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Спорт за деца

в свободното време

Калина ГРЪНЧАРОВА
лизо 50 деца от тутраканските училища
се занимават със
свободна борба в Спортен
клуб „Истър”-Тутракан. Те
са част от осъществяващия се сега проект по
Програма „Спорт за деца
в свободното време” на
Министерството на физическото възпитание и
спорта, информира техни-
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ят треньор Сашко Змеев.
Началното обучение по
свободна борба е напълно
безплатно и се провежда в
залата по борба в Общинския център за извънучилищни (ОЦИД) и в Спортната школа. Главната цел е
да се разшири максимално
достъпът на децата до
качествени услуги в областта на спорта, което
ще доведе до качествена

селекция и откриване на
млади таланти в този
много популярен на тутраканския край спорт.
Сред предпочелите борбата като спорт за свободното време има и две
момичета - това са десетгодишните Моника Росен и
Арзу Ерхан.
Припомняме, че проектът, който е на стойност 4 хиляди лева, се

осъществява в два етапа
– първият е в действие от
1 февруари и ще продължи
до 16 юни, а вторият –
от 19 септември до 14
октомври. Спортния клуб
по борба „Истър” го изпълнява в партньорство с
Община Тутракан, ОЦИД,
СОУ Христо Ботев” и СОУ
„Йордан Йовков”.
На снимката: Младите
борци със своя треньор

Тутраканци настояват за възстановяване
на спирките „Стара Автогара” и „Мелницата”
- Съветниците задължиха кмета да предприеме действия за
разрешаване на проблема
Калина ГРЪНЧАРОВА
присъствието на
шефа на ИА „Автомобилна администрация” - Силистра Евгени

Аврамов на вчерашното
заседание на Общинския
съвет бе разгледана подписка на над 1800 жители от
община Тутракан, „в която

се изразява протест срещу
бездействието на местната власт по отношение на
трудностите във връзка с
транспортната схема /от-

мяна на действащи спирки/
за качване на пътници
в автобуси от междусе-

В
Собствеността на болницата ще
се разглежда на друга сесия

на стр. 3

- Предложението да се "предаде” на русенската или силистренската
болница е нон сенс, категоричен е общинският съветник д-р Любомир Бойчев
Калина ГРЪНЧАРОВА
дна любопитна докладна записка озадачи част от общинските съветници по време на

Е

последното им заседание
проведено вчера. Става
дума за предложението на
кмета на Общината Георги
Георгиев за промяна соб-

ствеността на болницата
на основание водените
предварителни разговори
в здравното министерство
във връзка с тежкото

финансово състояние на
МБАЛ-Тутракан ЕООД. Задълженията на болницата
към доставчици на медина стр. 2

влез на скорост
Цена 0.50 лв.

Една незабравима книга
на Николинка Вълкова

Романът „Когато боговете спяха” от Николинка Вълкова ще
бъде представен в Тутракан на 4 май (сряда) от 17:00 часа в
залата на Читалището.
Творбата е част и от възпоменателното отбелязване в гр.
Батак на 135-та годишнина от Априлското въстание и Баташкото клане. Там нейното представяне е предвидено за 15 май.
Един роман, който трябва да се прочете от всички – християни, мюсюлмани, юдеи, будисти, атеисти… За да се помни
и никога не се повтори тази кървава драма.
Романът е издаден с финансовата подкрепа на ОНЧ
"Н.Й.Вапцаров-1873 г." и Община Тутракан.

Заповядайте!
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ДНЕС – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕТСКИ КНИГИ
ОТ РУМЯНА КАПИНЧЕВА
Детският отдел на Градската библиотека
ще представи днес творчеството за деца на
тутраканската авторка Румяна Капинчева. От
15:00 часа в лекционната зала на читалището
децата ще имат възможност да се срещнат с
авторката и с нейните книги „Одриският цар”,
„Коледно пътуване – 1 и 2”, „Различните цветя”
и „Приключенията на едно сандалче”.
Под печат е и още един роман „за малки, сладки
дечица” на Румяна Капинчева, който е озаглавен
„Приключенията на едно небесно джудже”.
ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
Днес от 15:00 часа ще започне традиционния
Годишен преглед на долекарската помощ. Той ще
се проведе в двора на сградата на БЧК (бившата ясла на „Текето”) и негови организатори са
Общински съвет на БЧК в Тутракан и Местната
комисия за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни.
В прегледа ще участват млади червенокръстци
от общинските училища.
ИЗБОРИТЕ – ТЕМА НА ПОСЛЕДНИЯ ПЛЕНУМ
НА БСП-ТУТРАКАН
Подходът за предстоящите местни избори или
как ще се издигат кандидатурите за кметове
и общински съветници са били основна тема за
дебат на проведения снощи пленум на ОбС на
БСП-Тутракан, съобщи неговият председател Ив.
Недев. Отчет за последния мандат са направили кметът Г. Георгиев и четиримата общински
съветници.
ПЛАЩАТ НА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ
На участвалите в Преброяване`2011 в община
Тутракан преброители и контрольори вече са
преведени възнаграждения по личните им сметки
в банка ДСК. Срещу лична карта във всеки клон
на банката могат да получат парите си.
КРИМИНАЛЕ
В с. Зебил, община Главиница, неизвестен
извършител противозаконно е унищожил, чрез
запалване, стопанска постройка, собственост
на 57-годишен мъж от същото село. Изгорели
са 15 куб. метра дърва, една овца и едно агне.
В с. Пожарево неизвестен извършител чрез
използване на техническо средство (неустановен
вид) демонтира пет броя метални пръстени от
отводнителни тръби, собственост на частна
фирма от гр. Тутракан.

Нови услуги в модерната
библиотека

Радка ИВАНОВА
Двудневна работна среща с библиотекари от регионални, читалищни и градски библиотеки се проведе в
столицата. В нея взеха участие 27 библиотекари от
страната, в това число от Стефка Капинчева от Детския отдел на читалищната библиотека в Тутракан и
Радка Стефанова от Нова Черна.
Семинарът бе посветен на реализацията на програма
„Глоб@лни библиотеки - България” и възможностите,
които тя дава на своите бенефициенти.
В групови дискусии са обсъждани визията за модерната библиотека, приобщаването към информационното
общество на програма „Глоб@лни библиотеки и идентифицирането на нови библиотечни услуги.
Очаква се обобщените резултати в края на работната
среща да допринесат за добрата работа на библиотеките.

29.04-5.05.2011 г.

Собствеността на болницата ще
се разглежда на друга сесия
от стр. 1

каменти и консумативи
са близо два милиона лева.
Вариантите са два – да
се отправи предложение
на Министъра на здравеопазването за безвъзмездно
придобиване на 100% от
капитала на МБАЛ-Тутракан от Държавата е първият, а вторият – предлага
на Министъра на здравеопазването да определи
приоритетно МБАЛ-Русе
АД или МБАЛ-Силистра АД
да стане собственик на
до 100% от капитала на
МБАЛ-Тутракан.
Общинският съветник
Мариян Ганев се противопостави пръв на искането болницата да премине
като собственост на една
от двете съседни областни болници, тъй като те са

конкурентни на тутраканската, още повече че, за
да може МБАЛ-Тутракан да
кандидатства с проект по
ОП „Регионално развитие”
тя трябва да е общинска
собственост.
„Ние сме в конкурентни
отношения с русенската
и силистренската болница, потвърди общинският съветник д-р Любомир
Бойчев. Не можем да се
предадем така и то с акт
на Общинския съвет. Това
е нон сенс!” Според него
по-добрият вариант е 49%
от болницата да премине
към държавата и то не
безвъзмездно, а срещу погасяване на неразплатените задължения.
Красимир Петров припомни, че вече има прието
решение по проблема – да

Таванът за таксиметровите

превози остана непроменен

Съгласно разпоредбата на чл.
24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози Общинските съвети
определят максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на
съответната община, където е издадено разрешението за извършване
на таксиметров превоз на пътници.
Това свое задължение тутраканските
съветници изпълниха на последното
си заседание на 28 април.

Необходимият кворум гласове за
приемане събра предложението на
съветника Нехат Кантаров максималните цени за таксиметровите услуги
да не се променят, а да останат в
сегашния си размер – дневна тарифа
0,70 лв./км, а нощна – 0,80 лв./км.
Предложението на Транспортната
комисия, която се бе съобразила с
искането на таксиметровите фирми
за 1 лв./км дневна тарифа и 1,10 лв./
км – нощна, не се прие.

се предложи на държавата
да поеме собствеността
на здравното заведение,
а вариантът то да бъде
предоставено на областна
болница не е добър.

Темата за болницата ще
продължи да стои в дневния
ред на съветниците. Въпреки
дискусията, точката бе отложена за следващо заседание.

Защо са намалени заплатите на
съветниците?
Този въпрос зададе общинският съветник Нехат Кантаров на вчерашната сесия към кмета на Общината. Отговорът бе, че заради рестрикциите наложени при приемането на общинския бюджет от съветниците,
се е наложило и при тях да има известно намаление.
А намалени ли са и заплатите на общинските служители? – попита
съветникът Красимир Петров. „Не! Оказа се, че има резерви в издръжката на администрацията и те ще имат увеличение от 3 до 5%” – бе
кметският отговор.
От своя страна Петров припомни как от администрацията негодуваха,
когато при приемането на бюджета съветниците предлагаха намаление
на издръжката им.
И тогава се посочи, че ще се намалят часовете на нощното осветление,
което се и извърши веднага.

Изложба

В

Бързо, точно, срочно!

изложбената зала на
Историческия музей
в Тутракан на 3 май
от 17:00 часа ще бъде
открита изложба „Бързо,
точно, срочно!”. С нея
на тутраканци гостува
пловдивският Регионален
етнографски музей.
Този музей вече притежава най-богатата колекция в страната, представяща историята и развитието на съобщенията в
България, благодарение на
БТК АД, информира Грозделина Георгиева. Изложбата
проследява историята и
развитието на съобщенията от древността, та
до днес. Богато онагледена от илюстративен
и текстови материал,
където са засегнати найважните години и факти
за връзките и съобщенията по нашите земи от
периода на Османската
империя – с „татарската
конна поща” и „мензилите”
(станциите). Отбелязано е
въвеждането на телеграфа
у нас (1855 г.) и неговото
хронологическо развитие.
Телеграфът е изобретен
около 50 години преди телефона и дълго време е
бил основно средство за
далечно общуване. Морзов
апарат е и най-ранният
експонат в колекцията
- от 1857 г. Във въстановката на пощенската
станция от началото на
ХХ век има лентов телеграф с монтиран бронзов
свещник на него, използван
при липсата на ток.

От изложбата може да
научите много за пощовата уредба от края на
ХIХ век, за задължителното носене на оръжие при
потегляне с пощата, за
униформата на пощальона
и откъде идва пощенския
знак със завитата тръба
и лъва в нея, извезан върху
пощовите шапки. Могат
да се видят автентични
документи и формуляри,
използвани в пощенската
администрация.
Любопитно е, че първият
телефонен разговор е проведен в Пловдив от канцеларията на Алеко Богориди
– губернатор на Източна
Румелия до кабинетите на
неговите подчинени. Пак
от Пловдив по време на
Първото индустриално изложение 1892 г. е проведен
и първият междуградски
разговор със София от кабина построена за целта в
градската градина.
В експозицията можете
да видите уникални автентични експонати – едни от
първите телефонни апарати, появили се в България
в края на ХIХ в. с княжеския
герб, телефони на фирмите

„Берлинер”, „Уестърн Електрик”, „Сименс и Халске”.
Изключително атрактивен
е един от първите улични
монетни апарати монтирани в България, с указание
за ползване, на шведската
фирма „Ериксон”.
Богата е колекцията от
марки, която представя образци от първите сантими
(1879 г.) до 80-те години на

ХХ век. В Пловдив е създадено първото филателно
дружество в България,
което предопределя възобновяването на традицията
в тази насока днес.
За любителите и колекционерите на стари
пощенски картички са отпечатани копия, които ще
се продават в дните на
изложбата. Всеки би могъл да отнесе със себе си
стара пощенска картичка
от началото на ХХ в. с
любопитна информация на
гърба.
Новост е последното
табло с любопитни факти
и вицове, съпътстващи
пощенския живот. То е и
като едно намигане, че
освен сериозна, всяка история има и весела част.

общините

29.04-5.05.2011 г.

Разпореждането с общинска
собственост в Главинишко –
в омагьосан кръг

- Общинската болница в Тутракан ще бъде финансово подпомогната с
5 хиляди лева, реши Общински съвет-Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
ред обективна невъзможност да се разпорежда и да управлява
общинската собственост
е изправена Община Главиница след като за пореден
път Областният управител върна приети решения
на местния парламент,
стана ясно след проведената в сряда негова
сесия. Две от върнатите
решения се отнасят до
Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост заради това, че е
приета след като е приет
бюджета на общината за
2011 г., което противоречи
на закона и Стратегия за
развитие на общинската
собственост заради липса
на обществено обсъждане.
Припомняме, че Общински съвет-Тутракан прие
навреме решение за Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост, но тогава то бе
върнато от губернатора
поради липса на публично
обсъждане. Така се завъртя омагьосаният кръг на
един спор обременяващ
отношенията между двете
институции.
Общинските съветници
в крайна сметка приеха
повторно решение №358
за Годишната програма и
отмениха решение №360 за
Стратегията, като за нея
ще се проведе необходимо-

П
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НОВИНИ от Офиса на НАП - СИЛИСТРА
Представени
от
Галина ДИМОВА,
старши експерт
“Връзки с
обществеността”
Самоосигуряващите се трябва да
подадат осигурителна декларация
до 2 май

то обсъждане. По всяка вероятност този проблем ще
разреши българският съд.
На същото заседание
бе прието повторно върнатото решение №356 за
годишния отчет на бюджета за 2010 г. на дейност
„Читалища” и отменени
други три – за продажба
на маломерни земеделски
земи в землищата на Главиница, Малък Преславец и
Калугерене.
МБАЛ-Тутракан ще бъде
финансово подпомогната

с 5 хил.лв. от общинския
бюджет на Главиница, като
средствата ще се осигурят по § „Резерв за непредвидени разходи” единодушно
решиха съветниците. Те
намалиха с 10% продажната
цена на поземлен имот в с.
Богданци – бивше училище,
след като два търга са се
провалили.
Поради промяна в правната форма на „СИГАЗ”ЕАД,
която ще се влее в „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”АД и издаването на нов лиценз за

30 април е законовият срок, в който самоосигуряващите се лица
трябва да подадат в Националната агенция за приходите годишната си
декларация образец № 6. Тъй като тази година 30 април е неработен
ден (събота), срокът е следващият първи работен ден 02 май 2011 г.
В декларацията трябва да бъдат описани авансово направените осигурителни вноски за 2010 г., както и действително дължимите за миналата
година осигуровки на лицата, които сами се осигуряват. Задълженията
са към фондовете на Държавното обществено осигуряване – „Пенсии”
и „Общо заболяване и майчинство”, Допълнителното задължително
пенсионно осигуряване /за лицата, родени след 31.12.1959 г./ и за
здравното осигуряване.
Същият е срокът и за подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимата окончателна осигурителна вноска
за минали години, в случаите, когато са получени и декларирани доходи
за 2010 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през съответната минала година. Декларира се разликата между новоформираната
окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година
(декларират се вноски, отнасящи се за периоди след 31.12.2004 г.)
При попълването на Декларация № 6 се вписва месец „13", ЕГН на
самоосигуряващото се лице и годината, за която са направени вноски
- 2010 г.
Вече подадената, но сгрешена декларация може да бъде коригирана
в срока за подаване – 02 май.
Според Кодекса за социално осигуряване на самоосигуряване подлежат лицата, които упражняват свободна професия, занаятчийска
дейност, едноличните търговци, собствениците и съдружниците в
търговски дружества, членовете на неперсонифицирани дружества и
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за предходната година е 420 лева, а максималният е
2000 лева. Изключение правят земеделските производители, за които
минималният осигурителен доход е 240 лв.

разпределение на природен
газ парламентаристите
ново решение по този повод, като възложиха на кмета да отправи искане към
фирмата Община Главиница
да бъде включена в лиценза.
Едно от важните решения, приети на последното
заседание е новата Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги на
5834 декларации за облагане на доходите на физическите лица са
Община Главиница 20112015 г. и Годишен план за приели до 26 април служителите на силистренския офис на НАП.
Чувствително - със 73% в сравнение със същия период на миналата
действие по изпълнението
на Общинската стратегия. година, е нараснал броят на подадените по електронен път декларации
от физически лица. По интернет доходите си са декларирали 193 физически лица, а тази година това са сторили 334 силистренци.
630 от общо приетите декларации са пристигнали по пощата, 287 са
подадени в пощенски клон, а 4583 – на място в салона за обслужване.
Припомняме, че срокът за подаване на декларациите за облагане на
доходите на физическите лица е 2 май, тъй като 30 април се пада в събота, а по правило сроковете изтичат в присъствени дни. При неспазване
на срока глобата може да достигне до 500 лв.
До 2 май трябва да се плати и данъкът, който е деклариран за довнасяне. Не се очаква да има много декларации, по които да се довнася данък,
тъй като данъкът за облагане на доходите на физическите лица е 10%,
който се удържа авансово от работодателя при изплащането на дохода.

Останаха 2 работни дни за подаване
на данъчната декларация

Тутраканци настояват възстановяване на
спирките „Стара Автогара” и „Мелницата”
от стр. 1
лищния и междуградския
транспорт”. С нея се настоява за възстановяване
на спирките „Стара автогара” и „Мелницата”. Тутраканци предупреждават,
ако не се вземат „мерки
за разрешаване на проблема, ще бъдат предприети
действия, изразяващи се в
гражданско неподчинение.”
В момента ситуацията
е следната – междуградските автобуси спират на
горецитираните спирки за
слизане на пътниците, но в
тях не могат да се качват
нови пътници. Качването
трябва да се осъществява
само от Автогарата.
В разгорялата се дискусия стана ясно, че за да
бъде разрешена ситуацията е необходимо общинската администрация да предприеме спешни постъпки
пред Министерство на
транспорта с предложение
двете спирки да останат
в републиканската транспортна мрежа. Процедурата е продължителна, но не
и неразрешима. Законът не

Изтича срокът за подаване на
уведомления за пунктове
за изкупуване на охлюви

забранява съществуването на такива спирки, при
условие че са включени в
маршрутните разписания.
Изслушвайки разясненията на Евгени Аврамов и
кмета Георги Георгиев
общинският съветник
Нехат Кантаров бе категоричен в оценката си: „Из-

лиза, че сме ви поканили, за
да ни кажете как няма да
стане работата, а не как
ще стане”.
Заради безопасност та на движението по пътищата последващите
постъпки от страна на
администрацията ще се
отнасят до спирка „Стара-

та автогара” и спирката
до парк „Христо Ботев”,
където спират софийските
автобуси – това е крайното решение на местните
парламентаристи.
Дали това ще се случи
– времето ще покаже, а
гражданите ще проследят.

Рени ПЕТРОВА
До 1 май, лицата от територията на областите
Русе, Разград и Силистра, желаещи да изкупуват охлюви
трябва да информират писмено РИОСВ - Русе за местонахождението на организираните от тях пунктове.
Изискването е записано в заповед* на Министъра на околната среда и водите, в която са определени условията,
редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница
на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв
/Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.
Периодът за събиране от природата, изкупуване на
живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане
започва на 10 май и продължава до 30 юни.
Контролът по изпълнението на заповедта е на съответната регионална инспекция. Извършва се проверка
дали лицето има писмено уведомление за организирания
пункт, дали се изкупуват маломерни охлюви и дали съхранението им е съгласно изискванията на заповедта.
Минималният размер на изкупуваните и изнасяните
охлюви трябва да е 28 мм в диаметър, пунктовете да
са оборудвани с хладилно помещение за съхранение на
живите охлюви и да се осигури подходящ амбалаж и
калибровъчно сито.
За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до
1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева.
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общество
От ГЕРБ Тутракан

Козунаци и яйца за пенсионерите
Като част от великденската
дарителска кампания на ГЕРБ
Тутракан, представители на Клуб
Старейшини ГЕРБ, начело със своя
председател Милан Козарев посетиха трите пенсионерски клуба
в Тутракан и навсякъде подариха
козунаци, великденски яйца, карти
за игра и писалки. Навсякъде те
бяха приети радушно от пенсионерите, които трогнати от знака
на внимание от ГЕРБ Тутракан ги
изпращаха с благодарности.

29.04-5.05.2011 г.

Комедията „Харем” на Румяна
Капинчева с премиера в Тараклия

В

град Тараклия, Молдова се състоя премиера на
комедията „Харем” от Румяна Капинчева. Актьорите от театър „Смешен петъК” се превъплътиха
в образите на своите герои, за да покажат комичната
част на българския битовизъм. „Комедия за млади и вече
не съвсем, но все пак млади хора” – е записано в анонса
на театралния афиш.
Това е втора комедия на Румяна Капинчева изиграна
на тараклийска сцена след „Магазинче на дребно” преди
две години.
Бесарабските българи ще участват със същата постановка и в България, във Фестивала на комедийните
театри, който се провежда в Тополовград.
Те ще посетят и Тутракан – на 8 май, за да се срещнат
със своите колеги от Самодейния театрален състав
към МБАЛ-Тутракан.

Особено емоционално бяха
посрещнати в горния Клуб на
пенсионера в бл. "Росица", където
една от посетителките - Надежда
Турлакова каза: „Сърдечно ви
благодарим, и знайте, че ние
винаги сме ви подкрепяли и ще
ви подкрепяме. И занапред ще
стоим зад вас, но вие също не ни
забравяйте. Ще се радваме, ако
тези знаци на внимание и уважение към хората от третата възраст
станат традиция.

В навечерието на Великден, представителки на Клуб
ЖЕНИ ГЕРБ Тутракан, посетиха Дома за стари хора в
града и подариха на неговите обитатели много козунаци
и великденски боядисани яйца.
Старците останаха щастливи от жеста и вниманието, а гостите обещаха догодина пак да посетят Дома
и неговите питомци.

Вкусни козунаци и
хоро на Великден

Великден в Нова Черна
други начини. Под нейното
ръководство децата украсиха много яйца.
Кметът на селото Нехат Юсмен поздрави новочерненци послучай великденските празници и
пожела здраве и късмет
на всички. В деня на Възкресение Христово екипа
на читалището покани
всички деца да участват
в конкурса "Най-красиво
яйце" и "Най-силен борак".
Участниците бяха много,
но най-красиви яйца пред-

Радка ИВАНОВА
а Велик четвъртък,
деца и възрастни от
всички етноси се събраха, за да спазят отколешната християнска традиция - да боядисват яйца.
Светлана Спасова разказа
за този велик празник-Великден. Най-възрастната
жена Димитра Черникова
боядиса първото червено
яйце и нашари бузките на
децата, за да са здрави
и весели. Отец Стоян

Н

запозна присъстващите
с Великденските празници
и подготовката за Великден. Севджихан и баба
Афизе, разказаха, че те
също заради малките деца
в къщи боядисват яйца и
месят козунаци. Дяна Па-

рашкевова ни разказа как
са празнували някога и в
тяхното семейство. Найвълнуващ и интересен за
всички беше разказът на
Маргарита Владева, преподавател по английски
език в ОУ "Св. Св. Кирил
и Методий" в село Нова

Подвигът на Априлци
Мариета СПИРОВА

Делят ни само 135 години от
онези бурни дни, които десетки
наши и чужди автори описаха
като преломно събитие, чутовен
подвиг, трагичен погром. 135
години от онези бурни дни, в
които нашите прадеди оставиха
ралото и мотиката, за да хванат
в коравите си отрудени ръце
пушката и байряка. Изтекли са
много лета оттогава - сменили са
се времена, хора и идеи, раждали
са се и са отмирали идеали. Днес
обаче за нас е от изключително
значение да се обърнем отново
към епохата на Априлското въстание, за да намерим поуката в
него и да си припомним каква бе
оная сила, която вдигна тогава
народа на една обречена борба с

петвековния си поробител. Можем да си зададем въпроса какво
би останало от нас, от нашата
национална гордост, ако не бяха
Левски, Ботев, Бенковски, ако не
бяха Панагюрище, Батак, Копривщица, Клисура. Те ни предадоха
най-великият урок по родолюбие,
който ни е нужен и днес.
На 20 април в лекционната зала на
ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873” се проведе
общинският конкурс за рецитация по
повод 135-та годишнина от Априлско
въстание под надслов „Подвигът на
Априлци”.
В него взеха участие 26 ученици от
двете средни училища в гр. Тутракан,
включително и едно колективно
участие. Жури в състав – зам.-кметът и председател на читалищното
настоятелство Румяна Капинчева,

Черна за новите методи
на боядисване на яйца.
От нейната презентация
и демонстрация научихме
полезни и нови начини: боядисване с памук, с восък,
с растителни материали,
с кристали, желатин, рисуване с восък и още много

Мариета СПИРОВА
очно на Великден парк „Христо Ботев” събра множество тутраканци на общо веселие. В празника организиран от Община
Тутракан и ОНЧ „Вапцаров” със стихове и песни се включиха
децата от Божията църква, с. Старо село, които поздравиха всички, а
за доброто настроение се погрижи фолклорната формация „Славеи”.
В предварително обявените конкурси от местното читалище за красиви великденски яйца и вкусни козунаци се включиха малки и големи,
а също и тутракански производствени фирми.
За най-красиво яйце журито присъди две първи места на шестокласниците от отбор „Звездно ято” при СОУ ”Христо Ботев” и на колектива
същото училище. Две втори отидоха при Детелина Стефанова и Николай
Валентинов, а трета награда получиха Анка Александрова и Николинка
Георгиева.
Най-вкусни бяха козунаците на Фурна „Николови” и ЕТ „Димитър
Методиев”. Три втори награди за кулинарните си творения получиха
още ЕТ ”Алеите”, фирма „Елли-99” и отборът „Звездно ято”.
Великденското веселие завърши с празнично хоро, което поведе
зам.-кметът Румяна Капинчева.

Т

ставиха четиригодишните Кристина Георгиева и
Георги Петров и седемгодишният Томас. "Най добър
борак" бе този на Димена
Станчева. Председателят
на журито Яна Енева награди победителите.
Кармен Мишу, автор
на няколко книги и
Стоянка Павлова,
преподавател по български език и литература и автор излъчи
победителите в трите
възрастови групи.
При шестокласниците първа е Детелина Стефанова,
втора - Ивета Николова, а трети - Йордан
Димитров. Поощрителни награди бяха
присъдени на Стоян
Киряков и Красимир
Стоянов.
Журито присъди
две първи места в
групата на седмокласниците – на Владимир Тодоров и Теодора Филипова. На

второ място е Станислав Стефанов, а
на трето - Мерлин Юлиянова.
В най-голямата възрастова група –
8 и 9 клас – първа е осмокласничката
Светлана Дичева, втора - Милена Пеева от 9 клас, а трета - Симона Пенева
от 8 клас.
Поощрителни награди получиха
Лиляна Крумова и Венета Василева.
Обща награда бе връчена на единственото колективно участие в конкурса – на ученици от СОУ „Йордан
Йовков”.
Специални статуетки бяха връчени на двете училища-участници в
конкурса.
Даниела Търпанова, Янка Ангелова,
Геновева Стоянова, Донка Петрова,
Ценка Маринова, Валентина Атанасова
са учителите, подготвили участниците
в конкурса за рецитация.

След финала на събитието
учениците поднесоха цветя пред
паметника на Панайот Хитов.
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На гости в с. Цар Самуил
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Мост за съхраняване на традициите
Калина ГРЪНЧАРОВА
Един великолепен празник
на българската традиция
– сигурно тези думи са
най-точния израз на представеното преди великденските празници събитие в
просторното ОУ „Стефан
Караджа” в с. Цар Самуил.
Като се започне от посрещането с хляб и сол,
през десетките усмивки
– и амбициозно-уверени от
многодневната подготовка
и притеснителни от все
пак неизвестния край, за
да се стигне до финалното
удовлетворение на всички
– участниците от четирите общински училища и

налисти – изключителната
фантазия на великденски
сувенири демонстрирана в
нея си струваше да бъде
видяна от много повече
посетители.
А на самия празник, на
учениците от четирите
екипа - от училището-домакин, ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий”, с. Нова Черна, СОУ „Йордан Йовков”
и СОУ „Христо Ботев”
от Тутракан бе дадена
възможност да покажат
своето майсторство в
боядисването на яйца.
На финала, дошъл някак
неусетно в разнообразието от показаните тради-

Любезните домакини и организатори на
празника в с. Цар Самуил, които заслужават адмирации за показаното

жиха председателят на
Общински съвет-Тутракан
Любомир Боевски, зам.-кметът на Общината Румяна
Капинчева, представители

Екипът на
СОУ "Хр. Ботев"

публиката.
Лазаровден, Цветница,
Великден, Гергьовден –
обичаите и традициите
съпътстващи тези пролетни празници са в основата на няколкомесечната

и запомнящ се начин.
Една необикновена седянка вплела в себе си
най-интересното от горецитираните празници
изгради на практика мост
съхраняващ традицията.
И наистина, точните

Поздравление и подаръци от кмета
на с. Цар Самуил Мехмед Юмер

подготовка на учениците от литературния кръжок „Първи стъпки” и на
кръжока „Сръчни ръце” в
царсамуилското училище,
резултатът, от която те
показаха по един очароващ

Екипът на ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий", с. Нова Черна

думи се губят в многообразието на представеното – „Хайде, бре юнаци, с
рошави калпаци, до момите
да седнем, мома да си намерим!” през наричанията
– „Вали, вали дъжд, да се

роди ръж, жито да берем,
пита да ядем” или „Роси,
роси росица, да ми порасне
косица – колкото лозница!”.
Подкрепа в празника на
децата дадоха и жените
от Групата за автентичен фолклор при местното
читалище, показвайки
обичая
„Лазаруване”.
Н а й силната
емоция,
както се
очакваше, предизвика
великденската традиция на
боядисване на
яйцата.
Всъщн о с т
цялото
училище се
бе превърнало
в една „Великденска работилница” дълго преди
самото събитие. В дългия
училищен коридор децата
бяха подредили изложба-базар, на чието многообразие
биха завидели и професио-

на Регионалния образователен инспекторатСилистра и нач.-отдел
„Образование” в Община
Тутракан Светла Змеева.

Екипът от ОУ "Ст. Караджа",
с. Цар Самуил

ции, децата бяха поздравени от кмета на с. Цар Самуил Мехмед Юмер, който
щедро раздаде и награди на
участниците, от ръководителя на съорганизаторите
от Общинския център за
извънучилищни дейности
Доротея Бальовска и от
общинския съветник Нехат
Кантаров, който заедно
със Сезен Поси връчи подаръци на домакинстващото
училище.
Празника на децата ува-

Грамоти за участниците от
ОЦИД връчи Доротея Бальовска

Екипът от
СОУ "Й. Йовков", Тутракан

Нехат Кантаров връчи подаръци
от групата общински съветници
на ДПС
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Хокеистите на „Левски” (Главиница) са
първи в зона „Добруджа”
В

Калина ГРЪНЧАРОВА
средата на м. април в КК „Албена” се
проведе Държавното първенство по хокей на трева на открито за момичета
и момчета до 14 години, зона „Добруджа”. В
него взеха участие шест отбора от Добрич,
Варна, Генерал Тошево, Търговище, Крушаре
и Главиница.
Според регламента на състезанието
срещите са преминали в две групи, като в
група „А” „Левски” (Главиница) е постигнал
убедителни победи над Добрич с 9:0 и над
Варна със 7:0, информира мениджърът на
отбора Неждан Реджеп. Класирали се първи
в групата, на полуфинала главинишките хокеисти са постигнали нова победа с 4:0 над
вторите от „Б” група - отборът на Крушаре
и така завоюват поредния си успех – първо
място в зона „Добруджа”.
Победата им дава право да участват през
м.септември във финалите на Държавното
първенство по хокей на трева на открито,
което отново ще бъде домакинствано от
КК „Албена”.

О

С концерт за Деня на Земята
Н
а 20 април, когато
светът отбеляза
Деня на Земята, учениците от СОУ „Васил
Левски” в гр. Главиница

Футбол

местното читалище, ученици от I до ХII клас пяха,
играха различни танци,
представиха презентации,
сценки и скечове. Всички

тборът на Белица постигна първа домакинска победа през втория полусезон в Североизточна „В” група, като надиграха категорично с 2:0 „Черноморец”
(Бяла). Мачът не започна навреме поради закъснението на
гостите. Още след първия съдийски сигнал момчетата на
Димо Денчев (на сн.) овладяха инициативата и наложиха
контрол върху мача. Въпреки създаваните опасни положения пред вратата на гостите, първият гол в срещата
падна в 30-та мин., когато добър пас изведе в стрелкова
позиция централния нападател на „Белица” Мустафа
Сали (Миро), който не сгреши за 1:0. Второто полувреме натискът на домакините продължи с неотслабваща
сила, като с два пропуска се отличи Ивелин Желязков. В
последната 90-та минута на мача, изтърпелият наскоро
8 мача наказание, Александър Александров от „Белица”
центрира от повече от 25 метра, при което вратарят
на гостите неумело изби в гредата, а от там топката
се оказа в мрежата на гостите за 2:0.
Така след победата отборът е с 31 точки и заема 9
място във временното класиране с голова разлика 33:35.
Кворум Силистра

* * *
първенството на "А" Областна футболна група
„Добруджа” (Ситово) и „Заря” (Цар Самуил) завършиха наравно - 1:1. С нулево равенство завърши и
срещата
„Спортист” (Преславци) – „Левски” (Главиница).
В предстоящия кръг, на 29 април от 16,30 часа „Спортист” (Преславци) ще гостува на едноименния отбор
на Брадвари, а на следващия ден „Заря” (Цар Самуил) ще
домакинства мач с отбора на Силистра.
Пак тогава на своя стадион „Левски” (Главиница) ще
приеме „Добруджанец” (Алфатар).
* * *
евски (Главиница) победи тутраканския футболен
отбор при юношите старша възраст с 4:1 в мач за
първото място в турнира от Зона Русе. Срещата
бе изиграна на градския стадион в Тутракан.
На същия стадион футболният отбор на Тутракан при
децата победи в срещата с едноименния отбор на гр.
Две могили с резултат 6:2, а юношите младша възраст
надиграха своите връстници от същия футболен клуб
пожелаха концертът да се
с 5:0.
превърне в традиция.

В

Л

изнесоха концерт, информираха от образователната институция.
От сцената на препълнената със зрители зала в

присъствали на вълнуващото събитие - родители,
обществени дейци, граждани и гости се потопиха
в празничното настроение,

смяха се от сърце на малки
и големи, като накрая си

Барабар Петко с мъжете…
Всъщност иде реч за петлето Петко, верният другар на нашия стар познайник – тутраканецът бай
Петко Неделчев.
Тихо и спокойно петлето се вози на своята „рикша” теглена от стопанина му и изпълнява всички негови
заповеди. Все пак го води не къде да е, а на тутраканския битак - свят да види, хора на куп, които си
носят новите дрехи, като на селски сбор…
Преди 2-3 години „ТГ” писа за този малък пернат герой и не само за него… А за цялата менажерия
животинки, които бай Петко отглежда в двора си. Идилията продължава.

В

асил Лазаров от с. Зафирово е пчелар от 20 години. Наследява пчеларството от своя баща и в момента с помощта на семейството си поддържа 100
пчелни кошера.
Преди девет години той запалва по пчеларството и кумицата си Гергана Иванова. Сега тя вече има 25 кошера и както се вижда от снимката - ще има кой да
я наследи.
Най-малкият пчелар от с. Зафирово – Иво Валентинов Иванов е само на 4 години и покрай „сладкото” занимание на майка си - пчеларството и той помага на
кръстника си Васил при прегледа на пчелина.
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Механа „МЕЛАНИ”

Продавам
Руско пиано "Ласточка".
Цена - 350,00 лева
Тел. за връзка:
0887 797 488

Продавам
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

Организира екскурзия
на 4 юни 2011 г.

до БУКУРЕЩ
Програма

6:00 – Отпътуване за Букурещ. 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

Предлага на любезните клиенти богато
обедно меню, скара
и разнообразие на
напитки.
За семейни тържества - с предварителна заявка на тел.
0888 768 611.
Цени - съобразени с кризата и доходите
на тутраканци!
Механа "Мелани” се намира до парк
"Христо Ботев” (Старата пожарна) и работи от 8:00 до 24:00 часа.

Заповядайте!

Механа „МЕЛАНИ”
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

Ново пролетно зареждане

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

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Едно "Ферари" с цвят червен
за рождения ден на 3-годишния
Даниел Свиленов
от гр. Тутракан
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ВРЕМЕТО
През следващите дни температурите слабо ще се повишават и към 2-3-ти май максималните ще са между 20 и 25°. В часовете
преди обяд и над Източна България ще има
повече слънце. След обяд облачността ще се
увеличава и на места, главно в планинските
райони ще има превалявания.
На 4-ти валежи ще има почти в цялата
страна, като ще бъдат придружени и с
гръмотевици.
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!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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:

30 април – Нехат ЕБАЗЕР, Кмет на с. Нова Черна,
община Тутракан
1 май – Мая ИВАНОВА, гр. Варна, бивш журналист от
в. „Тутракански глас”
1 май – Радостина СТЕФАНОВА, 10б клас, СОУ „Йордан Йовков”

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!

2 май – Николинка ГАНЕВА, нач.-отдел „Финанси, счетоводство, бюджет”, Община Тутракан
2 май – Кристина ДЕНЕВА, 10б клас, СОУ „Йордан
Йовков”
3 май – Соня ЕФТИМОВА, ст.счетоводител, Община
Тутракан

СМЯХ
- Скъпа, уморен съм, ще масажираш ли
проблемните ми места?
- Ок, наведи си главата!
- Айде Пено, ставай, петлите кукуригат
- казал мъжът.
- Оти да ставам, я да не съм кокошка!
Гинеколог към чакащия пред вратата
му мъж:
- Честито, ще ставате баща!
- Но как така, докторе, аз толкова
внимавах...
- Това е като шофирането, господине!
Вие може и да сте внимавали, но някой
кретен не е.
- Защо си умислен?
- Роди ми се син...
- Но това е чудесно, защо не се радваш?
- Радвам се бе, ама се чудя какво ще
правя, като разбере жената...

Млада жена се оплаква на приятелката
си:
- Мъжът ми е невъзможно мамино синче,
непрекъснато говори за майка си: „Мама
не би направила това, не би направила
онова...” Аз съм последна дупка на кавала.
- Като се върне довечера, облечи нещо
по-секси.
Мъжът се прибира след работа, а жена
му отваря вратата, издокарана с черно
бельо, черни чорапи и черни ръкавици.
- Защо си цялата в черно? - стреснал
се той. Боже, да не се е случило нещо с
мама?
Сватба - двама луди и двеста гладни.
Законът забранява секса между адвокати и клиенти, за да предпази клиентите
от таксуване два пъти за едно и също
нещо.

СУДОКУ

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев
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