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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 20

Година XLIX

20 - 26 май 2011 г.

Канадска борба:

Краси Костадинов трикратен европейски
шампион

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

Йолиан Христов –
с бронзов медал

Калина ГРЪНЧАРОВА
ов успех завоюва
тутраканската школа по канадска борба
– Красимир Костадинов
за трети пореден път се

Н

окичи със златото в категория до 100 кг на дясна
ръка в първенството на
стария континент проведено миналата седмица в
турския курорт Анталия,

24 май е денят, който всеки от нас свързва с отварянето ни
към широкия и необозрим свят на образованието и науката, на
бъдещето и неговите
хоризонти. Това е денят, в който си спомняме с благодарност
за своите учители, за
тези, чието призвание
и отговорност е да подготвят за житейска и
професионална реализация младите хора, да
запалват и поддържат у тях огъня на познанието и стремежа към творческо и личностно развитие.
Пожелаваме на всички учители и културни
дейци здраве и нови вдъхновения!

На добър час на абитуриентите!
Кмет на Община Тутракан: инж. Георги ГЕОРГИЕВ
Председател на ОбС: Любомир БОЕВСКИ

а неговият възпитаник
Йолиан Христов взе бронз
при юношите до 60 кг.
Припомняме, че Костадинов тренира сам по своя
собствена програма, а в

„Херкулес” (Тутракан) той
води тренировъчния процес
и на другите състезатели.
За първи път на състезание от такъв ранг момче
от клуба, освен него, пече-

Уважаеми учители
и културни дейци
от община Главиница,

Приемете нашите най-сърдечни поздрави
по случай Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост – 24
май. Днес буквите на България са азбука на
Европа. Ние имаме пълно право да се гордеем
с дълбоките си корени, с блестящия талант
и с интелектуалния потенциал на нацията.
В навечерието на празника отправяме найдобри пожелания за здраве, щастие и благополучие!
На абитуриентите – на добър час!
Кмет на Община Главиница: Насуф НАСУФ
Председател на ОбС: Расим РАФЕТ

ли медал.
Най-силните школи по канадска борба са руската и
украинската, но този път
при мъжете, ние, българите, постигнахме еднакъв

брой златни медали с тях
– в 11 категории по три
златни отличия за България, Русия и Украйна, и по
на стр. 6

ЗА ПЪРВАТА УЧИТЕЛКА
В ТУТРАКАН
С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Анастасия ЯКОВА
„Всеки своя пътека си има,
всяка бърза и търси човека!” е
написал Пeньо Пенев. Пътеката
за Цветанка Узунова е единствено
учителството. Тя я отвежда по
трудния учителски път в гимназия
„Йордан Йовков” цели 31 години!
Родена е на 13 май в далечната
1928 година в Букурещ. Родителите й са тутраканци, заживели в Букурещ. Основното си образование
завършва в румънската столица в
българско училище с учители от
различни краища на България.
Но силата на Крайовския договор
принуждава семейството да се
пресели в Тутракан през 1942 г.
Тя все още с умиление си спомня за него, за добрите преподава-

тели и още мечтае да види старото
си училище там.
Упоритата ученичка се увлича
по математиката от малка. От осми
клас продължава в Тутраканската
гимназия и завършва средното
образование с отличен успех през
1948 г.
В спомените й живее случаят
с обявяването на България за
Народна република на 15 септември 1946 г. В Тутракан също
отбелязват събитието на пристанището пред погледа на цялото
гражданство. Символично правят
царската корона от книги взети
от читалището. Публично изгарят
короната, като по-този начин
ознаменуват края на монархията.
на стр. 5

2

ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
24 МАЙ В ТУТРАКАНСКО
И тази година празникът на българската култура и славянската
писменост ще бъде отбелязан във всички училища на Тутраканска
община. Началото е от 9:00 часа. Наред с абитуриентите, които вече
приключиха с учебните занятия и показват знания на държавните
зрелостни изпити, 24 май е последен учебен ден за най-малките
ученици – първокласниците.
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
Днес, 20 май от 18.00 часа в салона на НЧ "Васил Йорданов", с.
Нова Черна ще се проведе благотворителен концерт за набиране на
средства за подмяна на дограмата в компютърната зала на читалището. Входът за възрастни е 2 лв., за учащи до 18 г. – 1 лв.
Нека подпомогнем едно добро дело в полза на нашето село, призовават организаторите от местното читалище.
ДПС-ТУТРАКАН ПОДПОМОГНА АБИТУРИЕНТИ
Петима абитуриенти от социално-слаби семейства получиха по 100
лева от общинската организация на ДПС-Тутракан по случай празника на българската просвета и култура, информира председателят
й Нехат Кантаров. На други 60 абитуриенти от Тутраканска община,
които завършват училища в различни градове в страната, ще бъдат
връчени сувенири. С осъществяването на идеята са се заели младежката и женската организация на Движението, които ще посетят
абитуриентите по домовете, за да им връчат подаръците.
Един СД-плейър от ДПС-Тутракан е получило като дар за предстоящия празник на буквите и ОДЗ „Полет”, допълни още Н. Кантаров.
КЛУБЪТ НА ЦВЕТАРИТЕ С НОВИ ИДЕИ
Снощи членовете на Клуба на цветарите проведоха поредната си
сбирка, на която дискутираха темата за отглеждането на пролетните
цветя. В скоро време се очаква Клубът да реализира две инициативи –
изложба на открито на цветя и снимки, както и конкурс за най-добре
подредена градинка пред жилищните блокове.
Клубът има намерение да си направи профил във „Фейсбук”,
където всички посетители ще могат да оставят своите мнения и идеи.
Клубът на цветарите е отворена система, в неговите периодични
сбирки могат да участват всички желаещи.
ОБЩИНСКИ ТУРНИР ПО КАНАДСКА БОРБА
В рамките на Майските празници на културата и спорта, на 21
май от 16:00 часа в парк „Христо Ботев” в Тутракан ще се проведе
Общински турнир по канадска борба. Очаква се в него да участват
възпитаниците на световния и европейски шампион Красимир
Костадинов от клуб „Херкулес”. Според регламента категориите
при юношите ще бъдат 65,75 и над 75 кг, а при мъжете – до и над
80 кг и абсолютна за шампион на шампионите. За победителите са
предвидени медали и парични награди.
КРИМИНАЛЕ
Труп на 28-годишен мъж със следи от обгаряне е намерен на 17
май в крайдунавския парк на Тутракан. По първоначални данни мъжът
е бил поразен от мълния. Назначена е аутопсия в МБАЛ-Силистра.
45 кутии цигари от различни марки са откраднати от магазин в село
Звенимир. Престъплението е извършено чрез взломяване в нощта
срещу 13 май. Образувано е досъдебно производство.

Община Тутракан
организира

МАЙСКИ ДНИ НА ИЗКУСТВОТО,
КУЛТУРАТА И СПОРТА

20-26.05.2011 г.

Тутраканските съветници на поправителен
заради незаконосъобразни решения
Калина ГРЪНЧАРОВА
а пореден път Областният управител
върна решения на
Общински съвет-Тутракан. Според юристите на
губернатора три от приетите решения на местния
парламент по време на
априлското им заседание
са незаконосъобразни.

З

Първото - под №819, се
отнася до приетата Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането
на общинския бюджет при
приемането, на която ОбСТутракан не е спазил реда
предвиден в глава трета
от Закона за нормативните актове.
Второто върнато реше-

Ръководството на Основна (Общинска) организация
към Съюза на инвалидите – Тутракан кани всички хора
с увреждания с призната над 90 на сто намалена работоспособност с право на чужда помощ за подаване
на Молба-декларация за отпускане на целева помощ по
чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания.
Молбите се попълват в Клуба на инвалида намиращ
се на ул. „Гео Милев” №31 (до пазара).
Към Молба-декларация се прилага копие на Експертно
решение на ТЕЛК.

Върнато е и решение
№831, което се отнася
до даденото съгласие за
ипотекиране на имущество на фирма „Комунални дейности” в размер
обезпечаващ стойността
за издаване на банкова
гаранция, заради неспазен
срок от вносителя.

Прием за отличниците от випуск`2011 дава народният представител Стефан Господинов

Н

ародният представител Стефан Господинов ще даде официален прием за абитуриенти-отличници от
випуск 2011. Събитието е планирано за 23 май в силистренския ресторант „България”
Идеята му е за Деня на българската просвета и култура – 24 май, да събере на едно място всички
абитуриенти, показали отличен или най-висок успех в своето училище.
„Абитуриентите заслужават признание за положените усилия”, обясни Стефан Господинов. „Не им е било леко
да поддържат високо нивото на знанията си през годините и им дължим този жест на внимание. Образовани
хора, като тазгодишните випускници, ще бъдат онези представители на област Силистра, на които възлагаме
надеждите си да работят за развитието на региона”, обобщи идеята си народният представител.
68 са зрелостниците в област Силистра тази година, които завършват с отличие или са първи по успех в
училището си.

ПАНАИР НА КНИГАТА

К

ниги на повече от 20
автори от Силистра
и Тутракан за първи
път ще бъдат представени
на Пролетния базар на книгата от 24 до 29 май 2011
г. в зала 3 на НДК, щанд
59. Сред тях са книгите
на тутраканските автори
Румяна Капинчева, Стоянка
Павлова, Пеню Владимиров,
Иванка Морарова, Иван
Грънчаров и Никола Бонев.
Исторически музей-Тутракан също е участник със
своите издания.
Инициативата е посветена на 24 май – Деня на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост и се осъществява от Община Силистра
– Дирекция „Хуманитарни
дейности”, Регионална библиотека „Партений Павлович”, книжарници „Везни

55” – Пламен Маринов, Литературно сдружение „Реката и приятели”, силистренските издателства
„Ковачев”, РИТТ и ТИБО.
Специална презентация
за силистренските автори подготвя Регионална библиотека „Партений
Павлович”, а поканите са
изработени от Издателство РИТТ.
С участието в Пролетния базар на книгата продължава традицията за
представяне на достиженията на творци от Силистра в столицата.
На 26 май от 14:00 часа
в НДК – зала 3.1, етаж 7,
е акцентът на Силистра
в културната програма
на базара на книгата под
надслов „Напръстник с автограф”.
“ТГ”

Засега тютюнът
няма алтернатива

* 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.

Съобщение

ние е №820 и е за приетата промяна в общинската
щатна структура. Според
чл.27, ал.4 от ЗМСМА подобно решение се взема
с половината плюс един
глас от общия брой на
съветниците, а в случая
това правило не е спазено.
За него са гласували само
7 съветници от общо 17.

В Главиница:

Посрещат с шествие 24 май

С

празнично шествие ще
стартира честването
на 24 май – Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост
в Главиница, информираха
от Управление „Образование”. Шествието ще тръгне
в 10,00 ч. от площадката
на Поликлиниката в града
и ще бъде предвождано от
кмета на Община Главиница
Насуф Насуф и неговите
заместници, председателя
на Общинския съвет Расим Рафет и началника на
Управление”Образование”
Хюсеин Хамди. Шествието
ще се придвижва по централния път към стадиона,
където блоковете с участниците ще се разположат. В
11,30 ч. кметът Насуф Насуф
ще приветства дейците на
културата и образованието
и заедно с началника на
Управление”Образование”
Хюсеин Хамди ще връчат
награди на изявени ученици.
След официалната церемония, в програмата, която ще бъде предствена ще
участват Общинската мажоретна група с ръководител
Росен Атанасов, Общински
духов оркестър с ръководител Николай Атанасов,
абитуриенти от СОУ Васил
Левски”, гр. Главиница, общински детски ансамбъл с
ръководител Росен Атанасов

и учениците от ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Сокол.
24 май не е просто поредния официален празник
– това е денят, в който всеки
българин може да изкрещи с
пълно гърло,че е горд потомък на нация, която има огромен принос за развитието
на писмеността и културата
на Европа.
24 май е символ на достойнство, традиция и духовност.
Достойнство, защото на
този ден честваме азбуката,
която сме дали на света. Традиция – най-дълго празнуваният ни празник в историята
– вече повече от 200 години.
Духовност – празник не
на политици и военни, а
на културата и науката. На
хората, градящи устоите на
нацията, на хората даващи
ни идентичност и на тези, които възпитават поколенията
след нас.
Приветстваме всички ученици и граждани и ги приканваме да се включат активно
в шествието, казват още от
Управление „Образование”.
Нека всички да покажем, че
българският дух не е мъртъв,
че тук живеят будни млади
хора, които жалеят за своята
родина и за развитието на
културата й! Защото този
ден не е време за приказки,
“ТГ”
а време за дела!

Община Главиница,
Област Силистра

Съобщение
Джафер МЕХМЕД
през тази година
алтернативата на
тютюна в региона
си остава отново тютюнът. Независимо от
продължителните дъждове,
тютюнопроизводителите
от района на община Главиница, вече насадиха 40%
от площите определени за
тази култура.
В сравнение с миналата
година в селата Зебил,
Вълкан и Листец има спад

И

на декарите с около 40%.
От друга страна „Булгартабак”, гр. Исперих още
не се е издължил на производителите за продадения
тютюн за миналата 2010 г.
Припомняме, че на среща
между зам.-министъра на
земеделието и тютюнопроизводителите беше обещано
50% от премиите за референтния период 2007, 2008
и 2009 г. да се изплатят до
средата на май. За съжаление това все още не е факт.

Съгласно изискванията на чл.8, ал.4 от Наредбата за
условията и реда за извършване оценка за въздействие
върху околната среда, Община Главиница информира
своите граждани, че е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда за инвестиционна предложение „Изграждане на тръбен кладенец за
водовземане на подземни води за капково напояване
и дъждуване на трайни насаждения” с местоположение поземлен имот с №000238 в землището на с.
Долно Ряхово, община Главиница и има издадено Решение №РУ-35-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ-Русе,
с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”.
Кмет на Община Главиница:
Насуф НАСУФ
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„Сбогом, училище!” - казаха
абитуриентите от Главиница

Не забравяйте Главиница!

Н

43–мата абитуриенти от СОУ ”Васил Левски” в гр. Главиница бяха тържествено
изпратени от ръководството на училището, учителите и учениците. Церемонията
се състоя на 11 май, а гости в празничния ден бяха началникът на управление ”Образование” Хюсеин Хамди и гл. специалист Н. Мицова.
Директорът на училището Еленка Борисова приветства абитуриентите и им пожела
успешно дипломиране и добра личностна и професионална изява в бъдеще.
Зрелостниците благодариха на ръководството и на своите учители за добрата
подготовка, за това, че са им прощавали, когато се е налагало. Те заявиха с гордост, че винаги ще се връщат в училището, изпълнени с радост и благодарност.
”На добър час!” на абитуриентите пожелаха и всички възпитаници на главинишкото
средно училище.

ПОЕТ НА ЗЛАТНОТО ДЕТСТВО

Р

ан Босилек! Няма българско дете, което да не
е чувало за него, да не
се е вълнувало от творчеството
му. С неговите стихотворения,
с веселите патилански истории,
с приказките му се среща всяко
младо поколение на България,
расте и се възпитава в обич към
красивото и доброто в света.
Тази година ще отбележим
125–годишнината от неговото
рождение. Вероятно всеки от
нас вече е научил, че на 1 май
в телевизионното предаване „
Малкото голямо четене“ по БНТ
бяха официално обявени 10 – те
любими детски книги на България. В класацията ТОП 10 е и Ран
Босилек с книгата „Патиланско
царство“.
Ран Босилек е учител, библиотекар, завършва право в Белгия,
но истинска съдба и негово призвание става детската литература.
На нея той отдава цялата си енергия и рядък поетичен дар.
На 11 май 2011 година – ден, в
който православната църква почита създателите на славянската
писменост – светите братя Кирил
и Методий, и ден на библиотекаря,
учениците от 2а и 2б класове с
класни ръководители Милена Пенева и Виолета Стойкова отделиха
заслужено внимание на личността
и творчеството на Ран Босилек. Те
си припомниха интересни факти
от неговия живот - гледаха презентации, които им помогнаха да
обогатят знанията си за твореца,
слушаха песента по неговото стихотворение „Родна стряха“, която
събужда у всеки свято чувство на
привързаност и обич към родния
дом. Най–ярките черти на щедрия
му поетичен дар са събрали и стихотворенията песни „Родна реч“
и „ Я кажи ми, облаче ле бяло”.
Първото от тях звучи всяка година
в училищата на 24 май – ден на

а 11 май в залата на
Общинския съвет в
Главиница се проведе
традиционната среща на
кмета на Общината Насуф
Насуф с абитуриентите
от СОУ ”В.Левски” - випуск 2011 г. На срещата
присъстваха още зам.-кметовете Данка Милчева и
Месут Алиш, началникът
на управление ”Образование”
Хюсеин Хамди и специалисти от управлението, ръководството на училището и
класните им ръководители.
Пожеланията на кмета
към зрелостниците бяха
за успешно дипломиране,
повече увереност и самочувствие, добра реализация
в живота и никога да не
забравят община Главиница.
Благодарности и пожелания отправиха директорът
на училището Елена Борисова, както и класните
ръководители.
Григор Стоянов, пълен

отличник на випуска, благодари на общинското ръководство за добрите условия,
които са създали за учение
и спорт в родното училище.
Той сподели, че нито за миг
не съжалява, че завършва
именно в СОУ ”Васил Левски”, гр. Главиница, защото

учителите са им дали много
добра подготовка, която
ще им отвори вратите на
много университети.

Отличниците бяха наградени с предметни награди, а директорът и
класните ръководители
получиха цветя.

Нощ на музея

Румяна СИМЕОНОВА
иналата събота - на
14 май, за поредна
година Историческият музей в Тутракан
се включи в европейската
инициатива „Нощ на музеите и галериите”. Точно в
20:00 часа директорът на
музея Петър Бойчев откри
официално началото на
програмата. Той информира, че тутраканският музей е един от 68-те музея
в България, откликнали на
културната инициатива.
Програмата стартира с
театралната постановка
„Щърков хан” по мотиви от
разкази на краеведа Борис
Илиев, представена от
самодейния театър на болницата, с режисьор Ценка
Бойчева. Сценичните деко-

М

славянската писменост и култура,
а второто се утвърждава с всеки
изминат ден като любима песен на
българските емигранти.
Всички ученици се включиха в
литературното четене на приказката „Братче и сестриче“ и разказа
„Баба Цоцолана” от книжката
„Патиланчо“, издадена през 1926
година. Стараха се да четат изразително и артистично. Учениците,
които четоха най-добре, оценени,
предложени и избрани от съучениците си, получиха награди.
Това са Николай Миленов, Алекс
Андриянов, Любомира Керемидчиева, Йозлем Демирова от 2а
клас и Радослав Русев, Денислав
Василев, Габриела Ройбова и Полина Тодорова от 2 б клас.
Второкласниците се справиха
отлично и със занимателните загадки и тестови задачи по изучени
произведения от Ран Босилек през
учебната година в часовете по
четене. Видимо бе оживлението
и желанието на всеки ученик да
отговори вярно на поредната
поставена задача. Поздравителни
адреси за активното участие на
двата втори класа в маратона на

четенето, бяха връчени на класните ръководители от госпожица
Каролина Христова - 9а клас,
която в същия този ден – ден на
ученическото самоуправление в
нашето училище - изпълняваше
задълженията на Дияна Станкова
– директор на СОУ „Христо Ботев”.
Гости на второкласниците бяха и
помощник–директорите - ученичките Габриела Димитрова от 9а
клас и Димона Иванова от 4б клас,
както и педагогическият съветник
- Симона Пламенова от 8б клас.
Мили деца, уважаеми госпожо
Пенева и госпожо Стойкова, благодаря ви за приятните мигове,
в които чрез произведенията на
Ран Босилек се върнахме към
най-човешките истини – златното
детство, родния дом и родния
език. Подозирал ли е някога писателят, че обичта му към децата
и неговите книжки, ще го направят
така популярен и толкова нужен и
любим творец за малки и големи?
Не зная по–свидна от тая награда за писателя, който е посветил
творчеството си на децата.
Анка КОЗАРЕВА,
Библиотекар

ри изградени на открито
в Историческия музей,
оформиха театралната
сцена и дадоха възможност
многобройната публика от
посетители – граждани

и гости на Тутракан, да
аплодира актьорските изпълнения. Сред тях бяха д-р
Анатоли Кънев, секретар
на КПД „Родно Лудогорие”,
Румяна Капинчева, зам.кмет на Общината,
Светла Змеева, нач.отдел „Образование и
култура”.
От 21:00 ч. в Изложбената зала на Историческия музей посетителите разгледаха
гостуващата изложба
на Регионалния етнографски музей в Пловдив
„Бързо, точно, срочно”. Нощта на музея в
Тутракан завърши със
скромен коктейл, на
който присъстващите
с чаша вино в ръка разгледаха и останалите
експозиции на музея.
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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.

Мирослав АПРОЗЯНОВ,
Бивш възпитаник на СОУ ”Йордан Йовков”, гр. Тутракан, 12б
клас, Природоматематически
профил: Началното, основното

и средното си образование завърших в СОУ ”Йордан Йовков”, гр.
Тутракан. Останах удовлетворен
от това, което получих като подготовка още в начален етап, където
бяха и първите ми изяви - класиране на второ място в математическо състезание. В прогимназиален
етап подготовката ми беше от
добри преподаватели, които ми
помогнаха и за по нататъшното ми
ориентиране и развитие.
Избрах природо-математическия профил в 9 клас, защото ми
харесва предмета математика.
Преподавателите дават стабилна
основа по предметите за ДЗИ и
за кандидатстване се получава
отлична подготовка и добра реализация във ВУЗ.
Училището е с традиции и отлични представяния на учениците
му на олимпиади, национални
състезания, национални и международни проекти и конкурси.
Аз имам отлични изяви в областта

на информационните технологии
(ИТ), които започнаха от 10 клас
и завършиха успешно с класирането ми на Национална олимпиада
по ИТ, където получих отлична
оценка (5.50) и бях приет без
приемен изпит в СУ ”Климент
Охридски”, гр. София специалност по мой избор - Софтуерно
инженерство. Три години се класирах на 1-во, 2-ро и 3-то място на

Националното състезание по ИТ,
гр. Монтана и на 3-то и 4-то място
също в Националното състезание
по Интернет програмиране, гр.
Лозница.
С отличните си резултати от
олимпиадите по руски език, моят
съученик Тодор Руменов също
получи реализация в СУ ”Климент
Охридски”, гр. София специалност Арабистика. Всички от класа

Реализация на випуск`2010 - СОУ "Йордан Йовков"
Дипломирани зрелостници - 60; Недипломирани зрелостници - 6
Приети във висши учебни заведения и колежи - 45 или 68%.
От тях: ХIIа клас - 21 от 24; ХIIб клас - 26 от 26; ХIIв клас - 13 от 16

ми се реализираха в желаната от
тях специалност, показаха отлична подготовка и трайни знания
по български език и литература,
математика, биология, химия,
история, география.
Профилираното обучение дава
възможност и насоченост на учениците към желаните предмети.
Училището с резултатите на своите учениците издига името на цяла
Силистренска област.
Мария
ИВАНОВА,
Випуск`2010,12в клас: Отначало
бях доста скептично настроена
към паралелката „Туризъм”. Бях
в пълно неведение какво ще изучавам там. След известно време
разбрах, колко интересна е тя.
Започнах да изучавам много нови,
непознати за мен и интересни
предмети. Учебните предмети,
които изучавах 9-12 клас доста ми
помагат сега в университета – със
стари знания, покривам новите и
ми е много интересно. Харесвах
тази паралелка, тя ми помогна
много, надявам се и другите след
нас да осъзнаят това, което и
ние, а именно, че тази паралелка
не е за подценяване. Получихме
добра подготовка по български
език и литература, по география,
математика и другите специални

ПИЕСА НА РУМЯНА КАПИНЧЕВА –
НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
Стоянка ПАВЛОВА
т 9 до 15 май, за
шестнадесети път,
в Тополовград се проведе международен фестивал на любителските
комедийни театри, пантомима и сатира. Българските театрални състави
бяха от различни краища
на страната – Ракитово,
Севлиево, Горна Оряховица, Дебелец, Костинброд,
Раднево, Плачковци, Белене, София и др. Повечето от тях разчитаха на
творчеството на класици
или познати и изявени в
областта на комедийния
жанр автори – Вазов, Д.
Войников, Ст. Л. Костов.
Имаше представители
на Македония, Молдова,
Хърватска, Гърция, Турция,
Сърбия. В по–голямата си
част съставът на актьорите беше от млади хора,
които показаха едно модерно изкуство - съчетание
на слово, музика, танци.
С много красота, грация и
фантазия.
Най–приятната изненада
за нас, жителите на Тутраканска община, беше,
че театралният състав
„Олимпий Панов“ от град

О

Тараклия, Република Молдова, е избрал да се представи на този престижен
международен фестивал
с пиесата на Румяна Капинчева „Харем“. Това се
случи на 11 май, денят
на светите братя Кирил
и Методий, в осем часа
вечерта. Почти символично, на най–хубавия ден за
такова събитие.
Салонът беше пълен.
Радостно беше, че присъстваха не само интелектуалци и ценители, но и
млади хора. Час и половина
от сцената бликаше не-

принуден хумор, прекъсван
от смеха и бурните аплодисменти на публиката.
Актьорите бяха млади,
образите – характерни и
оригинални. Развитието на
действието – неочаквано,
изненадващо. В същото
време поддържа градуса на
интереса и напрежението.
Но напрежение желано, което разтоварва и те кара
да се смееш и смееш.
Преди да започне представлението, единият от
ръководителите на състава, Иван Боримечков,
се обърна към авторката
Румяна Капинчева:
– Може би това, което
ще видите, не е онова,
което сте си представяли.
Но това е нашето виждане. Ще се радваме да ви
хареса. Преди да поставя
една пиеса, аз я чета десетки пъти. След всеки
прочит, в съзнанието ми се
изграждат различни детайли. Благодарим ви, че сте
я написали и ни дадохте
възможност да я изиграем.
Когато актьорите казаха и последните си думи,
салонът гръмна от ръкопляскания, които продължиха след много и много поклони. Може би това беше
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най–голямата награда за
тези младежи, дошли в прародината на своите деди.
Младежи, които говореха
на прекрасен български
език. И които се гордееха
да кажат, че са българи.
Ръководителите им поканиха Румяна Капинчева
на сцената като автор на
пиесата. Салонът отново
гръмна. Зрителите аплодираха нашата съгражданка,
на чието свежо слово се
наслаждаваха. Актьорите
поднесоха с благодарност
картина с красив пейзаж
от околностите на град
Тараклия, нарисувана от
техен художник.
От името на община
Тополовград на театралния състав от Тараклия
поднесоха икона и кошница
с цветя.
Дълго след края на представлението Румяна Капинчева води разговори не
само с ръководителите на
състава и с актьорите, но
към нея като автор, проявиха интерес и представители на други общини и
състави.
Разбира се, тя беше
любезно приета от читалищните дейци на Тополовград, които я поздравиха
и изказаха задоволство, че
в конкурса участва съвременен български автор, и
то избран от чуждестранен състав. Тя им подари
комплект свои книги. А
други два комплекта – да
дадат на библиотеки от
общината.
На 10 май пиесата на
Румяна Капинчева се игра
и на втора сцена, този път
в град Елхово.
Актьорите имаха огромното желание да представят пиесата в Тутракан, но за съжаление, по
технически причини, това
се отложи за друго време.

предмети и се представихме
достойно на ДЗИ. Става ми доста
тъжно, когато чуя някой да говори
нещо лошо за тази паралелка –
другите си мислят, че там влизат

учениците с по-слаб успех, които
са неспособни да изкарват високи
оценки и са за подценяване – това
не е така! Влезте в тази паралелка
и ще разберете. Успех!

От ОД на МВР-Силистра:

За безопасността на
възрастните и самотни хора

В

ъзрастните и самотноживеещите хора най-лесно
стават жертва на престъпления. Поради своята
доверчивост и беззащитност те са особено уязвими.
Какви са основните рискове и как може да бъдат избегнати?

Безопасност у дома

Ако живеете сам, не дръжте в дома си големи суми
пари, скъпи накити или други ценни вещи. Не се заблуждавайте, че те са надеждно скрити под дюшека или в
гардероба. Винаги заключвайте при излизане от къщи,
дори ако сте излезли само да изхвърлите боклука.
Важно е да знаете, че не бива под никакъв предлог да
допускате непознати в дома си. Често измамниците
под различна форма търсят начин да разберат къде са
парите ви. После отвличат вниманието ви и могат да
извършат кражба на спестяванията ви. По същия начин
могат да бъдат откраднати по-ценни вещи или домашни
животни.
Ако непознатият се представя за близък на ваши родственици, проверете по телефона дали това наистина е
така. Не бързайте да давате пари за каквото и да било
на хора, които не познавате. Измамниците играят добре
ролята си и имат готови варианти за всякакви ситуации.

Телефонните измами

Бъдете нащрек, ако получите телефонно обаждане, че
ваш роднина – син, дъщеря, внук или внучка, е допуснал
тежка автомобилна катастрофа със загинали или пострадали хора или пък е в болница в тежко състояние.
Това са измамници, които ще ви искат пари за освобождаване от ареста или за скъпоструващо лечение. В
никакъв случай не давайте пари на непознати. Свържете
се с ваши близки или с полицията.

Джебчийските кражби

На първо място не забравяйте, че причините за извършване на джебчийски кражби са пониженото внимание и
небрежното съхраняване на вещите и парите.
Когато отивате на многолюдни места, най-сигурно
е да поставите парите си във вътрешни джобове на
дрехите. При пазаруване не оставяйте личните си вещи
– телефони, дамски чанти и др., без надзор. В никакъв
случай не съхранявайте банковата си карта наред с
информация за ПИН-кода ви в портмонето си.

Ако живеете на село

Не пускайте безнадзорно домашните животни и птици в селото или в района около него – така те стават
лесна плячка на крадците. Опасно е също да оставяте
животните да нощуват на открито в двора на къщата
ви. Не оставяйте отключени вратите на обори, плевни,
кошари и други стопански сгради.
Ако забележите в селото или в района около него кола
с непознати лица, запомнете нейната марка, цвят и
регистрационен номер.
Бъдете внимателни и предпазливи при установяване на
контакти с търговци на животни. Възможно е това да
са крадци, представящи се за купувачи, които оглеждат
дворовете, а след два-три дни ги обират. Не оставяйте
непознати лица сами в имота ви по никакъв повод.
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Стани, стани, юнак баташки...

Боби Бойчев Кастеелс

П

рез последната седмица Батак стана център на медийно внимание не толкова по повод отбелязването на 135-годишнината от Априлското въстание, а с отразяването на до болка познатите действия на един партиен функционер. А Батак е име, което свързваме с
българска история и преди всичко със саможертвата на хилядите българи, пред чиито кости днес палим свещ и тревожно мълчим.
Всъщност, на 15 май тутраканското присъствие в родопския град бе осезаемо заради представянето на романа на Николинка Вълкова
„Когато боговете спяха”. Презентацията му бе организирана най вече от родолюбиви българи от групата „Обединени за Батак” в социалната
мрежа „Фейсбук”. Тя бе предхождана от възстановка на избухването на Априлското въстание, полагането на клетва от въстаниците и „пиянството на един народ” на градския площад от представители на Комитет „Родолюбие” – град Пловдив, Национално дружество „Традиция”,
Сдружение „Родопски хайдути” – град Пловдив, Национален съюз „Единение”, Клуб „Поп Минчо Кънчев” – град Стара Загора, САСР „Сила”
– град Пловдив и Комитет „Крум Страшний” – град Шумен.
За съжаление, в голямата зала на баташкото читалище дойдоха петдесетина души от различни градове, не толкова от Батак и макар активно
да се включиха в дискусията, не можаха да запълнят празнината и разочарованието, които се почувстваха още през деня, заради хаотичност
в организацията на събитията и незабележимостта на местната власт.
„Батак и батачани за пореден път показаха колко са зле и колко им пука за града, в който живеят, написа във "Фейсбук" не някой друг, а
батачанинът Тодор Власев. Отново панаирщина и показност, на културните събирания се виждаха едва шепа хора. Срам за представянето
на романа на Никол Рус, срам за батачани дори и преди броени минути, когато нещастникът Волен Сидеров с жалките му последователи
наричащи себе си българи и националисти, които с помощта на полицията буквално изблъскаха програмата на децата на Батак от сцената и
си проведоха най-нагло политическата реклама, а батачани пладнеха на сянка с бира и кебапчета като овчици. Мен лично много ме е срам
в момента да се нарека батачанин. Едно момче на представянето на романа "КОГАТО БОГОВЕТЕ СПЯХА" много точно каза: „НЕ БОГОВЕТЕ,
БАТАЧАНИ СПЯТ", аз само бих искал да допълня, че Боговете нямат много общо със случващото се тук.”.
В този брой на „ТГ” публикуваме впечатленията на авторката на романа Николинка Вълкова от събитието в Батак, както и стихотворение
на Боби Бойчев-Кастеелс написано на един дъх след посещението в историческата Баташката църква „Св. Неделя” на 15 май.
Калина ГРЪНЧАРОВА
Николинка ВЪЛКОВА
се още не мога да дам
точна оценка на моето
посещение в Батак…,
а може би и не трябва точно аз
да го правя. Трябва обаче да
споделя това, което ме вълнува
и не ми дава покой. Едно голямо
разминаване между очакваното
и действително случилото се.
Отидох с надеждата там да усетя
и се срещна с онзи потомци на
бунтовните батачани, а заварих
примирени хора, сякаш готови
да положат глави на дръвника
в църквата-музей, за да може
някой съвременен башибозук да
ги обезглави и да се пренесат при
своите деди оставили последния
си дъх през 1876 година по време
на Баташкото клане. Заварих
примирени със съдбата си млади
хора, които приемаха отсъствието
на кметската им управа – кмет,
заместник-кметове, съветници,
секретари, културни дейци и т.н.
– всички, които беше логично
да са на площада на 15 май тази
година, а след това в читалището,
за да уважат с присъствието си

В

десетките родолюбиви българи,
стекли се от всички краища на
Родината ни, членове на Патриотични клубове, за да отдадат по
своеобразен начин почит на жертвите дадени от нашите предци в
борбата им за националното ни
освобождение.
Там, на площада и в читалището, липсваха радио- и телевизионните журналисти, които
според мен, а и според всеки
здравомислещ човек би трябвало
да се надпреварват да предават

ЗА ПЪРВАТА УЧИТЕЛКА...
от стр. 1
Желанието да продължи образованието си е голямо, но
семейството няма средства да я
издържа по-нататък. Дядо Васил
Балков и братовчед на баща й

учителка с висше образование
от Тутракан. Другите учители, с
които работи в началото са били
със завършено педагогическо
училище. Работи 31 години и то
все като учителка по този труден
за учениците предмет - математиката. Учениците я помнят като
взискателна учителка. Тя иска
всеки, който завършва средно
образование да има добра подготовка по предмета. Добрата
математичка печели доверие
и затова 10 години преподава
само на учениците от 11 клас,
което изисква много усилия и
отговорност.
Един инцидент я принуждава
да си подаде молба за напускане

директни репортажи от това найзначимо за България събитие
– 135-годишнината от Баташкото
клане, за да достигне до сърцата
на всеки в страната и пръснати по
всички краища на света българи,
за да се помни и възпитава нашите деца в истински патриотизъм и
родолюбие. Но тях ги нямаше, те
сигурно са били заети да отразят
откриването на 19-километрова
магистрала? (за първи път чувам
за толкова „дълга” магистрала)
или пък са се надпреварвали да

Бях там и вледенен, във потрес ням един баща със кървав нож в ръката,
от болка потъмнял, жив демон сам,
с гърди възпирах щикове в тълпата.
И падаха един след друг в кръвта.
Желана бе смъртта като награда...
В невиждан ужас храмът отесня,
строен за мир, молитви и наслада.
А Господ в този миг не бе сред тях,
пастирът свойто стадо бе оставил.
Закрил и своя взор за смъртен грях,
Той, нищите, за милост бе забравил.
Бях там, в онази църква сред Батак,
по мъжки плаках, стягаха гърдите.
Там злото днес почива в пълен мрак,
с удавен вик - на мъртвите в сълзите.
15 май 2011 г.
гр. Батак
(както някои се бяха осмелили да
направят преди няколко години),
да разберат, че други родолюбиви
управници на община далеч от
Баташката – община Тутракан, е
намерила начин в тази криза да
спонсорира това литературно произведение, на чието представяне
колегите им от Батак отсъстваха,
а и опитите ми да се свържа с
тези хора по телефона, за да ги
поканя лично пропадаха, защото
просто телефонът, обявен в сайта
на община Батак, не отговаряше.
Въпреки очакването ми, че в
залата на читалището ще видя
много местни батачани, то там
присъстваха хора, пропътували

стотици километри, за да присъстват на представянето, за
което им благодаря сърдечно и
се надявам, че не съжаляват и не
считат за загубен онзи час, в който
прекарахме заедно.
В заключение мога да кажа, че
ехото от предсмъртните стонове
на изкланите батачани вероятно
действа приспивно на днешните
живи техни потомци (а и не само
на тях) и те сладко си похъркват
заедно със спящите богове от
моя роман… Жалко… Трябва
да ги събудим със запята на нов
глас песен:
Стани, стани, юнак балкански,
стани, юнак баташки…

напускане и е назначена в училището в с. Зафирово. Но скоро я
принуждават да се завърне.
С тъга си спомня за добрите
свои колеги Шерамович, Епитропов, Л. Ценкова, Константин
Бъчваров. С много добри спомени
остава от директора на гимназията Богомил Русев. Възпитан и
коректен, той винаги заставал в
защита на своите учители, дори и
пред Общинския комитет на БКП.
По-късно се връща в своя роден
град Русе със своята избраница от
Тутракан – Шура, също учителка
по руски език.
През 1968 г. е наградена с медал ”Трудово отличие”, последват
и други награди. Но най-голямата
награда за нея е благодарността
на порасналите й ученици. А има
и за какво! Много ученици под-

С Випуск`1965 г. на среща след
20 години през май 1985 г.

1949 г.- Цветанка Узунова е
бригадирка в Димитровград

решават да изучат момичето и то
в престижния Софийски университет. Успешно издържа приемните изпити по български език и
математика и така се озовава в
непознатия за нея град.
През лятото на 1949 г., след
първата студентска година участва в бригада при строителството
на Димитровград. Работата е била
непосилна за младите момичета, а
условията тежки, хигиена - никаква. „Ако не покриеш нормата, последваха тежки наказания. Имаше
и много жертви.” – спомня си тя.
Тържественото дипломиране
става 1953 г. Веднага след това,
започва работа в Гимназията в
Тутракан. Факт е, че тя е първата

се докопат до някоя чалга-звезда,
за да информират българския
народ за поредната му пластична
операция или любовна авантюра,
а може би и за да дебнат някои
депутати стремейки се да не изпуснат поредната глупост излязла
от устата им, плод на „гениалния”
им ум…
Може би се бях предоверила
на малко познати за мен хора,
които да подсигурят поне някаква
гласност, за да разберат батачани
– млади и стари деца, ученици
и техните учители, че в техния
град, ще бъде представено едно
литературно произведение за
историята на техния роден град,
точно за онова трагично събитие
потресло някога света заради
чудовищната му жестокост Баташкото клане… да разберат, че
от десетилетия насам, един автор
се е осмелил да напише нещо
ново за това трагично събитие, в
достъпна форма и стил да бъде
разбрано от 9-годишните деца до
99-годишните старци, пресъздавайки го с любов и уважение, а не
отричайки и скандализирайки го

Батак

Бях там... в онази църква сред Батак.
Видях разплакани светии по стените.
И детски рев дочух - на смъртен страх да гасне всичко свято пред очите...

1966 г., Екипът на гимназията - Кирил Иванов, Райчева,
Т. Тодоров, К.Бъчваров, Ив. Пасатова, Цв. Узунова и Гуглев

през 1963 г. Поводът е матурата на единадесетокласниците.
„Както навсякъде и тук си имаше
агенти-информатори, разказва тя.
По подаден донос уволниха 4-5
учители, за оказване на помощ
на учениците в изпитите.” В знак
на протест тя подава молба за

готвени от Цветанка Узунова са
постигнали върхове в областта на
математиката. Тя си спомня си за
Стойчо Коритаров, който завърши
атомна физика, за Радка Миланова, която също работи в областта
на атомната физика в САЩ и много инженери като Джахит, който
сега е в Турция, Снежана Йовчева,

Пенчо Петров, Симеон Еленчев, летците Васко Караненов
и Иван Калчев, сегашния
кмет Георги Георгиев и много
други. Добрата подготовка по
математика помага и на лекарите Августина Айдемирска,
братята Любомир и Богомил
Бойчеви, Светлана Петкова,
Биляна Георгиева.
И досега Цветанка Узунова
помага на ученици в подготовката им за кандидат-студентски изпити по математика.
В това е щастието - да видиш реализиран своя труд
и да чуеш хубавите думи Учителко любима, целувам
1956 г. - с колеги от тутраканската
ти ръка!
гимназия

6

общество

20-26.05.2011 г.

Краси Костадинов...
от стр. 1
един – за Турция и Грузия,
съобщи Костадинов за
читателите на в. „Тутракански глас”.
На европейското в Анталия се повтори финалът
в категорията на Краси
Костадинов от шампионата проведен миналата
година в руската столица
Москва. Нашето момче се

бори срещу грузинеца Васо
Дауташвили.
С руснака Чермен Хадаев
ми бе най-трудната среща,
уточни още Костадинов.
По пътя към европейската
титла освен горецитираните имена, Краси преодоля още немски състезател,
турчина Айче Сюрея и
руснака Александър Пузаков, който е трети в
категорията.

За бронзовия медал можем да поздравим и другия
тутраканец – Йолиан Христов. При юношите на дясна ръка той показа силата
на тутраканската школа с
три победи над румънец и
двама руснаци и загуби от
беларусин и украинец. На
лява ръка Йолиан остана
на четвърто място.
Взе да ми харесва тази
поредица от победи, не

Един от двубоите на Йолиан
Христов

скри удовлетворението си от успешния резултат Краси
Костадинов. Живот
и здраве трябва да
се подготвим добре и за световното
първенство, заключи
той.
Шампионатът на
света ще се проведе в края на м.
ноември и началото
на м.декември и ще
се домакинства от
Казахстан.
Снимки:
Никакъв шанс и за руснака
www.armpower.net Чермен Хадаев

С усмивка на финала: Краси
Костадинов срещу грузинеца
Васо Дауташвили

BG051РО001-5.2.07
„Грижа за семейна среда за независимост и достоен живот на
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора –
дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3
BG 051PO001-5.5.07-0053-C-0001
Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата
„Домашен помощник” в населените места на Община Тутракан
Проектът „Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на
услугата „Домашен помощник” в
населените места на Община Тутракан» се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма”Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Общата стойност
на проекта е 192 395,74 лева. Той
е продължение на провежданата
социална политика на Община
Тутракан и е ориентиран към хората в неравностойно положение.
Целите на проекта са за подобряване качеството на живот
на лица с увреждания и самотно
живеещи чрез създаване на условия за ефективно упражняване
на правото им на независимост и
социално включване, включително
и чрез упражняване правото на
труд и намаляване на риска от
зависимост от институционален
тип грижи.
След тримесечно изпълнение
на проекта и след направения

мониторинг, от екипа на проекта
се изготви отчет за свършената
работа. Като цяло дейността е
с висок постигнат положителен
ефект върху качеството на живот
на потребителите на услугата,
улеснявайки тяхната всекидневна работа в дома им, облекчава

физическото им страдание, подобрява условията на живот като
цяло и създава възможности за
общуване и социални контакти,
както и усещането за по-голяма
независимост.
Сред потребителите на социалната услуга най-голям е процентът

(78%) на хора с увреждания, а
77% е на пенсионерите над 64
години. 22% са лица от 22 до 64
години потребители на социалната услуга, а 27% от ползвателите
на услугата са самотно живеещи.
Основната причина за големия
процент на самотноживеещите

е овдовяването и влошеното
здравословно състояние, което
води до летален изход. Липсата
на близки до потребителите се
дължи предимно на засилената
миграция към големите градове.
От направения мониторинг прави
впечатление, че потребителите
имащи доверие в домашния
помощник са преобладаващи,
което е от ключово значение за
успешната реализация на проекта,
а и високата удовлетвореност от
качеството на услугата предоставена от „домашния помощник”
прави екипа на проекта удовлетворен от постигнатите резултати.
След направеният анализ от мониторинга се установи, че между
обгрижваните лица и техните домашни помощници са се създали,
нормални човешки взаимоотношения, удовлетворяващи напълно
и двете страни. Предоставянето на
услугата „Домашен помощник” се
заплаща за предходния месец, с
такса изчислена според размера
на пенсията и в зависимост от
часовото предлагане на услугата.
Потребителите считат, че таксата е
напълно реална за предоставяната
социална услуга. Изготвянето на
индивидуалните планове за предоставянето на социалната услуга
са съобразени с потребностите
и ясно са разяснени правилни-

ците и вътрешните правила при
стартирането и реализирането
на проекта.
Проектът „Достоен живот в
семейна среда чрез предоставяне
на услугата „Домашен помощник”
в населените места на Община
Тутракан» има пряко отношение
към подобряване качеството на
живот на част от безработните
чрез създаването на работни
места, както и за социална реинтеграция на най-уязвимите групи
в обществото.
С услугата «Домашен помощник» се постига висок социален ефект върху качеството на
живот на част от безработните,
създавайки им професионални
умения в социалната сфера, а
същевременно с това се улеснява
животът на хората с увреждания,
в тяхната всекидневна работа в
дома и извън дома, предоставят
им се възможности за общуване и за създаване на социални
контакти, затвърждава им се успокояващо усещане запо-голяма
независимост.
На този етап проектът «Достоен
живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен
помощник” в населените места
на Община Тутракан» изпълняван от Община Тутракан, успява
да постигне високо качество на
предлаганата услуга като доставчик, а като работодател мотивира
домашните помощници.
Ръководител на проекта:
Снежана НИКОЛОВА
„Този документ е създаден с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Тутракан и при никакви
обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Агенцията за
социално подпомагане”.

Футбол

П

рез втория полусезон в Североизточна „В” група,
миналата неделя ФК „Белица” надигра с лекота
„Септември 98” (Тервел) с 3:1. Момчетата на Димо
Денчев домакинстваха на един от лидерите в групата
и го победиха без проблеми. Мачът започна повече от
добре, когато домакините поведоха с два бързи гола.
Гостите успяха да върнат един гол към края на полувремето. Така домакините се оттеглиха на почивката с
минималната преднина от 2:1.
В средата на второто полувреме централният нападател на „Белица” Попов окончателно попари надеждите
на гостите.
Мачът бе коректен и двата отбора искаха да постигнат резултат с футболни аргументи.
Така след тази победа „Белица” е с 37 точки и заема
7-то място във временното класиране с голова разлика
39:38.
Инф.: Кворум Силистра

Р

езултатите от преминалия 17-ти кръг на "А" ОФГЗападна група са:
„Левски” (Главиница) – „Силистра” (Силистра) 5:0, „Спортист” (Преславци) – „Айдемир” (Айдемир) - 3:1
и „Добруджа” (Искра) – „Заря” (Цар Самуил) - 8:0.
Срещите от следващия 18-ти кръг са както следва:
на 21 май (събота) „Заря” (Цар Самуил) ще домакинства
среща с „Левски” (Главиница), а „Спортист” (Преславци)
ще гостува на „Добруджанец” (Алфатар).
Всички срещи започват в 17,30 часа.

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

За справки: 0885 478514

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

Тел. за връзка: 0885 478514

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

Ново зареждане

за абитуриенти
в Магазин за обувки на "Текето"!
За справки: 0889 363 955
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Агроаптека "Гинка Милчева"
с. Зафирово
Препарати малки опаковки и консулт!
За справки: 0885 94 96 93

Продавам
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

Да се срещнем след 40 години!
Среща на випуск`1971 г.
на 4 юни (събота)

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

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”

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
23.05 - Понеделник
ОБЯД
Супа домати - 350 гр. - 0.90 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: 3.50 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с ориз - 300 гр. - 2.50 лв.

25.05. - 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.

26.05. - Четвъртък
ОБЯД
Супа топчета - 350 гр. - 1.20 лв.
Леща яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Макарони със сирене - 150 гр.
- 0.80 лв.
Общо: 3.00 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 300 гр. - 2.50 лв.

27.05. - Петък
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Кюфтета с доматен сос - 300
гр. - 2.40 лв.
Крем карамел - 250 гр. - 0.80 лв.
Общо: 4.10 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле със зеле - 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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ВРЕМЕТО
В петък времето ще е предимно слънчево.
В следобедните часове ще се развива купеста
облачност и на места ще превали краткотраен
дъжд с гръмотевици. В Източна България ще духа
до умерен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 23 и 28°.
През почивните дни времето ще е слънчево
и топло. В следобедните часове над Западна
България ще има по-значителни увеличения на
облачността. В събота и неделя на места там
ще превали и прегърми, а в началото на следващата седмица вероятността за превалявания
е много малка.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

Тя е малка, но Фризьорски салон “Офелия”
вече знае какво да
Красота на народни цени!
чете...
Коафьорката Офелия
Михаела
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Петкова,
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на 2,5 години
на ул. "Трансмариска" № 7.
от град Пловдив Заповядайте!
тел.: 0894 204 486

“Тепсихора” ЕООД,
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:

20 май – Мартина ТОДОРОВА, 10б клас, СОУ „Йордан Йовков”
20 май – Николай ХРИСТОВ, фен на в. „Тутракански
глас”
23 май – Анелия ДОЧЕВА, гл.спец. ГРАО, Община
Тутракан
25 май – д-р Синан ТОПАЛ, общопрактикуващ лекар,
гр. Тутракан

TUTRAKAN.NET

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

27 май – Димитрина НЕДЕЛЧЕВА, учител, СОУ
„Йордан Йовков”
27 май – Сабире КОДАК, учител, СОУ „Йордан Йовков”

21 май – Св. Константин и Елена
24 май – Ден на българската култура и
славянската писменост
24 май – Ден на българската журналистика

СМЯХ
Адвокатски въпроси в съда:

1. Присъствахте ли, когато ви снимаха?
2. Вие или по-малкия ви брат бяхте този, който
загина в престрелката?
3. Този третия от ляво на дясно ли ви уби?
4. Вярно ли е, че бяхте там преди да си тръгнете?
5. Колко пъти сте се самоубивали?
6. Вярно ли е докторе, че когато един човек умре
докато спи, разбира за това чак на сутринта?
7. На какво разстояние бяха превозните средства
едно от друго в момента на сблъсъка?
* * *
Багерист влиза в заведение. На бара седи каратист,
нещо се сдърпали, каратистът го опляскал набързо
и казал на бармана:
- Като се събуди кажи на багериста, че това е ключ
4 от каратето.
На следващия ден пак се спречкали, каратистът
отново го ошамарил и казал на бармана: - Като се
събуди му кажи, че това е ключ 7 от жиу жицу.
На третия ден каратистът влиза в кръчмата, багеристът седнал на бара и пие бира. Каратистът му

казал: - Още ли искаш?.
А багеристът отговорил:
- Да! - и намлатил едно здраво каратиста. После
казал на бармана:
- Ако се събуди му кажи, че това е ключ номер 47
от багера.
* * *
- Защо банкерите празнуват на Никулден?
- Защото и те се изхранват с лов на шарани.
* * *
Влязох в магазина
само за минутка. Когато излязох, видях катаджия с мотор да пише глоба
за неправилно паркиране. Тогава отидох при него и
му казах: “Добре, де, прости ми, за първи път ми е...”
Той не ми обърна внимание и продължи да пише
квитанцията. Тогава го нарекох скапан нацист. В
отговор той написа още една глоба, този път за
външния вид на колата. Тогава го нарекох изрод.
Той, като написа втората глоба и постави бележката
под чистачката, започна да пише трета. Двайсет
минути го обиждах, а той пишеше глоби. Но хич не
ми пукаше - моята кола беше зад ъгъла.

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”

СУДОКУ
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