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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 19

Година XLIX

13 - 19 май 2011 г.

Да намериш гроба на
дядо си след 95 години

влез на скорост
Цена 0.50 лв.
Денонощна траурна агенция

"МЕМОРИЯ"
Изпълнява цялостна
организация на траурния
ритуал, на достъпни цени.
Изработва и монтира
паметни плочи.
За контакти: 0893 93 90 93 Николай Змеев
гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №22

ДНЕС
Театър "Смешен петък" при
читалище "Олимпий Панов",
гр. Тараклия, Молдова

представя комедията

"Харем”
от Румяна Капинчева
Постановка: Вячеслав Кьосе

13 май (петък) 2011 г. от 17.30 часа
в салона на читалището в Тутракан

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

Милка Въкова Накова от Ловеч сложи цвете на лобното място на дядо си
на 6 май с помощта на в. "Трета възраст" и Вейби Халилов от с. Шуменци
Калина ГРЪНЧАРОВА
Нако Йотов Марков е роден
през 1888 г. с. Голяма Брестница,
община Ябланица, воювал в Първата световна война и е загинал
през 1916 г. в Северизточна
България. Името му е написано на
паметник в родното му село. Оставил жена с две невръстни деца,
тръгнал на война и загинал. Това
е всичко, което е знаело негово
семейство и наследниците от рода

му цели 95 години. До есента на
2010-та, когато неговата внучка
Милка Въкова Накова пише обръщение до възрастните хора от
Североизточна България с молба
за съдействие да открие гроба на
дядо си, което в. „Трета възраст”
публикува.
По-нататък историята се развива като на филмова лента. Обажда
й се Вейби Халилов от тутраканското село Шуменци и й съобщава

Инж. Георги ГЕОРГИЕВ,
Кмет на Община Тутракан:

Няма да се закрива
болницата!
на стр. 3

добрата новина – открил е името
на дядо й сред хилядите имена
изписани по стелите в мемориал
„Военна гробница-1916 г.”
На 6 май Милка Накова дойде
в с. Шуменци и се поклони пред
паметта на загиналите. Сложи
цвете на паметната плоча с името
на дядо й. Заедно с Вейби Халилов
и семейството му, на които гостува два дни.
„Ние, от семейството, не зна-

ехме къде е загинал и затова
написах до в. „Трета възраст”
едно обръщение до възрастните
хора от Добруджанския край, в
което упоменах името на дядо
ми и ако някой знае нещо да ми
се обади или напише, разказа за
„Тутракански глас” Милка Накова.
Тогава ми писа Вейби Халилов от
с. Шуменци, който бе дошъл тук
на гробницата и намерил името на
на стр. 3

Заповед
№698/10.05.2011 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №811 по Протокол
№63 от 28 април 2011 г. на Общински съвет-Тутракан и във връзка
с подписка на граждани от община Тутракан
Относно: Определяне на временни спирки касаещи междуселищен
транспорт
Настоящата заповед се издава във връзка с постъпила подписка от
граждани на община Тутракан и Решение №811 по Протокол №63 от
28 април 2011 г. на Общински съвет-Тутракан до възстановяване на
спирки „Стара автогара” и „Парк „Христо Ботев” на територията на
гр. Тутракан и утвърждаването им като такива от Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията.

НАРЕЖДАМ:
1. Временно възстановявам спирки „Стара автогара” и „Парк
„Христо Ботев” на територията на гр. Тутракан до утвърждаването
им като такива от Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
2. Превозвачите по маршрут Силистра-Тутракан-София и СофияТутракан-Силистра са длъжни да спират за слизане и качване на
пътниците и на спирка „Парк „Христо Ботев” на територията на гр.
Тутракан.
3. Превозвачите по маршрут Силистра-Тутракан-Русе/Велико
Търново и обратно са длъжни да спират за слизане и качване на
пътниците и на спирка „Стара автогара”.
Изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмет Иван Недев
Чокоев.
Копие от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите
лица – превозвачи за сведение и изпълнение, както и да се постави
на информационното табло в сградата на Община Тутракан.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на АПК.
Кмет на Община Тутракан:
/инж. Г. Георгиев/
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЗАМ.-МИНИСТЪР МИЛЕНА
ДАМЯНОВА ПОСЕТИ РОДНАТА СИЛИСТРА

На 9 и 10 май зам.-министърът на образованието Милена Дамянова
осъществи посещение в Силистра, в рамките на европейската инициатива „Отново на училище”, чиято идея е служители от публичната
администрация на държавите-членки на Европейския съюз и от
институциите на ЕС да посещават училищата, които са завършили,
за да обсъдят с учениците тяхното европейско бъдеще. През 2011 г.
Представителството на Европейската комисия в България свързва
инициативата „Отново на училище” с Деня на Европа – 9 май.
Зам.-министър Дамянова се срещна с ученици от Езикова гимназия
„Пейо Яворов” и ОУ „Иван Вазов”, а също и с областния управител д-р
Владимир Янков, неговият заместник Денка Михайлова и началника
на Регионалния инспекторат по образование в Силистра Габриела
Миткова.
ВРЕМЕ ЗА МАТУРИ
Държавните зрелостни изпити през учебната 2010/2011 г. започват на 17 май (вторник) с матура по Български език и литература.
Вторият зрелостен изпит е на 19 май (четвъртък), като началото и
на двата е от 08:00 ч.
Матурите по желание на ученика ще се проведат от 20 до 29 май.
ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНИ ТВОРЦИ
Двама автори неиздавали досега свои творби ще бъдат подпомогнати финансово от Община Тутракан при издаването на първите
им книги, информира зам.-кметът Румяна Капинчева. Двама души
само са подали заявления за участие в класацията. Те отговарят и на
условията, които финансиращата институция предварително обяви
– в едната категория - да са жители на община Тутракан, а в другата
освен първото изискване и да са до 35-годишна възраст.
Първа стихосбирка ще издаде на младата поетеса Кристина Йотова,
а книгата с анализи „Опит за нов прочит на феномени от историята
и класиката ни” на Петър Тодоров е другото заглавие, което ще бъде
отпечатано.
КРИМИНАЛЕ
Водач в нетрезво състояние е заловен от служители на РУ „Полиция” - Тутракан. На 8 май около 00.20 часа 30-годишният Д.Р. бил
засечен да управлява „Фолксваген Голф” по ул. „Димитър Благоев”
в града с концентрация на алкохол 1,21 промила. Пробата е отчетена
с техническо средство. Образувано е досъдебно производство.

Българските песни и танци - храм
на духовността!

Под този надслов самодейците от НЧ „Васил Йорданов - 1942”, с.
Нова Черна и НЧ „Стефан Караджа-1940”, с. Цар Самуил представиха
своето изкуство пред тутраканската публика на 7 май.
С този концерт се поставя началото на подобни продукции – самодейците от различните населени места да показват своите постижения
през културен сезон на откритата сцена в парк „Христо Ботев”.
Следващият подобен концерт, но със заглавие „Добруджа пее и танцува” ще бъде представен в събота от 18:00 часа с участието на състави
от читалищата в селата Старо село и Шуменци.

13-19.05.2011 г.

Поклон пред храбростта
Калина ГРЪНЧАРОВА
тази година Денят
на храбростта – 6
май, събра десетки
хора в Мемориал „Военна

И

гробница-1916 г.” край
с. Шуменци. Отново бе
запален вечният огън и
осветени знамената на
дружество „Традиция” и

мемориалните чети „Таньо
войвода” и „Васил Левски”.
Заупокойна молитва за
загиналите във войните
отслужиха отец Михаил от
с. Шуменци и отец Йордан
от с. Зафирово, а под звуците на Духовия оркестър
бяха поднесени венци и

цветя пред паметника,
чийто надпис „За онези,
които са знаели да мрат
за своето Отечество”
спомня на всеки посетител
в Мемориала за осемте
хиляди войници оставили
костите си в боевете за
Тутраканската крепост.

От 11 май - масови проверки по холандски модел по пътищата
- Акцията съвпада с началото на Десетилетието на действия за
безопасност в движението по пътищата 2011 - 2020, обявено с
решение на Общото събрание на ООН

С

пециализирана полицейска операция по безопасност на движението ще се проведе в Силистренска
област за времето 11-15 май. Действията на пътните
полицаи ще бъдат насочени към установяване на определен
вид нарушения: превишаване на скоростта в населените
места, отнемане и неспазване на предимство, използване
на предпазни колани и обезопасителни седалки за деца,
употреба на алкохол и упойващи средства от водачите на
МПС и наличие на застраховка „Гражданска отговорност”.
В рамките на операцията отново ще бъде приложен
т.нар. холандски модел за широкообхватен контрол на
пътното движение, при който около 100 автомобила може
да бъдат проверени само за час. В действие ще влезе и
мобилната видеосистема за трафик-контрол, с която ще

бъдат заснемани автомобили, движещи се с превишена
скорост. Водачите им няма да бъдат спирани на място, а
ще се прилага системата „електронен фиш”.
Полицейската операция ще се проведе в посочените дни
на териториите и на трите полицейски управления – Силистра, Дулово и Тутракан. Предвидено е в реализацията
й да участват полицейски служители на разменен принцип.
Акцията се организира с цел превенция на пътнотранспортния травматизъм и снижаване до минимум броя на
жертвите на автомобилни катастрофи. Тя съвпада с началото на Десетилетието на действия за безопасност в
движението по пътищата 2011 - 2020, обявено с решение на
Общото събрание на Организацията на обединените нации.
“ТГ”

В с. Малък Преславец:

Готвят Празник на водната лилия

Т

ретото издание на
Празника на водната
лилия ще се проведе
на 18 юни на откритата
сцена край езерото „Малък Преславец” близо до р.
Дунав, съобщиха организаторите.
Празникът цели съхраняване и популяризиране на
българския песенен, словесен и танцов фолклор, на
обичаите и традициите на
народа ни.
Условията за участие
дават възможност за изява на двете форми, в
които живее фолклорното
ни богатство - изворното народно творчество

и обработения фолклор.
Участниците могат да
бъдат от всички възрасти:
индивидуални изпълнители
– певци; инструменталисти; танцьори; колективни
изпълнители – певчески
групи; танцови състави;
групи за обичаи; оркестри.
Изпълненията да са в рамките на 15 минути. Разходите по транспорта са за
сметка на участниците.
Началният час е от 9
сутринта, а организатори
на празника са Община
Главиница, Кметство Малък Преславец и Народно
Читалище “ Йордан Йовков
– 1946 г.
“ТГ”

През 2011-та се забранява
добиването на блатно кокиче
Рени ПЕТРОВА
коминистърът издаде заповед за забрана за добиване на листо-стъблена маса от блатно кокиче
(Leucojum aestivum L.) през 2011 година. Заповедта
е издадена на основание разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и на оценка състоянието на
естествените му находищата в страната.
На територията на РИОСВ-Русе лечебното растение
се среща в Дунавските влажни зони.
В България видът е разпространен в Североизточна
България, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста
равнина, Тракийска низина, Западни Родопи, Струмска
долина, Софийски район и Витоша.
Блатното кокиче е включено в приложенията на Закона
за биологичното разнообразие и подлежи на регулирано
опазване и ползване.
Съдържа ценни вещества, от който се произвеждат
различни лекарствени препарати. Използва се и като
суровина за фармацевтичната промишленост.

Е
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Правото да знам

есета Национална среща с медиите „Правото да знам” ще се
проведе от 13 до 15 май в КК „Албена”. Тя се организира от
Фондация „МОСТ” и е под патронажа на Министъра на здравеопазването и ректора на Медицински университет-София.
По време на дискусионните панели ще бъдат дискутирани различни
теми - от Психосоматичното виждане на "правото да знам” и Езика на
информацията и съгласието през Непридържане към терапията – политически препоръки от експертно проучване на групата Делфи и се
стигне до Генетика и поведение, Сърдечен риск и Здравният медиатор
– ключ към полезната информация. Лектори са светила в българската
медицинска наука и известни практици – шефът на Националната лаборатория по генетика проф. д-р Иво Кременски, проф. Върбан Ганев,
проф. Радка Аргирова, д-р Николай Болтаджиев, д-р Жасмина Мирчева,
д-р Иван Михайлов, д-р Мари Паникян и др.
В Националната медийна среща ще участва и главният редактор на
в. „Тутракански глас” Калина Грънчарова.
“ТГ”

Във връзка със Световния ден на музеите
и галериите и 18 години от основаването си
Исторически музей – Тутракан ви кани на
незабравима

„Нощ на музея”

на 14 май (събота) 2011 г.
Това е единственият ден в годината, когато музеят
остава отворен за посетителите до късно вечерта.

Програмата включва:
20.00 ч. - Театрална постановка „Щърков хан” по
мотиви от разкази на Борис Илиев, режисьор Ценка
Бойчева. Представление на самодейния театър на болницата. Сценичните декори ще се изградят на открито
в Историческия музей. Дори и времето да е лошо пак
ще имаме възможност да се насладим на играта на
талантливите тутракански актьори в залата на 3-я
етаж на музея.
21.00 ч. - Гостуваща изложба на Регионален етнографски музей – Пловдив „Бързо, точно, срочно” – в
Изложбената зала на Историческия музей.
21.30 ч. - Винен коктейл. С чаша вино в ръка може
да разгледате експозициите на музеите в града.

Заповядайте, очакваме Ви!

Подарете си нестандартно изживяване в съботната
вечер!
ВХОД СВОБОДЕН!
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Да
намериш
гроба
на...
Няма да се закрива болницата!

Инж. Георги ГЕОРГИЕВ, Кмет на Община Тутракан:

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Кое наложи внасянето на предложението
в Общинския съвет за
преминаване собствеността на МБАЛ-Тутракан към
русенската или силистренската болница, което
бе доста изненадващо за
мнозинството общински
съветници?
- Както уведомих съветниците основанието е едно
наше виждане и решение на
Общинския съвет от миналата година за одържавяване
на болницата, във връзка и
с по-тежкото нейно финансово състояние. Освен това
в началото на март заедно с
управителя на болницата д-р
Кръстев бяхме при здравния
министър, когото запознахме със състоянието на МБАЛ
и нашите предложения тя
да премине в собственост
на държавата. Той изрази
удовлетворението си от добрата дейност на болницата,
добрия екип и медицинските
услуги, които са на ниво. По
негови думи, тя се вписва в
здравната карта на страната, т.е тя е необходима за

лечение на хората от този
район. Той имаше предварителна информация за финансовото състояние.
- Отваряме скоба – какво е в момента то?
- Почти 1 900 хил.лв. са
задълженията към доставчици, кредитори и персонала
на болницата. Министърът
тогава припомни, че тъй
като статутът й е общински,
държавата не подпомага
финансово тези заведения. Тогава му представих
предложението тя да стане
държавна, тъй като нас, като
пациенти, не ни интересува
собствеността й, а това да я
има, да предлага качествени
здравни услуги на поносими
цени. Министърът каза да
внесем документи, да направим допълнителни консултации, тогава ще ги разгледа и
прецени дали да се внесат
в Министерски съвет за
решение. Дори каза, че ако
евентуално стане държавна,
тутраканската болница ще е
пионер в това отношение.
Говорихме и за частно
участие в болницата, но след
консултации стана ясно, че
в България такова нещо не
съществува. По закон те
са държавни, общински и
частни.
Затова на сесията предложих два варианта – държавна собственост, което е потрудно, преминава се през
решение на Министерския
съвет или през дружество
с преобладаващо държавно участие. И идеята е да

мине към някоя от съседните
държавни болници. Аз предложих лично, ако въобще
се стигне до там, да бъде
Русенската, като по-добра.
Съветниците реагираха
негативно. Аз не съм убеден,
че е най-правилно решение,
защото финансовия проблем
и днес си остана като тегоба
над болницата. Но въпросът
за собствеността й е приключен и ние сега я подпомагаме
финансово. Изпълняваме
решението на ОбС.
- Колко средства досега
има преведени?
- 60 хил. лв. Ще изпълним решението до края на
годината. Мога да кажа, че
паднаха доста разходите,
намалиха се задълженията
към персонала, увеличиха
се приходите от клинични
пътеки. Болницата сега е
сравнително добре, успява
да погасява и част от старите
задължения. Лошото е, че
темпът е бавен.
Убеден съм, че в никакъв
случай няма да се стигне
до закриване на болницата.
Чрез Вас мога да успокоя
населението, че болницата
ще я има.
- Което означава, че
няма да премине към
Русе или Силистра, така
да разбираме последните
Ви думи. Няма да скрия,
в кулоарите на ОбС упорито се понесе, че кметът
е направил това предложение, защото той не
обича болницата, защото
даже и съпругата му я

е напуснала и по тези
причини има различно
отношение към здравното
заведение. Има ли връзка
това с предложението?
- Не, няма никаква връзка.
Защо е напуснала, ако предизвиква у някого интерес,
може да попита нея. Но
няма никаква връзка, както
присъствието на жена ми в
болницата, така и напускането й с моето отношение
към здравното заведение.
Аз болницата я ценя много,
като голяма социална необходимост за населението.
Трябва да се гледа трезво на
нещата – не става дума само
за добра воля, а за финансовите възможности на Общината. На база на приходите,
които имаме не можем да я
поддържаме финансово. Кой
не иска болницата да бъде
добре? Няма такъв човек.
- А от тук нататък какво
ще се случи с нея?
- На първо място е проектът за болницата, с който
кандидатстваме. Надяваме
се, чрез него тя да се стабилизира материално. Това да
й помогне да има по-големи
приходи, да стане още потърсена и атрактивна и да
може сама да се издържа.
Така по косвен път можем да
й помогнем. Но пак казвам,
болницата няма да се закрива, тя е нужда на държавата
и министърът го потвърди.

6 май 2011 г., Мемориал "Военна
гробница-1916 г." край с. Шуменци,
Милка Накова и Вейби Халилов

от стр. 1
дядо ми. И аз му се обадих по телефона и плача. Такива вълнения
ми създаде този човек, толкова
съм му благодарна!
Цял живот нося името на дядо
ми – Накова, а не знаех нищо
повече. Мислех да дойда тук на
възпоменанието през м. септември, но не издържах и дойдох
сега – на 6 май.”
През погледа на Вейби Халилов
историята е следната: „Прочетох в.
„Трета възраст” и след два дойдох
тук на гробницата да проверя. Помислих си веднага, че сигурно е тук,
щом като пишеше, че е в североизточна България. С каруцата дойдох,
проверих имената, намерих Нако
Йотов Марков, там пише и селото.
Общината – Ябланица - я зная, но
селото Голяма Брестница трудно
се запомня и затова с едно камъче
го издълбах на каруцата. Върнах се
у нас и тогава й написах писмо. Ето

сега сме с нея, у нас е на гости, искаме да остане поне още един ден.”
За дядо й са се обадили и две
жени, допълни още гостенката.
Ветка Маринова от Тутракан и
Дина Маринова от Русе.
За силата на печатните издания
на Милка Накова не трябва да й
се обяснява много, по простата
причина, че тя е била част от
ловешкия в. „Народен глас” - 32
години негов куриер, правила е
клишета в едни по-стари времена.
А самата тя пише – издала е досега
пет книги. Първата е поетична „Копнежи”, втората е за родното
й село Голямо Брестница, третата
– автобиографичната „Прекършен
живот", политическата „Преди и
сега” е четвъртата. Миналия месец в Клуба на културните дейци
в Ловеч е представена и петата й
книга, отново с поезия.
Всъщност това е една трогателна история – за паметта, за
добротата, за човечността.

Театърът събира Тараклия и Тутракан

Една книга, един жесток
спомен, памет българска…
Калина ГРЪНЧАРОВА
„Не очаквах, че толкова много
хора ще дойдат тази вечер!” –
развълнувано и леко притеснено
повтаряше Николинка Вълкова
преди началото на представянето на новата й книга „Когато
боговете спяха”. Тя приемаше
поздравления, усмихваше се
на всеки и се дивеше, че вижда
малко позабравени във времето
лица, които й носеха емоцията

на хубави спомени. Не от друго, а
защото повече от десет години тя
работи в съседна Гърция.
И полека лека разговорът тръгва между авторката и любопитните тутраканци, които със сигурност вече са й фенове. Така се
редуват вълнуващите обяснения
какъв е поводът за написването на
книгата пресъздаваща епизод от
българската история, който носи
мъка, но и памет у поколенията. За
опита тя да се преиначи в името
на неизвестни каузи, за терзанията на една българка, която чрез
перото намира начин да изкаже
на света своето възмущение от
безпринципните и родоотстъп-

нически опити на друга българка.
За Баташкото клане иде реч в
романа…
Емоционалността на Николинка
Вълкова преплита спомени от детството, от ученическите години,
сбъднати и несбъднати мечти,
днешната реалност и необходимостта младото поколение да знае
историята, която със своите уроци
да чертае бъдещето.
Присъствалите на представя-

нето на книгата „Когато боговете
спяха” сигурно вече са я прочели.

Може би имат и други въпроси, а
може би са получили отговори.
„Приятна литературна изненада
за тутраканци от нашата съгражданка Николинка Вълкова. Четете
и препрочитайте всичко от нея самороден талант!.” – категорична
е Димка Радева в коментара си в
социалната мрежа „Фейсбук”.
„Много вълнуваща творческа
среща. Николинка е и невероятен
събеседник, добър оратор - непосредствена, мила, сърдечна. Хареса ми!” – счита и Иванка Змеева.
„Мили тутраканци прочетете
писаното от Никол Рус!” – призовава Георги Янев (Никол… Рус…
е псевдонимът на Н. Вълкова под
който тя публикува в литературни
сайтове).
И както казва самата авторка
това е "един роман, който трябва
да се прочете от всички - християни, мюсюлмани, юдеи, будисти,
атеисти..."
Да прочетем и преклоним глава
пред хилядите жертви на Баташкото клане!
Прочее, в неделя, на 15 май,
романът издаден с финансовата
подкрепа на читалище "Вапцаров"
и Община Тутракан ще бъде представен в героичен Батак.

Калина ГРЪНЧАРОВА
Време е да си припомним пътя
на побратимените градове, каза
зам.-кметът Румяна Капинчева при
посрещането на театралния състав
от град Тараклия. Миналата неделя
самодейните актьори от театър
„Смешен петък” при българското
читалище „Майор Олимпий Панов”
в молдовския град за няколко часа
бяха в Тутракан.
На път за Тополовград, където им предстоеше участие
в международен фестивал на
комедийните театри, те успяха
да се запознаят с част от своите
тутракански колеги-театрали, да
разгледат културно-историческите забележителности на града и
да констатират, че задължително
трябва да се върнат в Тутракан. В
това тихо и спокойно място, където обичат театъра и има интерес
за съвместна работа.
На бесарабските българи, млади момичета и момчета, им бе

интересно да се запознаят с автора на комедията „Харем”, с която
се явиха на фестивала – Румяна
Капинчева. Това е втората нейна
пиеса, която се поставя на тараклийска сцена – преди две години
„Магазинче на дребно” също бе в
репертоара на театъра, припомни
постановчикът Вячеслав Кьосе.
Заедно с групата бе и Иван
Боримечков, основател на бъл-

гарското читалище в Тараклия,
който от години търси подкрепа
от различните правителства за
бесарабските българи.
P.S. Тази вечер от 17:30 часа
в залата на читалището в Тутракан театър „Смешен петък” ще
представи комедията „Харем”.
Спектакълът бе договорен при
осъществената среща миналия
уикенд.
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Изберете традициите и стила
Настоящи дванадесетокласници и бивши възпитаници на СОУ ”Йордан Йовков”, гр. Тутракан, се срещнаха с Лилияна Стойкова, педагогически съветник
и координатор на екипа по приема на ученици в VIII клас. Те споделиха своето
мнение за профилираното обучение.
Сашка АТАНАСОВА, 12 „б” клас:
Профилираната паралелка е подходяща за ученици, които искат да
се развиват и да постигат успехи
в училище. Като цяло преподаването в паралелките с профил е
добро, защото учителите виждат
желанието и възможностите на
учениците. Това им помага да
вършат работата си с удоволствие
и да се стараят да дават повече
знания на учениците.
Подготовката е добра основа за
по-нататъшния етап от образованието. Дори по предметите, които
са профилирани, получаваме
повече от необходимото.
За всеки един подготовката
за кандидатстване е на различно
ниво, защото тя зависи много от
нас. Ако ние, учениците, нямаме
желание и не полагаме усилия,
то няма как да сме удовлетворени
от резултатите, които ще получим
след това.
Аделина НИКОЛОВА, 12 „а”
клас: Въпреки, че природоматематическият профил е смятан
за по-добър от хуманитарния,
вторият по нищо не отстъпва на
първия. Вярно е, че в хуманитарния профил влизат ученици

с по-нисък успех, но оценките не
са гарант за знанията им. Подготовката е достатъчно добра, за
да се пристъпи към следващия
етап от образованието на всеки
зрелостник – приемането му във
ВУЗ. Преподаването и знанията,
които съм получила за тези четири години в гимназиален етап, ще
ми помогнат да получа достатъчно
високи оценки, за да ме приемат
в желаната специалност.
Цветомира МИЛКОВА, 12 „а”
клас: За да влезе ученик в паралелка с профил “Хуманитарен”,
трябва да обича четенето на
книги, преминаването в света на
вълшебните преживявания на
героите, трябва да се увлича от
знанията за своите прародители
и красивите кътчета на България.
Всичко това аз успях да науча през
четирите години, прекарани в моя
втори дом – СОУ ”Йордан Йовков”,
гр. Тутракан.
Благодаря на преподавателите
и най-вече на класната Мария
Иванова, учител по български
език и литература! Те дадоха
всичко от себе си, за да ни направят хора и да ни помогнат да
получим необходимото образо-

Ветераните от Тутраканско
почетоха Деня на победата

Мариета СПИРОВА
На 9 май, по повод Деня на победата и навършването на 66 години от
края на Втората световна война, седем от ветераните от община Тутракан
се срещнаха със зам.-кмета на Общината Румяна Капинчева. Заедно те
поднесоха цветя и венци пред паметника „Катер” и пред паметника за
загиналите във войните в парк „Христо Ботев”. Приветствено слово към
тях прочете председателят на ОбС на ветераните в Тутракан Савена Узунска, която им пожела още дълги години живот. На срещата присъстваха
Тодор Тотев, Димитър Димитров, Петър Петров – всички от гр.Тутракан,
Георги Пейчев и Димитър Тодоров от с. Варненци, Димитър Маджаров
от с.Сяново и Никола Колев от с. Нова Черна. Ученици от началния курс
при СОУ „Йордан Йовков” и СОУ „Христо Ботев” с ръководители Анелия
Калдарева и Ани Тодорова поздравиха ветераните с песни и стихчета.
Срещата завърши с празничен обяд за ветераните.
Поради напреднала възраст и заболявания Стефка Узунска, Илия
Чакъров, Райчо Иванов, Петко Петков и Калин Костакев от Тутракан,
Георги Николов и Иван Колев от с. Царев Дол са ветераните, които
не успяха да дойдат на организираната среща. Макар и малка част от
атмосферата на празника те почувстваха, благодарение на празничния
обяд, който бе доставен в домовете им.
На 5 май ветераните бяха посетени по домовете от представители на Община Тутракан, Общински съвет на БЧК-Тутракан и ОНЧ
”Н.Й.Вапцаров”, които им поднесоха грамоти, цветя и скромни подаръци,

вание, което ще ни е полезно за
реализацията след завършване
на 12 клас.
На всички осмокласници, изправени пред избора по кой път
да поемат, аз препоръчвам тази
паралелка, разбира се, ако им
допадат профилиращите предмети – български език и литература,
география и икономика, история
и цивилизация, защото мога да
гарантирам, че учителите ще ги
подготвят отлично за държавните
зрелостни изпити и кандидатстване във висше учебно заведение.
Успех!
Маринела ИВАНОВА и Кремена
ДИМИТРОВА, 12 „в” клас: Паралелката с профил „Технологичен
туризъм” в СОУ ”Йордан Йовков”,
гр. Тутракан предлага комплексно
обучение за всички области, свързани с туризма.
Профилът провокира у учениците предприемачески дух,
инициативност, формира у тях
лидерски умения, както и нагласа
за професионално ориентиране с
откриване на собствени таланти и
личностни качества.
Главната цел на обучението
е формиране на управленска,

икономическа и информационна
култура. В първите две години
се изграждат основните знания
и принципи в пазарната икономика. По-широки познания по
отделните аспекти учениците получават в следващите години чрез
специализираните икономически
дисциплини. От запознаването с
основните инструменти в мениджмънта, с маркетинга и рекламата,
воденето на счетоводни сметки и
действащото законодателство могат да се правят изводи, че са една
доста стабилна основа за следващия етап на образованието.
Тодор КРЪСТЕВ, 12”б” клас:

Както във всички училища с
дългогодишни традиции в образователната система, така и в СОУ
”Йордан Йовков” е сформирана
природоматематическа паралелка
с интензивно изучаване на английски език през първата година
(8 клас). Като възпитаник на това
училище имах възможността да
създам контакти с преподавателите, да проследя начина им на
обучение и да го сравня с останалите гимназии на базата на изяви
и съревнования с други ученици.
Благодарение на качественото образование, получено от учителите
в нашето училище, учениците пе-

челят призови места в олимпиади,
състезания и конкурси. Стотици
ученици, завършили средното си
образование в тази гимназия, са
приети в престижни висши учебни
заведения. На базата на добрите
си познания по български език
и литература, английски език,
математика, биология, химия,
физика, история, география,
информатика и изобразително
изкуство кандидат-студентите
се конкурират на високо ниво в
областта на висшето образование
в България и извън страната.

на 9 май.
Целта бе учениците да
получат и научат повече
информация за страните
от голямото европейско
семейство, към което
се присъедини и нашата
страна.
Освен интересната мултимедийна презентация,

сред учениците бе проведена и забавна викторина с въпроси по темата.
Правилните отговори бяха
премирани.
Ръководители на часа
са преподавателките по
История и цивилизация
Десислава Маркова и Димитричка Христова. “ТГ”

“ТГ”

Час по Европа
П

о повод Деня на Европа ученици от Клуба
по Европейско възпитание и XI "а" клас при
СОУ "Йордан Йовков" орга-

низираха „Час по Европа”
на тема "Национални празници и символи на страните-членки на Европейския
съюз", който се проведе

В Главиница

Отбелязаха Деня на победата и Деня на Европа
Диана КАРАЧОРОВА
Минута мълчание и венци
на признателност – това
е ритуалът, който по традиция спазват в гр. Главиница на 9 май. Денят на
победата, донесъл края на
най-страшната и кръвополитна война в историята
на човечеството, тази

година бе отбелязан за
66-ти път.
Пред паметника на загиналите във Втората
световна война в Главиница се събраха множество от хора, които
си спомниха уроците на
историята – повече от 50
милиона жертви и превър-

нати в развалини градове
и села в цяла
Европа. България заплати
участието си
в тази война с
живота на 10
753 свои синове и дъщери
и пролятата
кръв на повече
от 30 хиляди
ранени.
От позиция
на времето,
на днешните
съвременници
вече им е ясно,
че войната не
е средство за
разрешаване
на международни и вътрешнополитически
противоречия.
Девети май е дата забележителна и с факта,
че празнуваме и Деня на
Европа. Двете събития са

в пряка връзка – победата
над хитлерофашизма е
едно от историческите
условия за появата на демократична и обединена
Европа.
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направи дарение
Благотворителност за ГЕРБ-Тутракан
на социално слаби абитуриенти
Дома за стари хора Д
арение за социално
слаби абитуриенти
направи ПП ГЕРБ –
Тутракан, в лицето на своя
общински ръководител д-р
Румен Паунов. Две еднократни стипендии от по 150 лв.
получиха Десислава Радкова
Тодорова от 12 А клас на СОУ
„Христо Ботев” и Мариела
Тихомирова Иванова ученичка във 12 В клас на СОУ
„Йордан Йовков”. Двете моми-

лал на Десислава и Мариела
да изкарат един незабравим
празник, на абитуриентските
си балове. А занапред в живота, само успехи и хубави
мигове.
“ТГ”

От ляво на дясно: пастор Стефан Стефанов,
отец Илия, Румяна Капинчева, Юмит Кантаров
и пастор Янко Неделчев при отчета на
благотворителната кампания

Калина ГРЪНЧАРОВА
ранителни продукти за
около 1000 лева и 350 лв.
в брой получи Домът за
стари хора в Тутракан след финала на благотворителната кампания
организирана от всички вероизповедания в града. За първи път една
обща кауза обедини в съвместни
действия православната църква,
джамийското настоятелство,
църквата на адвентистите от
седмия ден и Божията църква. В
партньорство с Община Тутракан,
която разпространи отпечатани за
целта листовки и местните медии,
благотворителната кампания
продължила три седмици бе финализирана успешно.
Това е добра основа за бъдещи общи каузи бе мнението на
представителите на вероизповеданията на среща при зам.-кмета
Румяна Капинчева. Хранителни
продукти за над 200 лв. отчете в
кампанията отец Илия Тонков от
православния храм „Св. Никола”,

Х

250 лв. в брой и хранителни
продукти е лептата на Адвентистката църква чрез пастор Стефан
Стефанов, пастор Янко Неделчев
внесе 50 лв. и продукти от Божията църква, а Исмаил Зекериев от
Джамийското настоятелство - още
50 лв. и хранителни продукти.
Директорът на Дома за стари
хора Юмит Кантаров благодари

Преславци празнува
двоен празник

Али АЛИЕВ
Празник на селото и 70-годишен юбилей на Народно читалище
„Светлина” отпразнува на 7 май
населението на с. Преславци.
Стартът бе даден в 10 часа с поздравление към присъстващите от
местния кмет Али Зюлкяров.
Гости на хората от Преславци
бяха общинският кмет Георги
Георгиев, зам.-кметът Румяна
Капинчева, кметът на с. Варненци Георги Василев, кметът на с.
Търновци Севим Кязим, председателят на ДПС-Тутракан Нехат
Кантаров, бизнесменът Николай
Николов и много жители от селото, завърнали се от различни европейски държави, където работят.

Исторически кът с материали
проследяващи дейността на читалището бе открит по случай
кръглата годишнина на културната
институция. За юбилея бяха поднесени поздравления и пожелания
за още по-добра работа в бъдеще.
Самодейните състави към преславското читалище заедно с колегите си – вокалните групи от с.
Варненци и с. Търновци, изнесоха
богата концертна програма.
Финалът на празника бе на
стадиона на селото, където се
изигра футболна среща между
„Спортист” (Преславци) и отбора
на с.Калипетрово, която завърши
със запомняща се победа на домакините - 5:2.

чета, са отговаряли
на предварително
обявените от страна
на дарителя условия
– абитуриентите да
са от социално слаби
семейства, да са с
успех над 4,50 и да са
определени от ученическия и учителски
колектив на съответното училище.
Д-р Паунов е поже-

за помощта. Според него със събраните продукти ще бъде осигурено изхранването на възрастните
хора за половин месец. Според
волята на дарителите паричните
средства могат да се изразходват
освен за закупуване на храни и за
други належащи нужди на Дома.
В момента той се обитава от 40
мъже и жени.

Стикери “Недостъпно за инвалиди” разлепи
тутраканската организация на Съюза на инвалидите
Пеню ПЕНЕВ, БТА
Стикери “Недостъпно за инвалиди” разлепиха пред сгради без
съоръжения за трудно подвижни хора и ползващи инвалидни
колички в Тутракан членове на
тукашната организация на Съюза
на инвалидите в България.
По този начин те се включиха
в Европейския ден на протест на
хората с увреждания на 5 май.
С протестиращите се срещна
зам.-кметът на Тутраканска община Румяна Капинчева. Пред
журналисти тя заяви, че се търсят възможности за решаване
на съществуващите проблеми и
пред Общината вече има необходимите съоръжения. Оказва се и
финансова подкрепа на Клуба на
инвалидите в града.
Според регионалния координатор на силистренската организация на Съюза на инвалидите в

България Христо Стойчев Законът
за интеграция на хората с увреждания задължава всички общини
в България да осигурят достъп на
такива хора, но не навсякъде това
изискване се спазва и се разрешава осъществяване на проекти без
осигурен достъп. “Това може да
доведе и до извода, че към хората
с увреждания в областта се прилага
дискриминация”, смята Христо

Стойчев.Той обърна внимание, че
има и други нормативни документи
да не се допуска ново строителство
и реконструкция на обществени
сгради, търговски обекти и транспортна инфраструктура без осигурен достъп за инвалидни колички
и трудно подвижни хора.
Недостатъчната информираност на хората с увреждания за
техните права и за възможностите, които им дава съществуващата
законодателна уредба, е един от
сериозните проблеми за решаване, смята Христо Стойчев. .
В Регионалната организация на
Съюза на инвалидите в България
членуват около 2 000 души от
Силистренска област. Но хората
с увреждания в Силистренско
сигурно са значително повече,
защото предимно в малките селища няма достатъчно информация,
каза още Христо Стойчев.

За Хъдърлез в Тутракан – екоакция и мевлит

На 6 май младежката
организация на ДПС-Тутракан се включи в почистването на джамията, района
около нея и парка пред
джамията, където по-късно
се проведе традиционен
мевлит по случай Хъдърлез.
Младежите активно се
включиха в почистването
като не пропуснаха да засадят цветя в кварталния
парк. Екоакцията продължи
с поход до местността "
Борово гора”, където бяха
събрани също отпадъци.
В следобедните часове
същия ден, в тутраканската джамия се проведе

традиционния мевлит по
случай пролетния празник Хъдърлез. Младежката
организация заедно с жените от ДПС отново се
включиха в посрещането
на гостите, приготвянето
и раздаването на пакети,
като не бяха забрави стари самотноживеещи и болнолежащи хора, които бяха
посетени по домовете.
Пет агнета и продукти
за празника дариха депутати от ДПС и местните
бизнесмени Николай Николов, Мариян Ганев, Шенол
Молла, Димитър Слободанов и Билгин Адем.
“ТГ”
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Храмов празник в
с. Шуменци

Калина ГРЪНЧАРОВА
Негово Преосвещенство Месемврийски епископ Яков, викарий на Русенския митрополит
в съслужие с отец Михаил от с.

общество
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Канадска борба

Краси Костадинов и Йолиан
Христов на Европейско
От 11 до 15 май в турския курорт Анталия се провежда 21-то Европейско първенство по канадска борба. Българският национален отбор е
съставен от 26 състезатели, като почти всички са световни, европейски,
републикански шампиони, вицешампиони и бронзови медалисти. Състезателите ни участват в дивизиите за мъже и жени, юноши и девойки,
хора с увреждания.
Тутракан е представен от двама състезатели – Краси Костадинов,
със спечелените досега всички възможни титли в този спорт и при
юношите - младата надежда Йолиан Христов.
Днес са състезанията за мъже и жени на лява ръка, а утре – на дясна.

След края на св. Литургия
епископ Яков поздрави вярващите с празника на св. Георги,
покровител на селото и пожела
благополучие и упование в Бога

Футбол

Шуменци, отец Георги от Разград,
отец Евгений от Кубрат, отец
Димитър от Сливо поле, отец
Игнат от Сандрово и отец Йоан
– представител на Българската
православна църква в Букурещ
отслужиха Божествена св. Литургия в храм „Св. Георги” в село
Шуменци на 7 май.

на всички миряни.
Осветен бе курбан за здраве
и раздаден на присъствалите на
богослужението.
В двора на църквата бе подготвена гергьовска люлка, на която
малки и големи се люляха също
за здраве.

Гергьовската традиция на сцената в Зафирово
Калина ГРЪНЧАРОВА
Село Зафирово. Пролетна
дъждовна вечер - ден преди
Гергьовден. На площада се
чува музика – българска,
народна. Тя идва от чита-

Диана ВАСИЛЕВА

лищната сграда и затова с
бързи крачки между едрите
капки дъжд влизаме в просторната зала. А там, на
сцената, млади и стари в
обичайните за този район

всичко това съчетано с неподправен народен хумор, с
много песни и танци, които
правят празника, в случая
Гергьовден, още по-тачен.
Всъщност, всичко написано до тук се отнася до
събитието организирано и
представено от сдружение
„Роден край – село Зафирово”, което се оглавява
от Диана Василева. В него
двайсетина ентусиасти,
запалени от идеята на
Диана за съхраняване и
популяризиране на народния
фолклор показаха, че всичко
това не е само една мечта,
а осъществима реалност.
Присъствалите на спектакъла, включително и
гостите от читалището
в с. Стефан Караджа, със
сигурност са харесали
изпълненията на младежка
танцова формация "Зафировче" и фолклорна група
"Добруджанки" към Сдружение "Роден край - село
Зафирово". Защото показаното от тях е раздаване

Хандбал
Мъжкият отбор на ХК ”Дунав” - Тутракан взе участие в турнир от
първенството на „Б” републиканска хандбална група, който се проведе
на 4 май в гр. Русе. Последователно те играха срещи срещу ХК ”Русе”,
ХК ”Кубрат” и ХК ”Калиакра” (Каварна).
В спор за 3 и 4 място им предстоят срещи с отборите на Опака и Шумен.
Припомняме, че хандбалът се практикува единствено в Тутракан от
цяла Силистренска област.

Продавам

Ново зареждане

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

Търся
почасова работа за гледане на
възрастен или болен без събота
и неделя.

За справки: 0885 478514

Агроаптека "Гинка Милчева"
с. Зафирово
Препарати малки опаковки и консулт!
За справки: 0885 94 96 93

носии вече са готови да
започнат своя спектакъл.
Не какъв да е спектакъл, а
една фолклорна магия, която пренася зрителя в други
времена – тогава, когато
обредният хляб се замесва
с "цветна" вода за здраве и берекет, децата се
люлеят на "гергьовската"
люлка за здраве, агнето
се коли, а с първите капки
кръв на детските чела
се изписват кръстове. И

от сърце.
Моята цел е съхранение
и популяризиране на народните песни, обичаите
и традициите на Добруджанския край. Стремя
се да приобщя и младото
поколение към ценностите на нашия фолклор и
да насадя у тях обич към
родния край. И повярвайте
ми - успявам! – категорична
е Диана Василева.

Спортист (Преславци) разгроми с 5:2 „Раковски” (Калипетрово) в
изиграната среща от 16-я кръг на първенството в "А" ОФГ – Силистра,
Западна група, през миналия уикенд.
Класическите 3:0 е резултатът от срещата „Левски” (Главиница) и
„Добруджа” (Ситово), а минимална загуба с 1:0 регистрира „Заря” (Цар
Самуил) в мача си с едноименния отбор на Айдемир.
В следващия кръг, на 14 май (събота) от 17:30 ч., на своя стадион
„Спортист” (Преславци) ще срещне отбора на Айдемир, а „Заря” (Цар
Самуил) ще гостува на „Добруджа” (Искра).
На 15 май (неделя) от 17:30 ч. е началото на футболната среща между
„Левски” (Главиница) и отбора на Силистра.
* * *
В поредния кръг от футболното първенство на зона „Русе”, юношите
старша възраст на ФК „Белица” се срещнаха на 5 май в гр. Бяла със
своите връстници от едноименния отбор на домакините. Мачът завърши
при равен резултат - 3:3, като изпрати нашият отбор във временното
класиране на второ място.
Като част от същото първенство, два дни по-късно - на 7 май в град
Кубрат, гостуваха футболните отбори на децата и юношите младша
възраст на ФК „Белица”. Децата завършиха с равенството 2:2, а юношите
се поздравиха с победата 0:2, която ги направи фаворит за класиране
на републикански финали.

"Кетаринг БГ" и
в. "Тутракански глас" организират

Конкурс за кулинарни
рецепти
Вашите рецепти за любими ястия можете да
споделите с всички, като ги предложите за включване в менюто на ресторант „Москва”.
Очакваме предложенията Ви на адрес:
7500 гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №6, ет.3
- в. „Тутракански глас” или на e-mаil: tgbg@abv.bg
Позвънете и на тел.: 0887 057 747 и 0895 665 395

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

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

Продавам
две къщи с двор в центъра на с. Богданци.
За справки: 0894 409 805

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

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

Продавам
Вечерна синя рокля с ръкавици,
марка "Леопард" - 40 лв.
Детски стол за хранене "Чиполино" - 40 лв.

Тел. за връзка: 0885 478514

хоби

13-19.05.2011 г.

Община Тутракан

Да се срещнем след 40 години!

организира

Среща на випуск`1971 г.

МАЙСКИ ДНИ НА ИЗКУСТВОТО,
КУЛТУРАТА И СПОРТА

19:00 ч. – в парк „Христо Ботев”
19:30 ч. – в ресторант „Приятели” (бившия Дом на
здравния работник)
За контакти и записване:
11а клас – Васил Балканджиев – 0887 950 943
Николай Райков – 0884 008 359
11б клас – Ганчо Андреев – 0892 355 136
11в клас – Николинка Войнова – 0887 956 536

* 14 май - „Добруджа пее и танцува” – концерт на самодейци от НЧ „Възраждане-1940”,
с. Старо село и НЧ „Стефан Караджа-1940”
с. Шуменци – 18.00 ч. в парк „Христо Ботев”,
гр.Тутракан
* 14 май - Нощ в музея - самодейният театрален състав представя пиесата "Щърков хан" по
мотиви от разказите на Борис Илиев - на открито в Исторически музей, Тутракан - 20.00 ч.
* 17 май – „Здраве, сила, красота”- общински
спортен празник - СОУ „Хр. Ботев” от 18.00 ч.
* 21 май – Общински турнир по канадска борба
– парк”Христо Ботев” – 16.00 ч.
* 23 май – Празнична церемония - коктейл за
всички просветни и културни дейци от Община
Тутракан – Обреден дом, гр.Тутракан – 19.30 ч.
* 24 май – Празничен купон на абитуриентите
от Община Тутракан – 21.00 ч.
* 27 май – „Общински карнавал на любими приказни герои” – парк ”Христо Ботев” – 17.00 ч.
* 30 май – Национален поход ”По стъпките на
Таньо Стоянов - Войводата”
Преглед на строевата и маршова песен - Антимовско ханче – 11.00 ч.
* 31 май – „Спорт и здраве” - общински спортен празник, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Нова Черна – 17.00 ч.

на 4 юни (събота)

Очакваме Ви!

Механа „МЕЛАНИ”
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”
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Доставка на храна до дома

Ф

ирма „Кетаринг БГ” - Ресторант „Москва” стартираха програма
за доставка на прясно приготвена храна на адрес, посочен от
клиента. 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.
НОВО! Предоставят се и услугите: помощ в домакинството, почистване
на дома, административна помощ срещу допълнителна такса от 10 лв.
Тел. за поръчки: 0895 665 395 и 0866 60344

Меню за седмицата
16.05 - Понеделник
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета по чирпански - 300 гр.
- 2.50 лв.
Макарони със сирене - 250 гр.
- 0,80 лв.
Общо: 4.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофени кюфтета с гарн. - 300
гр. - 2.40 лв.

17.05. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Грах яхния - 300 гр. - 1.50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.30 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пилешки сърца по селски - 300
гр. - 2.80 лв.

18.05. - Сряда
ОБЯД
Супа домати - 350 гр. - 0.90 лв.

Пиле с ориз - 300 гр. -2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско със зеле - 300 гр. - 2.90 лв.

19.05. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Славянски гювеч - 300 гр. 1.50 лв.
Баница със сирене - 150 гр. 0.80 лв.
Общо: 3.50 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета по цариградски - 300
гр. - 2.50 лв.

20.05. - Петък
ОБЯД
Супа зелен боб - 350 гр. - 1.00 лв.
Мусака - 300 гр. - 2.30 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Руло Стефани - 300 гр. - 2.50 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...

Усмихнатият сън на Памела Ивова Панева
от гр. Силистра, родена на 15 април 2011 г.,

13-19.05.2011 г.

ВРЕМЕТО

В петък облачността ще е променлива, по-значителна над
Източна България, а над Западна намаляваща до слънчево
време. На отделни места в източните и планинските райони
ще превали краткотраен дъжд. Ще започне повишение на
температурите и максималните ще бъдат между 19 и 24°.
През почивните дни ще преобладава слънчево и по-топло
време - в неделя максималните температури ще са между
23 и 28°; по морския бряг по-ниски. В следобедните часове
ще се развива купеста облачност, но само на отделни места
са възможни краткотрайни превалявания. В понеделник над
по-голямата част от страната ще остане топло и предимно
слънчево. По-значителна облачност ще има над западните
райони и там по-късно през деня ще превали. Във вторник
и сряда краткотрайни валежи ще има и в останалата част
от страната. Максималните температури ще се понижат, почувствително в Западна България..
Дежурен синоптик: Любка КУМЧЕВА

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:

гр. Тутракан

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

13 май – Нина ТЪРПАНОВА, секретар на Община
Тутракан
13 май – Луиза ГАНЕВА, 10б клас, СОУ „Йордан Йовков”,
гр. Тутракан
15 май – Милен ФИЛИПОВ, общински съветник, ГЕРБ,
ОбС-Тутракан
17 май – Анелия ХРИСТОВА, учител, СОУ „Йордан
Йовков”
17 май – Анелия АНГЕЛОВА, социален работник, Ди-

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!

рекция „Социално подпомагане” - Тутракан
17 май – Мария ДУШАНОВА, ст.счетоводител, Община
Главиница
18 май – Тодорка МИНЧЕВА, секретар на МКБППМН,
Община Тутракан
18 май – Данаил РАЕВ, гл.специалист „Култура”, Община Тутракан
18 май – Росен СТОЯНОВ, работник, гробищен парк,
Община Тутракан

СМЯХ
Мъж се прибира от командировка, ръцете му пълни
с подаръци, чуди се как да звънне на звънеца. Отваря
се съседната врата и се показва комшийката:
- Пробвай с рогата, съседе, с рогата...
* * *
Стои момиче пред казармата и плаче.
- Какво става? В армията ли ти взеха момчето? пита минувач.
- Да. И петимата.
* * *
Той: - Всеки път, когато ми се усмихнете ми се ще
да дойдете при мен!
Тя: - О, още един ласкател!
Той: - Не, зъболекар!
* * *
Две блондинки седят в кафене и си говорят за
тяхна приятелка /също блондинка/:
- Чу ли, бе, муцка, Десата се удавила лятото на
морето? Мии, ходила на пристанището и паднала
от кея във водата.
- Миии, тя нали можеше да плува?
- Можеше, ама някой бил сложил табела "Плува-

нето забранено".

* * *
Мъж решил да се ожени и дълго мислил за кое от
трите влюбени в него момичета. Решил да им даде
по 5000 долара и да види как ще ги изхарчат.
Първата накупила скъпи тоалети, маркова козметика, отишла в елитен салон за красота - направила
всичко, за да изглежда идеално, и му казала:
- Много те обичам и искам всички да знаят, че
имаш най-красивата жена в града.
Втората изхарчила всичките пари за потенциалния
си мъж - купила му нови костюми и ризи, инструменти за колата, и му казала:
- Ти си най-важното за мен и затова изхарчих
всичките пари за теб!
Третата пуснала парите в оборот, спечелила още
5000 и всичко върнала на мъжа:
- Направих всичко, за да разбереш, че съм умна
и мога да печеля.
Мъжът помислил, помислил и се оженил за тая с
най-големите… очи!

СУДОКУ

“Тепсихора” ЕООД,

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”
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