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за контакти:

0866 99119

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 21

Година XLIX

27 май 2011 г.

Татяна ЛОЛОВА:

влез на скорост
Цена 0.50 лв.
Денонощна траурна агенция

Тутракан ме дари със
симпатия и добронамереност Походът „По стъпките
"МЕМОРИЯ"

Изпълнява цялостна
организация на траурния
ритуал - цена 265 лв.
Изработва и монтира
паметни плочи.

За контакти: 0893 93 90 93 Николай Змеев
гр.Тутракан, ул. „Трансмариска” №22

С популярната българска актриса Татяна Лолова
се срещаме в средата на м. май в КК „Албена”. Почти
една година време е изминало от последната ни среща. Пак там, само че през 2010-та, се уговаряхме за
осъществяването на среща с тутраканци. И тя се
случи щастливо съвпадаща с Празника на кайсията.
Великолепната актриса беше толкова впечатлена
от видяното в непознатия за нея Тутракан, че дълго
след това въодушевено разказваше за него на всички
- и на приятели, и от телевизионния екран.
Емоцията от Тутракан си остава същата и сега.

Калина ГРЪНЧАРОВА
- Татяна Лолова и Тутракан…
- Кой ти е очаквал Тутракан, не
съм мислила никога да ходя там.
Тръгвайки за Тутракан бях съвсем
равнодушна, с желание разбира
се да се срещна с тамошната публика и да направим една хубава
среща. Но това, че ще ме плени
града, атмосферата, въздухът,
точно това парче Дунав, което
минава край Тутракан, хората,
срещите, обичта, настроението
- не съм го очаквала. И затова
навсякъде, където ми се отдаде
случай аз говоря за Тутракан.
И когато ми кажат: „Какво пък
толкова намираш в Тутракан?”, им
отговарям: „Нямам думи да кажа
какво точно намирам в Тутракан,
но ви пожелавам да ви се случи,
да имате път натам. Това е едно
много приятно, запазено място.
Като че ли не знаеш в коя година
си - без това да е демоде или
ретро, без да знаеш в коя държава
си – дали там, където се говори

непрекъснато за немотия, за болести, за убийства, за изнасилвания,
за жестокост, за нещастие… Дали
това е същата страна, в която хората, не казвам, че са богаташи, но
те са ведри, богати са с ведростта
си и душевността си.
Аз пък и попаднах на Празника
на кайсията и на кайсиевата ракия.
Признавам си, че получих кайсиева ракия и си признавам също,
че не съм я опитала, защото аз не
пия. И значи, да кажеш, например:
„Е, тя е харесала Тутракан, щото
там й подариха кайсиева ракия,
която тя от малка обича да употребява”. Аз не пия ракия. Но я
подарих на мои познати, които
казаха, че са пили кайсиева ракия,
но наистина такава кайсиева, като
тутраканската, не са опитвали.
Просто цялото ми сърце беше отворено в часовете, които прекарах
там с тези, които ни посрещнаха,
включително и прелестната Калина Грънчарова, която в момента
държи микрофонче, един специ-

Общинският съвет заседава вчера
Малко повече от час продължи редовното майско заседание на Общински съветТутракан, проведено вчера.
Най-напред на вниманието
съветниците стояха върнатите от областния управител
четири техни решения. Три от
тях не бяха внесени за преразглеждане, а решението
за промяна на щатната общинска структура не получи
необходимите гласове, за да
бъде препотвърдено.
Местните парламентаристи
отложиха за следващото си
заседание разглеждането и
приемане на нова Наредба
за организацията на движението при кратковременно
платено паркиране или т.нар
„Синя зона” в Тутракан, заради неясноти и недостатъчна
стиковка на постъпилите
нови предложения.
С 10 000 лева от неразпределената печалба от минали

години на общинската фирма
„Комунални дейности” ще
бъде покрита част от загубата
през 2010 г. – това е едно от
решенията от вчера. Освен
това бяха приети годишния
план за действие по изпълнение на Общинската стратегия
за развитие на социалните
услуги, Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда и условията за
управление и разпореждане с
общински жилища, годишния
доклад, финансовия отчет и
одиторския доклад за дейността на МБАЛ-Тутракан. От
отговорност са освободени
управителите д-р Светлана Петкова и д-р Кръстю
Кръстев.
Общинският съветник Красимир Петров информира
колегите си за преминалото
общо събрание на „ВиК”-Силистра, в което той е предствител на Общинския съвет.

на четата на Таньо
войвода” ще стартира
на 30 май от дунавския
бряг край с. Пожарево

ален хубав апарат, за да запише
моите мисли за Тутракан и моята
голяма любов към това кътче от
България.
- Ще дойдете ли пак в Тутракан?
- Живот и здраве! Толкова
хубаво ми беше, че малко ме
е страх да дойда пак. И трябва
да ви кажа, че аз, без да съм

дълбоко религиозна, поисках да
запаля свещичка в църквата „Св.
Николай” в Тутракан. Тя беше
затворена в момента, защото току
що беше минала службата, но
тъй като свещеникът и попадията
живееха наблизо, Калина отиде и
им чукна. И им каза, че Лолова е
на стр. 5

Випуск`2011

на стр. 3 и 5

Калина ГРЪНЧАРОВА
На 30 май от дунавския бряг край с. Пожарево ще тръгне националният
поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”, който се провежда
за 26-ти път. Той се организира от музеите и общините на Тутракан,
Исперих, Разград и Попово, КПД „Родно Лудогорие” и Министерство
на образованието, младежта и науката.
Походът следва бойния път на четата от десанта при с. Пожарево до
трагичната гибел на войводата при Керчан баир до с. Априлово. Походниците преминават през 28 населени места, посещават се културни
и природни забележителности като резерватите „Сборяново” и „Воден”
и всяка вечер участват в културните и парадните тържества в чест на
135-годишнината от Априлското въстание.
На 30 май (понеделник) от 8:30 часа пред паметника на Таньо Стоянов в Тутракан ще бъдат положени венци. Предвидено е колоната с
участниците да премине по централната улица и да положи венци и
пред другите паметници в града.
В 9:30 часа на брега на р. Дунав край с. Пожарево ще бъде пресъздадено слизането на четата и клетвата на революционерите, а в 11:00 ч.
в местността „Антимовско ханче” е началото на прегледа на строевата
подготовка.
На 31 май като част от походните мероприятия ще се проведе националният конкурс „Земя на дедите ни, бъди благословена” организиран
от клуб „Родолюбие”. Вечерта в театър „Антон Страшимиров” в Разград
ще се връчат наградите, а походниците и участниците в конкурса ще присъстват на концерт на Теодосий Спасов и групата му „Балкански коне”.
На 2 юни по обяд, на лобното място на войводата – Керчан баир, е
финалът на националния поход.
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Общински съветвъзрастни хора с увреждания Главиница ще
заседава на 30 май
В с. Сокол

НОВИНИ Нова социална услуга за
ТУТРАКАНСКИТЕ ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ СА ПЪРВИ

Калина ГРЪНЧАРОВА
динадесет докладни записки оформят дневния ред на
предстоящото заседание
на Общински съвет-Главиница,
което е свикано от неговия председател Расим Рафет на 30 май,
понеделник, от 14:00 часа.
Предстои за бъде разгледан
Годишен план за развитие на
социалните услуги по изпълнение
на Стратегията за социални услуги
в общината, както и Стратегия
за управление на общинската
собственост.
На вниманието на съветниците ще стоят предложенията за
разкриване на социалната услуга
“Защитено жилище за лица с
психични разстройства” като делегирана от държавата дейност,
за промяна начина на трайно
ползване на овощните градини
на територията на община Глави-

Е

Отборът на СОУ” Христо Ботев”, като победител в общинския
кръг на Прегледа на долекарската помощ участва в областните състезания в Силистра. Младите червенокръстци, отлично подготвени
от фелдшер Лилия Калчева, се представиха блестящо и спечелиха
първото място.
Така на 4 и 5 юни те ще участват в състезанията от националния
преглед на долекарската помощ в столицата.
ПРАЗНИЧНИ ДНИ В ЦДГ „ПАТИЛАНЧО”
Празник на играчките в група „Бърборанчета” и „Довиждане,
наша любима детска градина” в група „Сладуранчета” са двете
инициативи, които ще бъдат проведени в ЦДГ „Патиланчо”, съобщи
директорката Марияна Димитрова. На 31 май от 17,30 ч. в двора
на детското заведение ще започне Празничен купон, с участието
на театър „Любознайко”, спонсориран от приятели на „Патиланчо”,
който е посветен на Международния ден на детето и изпращане на
първокласниците.
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
Д-Р ВЛАДИМИР ЯНКОВ ЗА 24 МАЙ
Празникът на българската просвета не търси място за нас в историята. Той отдавна е символ на многовековно културно пространство,
което е българско. И никой, независимо от претенциите си, не може
да ни го отнеме, се казва в обръщението на областния управител д-р
Владимир Янков към учителите и учениците от Силистренска област.
Вярвам в духа на образованите, търсещи, грамотни българи, които базирайки се на традициите, не се страхуват да посегнат към бъдещето.
Млади хора, не спирайкте да се образовате, пожелава още губернаторът.
АБИТУРИЕНТИ ПОЛУЧИХА ПОДАРЪЦИ ОТ ДПС

60 абитуриенти от Тутраканска община, които завършват училища в
различни градове в страната получиха изискани подаръци – българска
и вноска козметика и сувенири от организацията на ДПС-Тутракан
по случай 24 май и финализиране на образованието им, информира
председателят й Нехат Кантаров (на сн.) По 100 лева пък са получили
петима абитуриенти от социално-слаби семейства, добави още той.
КРИМИНАЛЕ
Водач в нетрезво състояние е катастрофирал край Тутракан. На
21 май около 02.30 часа 29-годишният Д.Г. загубил контрол над автомобила си „Ауди” и го преобърнал на платното. Няма пострадали.
При проба с дрегер в издишания от водача въздух били отчетени
1.46 промила.
С 1.36 промила алкохолно съдържание шофирал „Форд Мондео”
40-годишният С.И. Проверката е извършена на 20 май около 20.20
часа по ул. „Родина” в Тутракан.
Късо съединение е причината за пожар в лек автомобил ГАЗ,
възникнал на 18 май около 07.30 часа в Тутракан. Изгорели са
ел.инсталацията и гумени съединения.

Община Тутракан
организира

МАЙСКИ ДНИ НА ИЗКУСТВОТО,
КУЛТУРАТА И СПОРТА
* 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.

Б

лизо 230 хиляди лева са
вложени в създадения в
село Сокол първи по рода
си в Главинишката община Дневен
център за възрастни хора с физически увреждания. Центърът вече
се използва от 30 души.
Оборудван е с рехабилитационни уреди и се прилагат специализирани индивидуални програми
за активна физическа и умствена

дейност. Има условия за музикална и трудова терапия. Дават
се социални и психологически
консултации, извършват се и
административни услуги.
Осигурена е храна за ползващите центъра възрастни хора.
Предвидени са и посещения на
природни и културни забележителности в Силистренска област.
“ТГ”

Стефан Господинов се срещна с
отличниците от областта
Константин СТОИЛОВ
В навечерието на 24 май,
народният представител
Стефан Господинов заедно
със своята съпруга Маргарита даде официален прием
за абитуриенти-отличници
от випуск 2011 от Силистренска област. Проявата
мина при изключителен
интерес от страна на
младите хора и техните
преподаватели, сред които двамата отличници
от СОУ „Йордан Йовков”
– Здравко Григоров и Тодор

...и за Здравко
Григоров

Кръстев с директора Соня
Златарова и от СОУ „Христо Ботев” - Джанан Еюб
и Милица Светломирова с
преподавателя си Михаил
Лисков.
„Ако има някой, който
да заслужава поздравления
днес, то това сте именно
вие! И не само защото
приключвате успешно един
етап от образованието

ница, за определяне на наемните
цени на земеделските земи от
общинския поземлен фонд, както
и за определяне на максимални
цени за таксиметровите превози.
На тази сесия ще се търси
съгласието на местните парламентаристи за издаване на запис
на заповед от община Главиница
в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, управляващ орган на
Оперативна програма «Регионално развитие»-Главна дирекция
«Програмиране на регионалното
развитие», обезпечаваща авансово плащане по Договор за реализация на проект “Внедряване на
мерки за енергийна ефективност
в ЦДГ “Кокиче” с. Зебил – филиал
“Пролет” с. Звенимир и ЦДГ “Мир”
с. Калугерене” финансирана от
европейската програма.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

Поздравление за
Тодор Кръстев...

си, а защото го правите
достойно, каза на приема
народният представител.
Нека ви преследва неудовлетвореност от постигнатото, в различни етапи
от образованието или живота ви! Не забравяйте
своя роден край, преподавателите и приятелите си! В
трудни моменти именно те
ще окажат ваша стабилна
опора, вдъхновение или
стимул – да продължите
напред! Където и да сте, с
каквото и да се занимавате, преди всичко – бъдете
ХОРА! На добър час!”
Идеята си Стефан Господинов, определи като
своеобразно уважение към
младите хора, за положените усилия през годините
на ученическата скамейка.
На проявата присъстваха и областният управител
д-р Владимир Янков и неговите заместници Тодора
Цонева и Денка Михайлова.

Радка СТЕФАНОВА
На 20 май в с. Нова Черна бе
проведен благотворителен концерт организиран от председателя
на читалището Тодорка Владимирова. В него взеха участие самодейните колективи към местното
читалище „Васил Йорданов”. С
присъствието си концерта уважиха
зам.-кметът на Община Тутракан
Румяна Капинчева, кметът на Нова
Черна Нехат Юсмен, секретарят
на НЧ "Искра" село Цар Самуил
Румяна Лазарова, много местни
учители, бизнесмени, земеделски
производители и жители на селото. Програмата беше открита от
4-годишния Пеньо Пенев, който
изпълни вдъхновено стихотворението "Аз съм българче". С невероятния си глас гостува и Моника
Александрова, която поздрави
всички новочерненци с празника
на българската просвета и култура.
Индивидуалните изпълнения на
малката Гергана Златева, Цветелина Георгиева, Галина Станкова и

Керана Радева, на четвъртокласника Тунчер, Веселин Владимиров
и Пламен Върбанов направиха
концерта запомнящ се. Малките
артисти от ЦДГ "Славянка”, групата
за песни от 4-ти клас, групите за
автентичен български фолклор, за
турски фолклор, за модерни танци, стари градски песни, внесоха
много веселие и разнообразие в
празничната вечер.
Читалищното ръководство изказва своята благодарност към
спомоществователите, които в
тази вечер дариха средства за
подобряване материалната база
на читалището. Това са Община
Тутракан, Ивайло Димитров, Желка и Йордан Василеви, НЧ "Искра"
– с. Цар Самуил, кметство Цар
Самуил, Нехат Юсмен, кметство
Нова Черна, Цветан Филев, Нехат
Кантаров, Борис Иванов, Георги
Борисов, Иван Николов и Иван
Ангелов. Благодарим Ви от сърце!
Благотворителният концерт завърши с кръшно черненско хоро.

Румънски гости за празника
Мариета СПИРОВА
очно на 24 май ученици от
две училища от съседния
румънски град Олтеница
гостуваха на своите връстници в
СОУ „Христо Ботев”.
Тутраканските третокласници
с ръководители Румяна Статева и
Ирена Проданова бяха домакини
на румънските си приятели от
втори клас от училище „Спиру
Харет”. Миналата година по повод
конкурса „Децата от двата бряга
на Дунав” те са гостували в Олтеница и са разменили рисунки с
цел образователно партньорство
за опознаване на културата на
другите. Този път културният об-

Т

мен между учениците се състоя в
изготвянето на презентации, картички и други, с което се очаква
да се задълбочат познанията едни
за други.
Същият ден 5а клас с ръководител Иванка Павлова посрещна
петокласници от училище „Неагое
Басараб» водени от Марчела Кукуяно. Това бе първата им среща по
линията на проекта «Еклиптика на
брега на Дунав». Децата са общували преди това само виртуално.
За румънските си гости тутраканските деца бяха подготвили
вкусна почерпка в класните си
стаи, подаръци, както и разходка
из града – показаха им Рибарската

махала, Дунавския парк, музеите.
Денят за гостуване е избран
специално от румънските уче-

ници – в знак на уважение пред
празника на българската просвета
и култура.
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Награди за празника на просветата и културата
Под звуците на Духовия оркестър, на 23 май, залата на Обредния дом се изпълни с дейци на
просветата и културата от община
Тутракан.
Те бяха поздравени от зам.-кмета Румяна Капинчева, която връчи
три индивидуални награди на традиционната церемония-коктейл
подготвена от местната администрация и Общинският център за
извънучилищни дейности.
Специален плакет и тридневен пакет за участие в "Морска
академия - Лято`2011" в курорта „Слънчев бряг” получиха за
постижения в образователната
сфера - пом.-директора на СОУ
„Йордан Йовков” Стефка Станкова, в направление „Изкуство”- на

Награда за Стефка
Станкова...

... и за Доротея
Бальовска

Доротея Бальовска и в направление „Култура” – на Ценка Бойчева.
Поздравителен адрес от РИО Силистра бе връчен на Габриела
Петрова, учителка от ЦДГ „Славянка” за успешно представяне
на националната конференция
„Водим бъдещето за ръка”.
Със свои картини подредени в
залата, в празника взеха участие
талантливите ученици на Аурел
Стоянов - Елена Тодорова, Айлин
Мутиш, Пламен Христов, Васко
Драганов и Саваш Сюлейман.
Възпитаниците на Володя Иванов - Манол, Николета, Мария и
Христина, които едва от 5 месеца
свирят на китара, акомпанираха
на момичетата от ВГ „Вива тийнс”.

Габриела Петрова

Духовият оркестър

Младите китаристи

Випуск``2011 има бал!
Калина ГРЪНЧАРОВА
Още едно ято млади
хора и тази година поема

своя път, разперило волно
и безгрижно своите емоции – това са дванаде-

сетокласниците от СОУ
„Йордан Йовков” и СОУ
„Христо Ботев”. Мату-

12 б клас, СОУ "Йордан Йовков"

12 а клас, СОУ "Йордан Йовков"

Отличие за музикалния талант
на Стефани Илинколова

рите са зад гърба им, за
резултатите има все още
време, а голяма част от
тях вече са готови да
щурмуват и Алма Матер.
За абитуриентите 24-ти
май по традиция остава
ден незабравим. Те са в
центъра на вниманието
на всички. И този път
празничния ден не направи
изключение. В двете средни училища в Тутракан
отличниците-абитуриенти
бяха наградени, за тях бяха
приповдигнатите поздравления, много цветя, целувки и пожелания.
Да, празник е! 24-ти май!
А балът? Абитуриентският бал!
Целият град е меко казано пощурял по абитуриентите. И този път се спази
традицията по централната улица „Трансмариска”
да премине шествието на
момичетата и момчетата.
Дълги рокли и шлейфове,
даже и кринолини, стегнати костюми, лежерни
модни облекла, аксесоари
в тон, ах! високите токна стр. 5

Ангел Ганев от 12 б клас, СОУ
"Йордан Йовков" и Айлин Мутиш
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Един роман, който не се забравя
Теменужка САВОВА,
Клуб "Млад журналист”
много интерес и вълнение
посрещнахме автора на
романа „Когато боговете
спяха” Николинка Вълкова в
нашето училище – СОУ „Йордан
Йовков”. На 20 май проведохме
творческа среща с нея, която се
водеше от Таня Христова.
На многобройните въпроси от
присъстващите авторката даде
изчерпателни отговори, които
разкриха подробности около
Баташкото клане, около факта

С

как Европа научава за позорния
геноцид над нашия народ, как се
е родила идеята за написването
на романа. Николинка Вълкова
наскоро се завърна от Батак, където беше, за да представи своята
книга. Тя сподели с нас голямото
си разочарование от разминаването между очакванията й от тази
среща и реално случилото се там.
Веднъж започнал да чете романа, човек забравя за всичко и
съпреживява историята на героите му. Трудно е да се прекъсне
прочитът, защото действието

увлича и грабва, картините на
насилие се редуват една след
друга, връхлитат те смесени
чувства на гняв и състрадание,
на болка и протест, на горест и
безутешност. След прочита на
романа ,,Когато боговете спяха’’
ние ставаме по-съпричастни към
драматизма на едно жестоко
историческо събитие на XIX век,
а именно Баташкото клане.
За да запознае гостите, които
са нямали възможност да прочетат романа, Валери Змеев от 8б
клас прочете откъс от книгата.
Неговото изпълнение развълнува
дори и самата авторка. Тя сподели, че едва сега осъзнава силното
въздействие, което е успяла да
предаде на читателите си.
Николинка Вълкова разказа и
интересни моменти от своя живот,
за това как е започнала да пише и
как е създала последния си роман
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Маргарита Димитрова
с приз "Учител на годината”

и какви са новите й творчески
проекти. Възхищавахме се на умението й да разказва увлекателно,
да увлича аудиторията с интересните примери, които подбираше.
Ученици от различни възрастови групи присъстваха на срещата
и с неприкрит интерес слушаха
авторката. Най-малкият слушател бе едва в първи клас. Всички
имахме възможност да зададем
своите въпроси, а тя отговори на
всеки един с усмивка и разбиране.
Накрая водещата поднесе букет
цветя на гостенката. Тя получи и
празничния брой на ученическия
вестник „Криле”, сборници със
стихове на млади таланти от
нашето училище.
Дълго ще помним вълненията
от този ден и с нетърпение ще
очакваме нови срещи с нашата
съгражданка. Убедени сме, че
такива ще има.

П

реподавателката по история и цивилизации в СОУ „Христо
Ботев” Маргарита Димитрова получи нова награда по време на
I-та церемония „Учител на годината – България`2011” проведена
на 25 май в София. Организатор на събитието е Фондация „Кузманов” с
основен партньор Асоциацията на демократичните синдикати и медийни
партньори - BBT, TV7 и bTV.
Интересното при тези номинации
е, че те са в три категории и се
извършват за учители от ученици,
учители и директори. Маргарита
Димитрова е получила награда в
категория „Учител-ученик”. Тя е
била номинирана от свои ученици
от Випуск`2000.
„Ние търсим най-добрите учители
от България не само като професионалисти, а и като личности без
значение в кой български синдикат
членуват”, поясниха организаторите.

Азбука на оцеляването – подготовка на децата за действие при
бедствия, аварии и катастрофи

Север ЮМЕР,
учител в ЦДГ ”Мир”,
с. Калугерене, община Главиница
елта и смисълът на обучението на най-малките деца за действия в
бедствени ситуации могат да се
разглеждат под различен ъгъл.
Подходяща ли е за въздействие
предучилищната възраст или е
твърде ранна за „среща” на детето
с опасностите на околния свят за
формиране на знания и умения за
адекватно поведение в бедствени
ситуации? Малкият жизнен опит,
липсата на знания и умения за
адекватно поведение в бедствени
ситуации правят от детето потенциален потърпевш. Това е важна
предпоставка и показва, че тази
тематика има своето място в
детската градина. Началото на
обучението трябва да се постави
в предучилищна възраст, ако
искаме да положим основите и да
постигнем оптимални резултати
при прилагането на знанията и
уменията в такива ситуации.
След излизане на Инструкция
№2 от 05.07.2004 г. вече е факт
задължителната учебна програма
за детските градини - обучение за
действия при бедствие, аварии
и катастрофи. За тази цел си
поставихме важната и амбициозна задача да създадем трайни
умения у децата за начините на
поведение за защита при такива
критични ситуации. За това в годишният план на ЦДГ ”Мир” бяха
отбелязани планираните открити
ситуации пред родители с такава
тематика. Също така веднъж седмично извън регламентираните
ситуации, се работи с децата с
теми по „Бедствие, аварии и катастрофи” и „Безопасно движение
по пътищата”.
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Докладът «Азбука на оцеляването – подготовка на децата за
действие при бедствия, аварии
и катастрофи» на Север Юмер,
детска учителка в ЦДГ «Мир»,
село Калугерене, община Главиница бе класиран за участие в
Националната конференция по
предучилищно възпитание «Водим бъдещето за ръка».
Авторката го представи лично
по време на четвъртото издание
на конференцията, проведена
в началото на миналия месец в
Стара Загора.
През настоящата учебна година
се изготви тематичен план, който
обхваща два етапа на работа:
Първият етап премина в теоретично проучване на проблема. В
търсене на подходяща литература
за обогатяване на познанията ни
като педагози, за различните природни бедствия, както и в търсене
на материали, които се предлагат
за работа с деца. За целта потърсихме помощта и съдействието на
„Гражданска защита” гр.Силистра
и получихме тяхната подкрепа
като ни бяха предоставени материали с които разполагат. Някои
от тях са: ”Мерки за защита”, ”Потенциални опасности”, „Азбука на
оцеляването” и „10 правила за
оцеляване”.
Използвахме Книга за учителя
в начален етап, представляваща
методология за въвеждане на
ефективни и модерни методи за
обучение за защита при критични
ситуации. Важен компонент от
методическите разработки е използването на нови, интерактивни
и иновативни методи на обучение
с цел повишаване привлекателността и качеството на учебното
съдържание и повишаване интереса на децата. Предлагането на учебни помагала и други
материали необходими за такъв
вид ситуации са все още недостатъчни. За онагледяване на игрово
познавателните и практически
ситуации използвахме книжки
от поредицата „Ръка за ръка”,
книжката „Моята безопасност”
за Подготвителна група, постери
за отделните природни бедствия
и пожари, снимки от Интернет.
Вторият етап се свързва с работата на учителя, като субект на

управление и организиране на
педагогическо взаимодействие. Водещите ни задачи в този етап бяха:
- осъзнаване здравето, като
ценност;
- осъзнаване причината за
бедствията;
- разширяване и конкретизиране на понятията;
- запознаване с труда на хората, които се грижат за нашата
безопасност;
- правила на поведение за
защита при критични ситуации.
Очертаха се затруднения, които
се срещат при подготовката на
децата за действия при такива
бедствени ситуации, а именно:
- липсата на отделна методология или Книга за учителя в
предучилищното образование,
включваща методични разработки съобразени с възрастта на
децата;
- недостатъчното разнообразие
на учебни помагала и нагледни
материали- плакати, постери и др.
- при работата с децата – трудното усвояване на необходимите
знания и умения за адекватни
действия, поради липсата на
представи у децата за бедствени
ситуации.
Овладяването на знания и формиране на умения за защита и
самозащита се постигат чрез
различни по вид педагогически
ситуации - практически и игрови.
Съобразно това определихме и
методите на педагогическото взаимодействие: беседа; демонстрация на DVD на отделни картинки и
пускане на видеофилми; четене
на художествени произведения;
рисуване; моделиране; различни
дидактични игри. Умелото им
съчетаване дава възможност
за осмисляне и овладяване на
информацията от децата, като се
стремяхме тя да бъде поднесена
по достъпен начин, съобразявайки
се най-вече с възрастовите норми
и детския им опит. Подбраните
дидактични игри активизират речника на детето и го обогатяват със
специфични термини, формират
овладяване на игрови дейности,
които дават по траен резултат и
богати възможности за формиране на безопасно и адекватно
поведение при бедствени ситуации. Такива видове дидактични
игри са: „Вълшебни картинки”,

”Любопитното свраче”, ”Избери
и закачи”, ”Вълшебното звънче”,
”Отговори и оцвети” и др. Когато
в тях има състезателен елемент
се развива съобразителността,
наблюдателността, стига се до
самоорганизация и самоконтрол
при малките възпитаници. Децата трябва да знаят начините за
оцеляване в критични ситуации,
без разбира се да се пренебрегва
отговорността на възрастните.
В работата си с децата се спряхме на следните бедствия - гръмотевична буря, наводнение,
земетресение и пожар.
При разглеждане на темата за
„Гръмотевична буря” си поставихме следните:
I. Цели:
- Да се усвоят знания за същността на природното явление;
- Да се информират за опасните
места по време на гръмотевична
буря и мълния;
- Да се усвоят основни правила за поведение в такъв вид
ситуации.
II. Задачи :
- Възприемане и разпознаване
на бедствието и обаждане на
тел.112;
- Избягване на опасните места,
където е възможно да се появят
светкавици и гръмотевици;
- Спазване на правила за безопасно поведение;
- Различаване на правилни и
неправилни действия за защита.
III. Понятия :
Гръмотевична буря, мълния.
Следващата тема, с която децата се запознаха беше „Наводнение”, където наблегнахме на
следните:
I. Цели :
- Усвояване на знания за същността на наводнението и опасностите, които предизвиква;
- Изграждане на правила на
поведение при внезапно наводнение;
II. Задачи:
- Различава наводнението от
другите природни бедствия;
- Осмисля и разбира опасностите, които застрашават живота
и здравето на хората;
- Усвоява правила на поведение
при наводнение, когато е у дома
и на открито;
- Осъзнава опасността от удавяне при порой и наводнение;

- Разбира опасността и реагира
чрез обаждане на тел. 112.
III. Понятия :
Наводнение, порой.
При разглеждане на темата
„Земетресение” си поставихме
следните:
I. Цели:
- Усвояване на знания за същността на земетресението, като
неочаквано бедствие с голяма
скорост и различна разрушителна
сила-звуци, трептене на земята и
разрушаване на всичко около нас;
- Разбиране на опасностите, които предизвиква земетресението,
като бедствие;
- Усъвършенстване на правила
за безопасно поведение преди, по
време и след земетресение.
II. Задачи:
- Различава земетресението от
другите природни бедствия по
неговите характеристики - звуци,
трептене на земята и разрушаване
на всичко около нас;
- Спазва указанията на учителите за организирано извеждане
от сградата;
- Ориентира се към безопасните
места в стаята и безопасното
придвижване към тях.
III. Понятия:
Земетресение, евакуация, безопасно поведение.
Следващата тема, с която децата се запознаха беше „Огънят
приятел и враг на човека”, където
наблегнахме на следните:
I. Цели :
- Изграждане на представа за
понятието „пожар”, като бедствена ситуация;
- Осмисляне на опасностите,
които се крият в играта с огъня;
- Овладяване на основни правила за безопасно поведение при
възникване на пожар.
II. Задачи:
- Незабавно позвъняване на
тел.160 или 112;
- Разбира силата на пожара и
опасността на играта с огъня за
предизвикването му;
- Изброява дейности, с които
може да се предотврати или намали пожара;
- Познава основните правила за
безопасно поведение при пожар.
III. Понятия:
- Пожар, евакуация, пожарникар, пожарогасител и др.
След проведените игрови и

практически ситуации изводите,
които направихме са следните:
Бедствените ситуации, като недостатъчно добре позната тематика ни заинтригуваха и привлякоха
вниманието ни като се повиши
нивото на информираност по този
проблем, което осигури системност и целенасоченост, внедряване на нови идеи и използване на
различни методи за работа с деца.
За да приобщим родителите
към подготовка на децата за
действие при бедствени ситуации
организирахме срещи, дискусии
и беседи. По този начин те получиха необходимата и нужна
информация за начините на безопасно поведение при критични
ситуации. Постигнахме взаимодействие между родител-детеучител, поставени пред общата
цел опазване живота и здравето
на нашите деца.
В основата на подготовката на
децата за действие при критични
ситуации наблегнахме на игровото действие, при което по-лесно
и по-трайно се усвояват знания
и умения, а познавателното съдържание се представя в близка
и привлекателна дейност.
В заключение можем да подчертаем, че играта предизвиква
интерес, пробужда различни
емоции и благоприятства адаптивността на детската личност.
Тя е доминираща и предпочитана
от детето дейност. Заложена в
основата на сложните за крехката
им възраст познания за бедствени
ситуации може по естествен и
непринуден начин: да обобщи
детските знания, да активизира
познавателното отношение към
обектите, да формира отговорно и
адекватно поведение, да съдейства за превенция на бедствени
ситуации, да развива интелекта
на детето.
Необходимо е всички ние да
работим активно и целенасочено
за усвояването и изграждането
на трайни знания и умения за
действие при бедствени ситуации,
които ще помогнат за запазване
на живота и здравето на малките
ни възпитаници, защото нищо не
си заслужава толкова, че да се
рискува сигурността и емоционалното здраве на детето.

5

общност

27 май 2011 г.

Випуск``2011 има бал! Празнично шествие на 24 май
в гр. Главиница

Калина ГРЪНЧАРОВА
Един по-различен, по-емоционален 24 май отбелязаха тази
година в гр. Главиница. Учениците
от петте училища на територията
на общината заедно празнуваха
и се веселиха. Пъстроцветното
шествие от най-малките до найголемите ученици, техните учители и културни деятели премина
по централната улица и стигна
до градския стадион. Към тях се
присъедини цялото общинското
ръководство – кметът Насуф Насуф, председателят на Общинския
съвет Расим Рафет, зам.-кметовете Данка Милчева и Месут Алиш,
секретарят на Общината Танер
Хаккъ и началникът на управление
„Образование” Хюсеин Хамди.

Теодора Тодорова и Тихомир
Георгиев от 12а клас

кръг по български и литература.
Кристиян Валентинов Тодоров
от СОУ „Васил Левски” е отличен
със същото отличие за отличната
си оценка в областния кръг на
олимпиадата по география и
икономика, класиран на общински
кръг на олимпиадата по математика, по химия, по физика и
астрономия.
За сходни високи успехи в учебния процес награди получиха още
Фахрие Аптиляз Шабан, от СОУ
„Васил Левски”, която за отличната си оценка на есе на областната
конференция по литература вече
е приета студентка във Великотърновския университет, Юмюгюл
Емилова Чавдарова от ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, с. Сокол и
Сибел Фераим Юдаим, ученичка

от стр. 1
чета… Блясък! Шумно зрелище, клаксони, вувузели,

Отличникът Здравко
Григоров, 12 б клас

много „Мерцедес”-и, едно
„Транбант”-че, яростен
вой на рокерски мотори…
Върховна емоция!
Кавалкадата от автомобили се отправя към
залата в „Data park”, където по червен килим като
в Холивуд абитуриентите
пристъпват посрещнати
от зам.-кмета Румяна Капинчева, председателя на
Общинския съвет Любомир Боевски и нач.-отдел
„Образование и култура”
Светла Змеева.
И… отново поздравления!
И отново награди, този
път от Община Тутракан
– за двамата отличници на
Випуск``2011 Здравко Григоров и Тодор Кръстев; за

Танцьорът Симеон Стефанов със специален плакет

постигнати високи резултати в областта на танцовото изкуство – Милена
Младенова, Нора Чимидялкова, Теодора Тодорова,
Красимир Великов, Илиян
Илиев, Ненка Николова и
Симеон Стефанов; за постигнати високи резултати в областта на музикалното изкуство – Божидара
Иванова и Стефани Илинколова; за постигнати високи
резултати в областта на
самодейността – Димитър
Иванов и Кристиян Калчев
и за постигнати високи

Милена Младенова като
истинска принцеса в залата

Тутракан ме дари...
от стр. 1
тук и иска да запали свещичка
за здраве и за Бог да прости.
И излезе Любка, съпругата на
свещеника, отвори църквата,
запознахме се, влязохме вътре,
запалихме свещичка за здравето
на нашите близки, на нас самите
и на всички. За съжаление имаме
много скъпи приятели, които вече
не са сред нас, но мисля, че беше
едно общение с тях в тази църква.
Любка ме изпрати с много внимание, тя беше сдържана, но много
приятна. На нея, и на всички, с
които се запознах, на онази творческа личност – зам.-кметицата
Румяна Капинчева, на тази хубава
„Лодка” – ресторант-хотела, в
който ме приеха толкова сърдечно
и аз преспах там и гледах залеза
и Дунава. И получих една картина,
която е точно залеза – в Дунава
потъващо слънцето край Тутракан.
Тя седи точно срещу вратата на
спалнята ми и сутрин, още преди
да съм си измила очите, ме посреща залезът над тутраканското
парче Дунав.
Много приятно се почувствах,
получих много обич в Тутракан
и много такива малки и големи
знаци на симпатия и добронамере-

ност. Желая здраве, настроение,
успех на всички в този край.
- Какво ти носи обичта на хората?
- Да, има хора, които ме обичат
и това ми носи здраве, настроение, кураж.
- Много важни неща...
- Да, най-важните неща. И когато ми е чоглаво такова, обличам
се и тръгвам по улиците, и срещам непознати хора, замислени,
сериозни, смръщени понякога и
вдигайки поглед към мен изведнъж лицата им се озаряват, стават
красиви. И казват: ”Добър ден!”. И
отминават. Аз мисля, че и на тях
нещичко се е закачило от тази
взаимност. Това е нещо, което не
може да се плати с никакви банкови сметки, с никакви парични
знаци, въпреки че пожелавам на
тутраканци много парични знаци
към здравето, за да могат да го
поддържат, за да могат да имат
интереси освен да се нахранят
физически, да се нахранят и
духовно и да имат едно сравнително спокойствие, един баланс
между нещата. Да имат вяра и то
не напразна, защото има толкова
хубави неща в този живот.

Севаш Сюлейман с награда
от Община Тутракан

резултати в областта на
изобразителното изкуство
– Севаш Сюлейман, Тодор
Кръстев и Тунджай Тунай.
И после… музика, танци
и веселие до зори!
До тук приказката не
свършва – на 26 май в КК
„Албена” бе същественото
продължение на абитуриентския бал. Там бе поразлично, с морски бриз,
нови вълнения, пясък между
пръстите и… един спомен
за цял живот!
На добър час, момичета
и момчета!

За дейците на образованието и
културата, за учениците и всички
гости специални приветствия поднесоха кметът на Община Главиница Насуф Насуф и началникът
на образователното управление
Хюсеин Хамди.
През настоящата учебна година
в Главиница бе въведен един нов
начин на извънучилищна работа.
Учениците от всички общински
училища бяха привлечени към
различни самодейни форми. Така
пред всички на стадиона наученото показаха Духовият оркестър, Мажоретната група, в която
участват ученици от училищата в
Листец, Сокол и Главиница, детският танцов ансамбъл съставен
от ученици от с. Стефан Караджа,
Зафирово и Главиница, детска
вокална група.
Един от най-вълнуващите моменти по време на тържеството
бе връчването на награди на
отличили се ученици. Наградата
„Ученик на годината в Община
Главиница” тази година бе присъдена на Ваня Емилова Стойчева,
ученичка от СОУ „Васил Левски”
в гр. Главиница. Тя е четвърта на
националната олимпиада по география и икономика, класирана
на националната олимпиада по
история и цивилизация с отлична
оценка, на областната олимпиада
по химия, на общинския кръг на
олимпиадата по математика, много добро представяне на областен

Ученик на годината - Ваня Стойчева...

...и Кристиян Тодоров

от ОУ „Иван Вазов”, с. Зафирово
– постигнала максимален брой
точки в два модула в състезание
на Сдружение на българските начални учители, което й дава право
на участие на национален кръг.
Директорът на СОУ „Васил Левски” в Главиница Еленка Борисова
поздрави учениците и абитуриентите и им пожела да са силни,
мъдри и борбени. Тя връчи също
награди от името на училището.
Един последен, прощален валс
танцуваха абитуриентите и пуснаха в небето шарени балони.
А балът им бе снощи в курорта
„Слънчев бряг”. Успешен старт
и късмет!
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С „Приключенията на едно сандалче” се
запознаха децата от ЦДГ „Патиланчо”
П
Марияна ДИМИТРОВА
о повод инициативата „Голямото малко
четене” и 24-ти май,
децата от ПГ „Сладуранчета” на ЦДГ „Патиланчо”се
срещнаха с Румяна Капинчева и нейната книга „Приключенията на едно сандалче”. Децата задаваха
интересни въпроси и разсъждаваха около недотам
ясни за тях неща. Според
тях писател можел да бъде
всеки, който може интересно да разкаже и напише
някаква случка или писател

е този, който има
много подвързани
бели листи и на
тях пише буква по
буква. Децата се
интересуваха как
Сандалчо е разговарял с неговите приятели Ботушко, Кубинко и Джапанко,
къде е истинският Сандалчо, колко
книги е написала
авторката, има ли
и други интересни
книги за деца, а Али,
която години наред

Поетично

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Детство мое далечно
Гледам моята къща –
няма тя три липи,
готова е да падне
и това ми тежи.
И малката уличка сякаш повехна,
няма го шумния детски смях.
Опустяло е всичко така,
че ме хваща страх.
слуша повече английска
реч, попита има ли книги
на английски език.
Най-големият спор
се разрази около това
как точно е направила
истинската книга, която виждат в момента
(децата смятаха, че
писателят прави всичко
сам - и пише, и издава, и
подвързва и илюстрира).
Освен, че им представи
откъси от книгата,
Румяна Капинчева проследи и нейния път – от

идеята - забелязаното
сандалче, в едно ателие
за ремонт обувки, до написването на компютър,
редактирането, илюстрирането, отпечатване и
разпространението. И
всичко това - много увлекателно и интересно.
Авторката подари по
един екземпляр от „Приключенията на едно сандалче” на всички групи,
части, от която децата
слушат всеки ден преди
следобедния сън.

Общински турнир по канадска борба:

Георги Кръстев е абсолютен победител
В
Калина ГРЪНЧАРОВА
четвъртия общински турнир по канадска борба за
юноши и мъже, който се
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Под зоркото око и напътствията
на главния съдия – световният и
европейски шампион Красимир
Костадинов, състезанието се превърна в атракция. След оспорвани

Детство мое, бурно и волно –
нахлуват спомени в мойта глава.
Где сте вий, приятели мили,
аз искам да ви видя сега.
Едни са си тука, други пък не,
но забрава не тегне на мойто сърце.
Пътечката – там е, към Дунава води,
но няма ги вече рибарите добри.
И мъка наляга, душата гори –
нищо не се връща тъй както преди.
Вървя аз по тебе, уличке стръмна,
обичам те още тъй кат` тогаз,
Години много са минали вече,
но знай - не бих те забравила аз.

Спорт

Offroad в Нова Черна
На 11 юни в местността „Калето” край с. Нова Черна ще се проведе
състезание по Offroad. Началото е от 10:00 часа.
Това е второто състезание организирано от местния предприемач
Чавдар Владимиров.

Футбол

Победителят в кат. над 80 кг и в абсолютната категория
Георги Кръстев с треньора си Красимир Костадинов

Ангел Ганев победи на финала
Ерсун Хасан в кат. до 75 кг (юноши)

проведе в рамките на Майските
дни на изкуството, културата и
спорта, участваха 35 състезатели от „Херкулес” (Тутракан),
„Гладиатор” (Разград), Русе и
Кубрат. Схватките се проведоха
на открито в парк „Христо Ботев”
и бяха наблюдавани от множество
любопитни граждани.

битки, включително и с прилагане
на „връзване на ръце с каиш” в
шестте категории бяха излъчени
призовите тройки.
В категория до 65 кг при юношите победи бронзовият медалист от последното Европейско
първенство по канадска борба в
Анталия Йолиан Христов. След

него останаха Николай Петров и
Христо Иванов.
Ангел Ганев е първи в категория
до 75 кг (юноши) побеждавайки
на финала Ерсун Хасан. Трети се
класира Тодор Тодоров. В третата
юношеска категория – над 75 кг,

(Разград). Победа завоюва тутраканският състезател. Трети в
категорията е Димитър Димитров.
Финалът при най тежките – над
80 кг, се повтори и в абсолютната
категория – Георги Кръстев срещу
Ивайло Василев. И двете схватки

Отборът на Белица не успя да се противопостави на един от лидерите
в Североизточна „В” група – „Макак” (Шумен). В играния мач на 22 май
на стадиона в Белица домакините удържаха равенството до последните
минути, когато получиха попадение за крайното 1:2. Момчетата на Димо
Денчев започнаха по-добре мача, но през първото полувреме не бяха
отбелязани голове. Второто полувреме започна добре за гостите, когато
в 49 мин. те поведоха с 0:1. „Белица” успя да се върне в мача, когато за
нарушение в наказателното поле, зад топката застана Спасов, който бе
безпогрешен за 1:1. Но в 84 мин. отново колективна грешка в защитата
позволи на гостите да си тръгнат с пълния комплект точки.
Така, след тази загуба, отборът е с 37 точки и заема 9-то място във
временното класиране с голова разлика 40:40. В следващия кръг на 29
май „Белица” гостува на Черноломец.
Инф.: Кворум Силистра
Убедителна победа с 0:5 над „Добруджанец” (Алфатар) извоюва
при своето гостуване „Спортист” (Преславци) в среща от 18-я кръг на
„А"ОФГ - Западна група.
С равен резултат - 2:2, завърши двубоят между „Заря” (Цар Самуил)
и „Левски” (Главиница).

Шахмат
По повод Международния ден на детето, Шахматен клуб
„Трансмариска”-Тутракан, организира турнир за деца, който ще се
проведе на открито на 4 юни от 10.00 часа на шахматната дъска в
парк „Христо Ботев”. При лошо време - в шахматния клуб, уточняват
организаторите.
След турнира, кандидат майсторът на спорта Бехчет Патраклъ ще
проведе сеанс на 6 дъски. Ще бъдат раздадени грамоти и награди.

Спешно
Схватка между Йолиан Христов
и Калоян Николов

Ивайло Василев със златен
медал в кат. до 80 кг (мъже)

първи се класира Калоян Николов
побеждавайки Йолиан Христов.
Почетното трето място зае Ерсун
Хасан.
При мъжете в категория до 80
кг оспорван двубой се получи
на финала между Ивайло Василев от „Херкулес” (Тутракан) и
Ивайло Йорданов от „Гладиатор”

победи Георги Кръстев. Трети до
80 кг остана Димитър Веселинов
от „Гладиатор” (Разград), а в
абсолютната категория, трети е
Димитър Димитров.
Призьорите получиха грамоти
и съответно златен, сребърен и
бронзов медал.

търси квартира под наем младо
семейство с дете. Може и къща.
Моля за сериозни обаждания.

GSM: 0885 478 514

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

хоби
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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”
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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
30.05 - Понеделник
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Руло Стефано - 300 гр. - 2.50 лв.
Млечна баница - 150 гр. - 0,80 лв.
Общо: 4.20 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофени кюфтета с гарн. - 300
гр. - 2.40 лв.

31.05. - Вторник
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Домати с ориз - 300 гр. - 2.00 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.80 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско със зеле - 300 гр. - 2.90 лв.

1.06. - Сряда
ОБЯД
Супа пиле - 350 гр. - 1.20 лв.
Картофена яхния - 300 гр. - 1.50 лв.
Мляко с ориз - 250 гр. - 0.60 лв.

Общо: 3.30 лв.
ВЕЧЕРЯ
Пиле с картофи - 300 гр. - 2.50 лв.

2.06. - Четвъртък
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 1.00 лв.
Пиле със зеленчуци - 300 гр.
- 2.50 лв.
Макарони на фурна - 250 гр. 1.00 лв.
Общо: 4.50 лв.
ВЕЧЕРЯ
Тас кебап - 300 гр. - 2.80 лв.

3.06. - Петък
ОБЯД
Шкемби чорба - 350 гр. - 1.20 лв.
Боб яхния - 300 гр. - 1.00 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.
Общо: 2.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Кюфтета на скара с гарнитура 300 гр. - 2.80 лв.

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

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Той е малък, но вече знае…
Ч

етиригодишният Виктор Горанов е от Тутракан. Сами се
досещате, че за хлапе на неговата възраст ежедневието и светът
наоколо са изключително интересни. Със съдействие на майка му
- адвокат Елка Горанова, която събира неговите словесни бисери в
профила си във „Фейсбук”, и читателите на в. „Тутракански глас”
стават съпричастни с тях.
Ако и вашите дечица „ръсят” подобни бисери можете да ги
изпращате на e-mail: tgbg@abv.bg или на адрес: 7600, Тутракан,
ул. „Трансмариска” 6, ет.3, редакция на в. „Тутракански глас”.

- Мамо, тази лелка е калинка!
Лелката се оказа към 60-те, достолепна дама, облечена в червена
блуза на черни точки! Желязна логика има хлапето!
Анатомични размисли:
- Има човешки дроб!
- Да, има бял дроб, и черен!
- Да, и червен, и зелен...
- Аз дръшам дръжката, дето я държеше баба!
Как не му се завърза езика докато го каже - не знам. Всякакви опити
да разясня, че правилно е "държа", а не "дръшам" останаха безуспешни.

хрумна на младия гений да пита беше: "Това петел ли е?" (само като
отметка: агнето приживе е било двадесетина оки) След последвалия
кикот, възмутено попита защо се смеем. Две минути по-късно възкликна: "Я, какви сладички очички има!" и бръкна в едното око! Че и ми
предложи да го хапна.
Днес, в 13.30 откривам, че Виктор е подлудил баба си, докато тя се
опитва да го приспи. Намръщвам се и с най-ледения си тон заявявам:
"Заспивай, Викторе, след малко ще дойда да проверя дали спиш и ако
не - ще те накажа!”
Две минути по-късно Виктор тихичко казал на баба си: "Бабо, оставяй тази кръстословица и заспивай, че мама, ей сега, ще дойде да те
провери дали спиш и ще те накаже!”

- Вики, съблечи си дрешките от градината, че трябва да ги занеса в
коша за пране!
- Да си съблека дрешките от градината, иначе ще ме носиш за пране
ли?

Виктор брои: "108,109,1000!"
А след известни разяснения: ... "1001,1002...1009, много-о-о!"
Тези две кучета са приятели. И те си махат с уши, защото нямат ръце.
Виктор гледа с почуда закланото агне, проснато на кухненската маса
на баба му. Бабата усърдно разфасова месото. Най-мъдрото, което

- Бабо, ти защо ще ходиш на работа?
- Ами, защото ми трябват парички!
- И за какво ти трябват пари? Нали купихме 10 калинки и пръчки
(бонбони във формата на калинки и захарни пръчки).

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.

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник

- Мамо, защо тази крушка свети толкова тъмно?

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”

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

Честит рожден ден
и да почерпят:

29 май – Мария ПЕТРОВА, фирма „Св. Тереза”, с. Сяново
29 май – Севгинар АМЗА, общински съветник от ДПС, ОбС-Тутракан
29 май – Абил ДАУД, Кмет на с. Коларово, община Главиница
30 май – Севинч ДАИЛ, деловодител, Община Главиница
31 май – Боян ДИМИТРОВ, еколог, Община Главиница
1 юни – Маргарита ИВАНОВА, учител, СОУ „Йордан Йовков”
1 юни – Пламен ПЕТРОВ, гл.експерт „Общински пазари”, Община
Тутракан
2 юни – Сюзан ХАСАН, общински съветник от ДПС, ОбС-Тутракан

Заповядайте!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

гр. Тутракан

3 юни – Калоян КАЛИНОВ, техн.сътрудник, Община Тутракан
4 юни – Хюсеин ХАМДИ, Началник на управление „Образование”,
Община Главиница
4 юни – Живка БОЧУКОВСКА, архитект, Община Тутракан
5 юни – Борислава КОСУЛИЕВА, 10б клас, СОУ „Йордан Йовков”
7 юни – Невяна ИВАНОВА, ст.счетоводител, Дирекция „Социално
подпомагане”-Тутракан
7 юни – Любомир ТРИФОНОВ, охрана, Община Тутракан
8 юни – Мария ТОДОРОВА, хигиенист, СОУ „Йордан Йовков”

СМЯХ
Блондинка се връща разтревожена
вкъщи и пита мъжа си:
- Къде са децата?
- На английски.
- Оффф, добре: Where are the children?
Един габровец вика на минаващ работник: - Хей, приятел в двора ми има
заровено имане, ако го изровиш ще го
поделим по равно.
- Ааа…не искам, на един друг цял
кладенец направих, без да открия друго
освен вода.
от
ня,

Следващият брой на в. "Тутракански глас"
очаквайте на 10 юни 2011 г. В него ще намерите пълен репортаж за националния поход
"По стъпките на четата на Таньо войвода".

- Ние нали бяхме на един пиТник?

“Тепсихора” ЕООД,

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

Дежурен синоптик: Любка КУМЧЕВА

Скъпи, наистина ли съм ти пратена
Господ?
Да, мила... Само не мога да си обясза какви грехове?!

Който вечеря ракия, закусва вода!
Дори и селяните ги вали град...

Новият шеф на КАТ обяви, че започва
война с рушветите... Явно досега са
били в мир!
- Какво ще стане ако КАТ и ДАИ се
обединят?
- Новата институция ще се казва:
ДАИ на КАТ!
Мъдрецът говори, когато има да каже
нещо, а глупакът - за да каже нещо.
- Скъпа, какво би направила, ако спечелим от тотото?
- Ще взема половината и ще те зарежа!
- Добре, уцелих тройка. Ето ти лев и
двайсе и се разкарай!
Жените харесват най-много у мъжете, вторичните полови белези - коли,
вили, дебели портфейли...

СУДОКУ

- Мамо, ние нали сме бели?
- Ами, бели сме!
- А като сме бели защо се виждаме?

ТАЛ ОН
ЗА
ОТС Т ЪПК А

ВРЕМЕТО

В петък ще преобладава слънчево време. Ще има
временни увеличения на облачността, но превалявания са малко вероятни. Вятърът ще отслабне. В
събота и неделя ще е предимно слънчево. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса и в неделя ще
са между 25 и 30°. В началото на следващата седмица отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в сряда.
Максималните температури слабо ще се понижат.

Виктор, размахвайки хилка /ракета/ за тенис на маса: "Мамо, какво
да ударя с тази бухалка?"

- Искам бяло такова!
- Ето ти!
- Не искам такова, искам СВЕТЛО БЯЛО!
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