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Един мъжки роман –
новата книга на Кармен Мишу
Премиерата в Тутракан е на 18 юни с участието
на поетесата Маргарита Петкова

Калина ГРЪНЧАРОВА
Представянето на новоиздадената книга на
Кармен Мишу „Тангра и
неговият син” се състоя
на 1 юни в пловдивската галерия „Тракарт” по
време на културните дни
„Пловдив чете”. При засилен интерес от публиката
е преминала премиерата на
книгата, а самата Божана
Апостолова от „Жанет

45”, издател на творбата,
е потвърдила, че това е
феномен, защото е имало
премиери и само с двама
души.
Кармен Мишу за първи
път издава книга в пловдивското издателство
и е впечатлена от начина
на работа. „Той се доближава до западния, каза тя.
Издателството се грижи
за всичко – аз бях поканена
специално като техен млад

Цена 0.50 лв.
Денонощна траурна агенция

"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

автор, който издава за
първи път. Те поеха абсолютно цялата организация,
което е твърде различно
от досегашния ми опит.
За първи път се чувствах
като гостуваща звезда.”
Книгата е представена
от литературния критик
Димитър Новков, един от
най-силните наши рецензенти. Самото предстана стр. 4

Жена с ДИК-синдром е спасена
в тутраканската болница
Калина ГРЪНЧАРОВА
Ханъмсер Али е 36-годишна жена от с. Зафирово,
майка на три момичета
и едно момче. Тя влиза в
болницата на 30 май. В
момента лежи в АГО на
тутраканската болница,
но дни преди това е била
спасена от явна смърт.
„Бях бременна в деветия

Мохамед
ХАЛАФ:

месец, но бебето беше
починало. Имах кръвоизливи
и благодарение на много
хора, и от кооперацията в
Зафирово и на докторите
Любомир Бойчев, д-р Стоянка Димова, д-р Богомил
Бойчев съм жива. Докторката много се грижи
за мен. Сега съм добре”,
лаконично обясни младата

жена.
Всъщност, тя е една от
щастливките, които са
извадени от костеливите
пръсти на смъртта след
ДИК-синдром. Смъртните
случаи в тази ситуация са
80%, сочи статистиката.
Това е четвъртия случай с
ДИК-синдром за тази година, уточни началникът на

АГО д-р Любомир Бойчев, и
всички са спасени.
24 банки с кръв, за които
болницата е заплатила
1500 лв. и изключително мощен антибиотик са
ползвани за лечението на
Ханъмсер, съобщи управителят на МБАЛ-Тутракан
д-р Кръстю Кръстев. „Нана стр. 3

Калина ГРЪНЧАРОВА
з съм журналист,
представлявам в
България кувейтския вестник „Ал Уатан”
за Балканите. Завършил
съм тук, в България, докторант в Софийския университет съм, където
преподавам политология.
Лектор съм и в Дипломатическия институт към
Външно министерство
– така Мохамед ХАЛАФ
представя себе си в едно
интервю специално за
читателите на в. „Тутракански глас”. Разговорът е по най-актуалната
тема от арабския свят
– протестите на милиони
млади хора и свалянето

на дългогодишни диктаторски режими.
- Какво се случва в арабските страни?
- Това е четвъртата
трансформация от диктатури в демокрации в
света. Първата беше в
Южна Европа, втората – в
Южна Америка, третата
– в Източна Европа и сега
в Арабския свят. Това е в
резултат на диктатури,
които потискат човешките права, не признават
правата на жените, правата на малцинствата, икономиката е под контрола
на мафиотски организации.
В резултат на всичко това,
младежта, която вече има
на стр. 3

Младите в арабския
свят искат демокрация
А

Политическа партия Демократи за Силна
България, информира гражданите на Община
Тутракан, че на 12 юни 2011 г. (неделя) в цялата страна ще се проведат отворени предварителни избори за кандидат за президент
от Синята коалиция.
Сега можем да изберем какво да бъде нашето лице пред света. Ние мислим, че трябва да бъде политик от новото поколение.
Такъв политик е СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ.
Той не е свързан с миналото, не е бил сътрудник на ДС, не е бил член на предишната
тоталитарна партия и същевременно няма
участие в прехода и обвинения като към
участниците в него.
Ние се обръщаме към всички демократично мислещи граждани от Община Тутракан,
към хората с ясни принципи, които обичат
правилата и искат България без политическа
корупция, да гласуват за СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ.
Изборите ще се проведат от 08.00 ч. до
20.00 ч. на 12 юни 2011 г. (неделя) в избирателната секция, която се намира на ул. Силистра №18 (бившият офис на „Съни такси”
и видеотека).
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ОБЩИНИТЕ

НОВИНИ
ДОМЪТ ЗА СТАРИ ХОРА НАВЪРШИ ДЕСЕТ ГОДИНИ
На 14 юни живеещите в тутраканския Дом за възрастни хора ще
отбележат неговата юбилейна 10-годишнина, съобщи директорът
на дома Юмит Кантаров. В предиобедните часове домуващите ще
бъдат поздравени от децата на ЦДГ „Патиланчо” и самодейци от
местното читалище.
Домът за стари хора бе открит през юни 2001 г. от тогавашният
зам.-министър на социалното министерство д-р Татяна Василева от
правителството на ОДС оглавявано от Иван Костов. Неговият пръв
директор бе Вяра Георгиева.
ПРЕДИЗБОРНО В БСП
Събранията по партийни организации в гр. Тутракан и селата приключиха, информира председателят на общинската организация на
социалистите Иван Недев. На 30 юни ще бъде проведена общинска
конференция на БСП, на която се очаква да бъдат утвърдени кандидатите за кмет на Общината, кметовете на населени места и листата
с общинските съветници на червените.
СТЕФКА СТАНКОВА Е НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА „НЕОФИТ РИЛСКИ”
По случай Деня на славянската писменост и българската култура,
пом.-директорът на СОУ „Йордан Йовков” Стефка Станкова е отличена с наградата „Неофит Рилски”, която й бе връчена на 2 юни
по време на педагогически съвет на училището от директора на
училището Соня Златарова.
ДЕНЯТ НА БОТЕВ И ПАДНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

10-16.06.2011 г.

Областният управител отмени заповедта
за временно възстановяване на спирките
за междусеелищните автобуси в Тутракан

О

бластният управител д-р
Владимир Янков отмени,
като незаконосъобразна,
заповедта на кмета на община
Тутракан (с № 678/10.05.2011 г.),
с която бяха въведени 2 временни
спирки, касаещи междуселищния
транспорт, до възстановяването и
утвърждаването им от Министерството на транспорта, съобщиха
от областния Пресцентър.
Областният управител е оправомощен да упражнява контрол за
законосъобразност, на основание
чл.32, ал.1, предложение второ
от Закона за администрацията.
Той бе сезиран за казуса от и.д.
началника на отдел „Контролна
дейност” в Държавна автомобилна инспекция (ДАИ) – Силистра и
жалба на превозвач. В обосновката си, с която отменя тази заповед,
Областният управител посочва
следните основания:
С решение на Общински съветТутракан (№ 811/28.04.2011 г.) е
възложено на кмета на общината

„да извърши необходимите действия, пред министъра на транспорта, за възстановяване автоспирка
„Стара автогара” и спирка „Парк
„Христо Ботев”.
Видно от заповедта на кмета
на община Тутракан е, че той
е излязъл извън пределите на
предоставените му правомощия,
като е разпоредил промяна в
републиканската транспортна
схема. Кметът на община Тутракан е задължил превозвачите по
маршрута Силистра - Тутракан
- София и обратно, да спират за
слизане и качване на пътниците
на спирка „Парк „Христо Ботев”
на територията на гр. Тутракан.
На превозвачите по маршрута Силистра – Тутракан – Русе
(В.Търново) и обратно е наредил
да спират и на автоспирка „Стара
Автогара”. При осъществяване
на административен контрол, областният управител е установил,
че кметската заповед е издадена
в пряко противоречие с чл.2, ал.

5, т. 2 и чл. 17, ал.2 от Закона за
автомобилните превози. Съгласно
посочените текстове, Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация” разработва републиканската транспортна схема,
която се утвърждава от министъра
на транспорта. Условията и редът
за утвърждаване на транспортните схеми, за осъществяване на
обществен превоз на пътници с
автобуси и леки автомобили са
изчерпателно посочени в Наредба
№ 2 /15.03.2002 г., издадена на
основание чл. 18 от Закона за
автомобилите превози (ЗАП).
Освен това, според горепосочения закон и наредбата, междуселищните автобусни линии
задължително се обслужват от
официално обявени от общините автогари и автоспирки по
съответните маршрути. Всички
превозвачи по линиите задължително използват автогарите и
автоспирките по изпълнявания
маршрут и спазват установеното

разписание. В населените места
с повече от една автогара, кметът
на общината определя автогарите,
които са начални, междинни или
крайни спирки по маршрута.
Автоспирките са елемент от
маршрутното разписание по утвърдена транспортна схема. От
това следва, че всяка промяна по
тях означава и промяна в самата
транспортна схема. Анализът на
текстовете на Закона за автомобилите превози и Наредбата към
него ясно показва, че кметовете
на общини не са компетентни
да извършват промени в републиканската транспортна схема.
Следователно – контролираната
заповед се явява неправилна и
незаконосъобразна, което налага
отмяната й, посочва в заповедта
си областният управител д-р
Владимир Янков.
Заповедта на областния управител подлежи на обжалване по
реда на АПК пред Административен съд-Силистра.

Читалищата проведоха извънреден конгрес
Пред паметната плоча на загиналите новочерненци по бойните
полета за свободата на България на 2 юни жителите на Нова Черна
отдадоха почит.
Тържествено слово прочете кметът на селото Нехат Юсмен.
Цветя на признателност поднесоха и малките жители на селото.

ЛУНАПАРК ЗА ДЕТСКИЯ 1-ви ЮНИ

Мариета СПИРОВА
32-ят извънреден конгрес на Съюза на народните
читалища, на който присъства секретарят на тутраканското читалище „Н.Й.Вапцаров” Анка Монева,
се проведе на 23 и 24 май в столицата. По нейна
информация, в България има над 3000 регистрирани
читалища, а на конгреса са присъствали 526 делегати
от цялата страна. Конгресът е извънреден, поради
приетите промени в Закона за народните читалища,
което е довело до промяна и в уставите на тези институции. Досегашният председател на Съюза проф.
Стоян Денчев си е дал отвод като председател, а
на негово място е бил избран Николай Дойнов, чиито
родови корени са от Тутракан.
На конгреса е присъствал и най-дългогодишният
читалищен деец, който е на 101 години, с година поголям от самия Съюз на народните читалища, който
тази година ще отбележи вековен юбилей от създаването си.
Гости на откриването на конгреса са били премиерът Бойко Борисов и кметът на София Йорданка Фандъкова, които са поздравили всички читалищни дейци
и са изразили готовност да помагат за в бъдеще.

Поздравителни адреси са били получени от президента
Георги Първанов, от Ирина Бокова, генерален директор
на ЮНЕСКО, от Министъра на културата, кметове на
различни селища, организации.

Молебен за дъжд
Джафер МЕХМЕД
След демократичните
промени, за осемнадесети
пореден път в село Зебил,
община Главиница се про-

много имами от селата на
общините Исперих и Дулово, заедно с областния мюфтия на гр. Силистра Мюдесир Тахсин. И този път

и Вьлкан, като на 11 юни
(събота) молебен за дъжд

Община Тутракан и ОЦИД организираха за малките палавници незабравимо преживяване на техния първоюнски празник – гостуване
на Лунапарк.
Зам.-кметът Румяна Капинчева отправи пожелания за много здраве
и щастливо детство и припомни на възрастните, че всеки ден трябва да
е празник за децата. Организаторите внесоха празнично настроение,
като осигуриха много забавления - въртележки, влакче и пързалка,
много лакомства и подаръци, песни и танци, както и драматизация
на приказката „Спящата красавица”.
В същия ден, Кметство Старо село и читалище „Възраждане”
организираха весел празник, с много песни и танци, подготвени от
малките самодейци. Освен кметът на Старо село Ангел Друмев, гост
на празненството бе зам.-кметът на Община Тутракан Р. Капинчева,
която подари на читалището баскетболни топки и обръчи, с които
децата да се забавляват.

веде традиционния молебен за дъжд „Берекетлия”,
организиран от джамийското настоятелство и
местното кметство.
На 28 май в централния
парк на Зебил се стекоха
мюсюлманите от селото
и околността, за да се
молят и изпълнят ритуала.
Беше заклано 510-килограмово теле - курбан за
присъстващите.
Сред гостите имаше

присъстващите, както
при всички мероприятия,
бяха почетени от кмета
на община Главиница Насуф
Насуф и председателя на
Общинския съвет Расим
Рафет.
В края на събитието
бяха събрани дарения от
различни фирми и граждани,
които са предназначени за
подготовка на молебена
през идната година.
Същата традиция се
спазва и в селата Листец

ще се проведе в Листец, а
по-късно и във Вълкан.
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Мохамед
ХАЛАФ:
от стр. 1
достъп до интернет и
социалните мрежи и е в
ерата на модерните комуникации и сателитните
телевизии, разбра, че вече
светът е много малък
и никой не може да заблуждава хората и до тях
да не стига информация.
Цензурата на властите и
техните служби за сигурност вече отмина. Вече
има нова медия, която е
извън тяхната възможност
да контролират потока
на информацията. Затова
тази младеж се разминава
много с начина на мислене,
с начина на управление и
тя иска да промени живота
си, иска повече свободи,
иска повече достойнство
и демокрация. Тази младеж
гледа какво се случва на
Запад и Изток, всеки ден
се докосва до всичко и
вече не е съгласна да ги
управляват хора, които
властват 40 години. В
тази ситуация те упражняват пълен контрол върху
икономиката и превръщат
всяка държава като тяхна
собствена фирма. Затова
младите в арабския свят
се бунтуват, искат да установят демокрация и да
упражняват техните права

Младите в арабския
свят искат демокрация

като граждани.
- Дали ще бъде успешна
революцията в арабските държави? Дали ще
се установи наистина
демокрация или ще надделее ислямизмът? Това
са въпроси, които тук си
задаваме най-много.
- Всеки, който ви каже,
че разбира какво се случва
и знае какво ще стане, той
ви лъже. Защото, ако си
спомняте преди 22 години,
когато започнаха револю-

циите в Източна Европа
и в България в частност,
никой не е предполагал, че
ще бъде толкова труден
преходът. Но така или иначе страните успяха да се
развият и да станат членове на Европейския съюз,
на НАТО, икономиката се
развива, някъде по-бавно,
но така или иначе животът на хората се променя. Обаче това, което се
случва в момента в арабския свят е неочаквано за

всички – за западния свят,
за мен самия – аз съм от
тези хора, които нямаха
никаква вяра за нашето
общество, мислех - то е
застояло, заспало и няма
да се раздвижи. Но с новите комуникации всичко е
възможно и никой не може
да бъде далеч от успеха.
В момента всички тези
протести, всички революции се осъществяват
абсолютно без никаква
роля на политическите
партии и опозицията. Това
са абсолютно спонтанни
революции от хора, които
искат да живеят по друг
начин. Това е младото
поколение, цифровото поколение в арабския свят.
По-нататък идват различни групи, политически
партии, които опипват
почвата. Хората се присъединяват към техните
демонстрации, а политическите партии се опитват
да ги крадат като техни
движения. Но така или иначе те са по-организирани
от тези младежи.
Що се отнася до ислямизма и ислямизацията,
аз мисля, че физическото
ликвидиране на Бин Ладен
беше абсолютно преди
това, а политическото му

Жена с ДИК-синдром е спасена...
от стр. 1
правихме цяла кампания за
набиране на кръводарители
заедно с двете Общини –
Тутракан и Главиница, с
кметството в Зафирово,
защото от „Кръвна банка”
в Силистра след първите
12 банки отказаха да дават повече. Ние намерихме
кръводарители и така бе
помогнато жената да бъде
спасена.”
Повече конкретика за
случая даде началника на
Отделението по анестезия
и интензивно лечение д-р
Стоянка Димова: „Това,
което аз разбрах от нея
след операцията е, че е
трябвало да ражда в началото на м.май, знаела е
много добре, но цял месец
го преносва в къщи. В
резултат, на което плацентата се е отлепила

Спасената Ханъмсер Али

в тялото й, в матката,
плодът е загинал, а това
отлепване не се знае с
каква давност е било – от
него плодът страда. Резултатът от патоанатомичното изследване показа, че
самата плацента е била
с множество инфаркти, а
всеки един инфаркт хвърля
в кръвоносната система
на жената, вещества, които пречат на съсирването на кръвта. От там се
развива т.нар ДИК-синдром
(дисеминирана интравазална коагулация), това е
причината за нейното основно страдание. Тя пристига тук с контракции, в
почти шоково състояние,
ражда се мъртвият плод,
след което се ревизира
матката. Тогава вече има
съмнение за този процес,
защото започва масивно

ликвидиране – с появата
на тези революции. Ще ви
кажа защо. В тези революции ние не виждаме нито в
Либия, нито в Сирия, нито
в Йемен, Тунис и Египет
някакъв портрет на Бин
Ладен. Никой не казва „Искаме да убиваме!”, а всички
казват „Искаме да живеем
по-добре!”. Второ - нямаше никаква ислямизация в
лозунгите, нямаше никаква
идеология. Значи, ислямизацията не е основата, а
промяна в живота, в която
да има нови ценности,
каквато е демокрацията.
Тази младеж, ако бъде излъгана от някаква партия,
лява или дясна, както те
можаха без оръжие да свалят такива диктаторски
режими и тъмни системи
притежаващи икономиката
и армията, та, същата
младеж може да помете
всеки, който се опита да
открадне от тях тази
революция.
Аз съм оптимист, макар че преходът ще бъде
много труден и с много
проблеми. И ще има много
разочарования, както тук в
България има. Така че преминаването от диктатура
към демокрация няма да е
лесно, няма да стане за
една година, нито за десет
или двадесет. Това е един
дълъг период от време, на
2-3 поколения, които ще го
осъществят.
- А „Ал Кайда”?
- Въпросът не е в Бин Ладен, който беше символ на

насилие и тероризъм, той
убиваше много хора, които
наричаше „неверници”. Появата на „Ал Кайда” беше
протест срещу диктаторските режими в арабския
свят и тези от Запад,
които ги подкрепяха - така
ги представяха нещата.
Някои западни страни ги
подкрепяха, защото смятаха, че трябва да се дава
приоритет не толкова на
човешките права, на демократичните ценности,
отколкото на сигурността
на този район, защото е
източник на енергетика и
т.н. Сега хората разбраха, че могат и сами да се
справят, да свалят режими
без насилие. Фактът, че
хората излязоха на улицата срещу Кадафи, Башар
Асад е показателен. Искам
да ви кажа, че в Йемен у
хората има 60 милиона
оръжия и ето от три месеца, никой не го извади,
макар правителството да
извади срещу тях танкове
и ги убива. Ето това е
новото мислене в арабския
свят. Затова аз съм оптимист. Още, когато убиха
Бин Ладен аз казах, че две
държави ще бъдат обект
на отмъщение, това са
Пакистан и Ирак. И това
виждаме сега. Епохата на
Бин Ладен отмина, нацията
погреба побъркания ум и
дано да съумее да извлече
поуките, от това, което
са направили обществата
преди нас.

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

ЗАПОВЕД
№ 769/ 27.05.2011 г.
гр. Тутракан
На основание ПМС № 182 от 24.07.1996 г, Наредбата за водно
спасителната дейност и обезопасяването на водните площи във
връзка с подобряването на организацията и координацията по
водното спасяване, осигуряване безопасността на хората и предотвратяването на водни инциденти

НАРЕЖДАМ:
Д-р Стоянка ДИМОВА

кървене. Веднага се влиза в
операционната, работят 3
часа колегите, но от дрена
продължава да тече кръв.
Влиза се отново в ревизия,
установено е, че няма причина вътре в оперативното поле.
В същото време до Силистра
хвърчаха линейки
за кръв и плазма.
От 12 часа в полунощ до 6 часа
сутринта са работили всички.
В интерес на
истината три
дни никой от
нейните близки не се появи,
нямаше връзка
с тях и затова
ние започнахме
кампанията за
кръводаряване.
После се появиха
и роднините й,
които доброволно дариха кръв.

Жената беше интубирана, три дни бе поддържана
на апаратна вентилация,
за да си почива тялото. Тя
беше в шоково състояние,
всички очаквахме и други
усложнения т.нар сепсис. И
той не закъсня. Отпуснахме и изключително мощен
антибиотик за лечението
й. Очаквахме след всичките й страдания да има и
някакъв мозъчен дефицит,
но няма. Помни всичко,
знае какво й се е случило,
познава ни всички. Направили сме контролна графия
и мога да кажа, че нещата
вече са съвсем различни,
всичките й показатели са
в норма и затова я преместихме в АГО.”
Всъщност, този случай
е показателен за професионализма на тутраканските лекари и медицински
сестри. За пореден път
някой от сърце ще им каже
„Благодаря!”.

1. Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни
площи на територията на общината .
2. Кметствата и собственици /наематели/ на водни площи в общината да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци обезопасяването на всички открити канали, язовири
и микроязовири, както и бреговата ивица на р. Дунав.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: 30.06.2011г.
3. Поставените знаци да са на разстояние не по голямо от 500 м
по протежението на водния обект, да бъдат поставени по пътеките,
по които хората се движат. На табелите и знаците да се виждат
конкретните причини за забрана на къпането и плуването / голяма
дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи,
замърсена вода и др./.Унищожените или повредени табели незабавно
да се подменят.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: 30.06.2011г.
4. Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи, капаци и
парапети открити канали, изкопни ями, кладенци и др. водни площи,
запълнени с вода, чиято дълбочина е по-голяма от 120 см.
Отг.: Кметове, собственици, концесионери
Срок: 30.06.2011г.
5. Н-к РУ на МВР гр. Тутракан да разпореди патрулиращите служители в района на кейовата стена да контролират спазването на
забранителните знаци по нея.
Отг.: Началник на РУ на МВР гр. Тутракан
Срок: постоянен
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове
и кметски наместници по населени места, собственици и наематели
на водни площи за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Комисията по
водно спасителната дейност към общината.
Кмет на Община Тутракан:
/инж. Г. Георгиев/
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По пътя на историята и стъпките
„Калина Грънчарова се
завърна от 4-дневния поход
"По стъпките на четата
на Таньо войвода". Много
слава из Добруджа и Лудогорието... Патриотизъм
и родолюбие! Да живей!”
– ето това написах в профила си във Фейсбук веднага след като се прибрах
в Тутракан. Всъщност в
това се изразява и основната емоция от похода, в
който имах честта и удоволствието да участвам.
Може би, първо, трябва да
предупредя, че този разказ
– за пътя на походниците
по историческите следи
оставени от четата на
Таньо войвода, ще бъде в
първо лице, единствено
число. Той ще се разпростре по страниците на
няколко броя на в. „Тутракански глас”, защото
мисля, че подробностите
са важни за всички, които
не са имали възможност

да тръгнат на поход, а са
имали желание и за всички,
които досега са отминавали темата с досадно
махване на ръка.
Задължително ще отбележа, че неговата основна
цел – засилено патриотично възпитание у младите
хора и толерантно отношение между етносите е
постигната. Моите четиридневни наблюдения,
като пряк свидетел на
всички събития, са все в
една посока – за учениците, това не е само „разходка” сред природата, а
едно събитие ангажиращо
вниманието им, каращо ги
да се замислят върху историята българска, върху
делата на кажи-речи техни
връстници понякога, да научат неизвестни за тях до
този момент исторически
факти, които най-малкото
обогатяват тяхната обща
култура. И на първо мяс-

то – прави ги родолюбци и
патриоти.
Кое е доказателството
ли?
Това са лицата на момичетата и момчетата по
време на прегледите на
маршовата песен и строевата подготовка, това
е вниманието, с което
те застават пред всеки
паметник във всички 28 населени места, през които
минават, това е мощното
„Ура!”, ако щете, след всяка победа.
За първи път участвам
в националния поход „По
стъпките на четата на
Таньо войвода” от първата му спирка – десанта на
четата на дунавския бряг
край с. Пожарево, та чак
до лобното място на войводата – Керчан баир край
поповското село Априлово.
Макар че всяка година отразявам това събитие на
на стр. 5

Един мъжки роман –
новата книга на Кармен Мишу
от стр. 1
вяне е минало под формата на диалог, не строго
академично и публиката
е задавала много въпроси,
което предполага засилен
интерес към творбата.
Кармен Мишу е силно
впечатлена от Божана
Апостолова. „Тя издава
книгите със свои средства
и най-важното при нея
няма шуробаджанашки истории и спонсори. При първия ни разговор миналата
година тя ми каза: „Въобще
не ме интересува какво
сте писала досега. Аз си
имам редактори и докато
не минете през тяхната
цедка - те да ми кажат
– „Тази книга става!”, аз
няма да инвестирам във
вас.” Това е уникално, в
България единствено тази
жена го прави и това е
атестат за кадърност.”
Според авторката на
книгата, хората се връщат вече към нашата
история, те се нуждаят да разберат от къде
идем, какво е било преди
и по този начин поднесено - като леко четиво,
художествено, тя ще бъде
по-достъпна, особено за
младите хора.
„Георги Бакалов, който
написа предговора, (б.р.:
публикуваме го отделно)
ми каза - „От твоята
книга ще научат повече
историята, отколкото
от моите книги.” Защото
неговите са в академичен
стил. Вижте, аз не пиша
исторически книги, както някои смятат. Вярно,
семейството описано в
„Балканска сага” преминава през Първата и Втората световна война, но в
„Нестинарка” няма нищо
историческо, нито пък в
сборника с разкази, които
са абсолютно съвременни.
Вярно е, че ме вълнуват
повече тези теми, вярно

е, че ме вълнува да се връщам назад във времето, но
сега аз пиша един напълно
съвременен роман – за
годините на прехода, поднесен по съвсем нормален
и човешки начин – неща
от реалния живот, които
се случват на всеки един
от нас.” – уточнява тематичните си интересите
Кармен Мишу.
На въпроса зададен в
Пловдив „Защо пишете?”
и допълнен в Тутракан
с „А как пишете?”, тя
отговаря: „Защото имам
такава потребност, така
се осмислям, чувствам го
отвътре. Сядам и пиша.
Последната книга „Тангра
и неговият син” е един двугодишен труд. По 5-6 часа
на ден пред компютъра
най-малко плюс задълбочено изучаване на всякакви
исторически извори – по
интернет, книги и мате-

риали от Георги Бакалов. В
този роман всичко почива
на достоверна историческа фактология, има и част
художествена измислица,
но тя е минимална. Даже
тук са вместени най-новите открития правени за
прабългарите, които все
още сега се публикуват.
Това е труд, все едно си
на работа, не можеш да
напишеш 600 страници и
да щракнеш с пръсти, ей
така.”
„За първи път виждам
жена, която е написала
мъжки роман. Ти си го
написала като мъж, макар
че образите са толкова
плътни – личи си, че си ги
създала с много любов.”
– това са думи на литературния критик Димитър
Новков.
Книгата е подготвена
от екип от професионалисти. Това е редакторът

Виктор Самуилов, издателството „Жанет 45”, коректорът и разбира се проф.
Георги Бакалов. Романът
е посветен на Любомира –
дъщерята на Кармен Мишу.
Нейният „пръст” в него е
изборът на вариант за корица. Писането е самотно
занимание, но издаването
на една книга е колективна
дейност, категорична е
Кармен Мишу.
„Аз съм една нормална жена, която си гледа
семейството, казва за
себе си още тя. Много
ме дразнят тия дето се
мислят за гении. В крайна
сметка всеки има това,
което му е спуснал Господ,
но най-страшното е, когато се приемеш прекалено
сериозно. Затова смених
издателството, за да се
покаже дали аз струвам
като писател. Защото
това е единственото издателство в България, в
което ситото е най-строго. В днешно време всеки,
от където се хване тръгва
да пише и да издава. И
това е смешно. Този човек
не осъзнава, че когато е
написал една книга той я
оставя на вечността, а
когато тя не е качествена
остава смехът след нея.
Много уважавам труда
си и обичам това, което
правя - затова искам то
да е оценено и от издателите, и от читателите.
Посредствеността е найстрашното нещо. Не бива
да се допуска човек с посредствени възможности
да се величае, че е голям
писател. Затова думата
имат читателите."
Денят на премиерата на
„Тангра и неговият син” в
Тутракан наближава – на
18 юни от 18 часа в ротарианския клуб „Приятели”.
Популярната българска поетеса Маргарита Петкова
ще се впише в нея с последната си стихосбирка. Най-

Тангра и неговият син
от Кармен Мишу

П

рез тъмните средни векове в студените степи на
аварска Панония се ражда
момче, което ще направи
България велика! Той е
законотворец, обединител и завоевател. Той е
кан Крум! Фигурата на
владетеля изпъква ярко с
качествата си на воин и с
чисто човешките емоции,
които носи в себе си. Тя е
жива, пластична и реална.
На базата на неизвестни
досега исторически факти,
романът пресъздава многопластовото и многоцветно платно на България
в края на VIII и началото
на IХ век; връща ни към
корените за произхода на прабългарите и хвърля светлина върху
събитията, които ще направят държавата ни фактор на световната
сцена.
"За кан Крум се знае и малко, и много, ако сравним известното
за другите български владетели от епохата на метежите през VIII в.
Наистина, кан Кардам е първият, който забелязва потенциалната
сила на славяните и пръв протяга ръка за тяхното приобщаване.
Няма почти нито един известен от изворите факт, който да не е
намерил художествена интерпретация в романса на Кармен Мишу.
Това го прави исторически обоснован и поражда доверие у запознатия със събитията читател във всички вариации на художествената
измислица.
Много логично и убедително е описано израстването на бъдещия
кан в обкръжението на аварския каган. Така внезапната поява на
Крум в Плиска и последвалите събития, които го извеждат до върха,
намират лесно обяснение в логически издържания разказ. Голяма
сполука е образът на Алки, поставена в основата на Крумовия път
към властта. Жените – Ирдиз, Алки, Оя, Угрине, Севта – са представени с много емпатия, но и с подчертан индивидуализъм. Светът
на мъжете е по-константен – воини, държавници, с изключение на
Крум, който е вкаран в чисто човешките измерения с неговите пристрастия, любови и фанатичната му ненавист към предателството.
Това мотивира издадените от него закони. Чудесно е разработена
поантата с развалата на властта. Историята не познава самодържец,
който да не е изкушен в една или друга степен от нея.
Твърде пестеливо и, колкото да е странно, убедително вкарвате
мистичното и езотеричното, с мяра, която кара дори скептичният
читател да приеме разказите, които могат да се възприемат и като
съновидения или материализация на мисли и въображение.
Като професионален историк, трудно чета истории, чийто край и
общата фабула на разказа познавам, но в случая бях заинтригуван
и четях с интерес развоя на събитията и особено на личните драми."
Проф. Георги БАКАЛОВ
нетърпеливите читатели
могат да намерят книгата
в книжарница „ДеРос”.
Б.а.: На 8 юни, Кармен
Мишу и проф. Георги Бакалов гостуваха на живо на
слушателите на програма

"Христо Ботев" на Българското национално радио.
Интересът към новата
книга е голям, базирайки
се на множеството слушателски обаждания, доволна
е авторката.
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на четата на Таньо войвода
от стр. 4
страниците на вестника
в тутраканския му отрязък, този път емоциите,
придобитата историческа
информация, присъствието
тялом и духом във всяко
кътче свързано с четата

ме накараха не само да
пожелая и следваща година да се включа отново в
него, но и да подам заявление за членство в КПД
„Родно Лудогорие”, което
заедно с музеите и общините Тутракан, Исперих,
Разград, Попово и образо-

вателното министерство
е основен организатор на
похода.
И още един стимул имам
за това решение – Борис
Илиев, този родолюбив
българин, почетен гражданин на Тутракан, който
за съжаление ни напусна
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преди няколко месеца. Благодарение на него вече се
знае за Таньовата чета,
има поход с повече от четвъртвековна история, има
и КПД „Родно Лудогорие”.
И така, в ролята на
„военен кореспондент” в
няколко броя ще научите
подробности от целия
маршрут на походниците,
включително интервю със
съпругата на Борис Илиев
д-р Роза Тонева, ще разберете още защо къщата на
Иван Багрянов в резервата
„Воден” стои порутена, а
алианското Тюрбе „Хюсеин Баба” е възстановено,
защо Сюлейман Велиев
ага от с. Острово е найголемия дарител в района,
защо къщата на знаменосеца на четата Велко
Дачев Тишев във Ветово е
на път да се срути, защо
Теодосий Спасов свири с
колегите си от „Балкански
коне” на походниците в
Разград, разбира се, всичко
това илюстрирано с богат
снимков материал.
А в днешния брой – кратката история на една
интересна личност – рейнджърът Лъчезар Любенов.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Един рейнджър, един поход, много победи…
Калина ГРЪНЧАРОВА
амо първи и втори
места бяха присъждани на Мемориалната чета „Таньо войвода” и
Дамския блок „Походници”
по време на прегледите на
маршовата песен и строевата подготовка, които са
неотменна, съпътстваща

С

скрит зад тъмни очила, но
затова пък вдъхващ респект и особено внимание.
Резки и точни движения,
тиха инспектираща стъпка, точна команда нетърпяща възражение – човек,
военна категория. Това е
25-годишният тутраканец
Лъчезар Георгиев Любенов.

2 юни 2011 г., Керчан
баир, пред паметника на
Таньо Стоянов

част на националния поход
„По стъпките на четата
на Таньо войвода”. Неотлъчно до тях се движеше
едно русоляво момче, в
което загледаш ли се,
всъщност откриваш, че
това е мъж, чийто поглед не можеш да уловиш,

По идея на Историческия
музей и по молба на Община Тутракан, военното
министерство командирова професионалния войник
Любенов със задача да
осъществи строевата
подготовка на нашите
момичета и момчета за

участието им в горецитираните прегледи. И той
си свърши работата. Доказателството – само и
единствено призови места
за двата блока в Тутракан,
Исперих, Разград и Попово.
„Военнослужещ съм в
състава на 68-ма бригада,
специални сили и съм командирован в гр. Тутракан,
за да подготвя, обуча и
ръководя четата на Таньо Стоянов - Войводата.
Обучението продължи от
16 май до 2 юни. Момчетата и момичетата се
представиха отлично, на
ниво всички”, лаконичен е
Лъчезар Любенов.
Лъчезар е участвал и в
международна миротворческа мисия. „Парашутист
съм, участвал в състава
на 1-ва рота за отбрана на
летище Кабул, Афганистан
през 2009/2010 г. Мисията
продължи шест месеца” –
конкретизира той.
Лъчезар Любенов е завършил средното си образование в СОУ „Христо Ботев”
в Тутракан. „Искам да благодаря на моите учители,
макар че и от СОУ „Йордан
Йовков” познавам почти
всички учители и съм благодарен и на тях. Явно
добра работа са свършили
с мен, както родителите
ми, така и те. Мисля, че се
представям на ниво.
По принцип съм много
екстремен човек и обичам
всичко да ми е на ръба.
Всичко екстремно е мое –
алпинизъм, бънджи и т.н.
Искам преди всичко да
благодаря на Община Тутракан и на Историческия
музей, че ме поканиха да
бъда част от тази чета,
от този поход. За мен беше
чест да участвам в такова
патриотично дело!”, заключи рейнджърът.

Разказът за младия войник няма да е пълен без мненията и впечатленията, които Лъчо, както всички
го наричат, е оставил у неговите ученички.
Каролина: Лъчо ще запомня като добър учител, добър човек, добър приятел също. Винаги мога да
се посъветвам с него, да споделяме и той винаги ще ни помогне. Много сме благодарни за това, което
той направи за нас!
Яна: Ще запомня Лъчо като човек, който държеше на нас и искаше да ни научи на всичко отлично,
така че да се представим по най-добрия начин.
Луиза: Той е дисциплиниран човек. Човек, който може да те накара да обърнеш внимание и да се
вслушаш в това, което той казва и да направиш това, което той прави. Доволна съм много, че участвахме. Отначало бях скептично настроена, но фактът, че спечелихме много награди тази година (не само
заради униформите), а и строевата подготовка беше на по-добро ниво.
Росица: Още първия път, когато видях Лъчезар, помислих, че е човек, на когото може да се има доверие. Много сериозен, много точен, както в действията, така и в изказа си. Знае как да се отнася към
всеки един от нас, човек, на който мога да държа. Благодарение на него си извоювахме и първите места.
Маринела: Той е човек с млад дух, поддържаше през цялото време доброто ни настроение. Човек,
ако наистина го слуша няма да сбърка.
Лили: За мен, Лъчо е човек, който наистина държи на нас и го уважаваме страшно много. Колкото и
да го ядосваме, той се отнася страхотно с нас.
Инна: При Лъчо дисциплината винаги е била точно на място - не сме били нито много разпуснати,
нито прекалено строго. Точен човек!
Десислава: Той е много мил човек. Никога не ни вика. (- Да, да! Не ви вика… - чу се несъгласен глас
в автобуса, където разпитвам момичетата. - Не, той е винаги точен, даже като се опита да ни накара да
бягаме, бе отговорът на Деси). На него винаги може да се разчита.
Петранка СТЕФАНОВА, ръководител на походниците от СОУ „Йордан Йовков”: - Любенов е човекът, на
който тутраканската група дължи всички спечелени места на 26-я поход „По стъпките на четата на Таньо
войвода”. Той не е бил мой ученик, не познавам личните му качества, но видях, че умее да ръководи.
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Offroad в Нова Черна

Футбол

В

ФК "Белица” завърши с победа
първия си сезон във "В” група

последния 34-ти кръг на
Североизточната "В" група
отборът на ФК „Белица” с
лекота се наложи у дома с 2:0 над
коравия отбор на Суворово. Това
бе очакван реванш за загубеното
с 0:3 гостуване на 28.11.2010 г.
Мачът започна под диктовката
на момчетата на Димо Денчев и
през цялото полувреме те създаваха опасности пред вратата
на гостите, но липсата на късмет
пред гола не позволи резултата
да бъде открит. През второто

Димо ДЕНЧЕВ

полувреме натиска продължи, но
едва в 60-та мин. Ивелин Павлов
от пряк свободен удар успя да

разпечата вратата на гостите. Десет минути по-късно за нарушение
в наказателното поле „Белица”
получи възможност да изпълни
наказателен удар. Отново Ивелин
Павлов бе безпогрешен за 2:0,
оформяйки и крайният резултат
в мача.
„Много съм доволен от момчетата, от старанието им и желанието за игра. За първи сезон във
„В” група оценявам представянето
на отбора като успешно. Мислим
вече за следващия сезон, търсим

Началото е от 10:00 часа.
Това е второто състезание организирано от
треньор и се готвим за лицензира- местния предприемач Чавдар Владимиров.
нето”, заяви президентът на клуба
Димо Денчев.
„Белица” зае 8-мо място в
крайното класиране на Североизточната "В" група от общо 14 завършили отбора, като отборите на
Генерал Тошево, Кубрат, Тополите
и Шабла напуснаха шампионата
преждевременно. Събра 40 точки,
като постигна 13 победи, 1 равен
и 16 загуби с голов баланс 43:42.

Н

завърши без сериозни опасности
пред двете врати с резултат 0:0.
През второто полувреме „Левски” (Главиница) изпуснаха най-

Тахир Махмуд получава шамрионската купа за юношите

група за определяне на победителя във футболното първенство.
Един срещу друг се изправиха
победителите в двете областни
групи – ФК „Победа” (Колобър) –
победител в Източната „А” група
и ФК „Левски” (Главиница) - победител в Западната „А” група в
спор за шампионската титла на
футболното първенство в област
Силистра.
В почти 30-градусовата жега
на стадиона двата отбора предложиха качествен футбол и здрава
битка по целия терен. По-рутинираният отбор на Главиница,
имащ многогодишен опит във
„В” група, започна по-добре мача
и го контролираше в началото
на първото полувреме. Футболистите от Колобър отговориха
със себераздаване и борба за
всяка топка. Първото полувреме

чистото си положение в мача,
когато след перфектен извеждаш
пас остави нападател на „Левски”
сам срещу вратаря Галин Ганев, но

Сребърна купа за мъжкият отбор
на "Левски" (Главиница)

не успя да го преодолее.
Мачът вървеше към равенство в
редовното време, когато отборът

Николай Яшков с приз за най-добър
треньор на първенството

26 ЮНИ-СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С
НАРКОМАНИИТЕ
ОБЩИНА ТУТРАКАН
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните
ОРГАНИЗИРАТ
инициатива за ученици на тема

„НЕ НА ДРОГАТА”
Очакваме желаещите да рисуват върху тениска с
предварително изготвен проект /шаблон/ за лого по
темата на 24.06.2011г. от 17.30 часа
в парк „Христо Ботев”.
Организаторите ще осигурят тениски, бои и
четки.
Крайният срок за заявяване на участие е
22.06.2011 г. в сградата на Община Тутракан, стая
№5 тел. за връзка и допълнителна информация:
0899993605
ЗАПОВЯДАЙТЕ! НЕКА ПОКАЖЕМ, ЧЕ СМЕ ПОСИЛНИ ОТ ДРОГАТА И ЦЕНИМ ЖИВОТА!

на Колобър нанесе своя двоен
удар. В 80-та минута централният
нападател и капитан на отбора
Билгин Неджмидин получи добър
пас, надбяга защитника и бе безпогрешен за 1:0. Само 2 минути
по-късно след неразбирателство
в защитата на Главиница, голмайсторът на първенството Билгин
Неджмидин покачи на 2:0. Това
попадение окончателно пречупи
„Левски” и останалите минути до
края бяха доиграни формално.
В областното първенство за
юноши „Левски” (Главиница) не
отстъпи никому и грабна златната
купа.
След края на мача на официална церемония бяха раздадени
индивидуалните награди в шампионата и беше връчена купата
на новите шампиони.
Кворум Силистра

В с. Малък Преславец:

Празник на водната лилия
Калина ГРЪНЧАРОВА
ретото издание на Празника на водната лилия ще
се проведе на 18 юни (събота) на откритата сцена
край езерото „Малък Преславец” близо до р. Дунав,
съобщиха организаторите.
Празникът цели съхраняване и популяризиране на
българския песенен, словесен и танцов фолклор, на
обичаите и традициите на народа ни.
Условията за участие дават възможност за изява на двете форми, в които живее фолклорното ни
богатство - изворното народно творчество и обработения фолклор. Участниците могат да бъдат от
всички възрасти: индивидуални изпълнители – певци;
инструменталисти; танцьори; колективни изпълнители – певчески групи; танцови състави; групи за обичаи;
оркестри. Изпълненията да са в рамките на 15 минути. Разходите по транспорта са за сметка на участниците.
По време на празника ще бъдат организирани състезания за най-добър рибар и други интересни занимания.
Началният час е от 9 сутринта, а организатори на
празника са Община Главиница, Кметство Малък Преславец и Народно Читалище “Йордан Йовков – 1946 г.”

Т

Шахмат

Кворум Силистра

Юношите на ФК „Левски” (Главиница) –
първи в областта, мъжете останаха втори
а стадион „Луи Айер”в
Силистра пред близо 2
000 зрители се изигра и
последният мач от Областната „А”

Н

а 11 юни (събота) в местността „Калето” край
село Нова Черна ще се проведе Offroad-състезание
(високопроходими джипове).

Ш

ахматен турнир за ученици на открито в парк „Христо Ботев”
бе проведен на 4 юни. Състезанието протече в три кръга по
Швейцарска възходяща система. Участниците играха стимулирани от свои близки, съученици и случайни минувачи. В играта
се включиха и деца от публиката.
В крайното класиране на първо място е Петър Лазаров с 3 от 3
възможни точки. На второ място, след победа в личния двубой, се
класира Петя Неделчева, с 2 от 3 точки. А трети със същия брой точки
остана Тодор Деянов.
Съдия на турнира бе секретарят на клуба Тодор Апрозянов. На всички
участници Тодорка Минчева, председател на клуба, връчи награди и
грамоти.
Интересът на малки и големи бе привлечен от кандидат майстора
на спорта Бехчет Патраклъ, който направи демонстрация на една от
най-известните партии по шах играна от американския шахматист
Пол Морфи, роден през 1837 г. и признат за най-великият шахматист
на всички времена.
Патраклъ провокира малките шахматисти, като им предложи „италианска партия и царски гамбит”. Децата отговориха като приложиха
защита „Филидор” и „приет царски гамбит”. Състезателите се справиха
отлично и получиха заслужени аплодисменти.
Хубавото време и нетрадиционният начин на провеждане на турнира,
направиха събитието вълнуващо.
Шахматният клуб отваря врати за любителите на тихата игра всеки
ден от 16 часа. Може би сред някой от Вас, се крие бъдещият шампион
по шах на България.
Тодорка МИНЧЕВА

Поощрителни награди
за рисунка на ученици
от с. Зафирово
Рени ПЕТРОВА
о повод Световния ден на околната среда 5 юни
и Международната година на горите Регионална
инспекция по околната среда и водите – Русе обяви
конкурси за детска рисунка, снимка и есе.
До 27 май в РИОСВ-Русе са постъпили 102 детски рисунки, 67 снимки и 14 есета от участници от различни
учебни заведения в областите Русе, Разград и Силистра.
Работите са оценени от екип на РИОСВ-Русе, който
излъчи победители. Част от творбите ще бъдат използвани при разработването на образователния продукт
„Разходка в парка”.
С поощрителни награди в раздела за рисунка са отличени Симона Гатева и Георги Тодоров от Кръжока по
изобразително изкуство при НЧ „Христо Ботев 1901”
в главинишкото село Зафирово. Техен ръководител е
Лорета Станева.
Всички участници в конкурса получават грамоти, а
победителите - предметни награди.
РИОСВ-Русе благодари на младите творци и им пожелава слънчева ваканция и вълнуващи приключения.

П

хоби
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ОНЧ "Н.Й.Вапцаров-1873”
гр. Тутракан
Ви кани на Заключителен концерт

"Пуста младост”
на Танцова формация „Дунавска младост”,
ВГ „Северина”, Моника Александрова и Оркестър
„Еделвайс”
на 14 юни (вторник) 2011 г. от 18.00 часа
в Салона на Читалището
Вход: 1.00 лв.

Заповядайте!
Продавам
две къщи с двор в центъра на с. Богданци.
За справки: 0894 409 805
Искате ли по-добро здраве и да отслабнете здравословно – ЗАВИНАГИ?! Опитайте и ВИЕ с най-ефективната и резултатна
диета! Над 40 милиона доволни клиенти в
над 70 страни!
За повече информация: в Кафе-Аператив
"Теккето" или на Скайп: hyuliya2
е-mail:hyuliya@abv.bg, GSM 0895235679

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

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

GSM: 0885 478 514

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

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

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

Продавам
двустаен тухлен апартамент
на 4-я етаж в бл. „Терма”.
Тел. за връзка:
0886 340 278
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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
13.06 - Понеделник
ОБЯД
Супа картофи - 350 гр. - 0.90 лв.
Боб с кюфте - 300 гр. - 2.00 лв.
Крем карамел - 150 гр. - 0,80 лв.
Общо: 3.70 лв.
ВЕЧЕРЯ
Картофени кюфтета с гарн. - 300
гр. - 2.40 лв.

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

15.06. - Сряда
ОБЯД
Супа домати - 350 гр. - 0.90 лв.
Пиле фрикасе - 300 гр. - 2.50 лв.
Малеби - 250 гр. - 0.50 лв.

Общо: 3.90 лв.
ВЕЧЕРЯ
Свинско със зеле - 300 гр. - 2.90 лв.

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

17.06. - Петък
ОБЯД
Супа зелен боб - 350 гр. - 1.00 лв.
Наденица на скара със салата 300 гр. - 1.80 лв.
Нишесте - 250 гр. - 0.60 лв.
Общо: 3.40 лв.
ВЕЧЕРЯ
Руло Стефани - 300 гр. - 2.50 лв.

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

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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ВРЕМЕТО
В петък и събота ще има променлива
облачност, на места краткотрайни превалявания. През първия ден ще е ветровито,
през втория – вятърът ще отслабне. Ще
захладнее още малко и максималните температури ще са предимно между 23 и 28°.
В неделя и през първата половина от
следващата седмица по-често ще бъде
облачно, остават и условията за превалявания. Температурите ще се задържат
без съществена промяна.

Най-малкият кандиДежурен синоптик: Марияна ПОПОВА
дат за участие в похода
"По стъпките на четата на Таньо войвода"! Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Това е 6-месечният
Коафьорката Офелия
Максим Анатолиев
работи за Вас всеки ден
Бахъров от гр. Русе
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.


търси "Кабелен техник"
за гр. Тутракан.

ТАЛОН

за безплатна обява

За справки: 0882 080 170, 0882 080
136, 0896 223 403 или на адрес:
ул. "Силистра"11 (до магазин "Хенди")

Представете този талон в редакцията
на вестника - на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3 етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи

“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:

9 юни - Боряна ГЕОРГИЕВА - на 18 г., ученичка от
СОУ "Христо Ботев"
11 юни – Златко СТАНКОВ, шофьор, Община Тутракан
11 юни – Ралица ВЕНКОВА, гл.спец. „Архитектура и
градоустройство”, Община Тутракан
12 юни – Атанас ПЕТРОВ, 10б клас, СОУ „Йордан
Йовков”

12 юни – Йордан ДИМИТРОВ, охрана, Община Тутракан
12 юни – Ерол КАРА, общински съветник, ДПС, ОбСТутракан
13 юни – Петьо СТОЙЧЕВ, Счетоводител, Община
Тутракан
15 юни – Йорданка МАРКОВА, с.спец. „Местни приходи и вземания”, Община Главиница

СМЯХ
Как се приспива жена на 8, 18, 28, 38, 48 и 58
години:
На 8 - Лягай ще ти разкажа приказка. На 18 - Лягай
ще бъде приказка. На 28 - Лягай ти си приказка. На
38 - Лягай без много приказки. На 48 - Лягай, че не е за
приказване. На 58 - Лягай ще си разказваме приказки.
***
5-те тайни на перфектната връзка:
1. Важно е да имаш жена, която помага вкъщи, готви отвреме навреме, чисти и има добра работа.
2. Важно е да имаш жена, която има чувство за
хумор, забавлява те и те разсмива.
3. Важно е да имаш жена, на която можеш да имаш
доверие и която не те лъже.
4. Важно е да имаш жена, която е страхотна в леглото и на която й харесва да бъде с теб.
5. Но най-важното е тези четири жени да не се познават помежду си!
***
- Жена ми е като мобилен телефон!
- Толкова малка?
- Не, като свърши парите не ми говори!

Две бълхи се напили и едната казала:
- Пеша ли ще се върнем или ще си вземем котка?
* * *
Момче обещава на
гаджето си:
- Ще си прекараме страхотно в събота. Купих три
билета за големия мач.
- Защо са ни три? - пита тя.
- Един за баща ти, един за майка ти и един за сестричката ти.
* * *
Късно през нощта се чука на вратата на сарафин.
Сарафинът отваря и го нападат двама.
- Какво искате от мен?
- Сто килограма злато!
- А може ли да ви дам сто и пет?
- Може!
- Жено, злато мое, ставай, за теб са дошли.
Странно защо, парите заделяни за "черни дни" се
харчат за сватба?!
* * *
Ако няма къде да отидеш - ела на себе си...

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ТГ

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