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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 16

Година XLIX

Уважаеми съграждани,
Нека Великденските празници бъдат
изпълнени с радост и много щастливи изненади! Желаем Ви много мир и надежда,
сбъднати пролетни обещания и щастливи
нови спомени! Нека
този Великден бъде
специален за Вас!

21 - 28 април 2011 г.

Цена 0.50 лв.

Община Главиница
Общински съвет - Главиница

ПП ГЕРБ - Тутракан

Нека здравето и доброто настроение не ни напускат цяла година!
Велики дела да свършим и велики
мисли да имаме!

Поздравява жителите на Тутраканска
община с настъпващите Великденски празници!
Нека да запазим вярата и да устремим
надеждата, да умножим любовта си към
вечните човешки ценности – доброта и
разбирателство!

Честит
Великден!

Христос
Воскресе!
Кмет на Община Тутракан: инж. Георги ГЕОРГИЕВ
Председател на ОбС: Любомир БОЕВСКИ

влез на скорост

Насуф НАСУФ, Кмет
Расим РАФЕТ, Председател на ОбС

Христос
Воскресе!

„ГРЕН-ДИ-ТРАНС” ООД, гр. Тутракан

„Амон Ра” ООД, гр. Тутракан

„Зов-92-Комерс” ООД, гр. Тутракан

С пожелание за здраве, благополучие и светли Великденски празници на
всички тутраканци!
Нека има Мир и Любов
в сърцата ни!

Нека никога да не забравяме, че
Господ ни е създал човеци и винаги да
носим човещината в себе си.
Пожелавам здраве на всички хора
от община Тутракан!

С пожелание за здраве, благополучие
и светли Великденски празници.
Нека има Мир и Любов в сърцата
ни!

Честито
Възкресение!

Честито
Възкресение!

Честито
Възкресение!
Георги ПЕНЕВ, Управител

„Моника-92” ЕООД, гр. Тутракан

Николай НИКОЛОВ, Управител

„Голд Кроун” ЕООД, гр. Тутракан
Нека са благословени
Великденските празници - нека има
много радост и веселие!

Много любов,
здраве, късмет и
кошница пълна с
яйца и козунак!

Честит
Великден!

Венцислав ТАНЧЕВ, Управител

Христос
Воскресе!
инж. Мариан ГАНЕВ,
Управител

Любен ДРАГНЕВ, Управител

„Славянка” АД, гр. Тутракан
Честито
Възкресение!

инж. Красимир ПЕТРОВ,
Изпълнителен Директор

„ЕТ "Ник Пластик", гр. Тутракан

„Старт–97” ООД, гр. Главиница

ЗК "Ген. Атила Зафиров”, с. Зафирово

Здраве и сили, празнично настроение,
радост и усмивки пожелавам на всички
през Великденските празници!

Нека запалените свещи във Великденската нощ осветят душите и сърцата
ни и пламъка на любовта и добротата
изпълват живота ни!

Много здраве да си пожелаем и подобри един към друг да бъдем!
Нека светлината на Христовото
възкресение озари
живота ни.

Христос
Воскресе!
Валя ПЕТРОВА,
Управител

Честито
Възкресение
Христово!
Лъчезар ПЕТРОВ, Управител

Христос
Воскресе!
Петко ПЕТКОВ, Председател на УС
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ДНЕС - ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК В с.ЦАР САМУИЛ
Днес от 16:00 ч. в с. Цар Самуил ще започне Пролетен празник.
Той се организира от Общинския център за извънучилищни дейностиТутракан и ОУ „Стефан Караджа” в селото. В празничната инициатива
ще участват ученици от начален етап на обучение от всички общински
училища. Идеята на организаторите е да подарят един Пролетен
празник на младите хора, децата да се запознаят с народните обичаи
традиции за Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден.
Участниците ще имат възможност да представят свои идеи за боядисване на яйца и да опознаят българските традиции. В рамките на
празничната инициатива са предвидени различни забавни дейности,
включително и училищен базар.
ВЕЛИКДЕН
Великден (Възкресение Христово, Пасха) е денят, в който християните празнуват възкресението на сина Божи Иисус Христос.
Подготовката за честването му започва в седмицата преди Великден, наричана Страстна седмица. Празнува се три дни. Вечерта
преди полунощ в събота се отслужва тържествено богослужение,
като точно в полунощ свещеникът обявява Възкресението с думите
„Христос Воскресе“. При обявяването на Възкресението, свещеникът
изнася запалена свещ, от която всички присъстващи палят своите
свещи, които носят по домовете си. Последованието, свързано
със запалването на свещите, е заимствано от подобно, което се
извършва в Йерусалим, в храма „Св. Възкресение“, при слизането
на Благодатния огън.
ПОДВИГЪТ НА АПРИЛЦИ
Вчера в залата на градското читалище се проведе конкурсът за рецитация „Подвигът на априлци”, в който участваха ученици от всички
училища на Тутраканска община. Конкурсът е посветен на 135-годишнината от Априлското въстание. Резултатите – в следващия брой.
ЦВЕТНИЦА

21-28.04.2011 г.

Две детски градини в Главинишко ще
станат по-топли и уютни
О

бщина Главиница, в
качеството си на бенефициент по ОП „Регионално развитие”, стартира

циално откри и представи
в детските градини в селата Звенемир и Калугерене
одобрения за финансиране

информационна кампания за
целите, хода и резултатите от
изпълнението на проект, осъществен чрез финансовата
помощ на Европейския съюз,
чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
В тази връзка Хюсеин Хамди, нач.-отдел „Образование”
в Община Главиница, офи-

проект “Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
ЦДГ “Кокиче” с.Зебил – филиал „Пролет” с.Звенимир
и ЦДГ “Мир” с.Калугерене,
община Главиница”.
На видно място в детските
градини бяха поставени изработените от Община
Главиница плакати съ-

държащи информация за
Договора за
безвъзмездна
финансова помощ.
Населението на региона
бе информирано за целите на проекта
и финансовата п о м о щ
осъществена
от Евросъюза, която е
на стойност
312 205,25 лв.,
както и средства в размер
на 55 095,05
лв. собствено
финансиране
от Община
Главиница.
Отбелязано
бе, че един от основните
приоритети на общинското
ръководство на Главиница
е осигуряване на подходяща
и рентабилна образователна инфраструктура, която
да допринесе за устойчиво
развитие на територията на
общината.

В подкрепа на това Община
Главиница е кандидатствала
по ОП „Регионално развитие 2007-2013” към МРРБ
- Приоритетна ос 4: „Местно
развитие и сътрудничество”.
Проектът е получил най-много точки и е одобрен на първо
място в страната.
“ТГ”

В света на книгата
П
Калина ГРЪНЧАРОВА
разнично преминават
дните в СОУ „Йордан
Йовков” през настоящата седмица, посветена
на детската книга.
Още в понеделник творби от Дора Габе и Асен
Разцветников бяха четени
от единадесетокласници,
възпитаници на преподава-

Златоустова Света Литургия отслужи отец Михаил (на сн.) в православния храм „Св. Георги” в с. Шуменци за християнския празник
Връбница/Цветница. Той освети върбови клонки, които миряните отнесоха за здраве. В храма деца от селото подредиха изложба от цветя.
КРИМИНАЛЕ
В гр. Тутракан, 50 годишен мъж, от гр. Тутракан, управлява лек
автомобил след употреба на алкохол - 1.49 промила.
В с. Старо село от хранителен магазин неизвестно лице извършва
кражба на сумата от 50,00 лева.
В с. Малък Преславец, община Главиница, от хранителен магазин, неизвестен извършва кражба на 12 стека цигари, колбаси и сумата от 50 лв.
В гр. Тутракан, в района на МБАЛ Тутракан,46 годишен мъж
управлява лек автомобил след употреба на алкохол- 1.78 промила.
Водачът е задържан за срок от 24 часа в РУ „Полиция”- Тутракан.
В с. Яребица, НИ е унищожил и повредил фаянсови плочки, барплот и врати, в помещение, собственост на ПК „Междина” с. Яребица.
Щети на стойност около 300,00 лева.

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

телката по български език
и литература Гинка Георгиева, пред учениците от
начален етап на обучение.
Подредена е и витрина с
детски книги под надслов

„Спътници на детството”.
Във фоайето на най-голямото общинско училище е
подредена изложба с детски илюстрации на популярни приказни и литературни
герои и сюжети. В тази
обстановка на 19 април бе
осъществена презентация
на пет новоиздадени детски книги от Румяна Капин-

чева. Децата прочетоха
части от „Коледно пътуване – 1 и 2”, „Одриският
владетел”, „Различните
цветя” и Приключенията
на едно сандалче”. Автор-

Различни, но заедно
Д

етски празник „Различни, но заедно”
представиха малките възпитаници на ЦДГ
„Славянка” филиал Нова
Черна пред своите родители и баби.
На гости на този прекрасен празник бяха дошли
представители от Община
Тутракан - Румяна Караиванова, Валя Йорданова,
директорът на детската
градина Димитрина Панайотова и екипът на читалището.
В програмата бяха вклю-

чени обичаи от различните етноси, много песни
и танци. Прекрасни бяха
разказите на Гана Бончева
- баба на малката Гергана,
която разказа за християнския празник "Великден" и
на Разие Селим за празника
"Байрам". Поздрав към всички присъстващи отправиха
и учениците от 4 клас на
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с класен ръководител
Маргарита Недева.
За малките възпитаници
имаше и награди.
“ТГ”

ката, която присъства на
презентацията, поласкана
от детския интерес, им
пожела да четат повече
книги и подсказа, че в нейните творби всички герои
са положителни.
На присъстващите мал-

ките ученици представиха
и литературната програма
„В света на книгата”, подготвени от учителките в
начален курс Анелия Калдарева, Мария Тодорова, Маргарита Манолова и Венета
Александрова.
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Дарение от Франция обособи Тутраканските ГЕРБ-ери
Мамографски кабинет в болницата чистиха „Стомната”
Калина ГРЪНЧАРОВА
амограф, финландско
производство, за около
21 хил.лв. дари почетният гражданин на Тутракан - французинът Ален Вале. Средствата са

сигурност за вашето здраве” каза
Ален Вале. Той посочи още, че
Фондацията е издала брошура,
която е втора по ред, за даренията направени в тутраканската
болница.

събрани с помощта на Фондация
„Enfance plus sans frontieres”, която оглавява самият Вале.
Новата ренгенологична апаратура обособи и кабинет, прегледите, в който ще бъдат полезни
за всички жени. Първоначално в
него ще работи специалист от гр.
Варна, който ще обучи и предаде
опита си на д-р Енчев.
Церемонията по откриването на
Мамографския кабинет се състоя
на 15 април в присъствието на
дарителя, кмета на общината, управителя на болницата, болнични
служители и ротарианци.
„Истина е, че съм много развълнуван, защото обикновено нещата
се случват простичко. Щастлив
съм да видя най-вече дамите, тъй
като този апарат е предназначен
за тях. Той ще ви даде по-голяма

Благодарност за най-новото дарение на Ален Вале изрази и паст
президентът на Ротари Тутракан

М

Димо Денчев.
Мамографията е метод за ранна диагностика на патология на
млечната жлеза – и в доброкачествения и в по-лошия вариант – карцином на млечната жлеза, поясни
началникът на АГО д-р Любомир
Бойчев. Бих посъветвал всяка
една жена да прави тези прегледи.
Мамографията и мамоекографията или т.нар видеозон на млечните
жлези са двата основни метода за
диагностика, които се взаимодопълват. Мамолозите съветват, че
на 6 месеца трябва да се правят
видеозони на млечните жлези
и на 1-2 година – задължително
мамография.
Аз съм изключително щастлив,
че градът разполага вече с този
мамограф. С този апарат, който
е класа над останалите вече затваряме цикъла на диагностиката
на патология на млечната жлеза
и жените от Тутраканска и Главинишка община и всички други
пациенти, които ни потърсят ще
бъдат комплексно обслужени,
заключи той.

Н

а големия християнски
празник Цветница ГЕРБТутракан почисти, ремонтира и освежи местността „Стомната”, както и на съоръженията за
отдих намиращи се в нея, съобщи

с други политически убеждения,
но прегърнали идеята за облагородяването и почистването на
местността „Стомната”.
„Ентусиастите, „въоръжени”
с найлонови чували, лозарски

„Стомната” придобила съвсем
друг, много по-приветлив и привлекателен облик с отремонтираните съоръжения за отдих и
почистения терен. От името на
организаторите на проявата, д-р

ръководителят на структурата д-р
Румен Паунов. Той поясни още,
че проявата е била в рамките на
националната инициатива „Да
изчистим България”.
Първи в мероприятието се
включили работещите във „ВиК”
- Тутракан, които отпушили отводнителния канал, тъй като в
резултат на неговото затлачване
и оттичането на водата, в съседната поляна е било образувано
блато, разказаха участници в
мероприятието. Получено е било
уверение от страна на началника
на местното „ВиК”, че работата
по отвеждане на изтичащата
вода ще бъде завършена още на
следващия ден.
В почистването са участвали
членове на ГЕРБ в Тутракан,
както и безпартийни или такива

ножици, лопати, гребла, дрелки,
флексове, винтоверти и малък
портативен генератор, почистиха
местността с мисълта, че по този
начин ще допринесат за по-чиста
природа и ще осигурят привлекателно място за отдих на гражданите и гостите на Тутракан“,
обясни подробно д-р Паунов.
Според него, по време на работата по санирането на местността
са били ремонтирани основно
и боядисани 14 пейки, от които
били останали само винкелите,
детските люлки и пързалката – до
момента на акцията в същото окаяно състояние, и е бил почистен
теренът от изхвърлени консерви,
пластмасови и стъклени бутилки,
опаковки от хранителни продукти,
сухи бурени и храсти. След близо
5 часа усилена работа, местността

Паунов заяви, че очаква Община
Тутракан да вземе мерки по опазване на съоръженията и чистотата
в местността „Стомната”, с което
да спомогне за превръщането й в
място за отдих на всички.
„Ръководството на ГЕРБ-Тутракан благодари на всички участници в тази инициатива – на
бизнесмена Венцислав Танчев
за дарените кутии с боя, четки,
болтове за дъски и ПВЦ- тръба,
на Пламен Николов, управител на
фирма „ТАТ” за осигурения транспорт; на дърводелеца Румен Коцев
за безвъзмездния труд по изработване на дъските за пейките и
люлките, на Милан Козарев – за
отделеното време за организация
на проявата и извозване на дървеният материал“, обявиха още от
партийната структура.

Усещане за любов
Калина ГРЪНЧАРОВА
ного музика, приповдигнато настроение, доза любопитство, пъстра сцена,
цветя, добри пожелания
или бенефис на Стефани
Илинколова и Божидара
Иванова. Тук можем да
сложим точка…
Но… Докато публиката
спокойно следи с инте-

М

рес всяко изпълнение на
тутраканските гласовити
момичета и момчета, на
подгряващите певци от
детските градини и на
танцова формация „Фрийдъм”, зад кулисите ситуацията е коренно различна.
Там се успокоява сценична
треска преплетена с бързи
смени на тоалети, минутата се цепи на две, първите

акорди вече се чуват и…
хайде на сцената! И така
почти два часа време.
Да, един истински спектакъл видя публиката, която препълва за кой ли път
зрителната зала, щом на
нейната сцена са гласовете на Доротея Бальовска.
Този път с малко тъжен
привкус, защото за музиката с любов пяха Стефа-

ни и Божидара,
които
подобно
на други свои
„колеги”
се прощаваха
с публиката и
може би

и… с детството.
На двете красиви момичета им предстои дипломиране и кандидатстудентски изпити. Те ще се
връщат винаги в Тутракан
за концертите, които организира Доротея, в това
са категорични. Още повече, че пример са им дуетът
Антония Калдарева и Мартин Александров, които
вече няколко години, макар
и студенти в Русе и София
пеят и на тутраканска
сцена.
Стефани и Божидара
получиха много цветя и
поздравления. Заслужено.
Кметът на Общината Г.
Георгиев им връчи поздравителни адреси и плакети,
а пом.-директорът на СОУ
„Йордан Йовков” Ст. Станкова – цветя и картини.

Публиката си тръгна и
щастлива, и малко тъжна… все пак бенефис е.
„Как сте момичета след
концерта?” – питам след
няколко дни двете гласовити млади дами. „Много
добре! Вярно имаше малко
притеснение и напрежение,
макар някои да смятат,
че ние сме свикнали със
сцената и нямаме сценична
треска. Излизайки на сцената усетихме любовта на
публиката, това ни накара
да се отпуснем и да се забавляваме истински. Много
хубав концерт се получи и
отзивите са много добри.
Радваме се, че на хората
им е харесало”, обобщиха
те.
Да, на нас ни хареса, а
на вас, момичета – много
късмет във всичко!
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Кметство с. Старо село Фурна "Николови", гр. Тутракан
Пожелава добро здраве, пролетно
оживление в живота и труда, богата
духовност и добродетелност във всички
начинания!

Честито
Възкресение
Христово!
Ангел ДРУМЕВ, Кмет

Нека с най-големия християнски празник възкръснат вярата и надеждата ни за по-добър,
по-щастлив и достоен живот!
Пожелаваме на жителите от
община Тутракан здраве и споделени мигове!

Христос
Воскресе!

тютюнопроизводители и
земеделски производители,
но не са регистрирани по
Закона за данък върху добавената стойност, имат
право да избират реда за
облагането на доходите
от дейността им. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден
за едноличните търговци,
следва да прилагат този
ред за срок не по-кратък
от 5 последователни данъчни години. Правото
на избор се упражнява с
подаване на декларация в
срок до 31 декември на предходната година. За 2011
г. срокът да подаване на
декларацията е до 31 май
2011 г. Образецът на декларацията се утвърждава

със заповед на министъра
на финансите. След утвърждаването му, образецът
ще бъде своевременно
публикуван на интернет
страницата на НАП.
Регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители,
включително регистрираните по Закона за данък
върху добавената стойност, могат да изберат и
доходите им за 2010 г. да се
облагат по реда, предвиден
за едноличните търговци.
Избраният ред за облагане
се декларира в годишната
данъчна декларация за 2010
г. Лицата, които вече са
подали декларацията, имат
възможност да подадат
нова в срок до 2 май 2011 г.

Кметство с. Нова Черна
Щастливи да са предстоящите Великденски празници за новочерненци!
Пожелавам хубаво пролетно
настроение, здраве и много късмет!

Весели
празници!
Нехат ЕБАЗЕР,
Кмет

Субсидиите на земеделските производители
не се облагат с подоходен данък
Р
егистрираните като
тютюнопроизводители и земеделски
производители физически
лица, които са регистрирани по Закона за данък
върху добавената стойност, се облагат по реда,
предвиден за облагане на
доходите на едноличните
търговци. Прилагайки този
ред, лицата имат възможност да отчитат реално
извършените разходи за
производството на преработени или непреработени
продукти от селско стопанство, с изключение на
разходите за производство
на декоративна растителност.
Физическите лица, които са регистрирани като
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В срок до 2 май 2011 г.
могат да подадат коригиращи декларации и физическите лица, регистрирани
като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително
извършвалите дейност
като еднолични търговци,
които са подали годишна
данъчна декларация за 2010
г. и в нея са отразили като
доход/приход изплатените
им през 2010 г. държавни
помощи, субсидии и друго
подпомагане от държавния
бюджет и от европейски
фондове, които са за 2009
г. или за предходни години.
Съгласно промените в закона, тези доходи/приходи
не се облагат с данък, но
следва да се декларират

Община Тутракан
ОНЧ "Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
Ви канят на

Великденски празник и хоро
Участвайте в конкурсите:
• За най-красиво великденско яйце.
• За най-вкусен и най-добре оформен домашен
козунак.
За участниците са предвидени награди!
Очакваме Ви с Вашите кулинарни творения
и празнично настроение на 24 април (неделя)
2011 г. от 19.00 ч. в парк „Христо Ботев”!

Заповядайте!
в годишната данъчна декларация.
Необходимо е да се подчертае, че от облагане са
освободени само помощите
и субсидиите, които са
за периоди преди 1 януари
2010 г., т. е. за периоди,
през които не се облагаха с

данък доходите на физическите лица, регистрирани
като земеделски производители, включително
едноличните търговци, за
производството на непреработена растителна и
животинска продукция.

към читалищата в селата
Зарица и Косара, а втората - на танцьорите от с.
Листец.
Добро впечатление у
публиката, а и у участниците остави добрата
организация на празника и
прекрасното художествено оформление на сцената.
Организаторите благо-

дарят на спонсорите без
чиято подкрепа празникът
на българския и турски
фолклор нямаше да бъде на
показаното ниво – Община
Главиница, Кемал Мутлу от
с. Звенемир, читалищния
секретар на с.Зарица Бедрие Мюрсел и кмета на
селото-домакин Ренгинар
Азис.

Празник на българския и турския фолклор
Джафер МЕХМЕД
радиционният празник
на самодейността
в община Главиница
тази година премина под

многообразието на българския и турския фолклор”.
Този път той бе домакинстван от село Зарица.
Празникът имаше конкур-

Весела Чернева, с членове
- Нурай Неждет и Денка
Донева, бе предоставена възможност освен да
се наслади на чудесните

мотото „Хубост за бъдни
векове, единни в различие и

сен характер, а на журито
председателствано от

изпълнения и да ги оцени
според показаното.
В него участваха 24
читалищни състави за
български песни и танци.
В раздел „Вокални групи”
първото място бе разделено между ВГ „Славеи”
и Мъжката вокална група
към НЧ „Христо Ботев 1940 г.”, гр. Главиница. На
второ място се класираха
изпълнителите от НЧ „Освобождение – 1940 г.”, с.
Сокол, а трети останаха
представителите на НЧ
„Христо Ботев - 1954 г.”,
с. Зебил.
В раздел „Танцово из-

Т

куство” първото място
спечели танцовият състав
при НЧ „Зора – 1954 г.”, с.
Листец, втори са танцьорите от НЧ „Мехмед Джон
- 1956 г.”, с. Зарица, а третото място бе отредено
за танцовия състав на НЧ
„Освобождение – 1940 г.”,
с. Сокол.
При вокалните групи изпълняващи турски фолклор
първи са певците от НЧ
„Христо Ботев – 1945 г.”,

с. Дичево. Второто място
бе за вокалните групи от
НЧ „Светлина”, с. Вълкан
и НЧ „Ведрина”, с. Косара,
а трети са НЧ „Христо
Ботев – 1954 г.”, с. Зебил.
Силна надпревара имаше
и при представянето на
танцовите състави. Журито даде първата награда на два състава – тези

Нотариална кантора
"Йордан Даков”, гр. Тутракан
Пожелавам на всички да са здрави
и щастливи! Великденските празници
да са ново начало в битието ни!

Кметство с. Варненци
Пожелавам всички делници да се превърнат в
празници, безкрайни емоции и безоблачни дни!
Всеки да се изпълни с пролетно настроение и
оживление, да бъде честит и обнадежден за
по-хубаво бъдеще!

Честито
Възкресение!

Христос
Воскресе!

Георги ВАСИЛЕВ, Кмет

135 години от Априлското въстание

ЗАЩО В СЪДБОНОСНИ МИГОВЕ ОТ СВОЯТА ИСТОРИЯ
БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ НЕ СЕ ОКАЗВА ЕДИННА И ОРГАНИЗИРАНА?
„Виждаше се работата, че по онова
време и по понятията на тукашните
хора предателството не съставляваше
още порок.”
Захари Стоянов

В

„Записки по българските
въстания” на едно място,
под линия, като разказва
за „патимите” на Н. Обретенов и
С. Пенев, преследвани от турските
потери из Стара планина след разгрома на Ботевата чета, и за едно
тяхно добро посрещане и нагощаване от турчин-говедар, Захари
Стоянов в края на тази забележка
прави следното обобщение: „При
разказа на двамата приятели аз
ще прибавя това, че не познавам
ни едного бунтовника, който да не
е предаден от българи.”
Това е сурова, но справедлива
присъда, защото индивидуалното и
националното ни самочувствие не се
създава чрез самосъжаления, а чрез
достойната защита на истината. Но
именно като такъв искрен и страстен
защитник, когато се изправя лице
в лице с различни свои предатели,
З.Стоянов открива по-дълбоките
основи на феномена предателство,
защото то може да се извърши поради
различни мотиви. И при един такъв
случай произнася паметните думи,
за обяснението на които могат да се
напишат цели томове: „Виждаше се
работата, че по онова време и по понятията на тукашните хора предателството не съставляваше още порок.”
Само след по-малко от две години
настъпва Освобождението, когато
предателството е вече тежък, осъдителен порок. З.Стоянов, застанал
очи в очи с някой си Дочо, кираджия,
четиридесетгодишен, със „строго
измъчено лице”, на когото решава да
се довери, но бива предаден поради
„верноподаничеството” му, осъзнава,
че не само от страх постъпва така
този човек. Наистина удивителна е
способността на бившия помощникапостол в Априлското въстание да
брани националното ни достойнство и
да не позволява смачкването на националното ни самочувствие, проблем,
на който обръща сериозно внимание
съвременната ни публицистика (Виж
статията на Петко Братинов „Отровата
на униженията” (в.”Словото днес”, бр.
2,21.01.2010г.).
Заглавието на статията е перифраза
на мисъл от Николай Генчев от негов
труд за Българското възраждане.
Логично е да зададем въпроса защо
нациите на другите балкански народи
като сърбите и гърците в съдбоносни
мигове от тяхната история са се
оказвали единни и организирани, а
при нас това не е ставало. Причината,
мисля, трябва да се търси в историческото ни ощетяване в сравнение със
съседите. Историците изтъкват, че
за всички християнски народи през
средновековието е характерно свеждането на религията всред селските
маси до състоянието на „битово”,
простонародно християнство, а при
балканските народи това е ставало
и чрез увеличаването на рецидивите
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на езическата обредност.Големите
религиозни християнски идеи се
принизяват, утилитарно се тълкуват
и прилагат в религиозната практика.
Така е и при гърците, сърбите и
другите балкански народи, но през
тези пет века османско владичество
българите са били лишени от своя
независима църква, за да се окаже
чрез нея противодействие на такива
недостатъци, които са спомагали
за запазването на характерните за
езичеството инстинкти и които неизбежно са разединявали народността и
нацията ни. Проф. Христо Гандев, като
отбелязва, че само поклонничеството
и истинското посвещаване в монашеството „са съпроводени с действия,
имащи алтруистичен характер, т.е.
даряване на лични средства, аскеза”,
характеризира останалата религиозна
дейност като утилитаризирана, защото
при нея „вярващият не къса частици
от своето лично аз с всичките му материални и социални атрибути, за да
придобие спасение, но тъкмо обратното – всички религиозни реалии идат в
услуга на неговото лично душевно и
физическо благополучие, без сам той
да жертвува нещо повече от молитва
или обред. Тази тенденция дава и
основния смисъл на изкупителната
Христова драма и на мъченичеството
на светиите.” (проф.Хр.Гандев, „Проблеми на Българското възраждане”,
1976, с. 168).
Когато разглежда причините за
неуспеха на Априлското въстание,
Н.Генчев изтъква като основни икономическата слабост и недостатъчния
политически авторитет на формиращата се през Възраждането ни българска буржоазия. Но ученият прави
сравнения само между.българската
и гръцката националноосвободителна революция, като игнорира
при съпоставянето сърбите, а те не
са имали много по-развита от нас
буржоазия, но въпреки това първи
на Балканите вдигат масовите си
въстания и започват въоръжената си
борба за национална независимост.
Освен по-благоприятните природни
и демографски дадености за това
много спомага и възстановяването на
Ипекската патриаршия през 1557 г., с
което се запазва църковната йерархия
на средновековната сръбска държава
и се укрепва единството на техните
народни маси, на сръбското общество.
Всичко това се признава от историческата наука: „Сръбският народ бил
предимно селско население; обществена и духовна основа на неговото
единство били църквата, сръбската
слава, народните събори и панаири…
Сърбинът притежавал развито национално чувство, мощна историческа
традиция и готовност да издържи в
борбата за свобода и независимост”
( проф.Кръстьо Манчев в „История на
балканските народи”, 1999). Друг историк пише: „След възстановяването
на Ипекската патриаршия сръбските
земи са обединени под единна църковна власт. Ипекският патриарх е
върховен глава на сръбския народ…
Ипекската патриаршия до известна

степен изпълнява някои държавни
функции” (А.Садулов, „История на
Османската империя”, 2000).
От всичко това ние сме били лишени цяло полухилядолетие. Съдбовно
ни е липсвала напълно унищожената
от османските завоеватели светска и
духовна аристокрация, естествения
лидер на един народ, авторитета,
който го обединява и нравственокултурно просвещава, каквато роля е
призвана да изпълнява преди всичко
Църквата. Църковната йерархия има
изключително важно строителнодържавническо значение, което се
изтъква от изследователите на тази
институция – в „Поезия и истина”
Гьоте лансира тезата за двупосочността на действията и влиянието й:
„от една страна, тя е във вечен спор
с държавата, над която иска да стои,
а от друга – с отделните индивиди,
които иска да обедини до един около
себе си.” През втората половина на
XVIII в. и през първата половина на XIX
в. у нас започва едно изключително
важно за духовността ни движение
за пречистване от утилитарност и
паганизъм на средновековната още
по същността си българска народностна религиозност, за извисяването
на автентичните християнски идеи в
Православието ни, което съвпада и
с пробуждането на историческата ни
памет с „История славянобългарска”
на Паисий Хилендарски и делото на
будителите ни. Логични последици
от това са борбата за независима
българска църква, завършила със
създаването на Екзархията, и активизирането на националноосвободителното ни движение с изграждането от
Левски на Вътрешната революционна
организация. Трябва да си дадем
сметка, че идеологът на националноосвободителната ни революция Васил
Левски се нагърбва да извърши онова,
което векове са вършили свободно
хиляди гръцки и сръбски свещеници
под ръководството на вселенската и
Ипекската патриаршия, обединявайки
и организирайки своите народи, които
духовно са били вече подготвени за
своите революции, когато настъпва за
тях времето. Но действията на Левски
са нелегални, с ограничен кръг на въздействието, те не могат да се възприемат от огромна част от населението,
а още повече да достигнат до съзнанието и сърцата на тези балкански
овчари и говедари, които са свеждали
своята религиозност до спазването
на постите и външното изпълнение
на църковната обредност. Естествено
е тяхната вътрешна ориентация да
бъде „верноподаническа” и обектът за
преклонение да не бъде свързан още
с политическото ни освобождение.
Затова Априлското въстание пламва
в органичен регион, без да обхване
основната част от народната маса, а
това политическо освобождение не
се извършва според предначертанията
на апостола.
Неинституционизираната, простонародната, „битовата” ни християнска
религиозност освен някои негативи, за
които вече стана дума, има и огромно

положително значение, защото тя
става източник на онази етническа и
конфесионална толерантност, на онзи
сякаш вроден български демократизъм, който е една от най-хубавите ни
черти. В пречистения й вид я откриваме у Левски, издигнал идеята за
пълното равноправие между етносите
у нас, а не само за доминантата на българската народност. Малко се пише
освен за конфронтациите на народа ни
с владеещата ги общност и за техния
съвместен многовековен живот, за
което са спомагали както народния
ислям, така и простонародното православно християнство. В „Записки
по българските въстания” З.Стоянов
пише не само за доброто посрещане
и гощаване от турци на лутащи се из
Стара планина доскорошни въстаници,
но и за истинско побратимяване след
Освобождението между поборници –
българи и турци, бивши полицейски
служители, като най-ярък пример за
това сочи дружбата между Сава Пенев и Селим чауш: „Колибата му, или
дачата му на лозето, е до севлиевския
път, гдето му работят все негови противници от турско време, в това число
и Селим чауш, най-заклетия му враг,
който го гонил и прогонил в турско
време. Щом се връща Селим чауш от
бягство из Турция в Търново, най-напред, преди да го видят, представлява
се на Савата.
- Когато аз бях силен, а ти рая – казал той на Савата, – гонех те, изпълнявах своя дълг към Отечеството, защото
ти му копаеше гроб. Днес ти си силен,
а аз рая, твоят народ е господар. Дай
ми правото като човек б а-б а и т и
ми помогни.
- Ние сме братя! – отговорил Савата
и приел под свое покровителство
достойния си противник” (цит.съч.,
1962 г., с.616).
Не спомагат ли тези „липси” в историята ни – гърци, сърби и румънци
оказват несравнимо по-голяма съпротива срещу османските завоеватели
при завладяването на Балканския
полуостров, за разлика от тях нашата
е по-малка;освен това ние сме лишени
за полухилядолетие от Търновската
патриаршия, от свой духовно-религиозен и политически елит и т.н. - за
създаването на уникалния български
етнически модел? Историческите събития имат многостранно въздействие
върху съдбата на един народ, на една
нация, затова ние трябва да виждаме
и другата страна на някои негативни
феномени в историята ни. Инак остават необяснени такива черти в националния ни характер като верската и
етническата ни толерантност, с която особено със спасяването на евреите от
нацисткия геноцид – ставаме известни
на народите в света…
Съвременният ни политически елит
е призван да извърши и онова , което
по обективни причини не е извършила
Църквата ни, затова той се нуждае от
активното съдействие на културните ни
институции, от взаимодействието между тях. Пътят ни е много труден, защото
са ни върнали много-много назад!
Петър ТОДОРОВ

Нотариална кантора
„Анелия Николова–Раева”, гр. Тутракан

Честито
Възкресение Христово!
Пожелавам здраве
и радост!
Нека празниците
Ви заредят с
чисти помисли и
нови идеи!

Община Тутракан
Местна комисия за борба срещу
противообществени прояви на
малолетните и непълнолетните
Отвори врати

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
за социална превенция на асоциалното поведение
на деца и подрастващи
Педагози, подпомогнати от психолог, ще консултират: родители
и деца, чието поведение е в противовес на социалните и морални
норми; подрастващи с проблеми в общуването, междуличностните
взаимоотношения или адаптацията в училище и в обществото.
Безплатните консултации са поверителни. Те ще способстват да
се усъвършенства координацията между училището, семейството,
МКБППМН, отдел “Закрила на детето” и полицията. Ще се подобри
реалната и ефективна превантивна и корекционно-възпитателна
дейност в Тутракан и общината. Това е възможност за работа в
екип, на всички които познават даденото дете, с цел обединяване
на усилията за доброто на детето.
Ако сте изправени пред трудности и не можете да вземете решение,
ако искате да промените някои свои навици, ако искате да имате
стратегии как да се справяте в определени ситуации, ако желаете да
се самоопознаете и да общувате ефективно – посетете новооткрития
Консултативен кабинет в гр. Тутракан, който се намира в сградата на
Общински център за извънучилищни дейности.
Работно време със специалист-психолог:
Вторник и четвъртък от 15.30 до 17.30 часа.
Родители, които искат да получат компетентна помощ могат да
посещават кабинета всяка събота от 14 до 16 часа.
Телефон за връзка и допълнителна информация:
0888 826 746 – психолог Донка Петрова
В кабинета ще провеждат срещи и обществените възпитатели, с
дадените им под възпитателен надзор малолетни и непълнолетни,
а темите ще са съобразени със спецификата на проявите на децата.
Работа с деца и родители по отношение на:
- Коригиране на поведението, пренасочване на интереси, промяна
на мотивация и приятелска среда за ограничаване на повторните
противообществени прояви.
- Повишаване на комуникативните умения за общуване между
дете и родител, дете и дете.
- Позитивно решаване на конфликти.
- Превенция на агресивното поведение.
- Повишаване на правната култура.
Потърсете помощ! Споделете проблема!
Ние работим за вас!

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Какво предлагаме ние?
- Индивидуална консултация – психолого-педагогическа с родителите и с проблемните деца;
- Клуб “Приятели на психологията”;
- Тестово изследване на личността;
- Интерактивно ателие;
- Кръгли маси, дебати, дискусии по вълнуващи учениците теми;
- Диагностично интервю за оценка на проблема;
- Ежемесечни рубрики в медиите, насочени към родителите:
- Съзнателното родителство – взаимодействие, а не въздействие;
- Психологически анализ на проблемното дете;
- Компромисите в семейството;
- Изкуството да бъдеш родител;
- Кавгите в семейството – причини;
- Щастието може да ни предпази от болести.
Към учениците и младите хора:
- От младежи за младежи;
- Бъди най-добрия си приятел;
- Мотивацията за успех;
- Какво да добавя към това, което съм?
- Етикет и протокол в обществото.
Основни принципи в работата: Доброволност, Конфиденциалност,
Уважение към личността на детето и родителя.
Цел на Консултативния кабинет:
- Повишаване доверието на деца и младежи към специалистите
работещи в комисията.
- Превантивната работа да се превърне в сигурно средство за успех
в борбата с детската престъпност.
- Да се спечели доверието на родителя, да се намали неговата
тревожност, да се подкрепят усилията на семейството.
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Канадска борба

Краси Костадинов - абсолютен шампион на България
- Йолиан Христов и Калоян Николов - републикански шампиони
- "Херкулес” (Тутракан) е втори в отборния шампионат за юноши
Калина ГРЪНЧАРОВА
ов успех постигнаха тутраканските състезатели по канадска борба
в проведения на 16 и 17 април
Държавен шампионат по канадска борба. В спортната зала
„Никола Петров” в град Горна
Оряховица сили премериха над
200 състезатели от цялата страна,
а „Херкулес” (Тутракан) завоюва
второто място в крайното отборно
класиране при юношите.
В надпреварите на лява и дясна
ръка участваха най-изявените
български спортисти в този атрактивен спорт.
Световният и европейски шампион Красимир Костадинов защити републиканската си титла и
за пети път е държавен първенец
в своята категория до 100 кг. На
лява ръка той се класира втори, но
в коронната за него дясна ръка бе

Н

"Херкулес" (Тутракан)
Краси Костадинов абсолютен шампион!

Йолиан Христов със златен медал в
кат. 60 кг на лява ръка при юношите.
Бронзов медалист е Христо Иванов.

Калоян Николов - републикански
шампион на лява ръка в кат. до 80 кг
при юношите

Шах турнир в памет на Димитър Митев
Б

Тодорка АНГЕЛОВА
лиц турнир организиран от Шахматен
клуб „Трансмариска”
в памет на един от найголемите организатори и
радетели на тихата игра
в община Тутракан - Димитър Митев, се проведе на
16 и 17 април.
Д. Митев постави началото на нов подем в
развитието на шахмата
в Тутракан и населените
места в общината. По
негово предложение през
2003 г. бе организиран
Инициативeн комитет,
който учреди Шахматен
клуб. Клубът е регистриран
в Окръжен съд Силистра
и е юридически самостоятелна неправителствена
организация.
Периодът под ръководството на Димитър Митев
е характерен със стабилизирането на клуба в
структурно и организационно отношение. Нарасна
авторитетът на шахмата
благодарение на заявеното
положително отношение
на общинските органи и
на обществеността. Ма-

совизирането и популяризирането на шахматното
движение придоби нови
измерения, чрез навлизането му в учебните заведения. Повиши се спортното
майсторство на състезателите, които постигнаха
високи резултати в открити турнири в областта и
страната. Това ни остави
в наследството Димитър
Митев, пред чиято памет
се покланяме.
Много любители на шахматната игра от града и
селата Варненци, Белица,
Преславци взеха участие
блиц турнира. Мнозина бяха
дошли от уважение към Д.
Митев и се поклониха пред
подредения специално кът
в клуба с неговия лик.
Кметът на с. Варненци
Георги Василев спонсорира
турнира със 100 лв., които
бяха използвани за награден фонд.
В крайното класиране
при мъжете на първо място е Ангел Методиев,
който набра 7 точки от
осем възможни. Красимир
Николов и Йордан Македонски набраха по 5 точки, но

Димитър МИТЕВ

в личния двубой Красимир
Николов победи и така
зае второто място, а на
трети остана Македонски.
Поради сложността на
формата блиц-турнир, учениците играха обикновен
шах. Състезанието между
тях бе изключително оспорвано. Валери Танчев,
Руслан Стоянов и Петър
Лазаров набраха по 3 от
5 възможни точки и бяха
класирани в посочената поредност според правилата
на система „Бухолц”.
Съдия на турнира бе Тодор Апрозянов.

безапелационен.
На финала в абсолютната категория в драматичен и зрелищен
мач той успя да победи вицеевропейския шампион Николай
Иванов от „Адреналин” (София)
и по този начин донесе купата на
абсолютен шампион в Тутракан.
Много драматично състезание
се получи, всички мои съперници
бяха много добре подготвени, коментира преминалото първенство
Костадинов. Това е най-силното
републиканско първенство провеждано досега, каза още той.
Тутраканските юноши, чийто
треньор е Краси Костадинов се
представиха отлично. Йолиан
Христов не остави надежда за нито
един свой съперник – той спечели
титлата в категория до 60 кг на
лява и дясна ръка. На лява ръка в
същата категория на трето място
остана друг тутракански състезател
– Христо Иванов.
В категория до 80 кг на лява
ръка Калоян Николов е шампион, а на дясна ръка е трети. С
набраните 42 точки при юношите

Футбол

„Херкулес” (Тутракан) зае второ
място в отборното класиране изпреварен от отбора на домакините
„Локомотив-96”.
При мъжете на лява ръка в
категория до 55 кг и в категория
до 60 кг трети се класираха съответно Денислав Петков и Йолиан
Христов, който на дясна ръка
остана четвърти.
Тутраканската школа по канадска борба представиха още
Анатоли Тинков и Георги Кръстев.
Много съм доволен от представянето на момчетата от моя
отбор. Йолиан и Христо тренират
едва от четири месеца, лаконичен
в оценката си бе Костадинов
Републиканското първенство
по канадска борба е последната квалификация за оформяне
състава на националния отбор,
който ще представя България на
Европейското първенство в Анталия (Турция) от 8 до 15 май. Красимир Костадинов вече извоюва
своето място сред националите
и в известния турски курорт ще
защитава европейската си титла.

Ученически игри
`2011

Н
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рез изминалите почивни дни се изиграха срещите от поредния
кръг на Областното футболно първенство в Западната група.
„Левски” (Главиница) победи на свой терен с класическия
резултат 3:0 отбора на Калипетрово „Раковски”.
Равен резултат - 1:1 - постигна „Спортист” (Преславци) като гост на
„Добруджа” (Искра).
Загуба с 0:1 регистрира „Заря” (Цар Самуил) от „Добруджанец”
(Алфатар).
В предстоящия 13-ти кръг, в събота - на 23 април от 16,30 ч. „Заря”
(Цар Самуил) ще гостува на „Добруджа” (Ситово), а „Левски” (Главиница) - на „Спортист” (Преславци).
* * *
нес от 16:00 часа на градския стадион в Тутракан ще се състои
футболната среща в спор за първото място между тутраканския отбор юноши старша възраст и отбора на ФК ”Левски”
(Главиница).
На 23 април (събота) от 10:00 и 11:00 часа на градския стадион в
Тутракан - отборите деца и юноши младша възраст ще играят с отборите
на ФК ”Две могили”.

Д

а 12 април в зала
„Ялта”, гр. Русе се
срещнаха победителите по хандбал от
Силистренска, Русенска,
Разградска, Търговищка
област. Тутраканският
отбор (8-10 клас) от СОУ
”Йордан Йовков” игра на
финала срещу отбора на
Търговищка област и зае
призовото второ място.
На 15 април в Опака се
проведоха зоналните ученически игри по хандбал.
Девойките от СОУ ”Йордан
Йовков” (8-10клас) заеха
трето място.
Треньор на отбора е Мирослав Монев.

Спортни изяви на
клубно ниво:

Ф

утболният отбор
на Тутракан при децата загуби срещу
отборите на ФК „Бенковски” (Бяла) и ФК „Светкавица” (Търговище).
Футболистите от отбора на юношите младша
възраст надделяха над ФК
„Бенковски” (Бяла), но загубиха в двубоя с ФК „Светкавица” (Търговище).
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ТАЛОН

за безплатна обява

Организира екскурзия
на 4 юни 2011 г.

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

до БУКУРЕЩ

Продавам

Програма

6:00 – Отпътуване. Панорамна обиколка
- Посещение в Зоологическата градина на Букурещ
- Посещение на Парламента
- Пешеходна разходка в старата историческа
част на града – Княжеския дворец, Манук хан, улиците Габровене, Липскани, Смърдан.
Свободно време в центъра на Букурещ.
18:00 – Отпътуване от Букурещ. Панорамна
разходка в Гюргево.
20:30 – Пристигане

Цена: 39 лв.

Цената включва:
Транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, медицинска застраховка, “Снимка за
спомен”
Цената НЕ включва:
Вход за Зоологическата градина - 13 леи за
възрастни, 6,50 леи за деца; Вход за Палата на
Парламента - 25 леи за възрастни, 12 леи за деца.
1 леа = около 0,50 лв.

Необходими документи:

- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само
с единия родител – нотариално заверено пълномощно от липсващия родител

За записвания: Анастасия Якова,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553 884 и
0895 425 453

къща и 4 дка двор в с. Пожарево.
Цена по споразумение!
За справки: 086994244

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

Продавам
апартамент в бл. "Възход-1", вх.Д
За справки: 0889 770 008

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

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
26.04. - Вторник

28.04. - Четвъртък

ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Мусака със сирене и зеленчуци - 300
гр. - 2.00 лв.
По рецепта на Мариян Иванов, журналист от Радио Шумен, публикувана
във в. "Тутракански глас"
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

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.

27.04. - Сряда
ОБЯД
Градинарска супа - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 4.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета на скара с гарнитура - 300
гр. - 2.80 лв.

29.04. - Петък
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета с доматен сос - 300
гр. - 2.40 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пилешки сърца по селски - 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...

Той е малък, но вече знае…

кутийка уж натурален сок от портокал, с нарисуван на нея Бъгс Бъни.
Резонно възниква въпросът - заекът цял ли беше цеден за получаването
на сока и дали на кутийката не трябва да пише "Сок от портокал с цели
парченца заек в него".
- Мамо-о-о, ухапах си езика! Ще ми го цункаш ли?
Беше много учуден защо отказвам да приложа изпитания лек.
- Аз като бях малък как се казвах?

Царевично

Виктор е върл фен на царевицата. Яде охотно - както тази, която

Ч

етиригодишният Виктор Горанов е от Тутракан. Сами се
досещате, че за хлапе на неговата възраст ежедневието и светът
наоколо са изключително интересни. 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”.
- Момичетата на Великден ще са лазЕрки. А момчетата лазери ли
ще сме?
Волни съчинения на Виктор на тема лазаруване. Само дето чул лазЕруване и не е схванал, че иде реч за Лазаровден, а не за Великден:
- Баба в къщи ли е? И тя какво прави? Прави си сама компания ли?
-

Този сок е от заек и от портокал! - вика в парка, размахвайки

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.

21-28.04.2011 г.

продават в чашка, така и директно от консерва. А през лятото - както
е най-сладка - от кочана...
Днес, след 30-минутен рев в парка се натоварваме да се прибираме.
Минаваме през магазина да пазаруваме. Виктор за части от секундата
е изчезнал от полезрението ми, в последствие се материализира до
касата. Тропва пред продавачката една голяма консерва с царевица „Искам я!". "А ти пари имаш ли?" "Ами, нямам, но я искам!" Смилявам
се над него и решавам да я купя. (В парка рева толкова много заради
едно списание, което отказах да му купя)
Прибираме се в къщи и се почна:
- Искам царевица!
- Изчакай малко!
- Искам в чашка, с лъжичка!
Давам.
- Мамо, царевицата къде расте?
- Ами... на нивата... може и в градините на хората.
- Нали не расте в магазина?
- Определено не расте в магазина!
- А не расте ли у тях? (разбирайте в дома на царевицата, където и
да е той)
- Мамо, ето ти парче царевица! - заявява тържествено носейки
царевично зърно.

ВРЕМЕТО
В четвъртък времето ще е предимно
слънчево. Вятърът ще отслабне и в повечето райони стихне. Сутрешните температури ще са ниски: между 1 и 6°, дневните ще
се повишат и максималните ще са между
16 и 21°. През празничните почивни дни
времето ще бъде предимно слънчево. Дневните температури ще са с още 1-2 градуса по-високи. Във вторник ще има повече
облаци и на места е възможно да превали.
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.

Сутринта, докато мием зъбите:

- Мамо, тази капка ми бръкна в окото! - Хайде, Вики, слушай бате,
ние с баба ти ще се върнем след един час.
- Кога ще свърши един час? Като изгледам няколко грозни филмчета
по телевизията ли? (двамата с батко са фенове на Cartoon network)
-

Къде ми е долнището на пижамата? ТУКЪДЕ НЯКЪДЕ трябва да е!

“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

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Честит рожден ден
и да почерпят:

24 април – Георги ПЕНЕВ, бизнесмен, общински съветник, ОбС-Тутракан
27 април – Мехмед ЮМЕР, Кмет на с. Цар Самуил,

TUTRAKAN.NET

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

община Тутракан
27 април – Георги НАЧЕВ, бивш разпространител на
„Тутракански глас”

СМЯХ
Малко крокодилче пита баща си:
- Тате, аз кога ще имам пари?
- Когато станеш на портфейл, моето дете.
* * *
- Жена, защо не си ми изгладила костюма?
- Но аз го изгладих!
- Лъжеш! Заплатата ми стои непокътната в джоба.
* * *
- Как мина неделята ?
- Аз исках да отида на мач, жената на кино…
- И кой филм гледахте?
* * *
Жените предпочитат рози и хризантеми, мъжете
пък си падат по мушкато и бегония.
* * *
- Тате, защо казваме, че нашия език е майчин език?
- Защото бащите нямат възможност да вземат
думата и да го използват.
* * *
Съдят ескимос.
- Подсъдими, разкажете на почитаемия съд какво

правихте през нощта на 27 октомври срещу 4 април.
* * *
Красива жена е в ателието на художник. Той й
предлага кафе, преди да започне да я рисува, но
поглежда през прозореца и подскача като ужилен:
- Жена ми се връща! Моля ви, бързо се събличайте,
че кой знае какво ще си помисли....
* * *
В елитен ресторант влиза клиент, който сяда на
масата и връзва салфетката около врата си. Управителя вика веднага сервитьора и му казва:
- Опитай да му обясниш най-тактично, че това не
се прави. Сервитьора отива при клиента и му казва:
- Извинете сър, да ви обръсна или да ви подстрижа?
* * *
Нищо във външността на мъжа не дразни така
жената, както липсата на пари!
* * *
- Имате ли алиби за нощта на престъплението?
- Имам. В каква валута го предпочитате?

СУДОКУ

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

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

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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