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Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 25

Година XLIX

1 - 7 юли 2011 г.

На десетия юбилеен Празник на реката:

Каролина Делева е
Дунавска русалка`2011

Цена 0.50 лв.

July Morning

Uriah Heep
There I was on a july morning
Looking for love
With the strength
Of a new day dawning
And the beautiful sun
At the sound
Of the first bird singing
I was leaving for home
With the storm
And the night behind me
And a road of my own
With the day came the resolution
Ill be looking for you
La la la la
I was looking for love
In the strangest places
Wasnt a stone
That I left unturned
Must have tried more
Than a thousand faces
But not one was aware
Of the fire that burned
In my heart, in my mind, in my soul
La la la la
Калина ГРЪНЧАРОВА
абавления за малки и
големи – във водите
на реката и на брега
– това предложи юбилейното десето издание на
Празника на реката, който
тази година Община Тут-

З

ракан организира точно на
Международния ден на р.
Дунав, 29 юни. На поканата заедно да отбележат
празника отправена до
всички кметове на общиничленове на Асоциацията на
дунавските общини "Дунав"

5 юли - Професионален празник
на служителите от МВР
Уважаеми служители на РУ "Полиция” - Тутракан,
отправяйки към вас това празнично послание, искаме
да ви пожелаем най-вече здраве и сили да посрещате
предизвикателствата, които ви поднася всеки делник и
празник!
Нека със своите действия, политическа или гражданска
позиция спомогнем за утвърждаване на демокрацията в
българското общество и на правовия ред в държавата.

Честит празник!

Кмет на Община Тутракан: Георги ГЕОРГИЕВ
Председател на ОбС-Тутракан: Любомир
БОЕВСКИ

се отзоваха кметът на
Свищов Станислав Благов
и изпълнителният директор на АДО Мария Павлова.
Кеят, препълнен с любопитни тутраканци и техните гости успя да събере
децата в състезания по

фризби, бодиарт, плажна
топка, забавлявани от
екипа на „Веселяците”. Пак
те, малките, изработиха
голямо пано с технологията Торцевания на тема
„Тутракан и реката”, коена стр. 4

Честит празник на служителите
от РУ "Полиция” - Тутракан и
Участък "Полиция” - Главиница!
В навечерието на професионалния празник, 5
юли, Ви поздравяваме и Ви благодарим
за смелостта, всеотдайността и хуманизма,
които денонощно проявявате!
Убедени сме, че и занапред ще бъдете
по-близо до хората, в името на техните
сигурност и спокойствие.

Кмет на Община Главиница: Насуф НАСУФ
Председател на ОбС-Главиница: Расим РАФЕТ

There I was on a july morning
I was looking for love
With the strength
Of a new day dawning
And the beautiful sun
And at the sound
Of the first bird singing
I was leaving for home
With the storm
And the night behind me
Yeah, and a road of my own

Денонощна траурна агенция

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

НОВИНИ
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТУТРАКАН
Разпореждането с недвижими имоти общинска собственост бе в основата на 90% от взетите решения
на проведеното вчера заседание на Общинския съвет
в гр. Тутракан, а утвърждаването на знаменосец и
асистенти на общинското знаме - различният момент.
НЕ НА ДРОГАТА!

1-7.07.2011 г.

Синя Зона в Тутракан

Мариета СПИРОВА
На извънредно заседание
на общинската транспортна комисия бе разгледан проектът за Наредба
за организация на движението при краткотрайно
паркиране - Синя зона в
Тутракан. На предходната
сесия Общинският съвет я
отложи за преразглеждане
на следващо заседание, с
искане становище от специализираната комисия по
този въпрос. Зам.-кметът
Иван Недев информира, че
при изготвянето на Наредбата е ползван опитът на
три общини и даде пример
с Община Силистра, която
е наела фирма за цялостната поддръжка на реда за
паркиране в центъра. Той
посочи още, че там минималната такса за престой

е 1 лев.
На заседанието бяха направени предложения за пониска месечна абонаментна такса (в наредбата тя
е в рамките на 180 лв.); за
затваряне на централната
улица „Трансмариска” в пиковите часове от 8.00 ч. до
14.00 ч; за платен пропуск,
с който да се допускат
автомобили в тази зона.
В работата на комисията взе участие Евгени
Аврамов, и.д началник на
областния отдел „Контролна дейност-ДАИ” –
Силистра, който заяви, че
най-оптималният вариант
ще е дейността да се изпълнява от фирма. „Трябва
да се помисли върху много
неща при съставяне на наредбата – да се маркират
местата за паркиране,

вариант с SMS заплащане
за престой, репатриращ
автомобил за временно
задържащи мерки, в наредбата трябва да е обозначено, съобразно кой закон

се прилага слагането на
скоби и задържането на
автомобил, кой е упълномощен да извършва тази
дейност и пр.”, допълни
още Аврамов.

Филателно издание „Музей на дунавския риболов, гр. Тутракан”
Местната комисия за борба с престъпленията на
малолетни инепълнолетни бе организатор на инициативата „Не на дрогата!” осъществена на 24 юни в
парк „Христо Ботев”.
Ученици от двете училища в Тутракан изработиха
лого по темата и рисуваха върху тениски. Така те
показаха своята активна позиция за един по-добър свят
без наркотици. Гости на събитието бяха кметът на
Общината инж. Георги Георгиев и Нина Търпанова –
председател на МКБППМН.
На всички участници бяха връчени грамоти и малки
подаръци.

В света
на приключението
Калина ГРЪНЧАРОВА

В

неделя, на 3 юли,
от 10 часа в двора
на СОУ „Христо
Ботев” ще започне Детски празник „В света на
приключението”. Той е
предназначен за момичета и момчета от 6
до 14-годишна възраст.
Целта на инициативата е да бъдат организирани целодневни
скаутски игри и занимания и демонстриране на
скаутски техники, предлагане на алтернативни
идеи за организиране на
свободното време на
децата и юношите от
Тутракан, както и издигане на авторитета на
държавните институции и изграждане на уважение у подрастващите
към работещите в тях.

Организаторите от
клуб „Изследовател” към
Църквата на адвентистите от седмия ден
са предвидили девет
поста: „Регистрация и
оформяне на отбори”,
„Скаутска въртележка”, „Спускане по скаутски лифт”, „Връзване
на възли”, „Състезания
в Pathland”, „Игри за
деца на възраст под
6 години”, „Пожарна”,
„Полиция”, „Природа” и
„Първа помощ”.
Със собствени постове са поканени да
участват от Полицията, Пожарната, БЧК, РИОКОЗ и екоорганизации.
Детският празник ще
се осъществи със съдействието и партньорството на Община
Тутракан.

Пеню ПЕНЕВ
Министерството на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията и „Български пощи”
ЕАД представи новото филателно
издание на тема „Музей на дунавския риболов, гр. Тутракан“.

То съдържа серия от 4 пощенски марки в малък лист с номинална стойност 2 по 0.65 лева и
2 по 1.00 лев, илюстрован плик с
оригинален знак за цена 0,65 лева
на пощенската услуга и специален
пощенски печат.
Върху марките са изобразени
различни видове риби, които
живеят в река Дунав и са обект
на промишлен и спортен риболов.
Пощенските марки с изобразени на тях риби са едни от най-търсените от колекционерите.
Тиражът на новите пощенски
марки е 15 000 броя, а тиражът на
илюстрования плик - 1 353 броя.
Автор на филателното издание

е художникът проф. Стефан Груев.
Музеят на дунавския риболов
и лодкостроене е единствен по
рода си в Европа. Той е създаден
през 1974 г. и в неговата експозиция се проследява историята
на риболова по голямата река от
древността до днес.
Представеното филателно издание за дунавския риболов не е
първото за Тутракан на тази тема.
Според секретаря на силистренското филателно дружество
Христо Христов първата пощенска
марка за Тутракан е за Рибарската
махала в града, която сега е архитектурен резерват. Издадена е от
тогавашната румънска пощенска
администрация през 1934 година.
Екземпляр от марката се пази в

колекцията на покойния силистренски филателист Георги Мезев.

Възобновяването на технологичния и информационен парк е

сред основните задачи на „Български пощи” ЕАД, каза главният
изпълнителен директор на дружеството Деян Дънешки, който
представи в Тутракан филателното издание.
Вече е започната процедура
за интегрирано гише, с което ще
се осигурят възможности за побързо и качествено обслужване
на клиентите.
Допълнително е закупен софтуер за новата експресна услуга
“Булпост”.
“Куриерската услуга е сектор,
който много бързо се развива
и ние залагаме в него сериозен
ресурс и сериозни надежди за
повишаване на приходите на
дружеството”, допълни още той.

Нелегалните превозвачи и намален пътникопоток са
проблемите на транспортните фирми в Силистренско
Незабравка КИРОВА
Това отчитат и от местната
структура на ДАИ в Силистра.
Пред журналисти и.д. началник
на регионалния отдел Евгени
Аврамов (на сн.) изнесе данни
от кампанията за проверки на
обществения превоз, назначена
със заповед на Ивайло Московски, министър на транспорта и
съобщенията.
В периода от 20 до 26 юни са
били проверени 89 автобуса, като
бе уточнено, че това не са само автомобили на местни превозвачи.
Следствие на упражнения контрол
няма принудително спрени от движение коли, информира Аврамов.
В същото време от пресцентъра
на транспортното министерство
пък става ясно, че два силистренски автобуса са били спрени с
мотив, че са особено опасни. Това
обаче явно се е случило на територията на друга област, коментира
шефът на ДАИ – Силистра.

По време на засилените проверки са били издадени 11 акта. Един
от тях е по Наредба 33, касаеща
обществения превоз на пътници, за
неспазване на разписанието. Три са

по Наредба 2.
Два акта са написани по регламент 3821, като
нарушенията са
свързани с аналоговите и дигитални тахографи.
Акт е написан
и по регламент
561 определящ и
следящ спазване
времената за почивка на шофьорите. При тези три
акта глобите според нормативната
уредба са в размер на 1 500 лева.
По Закона за
движение по пътищата, заради
технически неизправности са съставени най-много актове – шест.
Става въпрос за напукани предни
обзорни стъкла и за износени гуми.

По-сериозен проблем, според
Евгени Аврамов, остава нерегламентираният превоз на пътници
извършван от таксиметрови и
частни автомобили. Към него от
ДАИ добавят и намалелия пътникопоток като цяло.
Пред журналисти и.д.началник
на регионалният отдел на ДАИ
в Силистра сподели за някои
от сигналите, които са били
подадени от граждани. В един от
случаите, макар и информацията
да е била подадена по телефона,
проверката на инспекторите е констатирала неизправна спирачна
система на автобус. Актът обаче
е бил отменен от съда, въпреки
изрядната документация, уточни
Аврамов. Не пожела обаче да
коментира причините за това
решение. Без коментар остана и
въпросът за възрастта на автомобилите за обществен превоз
на пътници, които се движат в
Силистренска област.
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Д-р Ирена Бонева е новият
президент на Ротари Тутракан
- Младите интерактори ще бъдат водени от Деян Методиев
Калина ГРЪНЧАРОВА
т 25 юни започна
новата ротарианска
година за клуба в
Тутракан. Тогава се проведе т.нар ротация или
смяна на президентите.
В присъствието на приятели от клубовете в Русе
и Силистра, досегашният
президент Светослав Раев
сподели добрите инициативи продължени и осъществени през годината
на неговото управление
– закупена реанимационна
маса за Родилно отделение
за 8 хил. лв., за подпомагане ремонта и строежа
на църквите в с. Варненци
и с. Белица – 2 хил.лв.,
дарени учебно-технически
съоръжения на стойност
3 500 лв. за СОУ „Христо
Ботев” по повод вековния

О

Ротация и в Интеракт
- Радостина Стефанова
предаде огърлицата на
Деян Методиев

му юбилей, за детския
футбол във ФК „Белица”,
закупена видеокамера за
полицейското управление,
за издаването на книга за

с. Нова Черна, за пострадалите от земетресението и цунами в Япония,
за болно дете, за награди
по време на тазгодишния
Празник на водната лилия
в с. Малък Преславец. През
тази ротарианска година
бе отбелязан и 5-годишния
юбилей на Ротари Тутракан и реализирани две
посещения при приятели
от ротарианските клубове
в румънските градове Кълъраш и Александрия.
За филантропската си
дейност Ротари клуб Тутракан получи грамоти от
Ротари България.
Съгласно условията на
ротарианското движение
новият президент за следващата година е д-р Ирена
Бонева, досегашен секре-

тар. Тя получи огърлицата
и останалите ротариански
„регалии” и в краткото си
слово сподели, че макар и
за първи път клубът да
бъде оглавяван от жена,
пред всички членове стои
една интересна година.
Новият секретар на Ротари Тутракан е д-р Юрий
Василев, церемониал майстор - д-р Кенан Рахим, а
елект президент е Милан
Миланов.
По време на събитието
бе представен и новия
член на организацията –
местният предприемач
Венцислав Танчев.
Ротацията продължи и
при младежката организация на Ротари – Интеракт
клуба. Досегашният президент Радостина Стефанова припомни свършеното
за годината – организиране
на велопоход и шахтурнир,
на коледно тържество с
програма и лакомства в
ЦДГ „Патиланчо”, фотоконкурс „Снимам любовта”,
изготвяне и продажба на
мартеници за финансиране
на проекта „Деца помагат на деца”, провеждане на втора викторина
по история посветена
на 95-та годишнина от
Тутраканската епопея,
публикуване на писмени
разработки на членове на
клуба в юбилейния вестник
на Историческия музей за
тутраканската епопея.
Интеракт клуб Тутра-

Новият президент д-р Ирена
Бонева и паст президентът
Светослав Раев

Новото попълнение местният предприемач
Венцислав Танчев бе представен
от Венцислав Статев

кан ще се оглавява от
Деян Методиев, който
подчерта, че ще продължи
традициите на клуба, но
ще се постарае да внесе
и нови идеи. Първата – в
рамките на проекта „Деца
помагат на деца”, подкрепата да е за деца-таланти. Офицерите на клуба за
следващата една година са
Явор Лефтеров – секретар
и касиер и Мурат Молла –
церемониал майстор.
Седем нови членове бяха

приети в Интеракт – Елиф
Халиибрямова, Симона Гвоздейкова, Мариела Тодорова,
Валери Танчев, Джошкун
Кечели, Пресиян Статев и
Цветомир Цветков.По време на официалната вечеря
бе проведен търг на картини на Асен Атанасов от
Школата по изобразително
изкуство на Аурел Стоянов
и бяха събрани 1100 лв. Те
са предназначени за талантливи деца, както по
рано обявиха ротарианци.

30 години Фолклорна група "Искра"
Тридесет години са един
кратък период в историята
на фолклорните традиции
и обичаи в с. Цар Самуил,
но са достатъчен период,
за да се отдаде нужното
внимание към онези, които поставиха началото и
тези, които продължават
да съхраняват и обогатяват традициите.

На 25-ти юни т.г в салона на НЧ „Искра-1928 г.” се
проведе Юбилеен концерт,
по случай 30 години от
основаването на фолклорната група.
През 1981 г. Величка
Димитрова Симеонова е
отговорник на Пенсионерския клуб, един от първите
в Тутраканска община. Тя

е инициативна, обича българската песен, пее добре
и сформира фолклорна група от пенсионери. Подготвят песни, обичаи, празници. Участват в общински
прегледи, организират екскурзии. Десет години тя
успешно ръководи групата.
От 1991 г. до днес ръководител е самодейката
Надежда Илиева Добрева.
Тя е ненадмината в своите
възможности. Това е жена,
която кипи от енергия.
Извор е на народно творчество. Изписала е десетки тетрадки с народни
песни, знае и пее стотици,
записва всяко нещо, което
я впечатли и го предава на
групата. Участва в сценки,
изпълнява монолози, опит-

ва се дори да пише текстове. Както тя самата,
така и групата под нейно
ръководство, са се явявали
на национални и общински
прегледи на народното
творчество, от където са
печелили грамоти и награди – „Листопад на спомените”, гр. Варна, Международен фолклорен фестивал
на пенсионерските организации в гр. София, Фестивал на народните обичаи
и автентичната носия в
с. Рибарица, Национален
събор-надпяване – Беклемето, Национален фолклорен
събор – Рожен, Национални
фолклорни празници в гр.
Смолян, от където Надежда Илиева получи почетна
грамота специално от кмета на града, и още много
участия.
За юбилейния концерт
се готвихме отдавна - покани, брошури, поръчахме
юбилейни значки. Подготвихме част от мюзикъла
„Зех тъ, Радке, зех тъ”.
Затова и сцената беше
украсена с подходящи декори. В концертната програма Фолклорната група се
представи с песни, сценки,
монолози. Участваха деца
от детската градина, както и ученици от основното
училище, които дойдоха
да поздравят юбилярите.
Групата за турски фолклор
също се представи със
свои изпълнения. Данка
Донева поздрави всички
присъстващи с две инди-

видуални песни.
Приветствие към жените от фолклорната група поднесоха кметът на
селото Мехмед Юмер и
председателят на читалището Адем Адем, който
закачи юбилейните значки
на самодейките.
Гостите на празника Ру-

мяна Капинчева, Анка Монева, Даринка Иванова, Нехат Кантаров, Шенол Молла, Февзие Узун,олежките
ни от Старо село и други,
също ни поздравиха за
празника.
От ръководството на
Читалище "Искра-1928 г."
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Каролина Делева е...
от стр. 1
изисква бързина и ловкост. Мама – да носи вода

плувец оглави 65-годишният Тодор Апрозянов.
Паралелно в късния следобед присъствалите на

Кметове дегустират
рибена чорба

в чаша между зъбите, татко - да изчисти една риба,
а най-малките членове на
семействата – да уловят
най-много рибки (пластмасови, с магнитче) в басейн.
Тук победителят е сем.
Мая, Борислав и Велислава

включиха и отбори от
селата Нова Черна, Преславци и Търновци. При
мамалигата – наградата
отиде при отбора на Женска либерална мрежа.
На празник като на
празник – с музика. Този
път разнообразието допълваха Духовият оркестър и мажоретният състав от Разград, както
и хип-хоп формацията
„Абсолют” от Русе. Гласове изви тутраканското
трио Стефани, Антония
и Божидара, а финалът
поставиха фолкпевиците
Татяна и Анита.
„Дунавска русалка” се
наричаше този път конкурса за Мис. Сред престрашилите се четири
момичета да покажат

празника имаха възможност да наблюдават състезания с рибарски лодки
с гребла, атрактивни скокове във вода от понтон,
майсторско улавяне на кокошка по греда намазана

"Мама, татко и аз" сем. Димови

Бояна Цветанова - победител
в преплуването на р. Дунав

Димови.
Всъщност, празникът
започна с преплуване на
реката. 15-годишната русенка Бояна Цветанова е
тазгодишният №1, а класацията за най-възрастен

с грес, плажен волейбол,
улов на риба, най-вкусна
рибена чорба и мамалига.
Тази година най-вкусна
се оказа чорбата на отбора на Пенсионерски клуб
№1, а в състезанието се

Дунавските русалки - Гизем, Нихал,
Каролина и Джансу

Триото Божидара,
Антония и Стефани

Мамалигата на Женска
либерална мрежа - най-вкусна

артистичност и стил,
короната бе положена
върху русите коси на
16-годишната Каролина
Делева. Нейни подгласнички са Гизем Вежди, Нихал
Ибрахим и Джансу Моролу.
Юбилейното издание
на Празника на голямата
река бе осъществено с
безрезервната помощ
на Димитър Димитров,
мениджър „Маркетинг
и продажби” в NetWorx,
МБАЛ-Тутракан, РУ „Поли-

ция” и „Басейнова дирекция” - Русе.
Наградите за победителите във всички състезания осигуриха Община Тутракан, Димитър Димитров, мениджър
„Маркетинг и продажби”
в NetWorx, „Кентоя България”, ЕТ „Славимекс”
– Славчо Балкански, магазин СВА.
И на края да припомним,
че Празникът на реката
навърши юбилейните 10
години благодарение на

Звездата на "Пайнер"
- Татяна

Популярната тутраканска рибена
чорба най-вкусно приготвена от
екипа на Пенсионерски клуб №1

Георги Начев най-добър рибар

спечелен проект през
2001-ва от тогавашния
кметски екип, по който
инициативата бе възстановена, обогатена с
нови идеи и през годините

доусъвършенствана.
От 2004 г. Празникът
на реката е включен в
общинския Културен календар.
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Ой, Еньо, Еньо…
Калина ГРЪНЧАРОВА
Да стъпваш леко, на
пръсти в росната трева, а
около теб аромат да разнасят дъхави билки – това
е Еньовден.

5

празнично

Еньовден

Да потръпваш от ранен утринен хлад и да
откъснеш еньовче – това
може да се случи само на
Еньовден.
Да обърнеш поглед на-

там, на изток, и да се
любуваш на изгряващото
слънце - не просто изгряващо, а трептящо, играещо
– това е Еньовден.
Да минеш под цветен
венец от 77 и половина
билки, да прескочиш огън
за здраве – да, Еньовден е!
Ето такава бе емоцията

на ония тутраканци, които
в ранни зори на 24 юни нагазиха росните поляни край
с. Варненци, за да спазят
християнския ритуал. Отец
Михаил отслужи празничен
водосвет и… слънцето
изгря. Така въодушевени от
чудесната гледка и хора се
виха, и билки се браха.

Кой не е чувал за този красив
празник на билките. Той пленява
не само с цветното изобилие, но и
с „играещото, трептящо” слънце,
което се преобръща за зимата.
Това приказно явление не може
просто да се разкаже, а трябва да
се види и преживее.
На този ден се събират билки,
защото са най-лековити. Най-вълнуващото е това, че всеки, който
иска да е здрав, бодър и весел
през цялата година, трябва да
набере девет билки и свие „Еньова
китка” и венец, който се пази цяла
година и от него се прави чай.
На Делина поляна в Родопа
планина се прави най-голямото
честване на Еньовден в страната. Там е живяла Деля – една много
красива българка. Баба Деля, както са я наричали хората ги лекувала
с билката „еньовче”. „Берете „еньовче” и се гордейте, че сте българи”
е заръката на баба Деля от Родопа планина.
И аз, Денка Ганева, силно обичам България и нейните красоти и
съм горда, че съм потомка на баба Деля.
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110-годишен юбилей на читалището в с. Зафирово
Марияна ЛАЗАРОВА
дна светла годишнина
– 110 години от основаването на първото читалище
в с. Зафирово - „Христо Ботев –
1901 г.”, бе отбелязана на 18 юни.
Още с влизането в читалището се усещаше празничното
настроение. Ръководителката на
кръжока по изобразително изкуство и керамика Лорета Станева и
библиотекар-секретарят Марияна
Лазарова бяха украсили фоайето
с картини, нарисувани от талантливите художници и подготвили
кътове с грамотите, медалите
и снимков материал от всички
участия през годините.
Гости на събитието бяха кметът на Зафирово Ангел Ангелов,
Данка Милчева - зам.-кмет на
Община Главиница, Николинка
Николова - главен експерт в
Община Силистра, Лидия Димитрова - директор на РБ „Партений
Павлович”, гр.Силистра и регионален координатор по програма
„Глобални библиотеки”, Петко
Петков – председател на ЗК „Ген.
Атила Зафиров”, с.Зафирово,
Никола Касабов – бивш ръководител на Формация „Младостта

за развитието през годините за
читалищната дейност.
Концертът беше открит с химна
на Добруджа „О, добруджански
край”, която изправи цялата публика на крака.
На сцената с много настроение
и вдъхновение се изявиха съставите към читалището - формация
„Младостта е в сърцата ни” - с
ръководител Николай Николов,
зарадва публиката с разнообразния си репертоар, като представи
народни, обработени, автентични
и стари градски песни, а детският танцов състав „Изворче” - с
хореограф Снежана Николова и
корепетитор Николай Николов, с
много настроение танцува и весели цялата публика с Варненски

Е

е в сърцата ни”, Валентин Проданов – бивш хореограф на детски
танцов състав „Изворче”, Елена
Цанкова – бивш ръководител на
група за модерни танци, Петя Томова – бивш хореограф на детски
танцов състав „Изворче”, Нювит
Юсуф – кмет на с. Косара, бивши
и настоящи читалищни секретари, библиотекари и читалищни
дейци от с. Зафирово и община
Главница.

Председателят на читалището
Калинка Василева в своето слово
направи кратък обзор на историята и дейността на читалището
през изминалите години и връчи
благодарствени адреси на спонсорите, които допринесоха да
се осъществи този прекрасен
празник и поздравителни адреси
на всички бивши и настоящи
председатели, секретари, библиотекари, ръководители на състави
и читалищни дейци допринесли

ръченик, Пролетен танц, танци
съчетани във фолклорна палитра,
танца „Бригадири” и диско танц.
На сцената извисиха гласове
Пенка Генова с песента „Тръгнала
е бяла Дона”, Аника Иванова изпълни „Заспала ми е Янчица”, а в
дует с Марийка Денева - песента
„Залюбила е Неделя”. Със старата
градска песен „Търсете детелината” се представи и дуетът Наталия
Тончева и Марияна Лазарова.

Концертът завърши с песента
на Емил Димитров „Моя страна”,
която накара още веднъж публиката да стане на крака.
„Този юбилеен концерт е една
палитра от звуци, танци и нещо
повече – една възможност за
хармония в душите и сетивата
ни, един знак за приятелство и
споделеността между хората, за
човешко умение да погледнеш в
сърцето на другия и да намериш
частица от себе си” – така обобщиха думите на водещата еуфорията, която ни заля от сцената…
Нашата 110-годишнина е благодарност към тези, които са
създали читалището, които продължават делото им с чувство за
отговорност пред поколенията.
Всеобщи са вярата и убеждението, че въпреки трудностите
на икономическата криза, която
преживяваме днес и занапред
читалището, неговите деятели и
радетели ще разпръскват светлината на знанието и творчеството и
ще допринасят за обогатяването
на живота тук, за укрепване на
българщината.
Продължавайки да предават
своята любов и красота на българските песни, танци, рисунки

и пластика на следващото поколение, като ги учим на добро и
мъдрост.
В културата няма бъдеще без
минало, а миналото е пълно с
поуки. Това ни дава основание
да вярваме, че дарителството
ще нараства и нашето читалище
ще възражда и обогатява своята
народополезна дейност.
За великодушния жест на Общинското ръководство в гр. Главиница и кмета Насуф Насуф, ЗК
„Ген Атила Зафиров”, с.Зафирово
с председател Петко Петков, „Булагро груп холдинг” ЕАД, гр.Стара
Загора с изпълнителен директор
Христофор Бунарджиев, „Траян”
ООД, с. Зафирово с управител Петър Иванов, ЕТ „Агроекспрес”, гр.
Силистра с управител Стоян Коцев, „Негрита” ООД, гр. Силистра
с управител Негрита Сурова и ЕТ
„Тигър”, с. Зафирово с управител
Митко Иванов, на родолюбивите
дарители, които ни изпълват със
заслужена национална гордост, на
десетките доброволци и сътрудници, на хората с големи сърца,
дали своя принос – морален и
материален, за осъществяването
на читалищната дейност изказваме искрени благодарности.

В Тутракан гостуваха поети от Исперих ТРИ МЕДАЛА ОТ „КАЗАНЛЪШКА РОЗА”
- В пристан на художественото слово се превърна литературната
среща на творци от двата града
Ангел НИКОЛОВ
дна незабравима среща проведоха членовете на двата литературни клуба – при читалище
„Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан и читалище „Петя
Йорданова”, гр. Исперих на
Еньовден.
Събратята по перо и съдба, които със собствен почерк и физиономия показаха,
че в литературната провинция творят изящно слово
тихо, на пръсти, без да се
афишират, поети с голяма
любов по различни теми и с
оригинална интерпретация.
Те са със свой специфичен
глас, своя философия и въпреки трудното време,
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успяват да достигнат до
своите читатели.
Гостите от Исперих бяха
набрали билки и цветя за
здраве на домакините. Поетесата от Исперих Ирина Петрова им прочете
свое римувано пожелание за
творчески успехи, а красиво
саксийно цвете поднесе директорът на общинската
библиотека Искра Цанкова.
Членовете на двата клуба
се разходиха по брега на
р. Дунав, а местният общественик и поет Васил
Търпанов разказа незабравими спомени от младежките
си години. Васка Николова,
дългогодишна самодейка и
поетеса не се стърпя и запя

хубава песен за р. Дунав и
своя град Тутракан.
Сред любезните домакини
неизменно бе зам.-кметът
Румяна Капинчева, която е
председател на читалищното настоятелство и автор
с 14 издадени книги, написани пиеси и с голям принос
за духовния живот на града.
По-късно тя рецитира свои
творби.
Стоянка Павлова от с.
Нова Черна, автор на пътеписа „Австралийска приказка”, прочете откъс от нея
и подари на всеки екземпляр.
Стихове прочетоха Васка
Николова и младата Иванка
Морарова, която миналата
година е издала първата си
книга с творби за деца.

Исперихските гости –
арх. Милен Йоцов, Ирина
Петрова и Ангел Николов,
председател на литературния клуб „Петя Йорданов” и на сатиричния клуб
„Охлюв”също прочетоха
свои стихове и сатира. В
своя стил Ангел Николов направи и извод от срещата:
„Остаряхме, но поумняхме.
На поетично кафене в Тутракан се събрахме.”
В пристан на художественото слово се превърна
проявата на творците от
двата клуба. Присъствалите изпитаха духовно удовлетворение от топлото
човешко общуване, в което
те плуваха в собствени
води.

Лорета СТАНЕВА
Марияна ЛАЗАРОВА
Националният конкурс „Казанлъшка роза” се провежда в рамките
на ежегодния за гр. Казанлък – Празник на розата, под егидата на
Министерството на образованието, младежта и науката, Националния
дворец на децата, Община Казанлък и Общински детски комплекс „Св.
Иван Рилски”. Целта му е да утвърди и развие значението на красотата
на розата, като символ на Розовата долина.
Тази година националния конкурс се проведе на 3 юни 2011 г. , а в
трите възрастови групи взеха участие ученици от 42 населени места.
Конкурсът „Казанлъшка роза” се провежда в три направления:
Биология - „Маслодайните култури в българското земеделие”, Етнография - „Маслодайните култури в бита и душевността на българите”
и Изобразително изкуство - „Красотата българска".
Членовете на Кръжока по изобразително и приложно изкуство към НЧ
„Христо Ботев – 1901 год.”, с. Зафирово с ръководител Лорета Станева
участваха в направление Изобразително изкуство, в разделите Изящно
и Приложно изкуство. По темата „Красотата българска” - Шенай Нурай,
Бетина Веселинова, Петър Димов, Деница Красимирова, Симона Сашева
и Мирела Красимирова, всички от втора възрастова група, създадоха
шест рисунки и три двуфигурални композиции.
Бетина Веселинова се класира и в двата раздела, като в раздел
Изящно изкуство спечели 2-ро място за „Портрет на розоберачка”, а
в раздел Приложно изкуство е трета - за двуфигуралната композиция
„Розоберачи”. За тези си постижения тя е удостоена с два медала, две
грамоти и награди.
Шенай Нурай, на 12 г. спечели трето място в раздел Изящно изкуство за „Портрет на розоберачка”, за което е удостоена също с медал,
грамота и награда.
Наградите им бяха връчени на 20 юни.

1-7.07.2011 г.

от редакционната поща
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хоби
Общински център за
извънучилищни дейности - Тутракан
От 1-ви юли

организира за вас:

Лятна академия
с много забавления!

Продавам
две къщи с двор в центъра на с.
Богданци.

За справки: 0885 478 514

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

- Компютърно обучение за деца

Вторник и четвъртък 14.00 – 17.00ч.

- Ателие по изкуства
Парк хубав си имаме,
„Христо Ботев” е той –
с цветя различни, с дървета безброй.
Но след всеки изминат ден
той бие отбой.
Сутрин като минеш не се чуди,
хуни големи тук са били –
кофи търкалящи, семки безчет,
чаши кафени има навред.
Състезания сякаш са правили тук –
кой ще направи повече боклук.
Фасове има колкото щеш
идилия пълна - това е, що щеш.
Забележка да правиш:
„Защо? Шега ли си правиш или просто така –
както сме в къщи – така и на вън?”
Всеки се мръщи и мълчи като пън.
Парка пази го, че той е твой,
стига мизерия, дайте покой.
Седни и се радвай на въздуха свеж,
бъди просто човек, а не невеж.
Васка НИКОЛОВА

Сряда 14.00 – 17.00 ч.

- Занималня за деца - 7-9 години
Всеки делничен ден 14.00 – 17.00 ч.

- Организирани разходки на открито,
излети сред природата (при заявка от
родителите)
- Плувно лято за начинаещи и напреднали
- Спортни танци
Понеделник и сряда 16.00 ч.

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

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

- Детска филмотека
Петък 14.00 – 17.00 ч.

- „Спорт за всички” - УСШ, стадион
„Христо Ботев”
Всеки делничен ден от 17.00 – 19.00 ч.
За повече информация:
тел. 0866 60399 или лично в ОЦИД

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

Сканди

Място за
вашата
обява
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...

Градина Тутракан
Станка Илиева и Пенка Неделчева живеят в бл. „Космос-2”. Те са част от
хората, които се грижат за градинките
пред двата входа.
„Като погледна отгоре искам да виждам нещо красиво, казва Станка Илиева. Не мога да понасям пред блока да е
празно и мръсно. Затова реших да си
я направя красива градинката и който
минава да казва: „Виж, какви жени живеят тук!”
„Като седнем на пейката искаме да ни
е приятно. Ние сме вече пенсионери и
все сме тук” - допълва я и Пенка.

1-7.07.2011 г.

ВРЕМЕТО

На 1 юли времето ще е хладно, с максимални
температури между 21 и 26°. Облачността ще
е променлива и на много места ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. В събота
само на отделни места, главно в източните
райони може да превали. Ще има повече слънчеви
часове и температурите ще са с 2-3 градуса
по-високи. В неделя и понеделник времето ще е
предимно слънчево. В понеделник температурите
ще достигнат 25-30°. Във вторник -сряда от
запад на изток на места ще превали и прегърми,
впоследствие температурите за кратко ще се
понижат.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

Фризьорски салон “Офелия”
Красота на народни цени!
Коафьорката Офелия
работи за Вас всеки ден
от 8 до 18 часа,
а в събота - от 8 до 13 ч.
Салонът се намира
в центъра на Тутракан,
на ул. "Трансмариска" № 7.

Заповядайте!

тел.: 0894 204 486

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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”

и да почерпят:

2 юли – Расим РАФЕТ, Председател на Общински
съвет – Главиница
2 юли – Маргарита ДИМИТРОВА, учител, СОУ „Христо Ботев”
2 юли – инж. Радослав СТОЯНОВ, старши лесничей,
ДГС-Тутракан
2 юли – Руска ОБРЕТЕНОВА, ст.счетоводител, Община Тутракан
2 юли – Илкнур АДЕМ, гл.спец. „Приходи от местни
данъци”, Община Тутракан

3 юли – Маргарита ВЛАДЕВА, учителка, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, с.Нова Черна
3 юли – Любка АНГЕЛОВА, бюфетчик, Община Тутракан
4 юли – Петър БОНЕВ, охрана, Община Тутракан
5 юли – Гюлзар КОВАЧЕВА, счетоводител, „Славянка” АД
6 юли – Христина ДИМИТРОВА, счетоводител, ДГСТутракан
7 юли – Димитър АСЕНОВ, Кмет на с. Богданци, община Главиница

СМЯХ
Бисери от изпити по история

- Следващата битка българите застанали така тарикатски срещу византийците, че слънцето да пече в техните очи. Император Лъв Армеец
отговорил на хан Крум със засада.
- На преговорите хан Крум поискал да му се дадат дузина знатни
девойки, което първоначално му отвлякло вниманието. Наблизо в един
храст били скрити трима стрелци с лък- елитни асове и поръчкови убийци. Крум се вбесил и показал на византийското население подобаващи
езически ритуали- измил си краката в морето, поръсил войската с водни
капки, разпънал на пръчки кучешки черва, които впоследствие изгорил.
Той се опитал да превземе Константинополската столица с десет хил.
вола, пет хил. каруци и желязна армия, въоръжена с прашки и топчета.
Обсаждайки Цариград, Крум укрепил десния бряг на р. Дунав, за да не
попаднат българите пак в засада.
- По времето на хан Крум има бум на корупцията, кражбите и пиянството. Пияниците били предимно славяните, а прабългарският елемент
пиел кобилешко мляко. Крум направил анкета сред пленените авари
и разбрал защо се разлага една държава. Той предприел мерки срещу
пияниците, което предизвикало тяхното недоумение. Според закона
на кой крак, на кой ръка отсичали, дори нещо повече. На крадците се
давало толкова, че да не крадат повече. Но хан Крум пръв пренебрегнал

своя строг закон - византийците намерили в избите му вино, а той пиел
вино от главата на императора. При това законът е категоричен - „Който
ходи пиян, трябва да биде убит”. При Крум се поставя началото на
предварителното производство, кооперативното движение и килийните
училища. Със закона и реформите се утвърждава републикански начин
на живот. С единните закони той се опитал да премахне двуетническия
модел, да няма вече славяни и прабългари. По този начин съставил
първата българска езическа конституция.
- Новият хан Омуртаг управлявал чрез мирни договори с Византия. С
търговски талант той заменял заловен византиец за чифт волове. Той
разрешил смесените бракове между българи и славяни. Той преследвал сектантите и протестантите, а другите в държавата не били много
християнски настроени. Омуртаг заповядал да се нарисува известната
картина Мадарски конник. Той бил администратор- обединил губерниите в комити,в които пък имало по- малки шопи начело с шопани.
Управлението на Маламир било изпълнено със забележителни събития,
но сведения за тях липсват. Той имал вманиачено отношение към християнството. Освен че бил биологичен наследник на Омуртаг, Маламир
наследил и антихристиянската му страст.
- През IX в. са сребърните десетилетия на България, а после дошъл Златният век. България стъпила на три морета - Средиземно, Черно, Каспийско.
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