистра. То бе
свикано от областния управител д-р Владимир Янков, който е и настоящият
ротационен председател
на Регионалния съвет за
развитие на Северен централен район.
В заседанието взеха
участие представители
на министерства, областните управители на областите Велико Търново,
Габрово, Разград, Русе и
Силистра, представители
на общините от петте
области в Северен централен район, представители
на организациите на работодателите и на работниците и служителите на
национално равнище.
На заседанието за заместник-председател на
Регионалния съвет за развитие на Северен централен район бе избран инж.
Иво Андонов – представител на общините от
област Силистра.
Членовете на РСР на
СЦР обсъдиха и одобриха
междинната оценка за
изпълнението на Регионалния план за развитие на
Северен централен район
2007-2013 година.
На заседанието бяха обсъдени и съгласувани Про-
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ектите на актуализирани
документи за изпълнение
на Стратегията за развитие на област Велико
Търново 2011 - 2013 г. и на
Областната стратегия
за развитие на Област
Разград 2010-2013 г.
Областният управител
на област Силистра д-р
Владимир Янков информира
участниците в Регионалния съвет за резултатите
от междинната оценка за

изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Силистра
за периода 2005-2015 г.
Бе представен и анализ
на въздействието на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие, върху развитието на Северен централен
район.
Във връзка с изработва-

нето на нова Национална
стратегия за регионално
развитие на България за
периода след 2014 г., в края
на днешното заседание се
проведе анкетно проучване сред членовете на РСР
на СЦР. То има за цел да
бъде събрана информация
за основните проблеми на
района и да се очертаят
приоритетите за неговото развитие, през следващия програмен период.

Държавно Горско стопанство Тутракан
Уважаеми колеги,

Отново отбелязваме Седмицата на гората. Нека всички
я пазим, обичаме и се грижим за нея!
На всички професионално свързани с гората – лесовъди и
горски служители, благодаря
за успешната и пълноценна
дейност.
Пожелавам здраве и сили на
Вас и семействата Ви!

Честит празник!
Инж. Людмил УЗУНОВ,
Директор
дадени на заловени нарушители в горите, което
е повече от предходната
година. Задържат се каруци, коли и бусове, а минималната глоба е 100 лв.
Според директора на
горската институция, във

всички установени случаи
са работили перфектно
с полицията, съда и прокуратурата. Същите са
и отношенията с Ловнорибарското дружество
„Сокол”.

Данъчно-осигурителен календар
11.04.2011 - 17.04.2011
- Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно
с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне
на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
14 април 2011
- Подаване на VIES-декларация от регистрирано
лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място
на изпълнение на територията на друга държава
членка за данъчния период – месец март.
14 април 2011
- Месечните авансови вноски за корпоративния
данък за април по Закона за корпоративн ото подоходно облагане.
15 април 2011
- Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2011 г. от лица, придобили доходи от
стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем
или от друго възмездно предоставяне за ползване на
права или имущество, когато платеца на доходите
не е задължен да удържа и внася данъка.
15 април 2011
- Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234
и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и
спомагателни дейности по смисъла на Закона за
хазарта, начислени през месец март.
15 април 2011
- Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за
месец март: представителни разходи, свързани с
дейността; социалните разходи, предоставени в
натура; разходите, свързани с експлоатация на
превозни средства, когато с тях се осъществява
управленска дейност.
15 април 2011
- Подаване на данни от производител/ вносител
на фискални у стройства за разчетени фискални
памети през месец март
15 април 2011
- Тримесечните авансови вноски за корпоративния
данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 април 2011
- Деклариране и внасяне на данъка за предходното
тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност
с хазартни игрални автомати, съоръжения за
осъществяване на залагания върху резултати от
надбягвания с коне или кучета, рулетка и други
хазартни съоръжения в игрално казино.
15 април 2011
- Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване
и започване на сервизното обслужване, както и за
получени уведомления за загубване, повреждане или
унищожаване на свидетелството за регистрация
на фискалното устройство през месец март
15 април 2011
- Деклариране и внасяне на окончателните данъци
по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на
2011 г. от лицето, придобило дохода.
15 април 2011
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"Тутракан - дом на нашите деца"
Калина ГРЪНЧАРОВА
- С какви впечатления
се завърнахте от този
престижен за предучилищното образование
форум, кои бяха силните
моменти?
- Откриването на конференцията се състоя в Драматичния театър в Стара
Загора с кратка програма
от малките старозагорчета. След това детската
писателка Леда Милева
разказа накратко за живота и дейността на Пенка
Касабова. Това е първата
българка, получила висше
образование по предучилищно възпитание в Америка и организирала курсове
за детски учителки. Тя е
била Секретарка на Фондацията за предучилищно
възпитание, основана от
мис Кларк, която имала за
цел, да построи и създаде
образцов институт за обучение на учителки за предучилищното възпитание.
В конференцията взе
участие Министърът на
образованието, младежта
и науката Сергей Игнатов,
който излезе със специално обръщение към всички
гости.
В първия ден бяха представени пленарните доклади на светила в областта
на предучилищното възпитание като проф. д-р
Ирина Колева, проф. д-р

Четири доклада на детски учителки от Силистренска област
бяха класирани от комисия за подбор за участие в Националната
конференция по предучилищно възпитание «Водим бъдещето за
ръка». Два от тях са от нашия район - «Азбука на оцеляването – подготовка на децата за действие при бедствия, аварии и катастрофи»
на Север Юмер от ЦДГ «Мир» с. Калугерене, община Главиница и
«Тутракан – дом на нашите деца» на Габриела Петрова, старши
учител в ЦДГ «Славянка».
С финасовата подкрепа на двете Общини, отличените детски
педагози участваха в работата на Четвъртата национална конференция по предучилищно възпитание, която се проведе в гр. Стара
Загора от 31 март до 2 април т.г.
За представянето си там разговаряме с тутраканската учителка
Габриела ПЕТРОВА.

Божидар Ангелов, проф. д-р
Димитър Гюров и проф. д-р
Георги Бижков.
- А добри практики на
място в старозагорските детски градини бяха
ли показани?
- Да, те бяха предвидени
във втория ден. Но преди
това посетихме изложбата на Вадим Лазаркевич
– «бащата» на детската
илюстрация в България,
експонирана в Регионалния
исторически музей.
Всички участници бяхме
разделени в шест направления. Моето направление
беше «Нови технологии
и управление на проекти». Беше организирана
педагогическа визита в
детски градини и в едно
начално училище. Всяко
направление посети точно
определено място. Аз бях
в начално училище «Димитър Благоев», където
първокласници показаха
как работят с информационните технологии /
envision, mause mischief/.
После посетихме къщатамузей «Гео Милев».
Всички колеги дискутирахме по въпроси от областта
на предучилищното образование, включени в Концепцията за основните принципи
и иновативните моменти в
Проекта на новия Закон за
предучилищното и училищното образование заедно с

Милена Дамянова – зам.министър в образователното
министерство. (сн. в дясно)
- Всъщност Вашият
доклад е един от найдобрите.
- Когато започнахме работа по секции (направления), всеки докладчик
представи доклада и презентацията си. След като
бяха изслушани всички, се
проведе гласуване и се
избраха трите най-добри
доклада от всяка секция.
Моят доклад, който се
нарича «Тутракан – дом на

нашите деца» беше класиран на второ място сред
докладите в секция «Нови
технологии и управление на
проекти».
На следващия ден, по време на закриването на конференцията, аз и другите
отличени колеги получихме
своите грамоти за найдобри научни разработки в
Четвъртата научно-практическа конференция «Водим бъдещето за ръка». Аз
също и книгата на Пенка
Касабова «Скици по пътя
на живота».

Само човечеството се прощава с миналото си със смях...
(размисли не само за пиесата "Зелена шумка” от Никола Маринов, но и за "общата ни черга”)

Петър ТОДОРОВ
„- Идеална пиеса! Сънува ли
японката? Който мъж не я е сънувал, не е мъж, а дядка! – това
е оценката за „Зелена шумка”
на бай Коста от Дома за стари
хора – Тутракан пред група негови
колеги от Дома.
- Сънувах я! Мераклия жена за
мераклия мъж, ама ще си намери
майстора! – отговаря му бай Рачо
от същия Дом.”

Д

раматично-режисьорският елит на града ни,
състоящ се само от две
госпожи – от зам.-кмета на Община Тутракан Румяна Капинчева,
поетеса, драматичен писател на
национално равнище, автор на
много пиеси, издала книга с три
драматични творби „Резерват за
марсианци”, изд. „Захарий Стоянов”, София, 2010 г., и четиритомника с пиеси „Провинциална
сцена”, изд. „Ковачев”, Силистра,
2010 г., чиято пиеса „Магазинче на дребно” беше приета с
въодушевление от тутраканци,
изиграна от същата самодейна
театрална трупа към болницата
ни, и Ценка Бойчева, поетеса, автор на няколко лирически книги,
режисьор-постановчик на тази
трупа, подготвила за рекордно
кратък срок три пиеси, добре

приети от съгражданите ни, е
имал богат избор от съвременни
драматични творби, с които би
могъл да ни зарадва за 1 април,
Деня на смеха, шегата и радостта.
Защото пиеси на Капинчева като
„Резерват за марсианци”, „Харем”
и „Ад” преспокойно биха могли
да бъдат играни на този радостен
за българите празник. В първата
пиеса те щяха да видят как баба
Мита комично принуждава възглухия си дядо Гуньо да играе
ролята на мечка, а след това на
марсианец, в „Харем” авторката
подиграва странните желания на
някои новобогаташки и особено
на техните подражателки да сведат понятието „еманципация” на
жената до сексуален произвол с
мъже, а в „Ад” животът на земята
се изкарва много по-зловещ
от всякакъв задгробен живот,
поради което провинилите се
дяволи се заточват еднопосочно
Ситуация: Кой кум, кой
сват, кой на булката брат

на Земята, без право на връщане.
Елитът обаче прави избора си
абсолютно независимо от местните амбиции, затова се спира
на пиесата на Никола Маринов
„Зелена шумка”, защото в нея се
поставят проблеми, които силно
вълнуват съгражданите ни през
последните години. Още от първата сцена с „бесенето” на „непокорната” съпруга от „вбесения” й
мъж ни насочва към ефимерните
надежди на някои наши сънародници бързо да забогатеят в това
несигурно наше време, продавайки имоти, къщи, апартаменти, за
да си построят хижи в планината,
надявайки се напразно на големи
печалби от местния и международен туризъм. Предразсъдък е
да се смята българинът за много
практичен, когато във важни
моменти от живота си и в съдбоносни мигове от историята ни
той се провява точно с обратното.

К.Гълъбов, голям
литературовед, изследовател на Гьоте, и добър народопсихолог пише:
„Макар личният ни
и обществен живот да е обсебен от
дух на практицизъм, всъщност сме
много непрактични: склонни сме да
задоволяваме найнапред отложните
нужди, оставяйки
на втори ред неотложните”. Примери
много, но най-добрият е с глупостта
от „експресното”
връщане на земята на българите в - Приватизирам мандрата в име„реални граници”, то на народната власт и Отеческогато истинските твения фронт...
й стопани се бяха
при повече „пипе” да храним
преселили
две Българии. Народопсихологът
в отвъдния
Стефан Гидиков ни характеризира
свят, а напо следния начин: „Българинът се
следниците
вчепква много лесно в резките и
им бяха скъотсечени формули, в опростотсали пъпната
ворените до абсурдност тези…
си връв със
Свитият човек няма замах нито в
земеделието,
копнежите, нито в замислите си.
започвайки
Той не рискува докрай, не залага
друга работа
на провала… Ние сме народ,
по градовете,
който най-много се самоосмива
поради коеи самокритикува и най-малко
то „от мноцени своето.”
го ум” сега
Нашите политически мъже и
ядем ябълки
държавници в началото на деот Италия,
мократическите промени у нас
корнишони
„скоростно” решиха изведнъж,
от Виетнам, а
с „кралимарковски” скок, да
месо внасяме
превърнат комунистическо-тоот Австралия,
талитарната ни нация в модерна
мляко – от
гражданска нация. Глухи към
Словения,
мъдростта на човечеството, че
сирене – от
„в природата няма скокове”, със
Дания или
своята суперреволюционност те
Гърция и т.н.
ни доведоха „до кривата круша”.
А можехме
Имаме основание да сме недо-

волни от политическия си елит,
но забравяме една друга мъдрост,
че „предразсъдъците на управляващите водят началото си от предразсъдъците на народа” (Монтескьо, „За духа на законите”, 1984,
стр.50) Така че хубавата пиеса
на Никола Маринов, проникновено сценично интерпретирана
от Ценка Бойчева, ни внушава
идеята, че „философията” на
съвременния българин е изразена
в поговорката: „Кон за кокошка!”,
а би могло да бъде и обратното:
„Кон за бивол!”, както е при страните-отличнички при прехода от
тоталитаризъм към демокрация,
избрали еволюционния път на
отделни етапи да преминават от
тотаритарното към демократичното общество. Но те имат, за
разлика от нас, завидна култура. И
си спомням, че чехите при водача
и първия велик държавник на
модерната Чехословашка република Томаш Гарик Месарик, син
на стр. 5

5

общество

8-14.04.2011 г.

Божидара и Стефани:

Музиката ни изгради
като личности
Калина ГРЪНЧАРОВА
ожидара и Стефани
да вече дванадесетокласнички. Абитуриентки. Колкото и
невероятно да изглежда
- двете красиви момичета
са на финалната права в
две житейски начинания.
Завършват средното училище и…заниманията си
по вокално пеене при музикалния педагог Доротея
Бальовска.
Да, Божидара и Стефани
или както някои закачливо
ги наричат Русокоска и
Чернокоска вече мислят
за студентските години,
искат да стават икономистки, избрали са Варненският икономически
университет, като място,
което може най-добре да
ги обучи в харесваната
специалност „Маркетинг
и мениджмънт” или „Стопанско управление”.
Страхотни събеседници
– умни, контактни - някак
съвсем лежерно минават
край тях моите въпроси за
началото, за успехите, за
Доротея, за популярното
трио заедно с Антония
Калдарева, за смешните и
тъжните неща, за ежедневието им.
Прочее, Божидара и Стефани от 12 години се занимават с вокално пеене
при Доротея Бальовска. На

Б

15 април е техният бенефисен концерт-спектакъл.
Подготвят наистина чудеса! Изненада за публиката,
така както те си знаят.
- Кой ви насочи към
школата на Бальовска?
Стефани: - Тук ме доведе г-жа Анелия Калдарева.
И започнахме при малките
– „Слънчева усмивка”.
Божидара: - А мен пък
ме доведе баба. С наймалката група ходихме и
на първия конкурс извън
Тутракан – в Русе, „Северно сияние”. Никога не сме
се отказвали от пеенето.
Ст.: - Има такива, които се отказваха – тръгваха си, пак се връщаха, но
ние не сме се отказвали
никога. Държим стабилно
12 години. Може да се
каже, че заниманията ни с
пеене са един вид отдушник - след училище, след
всички домашни идваме
тук да се разтоварваме.
Тук освен, че пеем - работим, забавляваме се, споделяме си трудностите.
Б.: - И винаги ни е било
приятно! Не сме имали
дрязги помежду си. Винаги
много сме се уважавали
всички и сме се подкрепяли.
За това трябва да благодарим на г-жа Доротея Бальовска, тя ни научи така.
Тя сплотява колектива.
Ст.: - Тук израснахме,

буквално! Имали сме и
големи гафове на сцената – забравяне на текст,
на движение, госпожата
маха ядовито отсреща. Но,
това в крайна сметка са
приятни емоции.
- А малките сега, вашите наследници във
формациите, гледат ли
ви любопитно?
Ст.: - О, гледат ни с голямо любопитство, и после
ни копират. Госпожата им
казва: „Ето като тях трябва да пеете!”. Приятно е,
много е приятно.
Б.: - О, и ние като бяхме
малки така гледахме по-големите. Най-вече Антония
и Мартин. После направихме трио с Антония и се
получиха нещата.
- Ще продължавате ли
да пеете?
Б.: - Да, ще продължаваме да пеем, няма да бъдем
в града, обаче. Но ще се
връщаме винаги, когато
има нужда от нас.
Ст.: - Ще пеем, и ще
се връщаме тук, за да се
виждаме с г-жа Бальовска.
Тя ни е като приятелка.
Научила ни е толкова много неща, споделяме с нея
много, даже и за любовите
си, тя ни напътства. Много сме й благодарни! Много!
- Коя е любимата ви
песен?
Ст.: - „Жиголо” на Елена

Само човечеството се...

от стр. 4
на ковач, философ с европейска
известност, през 20-30 години на
20-ти век издигат за девиз и свято
осъществяват на практика призива: „Всеки чех, независимо от
това къде той живее, най-добър в
професията!” И „състезанието” на
милиони чехи с милиони немци,
французи, англичани, скандинавци ги извежда нагоре. Но чехите
не търпят разединението като нас,
а умеят да издигат най-кадърните

си хора на първи места в държавното ръководство и управление. И
тъй като започнаха да се създават
умни пиеси като „Зелена шумка”
на Н. Маринов и „Резерват за марсианци” на Р. Капинчева, която
препоръчвам да бъде играна от
доказалата се театрална трупа към
МБАЛ-Тутракан, надеждата, че
задълбочавайки самопознанието
си, ще надмогнем своята апатия
и ще станем вече обществено
отзивчиви и разумни еволюцио-

нисти, истински строители на една
наша достойна гражданска нация,
не ме изоставя.
Колкото до играта на артиститесамодейци, там, където играе д-р
Симеон Данов, театралното представление е „осъдено” на шумен
успех. По рождение артистичен,
той удивително добре съчетава
в личността си комичната си „рубенсова” пълнота и ренесансовска
жизненост с неочаквана експресивност и бурна динамичност.

Папаризу. Нея при всички
участия я пеем, по няколко
пъти даже. Много добре се
приема. Даже с нея спечелихме Гран при на „Речни
ноти”.
Б.: - Където и да отидем
винаги хората са ни харесвали най-много с тази
песен.
- Какво ще кажете на
тутраканци?
Ст.: - Да обръщат повече внимание на талантите
на града, на хората, които
се занимават с творческа
дейност – било то пеене,
рисуване, танци. И да ценят това, което се прави
в Тутракан.
Б.: - На по-малките искам да им кажа да се отворят към изкуството, да
не стоят само пред компютрите, Скайп и Фейсбук.
А всеки, каквото му се
отдава да надгражда тук
в Центъра. Ние не сме
си губили времето тук.
Напротив, тук израснахме
като личности.
Ст.: - Заниманията с
изкуство не са пречка на
учението. Ето, ние сме
отличнички. Въпрос на
организация на времето.
Това са Божидара и Стефани. Две пораснали момичета, които с удоволствие
можем да сочим за пример
на успех и реализирана амбиция! На добър час!

Владеещ иронията, той ни дава
интелигентна игра.
Ценка Бойчева умее добре да
подбира артистите. Миловидна
е Мария Димитрова в ролята на
японката – деликатно слабичка,
еротично ситнеща по сцената,
къпеща се за здраве в „гьола”,
наливаща се с шампанско въпреки
слабостта си – като рубенсовите
герои от неговите прочути картини с пируващи олимпийски богове
и вакханки, тя стопроцентово е
„откраднала” сърцата на мъжете в
читалищния салон. Неин контраст
по външност е Антоянета Владева
– хижарката, привлекателно пълничка, еротична също в маниерите
си, владееща като Данов добре
чувството си за хумор.
Оригинален
е образът на
пишман-партизанина изигран от Добри
Петров, за чийто тип казват,
че са излезли
в партизанство
в планината на
10 септември
1944 г., с това
съчетание
между външните атрибути
на дълбока старост като дълга
бяла брада и
мустаци и свежото лице на
младеж. Добра
игра дава и
Кристиян Калчев в ролята на

Стефани

Божидара

сина му инженер, с металотърсач,
търсещ пушката и костите на
митологизирания си баща – партизанин, оказал се фактически
сексуален супермен.
И най-трагичните събития в
историята на човечеството, каквото е например налагането на
комунистическо-тоталитарен
режим в Русия, а после и у нас, с
отмирането си се превръщат във
фарс. Човечеството се прощава
с миналото си със смях, защото
всяко време е бременно с илюзии,
но когато допуснем илюзиите
да изместят реалностите, тогава
смехът ни се превръща в плач.
Този недостатък на самопознание,
от който идва противопоставянето на всички срещу всички или

когато се съберат заедно трима
българи, те образуват четири
партии, К. Гълъбов нарича „дезорентиране” и „формено оглупяване”. Не е ли време да започнем
да се ориентираме и да поумнеем,
защото не само човечеството,
но и тутраканци, щом като имат
такива надарени съгражданки
поетеси, драматурзи и режисьорпостановчици като споменатите
дами-интелектуалки, се разделят
с миналото с хомерически смях.
Накрая ще издигна девиза на
доц.д-р Пламен Митев, декан на
Историческия факултет в СУ „Св.
Климент Охридски”: „Рано или
късно ще се появят днешните
Апостоли на България!”
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"Походът на книгите" в Нова Черна
Радка СТЕФАНОВА,
библиотекар
а шести пореден път
в читалищната библиотека на с. Нова
Черна се провежда Маратон на четенето „Походът
на книгите”. Проявата е
посветена на Международния ден на детската книга
– 2 април и предстоящия
Международен ден на книгата и авторското право,
който ще отбележим на
23 април.
Радваме се, че и тази
година нашите читатели
се включват активно в
инициативата. Ние искаме да поощрим похода на
читателите към книгите,
да върнем любовта на хората от различни професии
и възрасти към хубавите
произведения, към духовните ценности.
Очакваме да създадем
с нашите читатели един
незабравим априлски маратон – празник на книгите
и четящите хора. Да се
потопим във вълшебния
свят и преминем през всички любими теми, времена
и герои, оставили трайни

З

следи в духовната ни култура.
Нашият маратон започна с едно пътешествие
на един значим за всички
поколения писател – Ханс
Кристиян Андерсен, който
е преминал и край с. Нова

Черна по река Дунав. В
дните до края на Маратона подготвяме различни

мероприятия за жителите
и гостите на нашето населено място. На 8 април
за учениците от началните класове е литературната игра-викторина
„Познаваме ли героите от
приказките?”, на 19 април

е срещата с местната писателка Стоянка Павлова
под надслов „Ще напиша

книга”, а на следващия ден
в библиотеката ще четем
стихове на Иван Вазов.
В дните от 2 до 23 април ще има посещения
на класове от основното
училище в библиотеката, на които ще покажем
презентацията
„Библиотеката,
книгите, компютрите и ние,
читателите”,
ще бъдат разпространени и
флаери „Прочети ме” със заглавия на местни автори. На
21 април с учениците-членове
на клубовете
към читалището ще проведем
Литературен
излет „Детето
и природата”
в ЗМ „КалимокБръшлен”, където ще наградим
най-добрите читатели.
Каним всички
читатели да се присъединят към „Маратона на
четенето”!

Успешно откриване на сезона за
рисунки и скулптори в община Главиница
Марияна ЛАЗАРОВА,
Библиотекар-секретар
Лорета СТАНЕВА,
Ръководител
ационалният конкурсизл ож ба за детски
рисунки и скулптори
„Свети Трифон Зарезан” се
провежда вече осма година
в гр. Сунгурларе, Бургаска
област. От община Главиница този път участваха два
кръжока, а в края на м. март
пристигнаха и наградите.
Учениците от кръжока при
НЧ „Христо Ботев – 1901
год.”, с. Зафирово спечелиха
специалната награда – медал
за цялостно представяне, а
курсистите от СУПЦ „Пеньо
Пенев”, гр. Главиница - поощрителна награда.
И тази година в изложбатаконкурс участваха с над 2000
рисунки и пластики.
Курсистите от кръжока при
СУПЦ „Пеньо Пенев” се представиха в конкурсния раздел
„Приложно изкуство”, а кръжочниците от НЧ „Христо
Ботев – 1901 г.” - с 6 рисунки и
6 пластики. Творбите от приложното и изобразителното
изкуство с голямо умение и
желание бяха сътворени от
Шенай Нурай, Бетина Веселинова, Деница Красимирова, Петър Петев, Мариета
Иванова и Симона Сашева.
Ще припомня, че четири от
момичетата - Бетина, Шенай,
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Футбол

След 13-я кръг на „А” Областна футболна група, „Левски-96” (Главиница) продължава да води класирането в
Западната група. Миналата неделя, те домакинстваха
мач с ФК "Айдемир" и победиха с разгромяващите 6:0.
При нулево равенство и по една разделена точка завърши мачът ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) и ФК "Раковски-2005" (Калипетрово).
ФК "Спортист” (Преславци) гостува на ФК "Силистра
2009” и загуби с един гол.

Волейбол
Интензивна подготовка води волейболният отбор,
девойки – младша възраст, от СОУ „Христо Ботев” за
предстоящите участия в зоналния турнир по волейбол.
На 15 април те ще играят с отбора на гр. Исперих.
Треньор на тутраканските момичета е преподавателят по физкултура в същото училище Михаил Лисков.

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

Продавам
трактор МТЗ-80 с култиватор
за слята обработка.
За справки: 0889 757 608

Н

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

Кръжочниците от НЧ „Христо Ботев – 1901 г.”,
с. Зафирово и тяхната ръководителка Лорета
Станева с наградата.

Деница и Мариета - от 2008
година участват редовно в
конкурса „Св. Трифон Зарезан” и са извоювали досега
първо, второ и трето място.
Последното им участие донесе и специалната награда
– медал и грамота.
Да благодарим на всички
участници за всеотдайната им творческа работа и
им пожелаем нови успехи в
предстоящите национални
конкурси през 2011 година.

ОБЯВА
"МБАЛ-Тутракан" ЕООД
обявява за продажба два броя употребявани
автомобили - УАЗ – товарен (гориво-бензин) и
УАЗ фургон (гориво бензин-газ).
Приемат се писмени оферти за покупка до
15.04.2011 г. в счетоводството на болницата.

За повече информация тел. 0893353253

Народно Читалище
"Н.Й.Вапцаров-1873”
Общински съвет на БЧК, гр. Тутракан

2011 г. - Международна година
на Доброволчеството
Уважаеми съграждани,
Направете ни съпричастни чрез разказ или очерк за богатото душевно съкровище на хората
около Вас.
Пишете ни за техните таланти и добри дела,
за да ги съхраним за поколенията.
Предвидени са награди за участниците.
Краен срок за изпращане на творбите:
1 май 2011 г.
Очакваме ги на адрес:
гр. Тутракан, пл. «Суворов» № 2,
ОНЧ”Н.Й.Вапцаров-1873”
тел.: 0866 /60567, 60045; е-mail: chitalishte_
tutrakan@abv.bg

Ново пролетно зареждане
в Магазин за обувки на "Текето"!
За справки: 0889 363 955

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

"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
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Как Започват Скандалите...
Сяда жена ми до мен на дивана, докато аз превключвам
каналите, и ме пита: „Какво има на телевизора?”
Аз казвам: „Прах.”
И скандалът започна...
***
В събота, рано сутринта, станах тихо, облякох се,
направих си обяд и тихо отидох в гаража. Закачих лодката за колата и бавно потеглих. Имаше силен вятър.
Включих радиото на колата и в този момент казаха,
че целият ден времето ще е лошо.
Върнах се обратно в къщата, тихо се съблякох и легнах в леглото.
Погалих жена си по гърба и прошепнах в ухото й: „Времето навън е ужасно!”
Моята, от 5 години любима жена, отговори: „Представяш ли си, и глупавият ми съпруг отиде на риба в
това време?”
И така започна скандалът...
***
Сутринта бутнах една кола. Отбихме отстрани на
шосето и другият шофьор бавно излезе от колата си.
Знаете как понякога, когато сте много стресирани, и
най-малкото нещо може да ви разсмее.
Дааа, няма да повярвате, но той беше... джудже! Засили
се към колата ми, погледна нагоре към мен и извика: „Аз
не съм Щастлив!”
Погледнах надолу към него и попитах: „Добре, кой от
седемте си тогава?”
И така скандалът започна...
***
Жена ми започна да подмята какво иска за подарък
за предстоящата ни годишнина:
„Искам нещо лъскаво, което да вдига от 0 до 150 за
3 секунди.”
Купих й кантар за баня.
И така започна скандалът....
***
Като се прибрах снощи вкъщи, жена ми настояваше
да я заведа на някое място, където е скъпо. Заведох я
на бензиностанцията.
И така започна скандалът....
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хоби

Отидох в Пенсионното да си подам документите за
пенсия. Жената на гишето ми поиска личната карта,
за да провери възрастта ми. Проверих всички джобове,
няма я. Явно я бях забравил вкъщи. Казах на жената, че
много съжалявам, но съм си забравил личната карта и
ще дойда по-късно.
Жената каза: „Разкопчайте си ризата.” Разкопчах я,
и се разкри побеляла къдрава гръд.
Тя каза: „Побелялата коса на Вашата гръд е достатъчно доказателство за мен.” И прие документите ми
за пенсия.
Когато си отидох вкъщи, възбудено разказах на жена
си какво ми се е случило в Пенсионното и тя каза: „Трябваше да си събуеш панталоните. Щяха да ти дадат и
инвалидност.”
И тогава започна скандалът...
***
Жена ми и аз отидохме на среща на съучениците.
Аз непрекъснато наблюдавах една пияна жена, поглъщаща питието си на съседната маса. Жена ми попита:
„Познаваш ли я?”
„Да, казах аз, тя е старото ми гадже. Разбрах, че е
започнала да пие, след като сме се разделили и оттогава
не е изтрезнявала.”
„Господи!, каза жена ми, кой би повярвал, че някой може
да празнува толкова дълго време?”
И тогава започна скандалът...
***
Заведох жена си на ресторант. Сервитьорът, по някаква причина, взе първо моята поръчка.
„Донесете ми телешка пържола „а л’англе”, моля.”
Той каза: „А какво ще кажете за „лудата крава”?”
„Ами, тя сама ще си поръча.”
И тогава скандалът започна...
***
Жена ми стоеше гола в спалнята, гледайки се в огледалото. Не беше доволна от това, което вижда, и ми
казва: „Чувствам се ужасно. Изглеждам дебела и грозна.
Наистина имам нужда да ми направиш комплимент.”
Аз й казах: „Зрението ти е почти перфектно!”
И така започна скандалът...

Доставка на храна до дома

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха програма
за доставка на прясно приготвена храна на адрес, посочен
от клиента. Няма ограничения за потребителите на услугата
– може да се поръчва от частни лица и фирми. Храната се доставя в
кутии, 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
11.04 - Понеделник
ОБЯД
Супа леща - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.
Нишесте - 150 гр. - 0,60 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета с гарн. - 300 гр. - 2.80 лв.

12.04. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Картофеня яхния - 300 гр. -2.00 лв.
Кекс - 150 гр. - 0.80 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.

13.04. - 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.

14.04. - Четвъртък
ОБЯД
Шкембе чорба - 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 с дом.сос - 300 гр. - 2.50 лв.

15.04. - Петък
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета по ориенталски - 300
гр. - 2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета на скара с гарнитура 300 гр. - 2.80 лв.

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

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Тунай и Бирай Бирджан от с. Зебил, община Главиница Ще станем музиканти като татко и дядо!

8-14.04.2011 г.

ВРЕМЕТО
В петък и събота ще е ветровито: с умерен и силен вятър от запад-северозапад. Ще има променлива
облачност. В петък на места в Източна България и
планините ще превали дъжд. Минимални температури
между 7 и 12, максимални между 15 и 20°, в южните
райони и по-високи.
В неделя и в началото на следващата седмица
над Западна България ще е предимно слънчево. Над
Централна и Източна ще има временни увеличения
на облачността, но само на отделни места слабо
ще превали. В неделя все още ще е ветровито, но
постепенно вятърът ще отслабне.
Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!
Д-р Петкова
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.

“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

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”

Честит рожден ден
и да почерпят:

9 април – Нели ГОРАНОВА, ст.спец. „АОН”, Община Главиница
11 април – Димо ИЛИЕВ, нач.-сектор „УТ”, Община Главиница
11 април – Иванка НИКОЛОВА, Кмет на с. Подлес, община Главиница
11 април – Кольо КОЛЕВ, шофьор, Община Тутракан
11 април – Гюлнар ТАШЕВА, гл.спец „Транспорт и лицензи”, Община
Тутракан
13 април – д-р Себахатин ХАЛИД, общински съветник, ОбС-Гла-

TUTRAKAN.NET

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

виница
14 април - Данаил ДОНКОВ, Тутракан нет
14 април – Димитричка ХРИСТОВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”
14 април – Добрин АТАНАСОВ, мл.юрисконсулт, Община Тутракан
14 април – Пенка ИВАНОВА, оператор на компютър, СОУ „Йордан
Йовков”
14 април – Румен ГЕНОВ, Форум прес, гр. Русе

СМЯХ
Баща приспива детето. Майката открехва
вратата и прошепва:
- Заспа ли?
- Заспа, мамо
- Защо младоженецът внася булката на
ръце в къщата?
- Някой да е виждал битова техника сама
да влиза вкъщи?
* * *
- Каква е разликата между парашута и
презерватива?
- Ако се скъса парашут – един човек помалко. Ако се скъса презерватив – един човек
повече.
* * *
Седи блондинка. Изведнъж чува шум в
главата и пита:
- Кой е там?
- Аз съм червей-мозъкояд!
- Какво правиш там?
- Гладувам!
* * *

Отиват баща и син за риба. По едно време
бащата решил да заметне, гледа, качамакът
го няма. Пита сина си: - Каде е стръвта, бее?
- Ами, малко по малко и я изядох. - отвърнал
младежът.
– Е, хубаво, те тука дояж и тия глисти и да
си ходим!
* * *
Един ден малкият Иванчо закъснял за час.
Отворил тихо вратата на класната стая, погледнал - учителката била с гръб към него, и
се промъкнал пълзешком до чина си. Тъкмо
седнал, учителката се обърнала, видяла го
и му казала:
- Иванчо, баща ти така ли влиза вкъщи тихо и с пълзене? Я, излез и влез, както го
прави баща ти.
Излязъл Иванчо и след малко вратата се отворила с шут, появил се той с димяща цигара
в устата, треснал вратата, извадил цигарата
от устата си, загасил я на пода и креснал:
- Е, скъпа, не ме очакваше, нали?
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