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ТУТРАКАН

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 44

Година L

25 ноември - 1 декември 2011 г.

В Родилно отделение на МБАЛ-Тутракан:

Роди се юнак!

Цена 0.50 лв.

Абонамент'2012
"Тутракански глас" Вашият вестник!
Годишен абонамент - 25,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в редакцията на
вестника - на ул.”Трансмариска” 6,
ет.3, в сградата на Банка ДСК и
в пощенските станции в страната.
В БРОЯ ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

На училище "Йордан Йовков" с любов!

на стр. 5



Некомерсиално кино в Тутракан

Н

на стр. 6

а 18 ноември 2011 г. в
Родилното отделение
на тутраканската болница, 20-годишната Вероника
Радкова от Старо село роди
син, който е с впечатляващи
размери - 5,570 кг и е дълъг

56 см, съобщиха от здравното заведение.
Детето е родено чрез Цезарово сечение извършено
от д-р Любомир Бойчев (на
малката снимка, долу) в екип
с д-р Елияна Александрова,

неонатологът д-р Стоян Стоянов и акушерките Андреева
и Ефремова.
Майката и бебето се чувстват добре - вече са изписани
от отделението, а родата от
Старо село се радва на мал-

кия юнак, на когото родителите са избрали името Даниел.
Това е най-тежкото бебе
родено в Родилното отделение на болницата през тази
година, сочи още статистиката.
“ТГ”



Законът да работи за хората, за
да се избегне хаоса в транспорта
на стр. 3



"Бързи и яростни - II"

„Трабант-Сиромах”
продължава
амбициозното
начинание –
нека го подкрепим!
Да прочуем Тутракан и
в Drag-състезанията!

на стр. 3
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общините

НОВИНИ
ВТОРИЯТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
в екипа на д-р Димитър Стефанов - Петя Князова-Василева, ще бъде назначена на 1 декември.
НАЗНАЧЕНИ СА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
НА ТРИ СЕЛА
Виолета Донева запазва кметското си място в с. Сяново, а
в с. Бреница позиция запази и бившият кмет Наджи Юмер,
сега кметски наместник. Само в с. Царев дол кметският
наместник е нов – Валя Грънчарова.
НОВОТО ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО ОБМИСЛЯ
НАМАЛЯВАНЕ НА ТАКСА „СМЕТ”
Подготвя се доклад за размера на такса „Битови отпадъци” за следваща 2012 г., информираха от общинската администрация. Кметът д-р Димитър Стефанов е разпоредил на
служителите отговарящи за това да предложат начини за
намаляване на промила. Предложението се подготвя, за да
бъде включено за разглеждане на заседание на Общинския
съвет през м. декември.
ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА
Работниците, грижещи се за чистотата в града са преориентирани в дейности по подготовка за зимата - разчистване
и окосяване на храстите около пътните платна на общинската мрежа. Общинската фирма „Комунални дейности”
ще поддържа уличните платна в града при зимни условия
до поемането на функциите от избраната за това фирма
„Тутраканска гора”. Започнало е първото опесъчаване на
централните улици в града на 22 ноември, поради заледяването им.
Работниците към групата „Бедствия, аварии, катастрофи”,
по информация на техническия им ръководител Евгения
Бонева, също са преориентирани към почистване на площи в града от сухи растения. За три месеца са изчистени
стълбите, между улиците „Александър Стамболийски” и
„Трансмариска”, зелената площ пред автогарата, градинката
зад сградата на Поземлена комисия, затревени площи на
Старата автогара, Дунавския парк. Инициативата на Евгения Бонева за възстановяване на старата част на Дунавския
парк (от Старата автогара до Болницата) също е спряна
за момента – хората, разчистващи тези площи участват
в дейности по изграждането на снегозащитни пояси и са
почистили всички шахти за отпадни води.
БЧК ЩЕ СЕ ОТЧИТА
В края на м. ноември – на 30-ти, Общинският съвет на
Българския червен кръст в Тутракан ще проведе редовно
годишно отчетно събрание. Началото е в 12:00 часа в
офиса на организацията – в бившата Детска ясла на ул.
„Крепостта”.
УМИШЛЕН ПАЛЕЖ НА СМЕТИЩЕТО
Граждани са сигнализирали за пожар на територията на
градското сметище в Тутракан на 17 ноември. Ситуацията
е овладяна, а причината е умишлен палеж.
От Общината умоляват гражданите да спазват правилата за пожарна безопасност - внимателно да боравят с
леснозапалими материали и вещества и да не оставят без
надзор огън на открито.
КРИМИНАЛЕ
Оставен без наблюдение открит огън довел до пожар в
стопанска постройка в село Подлес на 22 ноември около
06.30 часа. Изгорели 50 кв. м покрив, половин тон зърно и
едно магаре, преди огнеборци от Противопожарен участък
– Главиница да потушат пожара.

Стартираха редовните
заседания на Общинските съвети
В Главиница

Вчера се проведе първата редовна сесия на Общински съвет-Главиница след официалното му конституиране на 9 ноември. Тогава
съветниците положиха клетва и избраха за председател д-р Себахтин
Халид, водач на листата на ГЕРБ.
На вниманието на съветниците на вчерашното заседание бяха представени пет докладни записки оформили дневния ред. Председателят
на местния парламент е вносител на три от тях – за приемане на нов
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за
определяне състава на Постоянните комисии и за избор на делегат и
негов заместник за Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България.
Кметът на Общината Хюсеин Хамди е вносител на докладна записка
относно преразглеждане на решение № 183, взето на заседание на Общински съвет на 14 май 2009 г. за удължаване срока на погасяване на
договора за кредит с фонд “ФЛАГ” за реализацията на проект “Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница”, финансиран
от Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, както и на
докладна записка за определяне размера на трудовите възнаграждения
на кметовете на кметства.
Бел.ред.: Поради технологичното приключване на броя, конкретна
информация за приетите решения на заседанието очаквайте в следващия брой на в. „Тутракански глас”.

В Тутракан

На 1 декември (четвъртък) от 9:00 часа е свикано първото редовно
заседание на Общински съвет-Тутракан от неговия председател Иван
Недев. В предварителния дневен ред са включени докладни записки за
приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет, както и сформиране на Постоянните комисии.

25.11 - 1.12.2011 г.

Приети са проектите по НП «СПОЗ»
В

края на миналта
седмица Комисията
по заетост към Областния съвет за развитие
разгледа и прие проектите
на област Силистра за
финансиране по Национална програма „От социални
помощи към осигуряване
на заетост” за 2012 г.
Членове на Комисията са
представители на 7-те
общини, на Регионалната
служба по заетостта и на
бюрата по труда, на работодателски организации и
синдикати и др.
Под председателството
на областния управител
Николай Димов, Комисията прие 48 проекта на
работодатели от цялата
област за разкриване на
общо 119 работни места.
При оценката им бе отчитана съвместимостта с
посочените в Областния
план за развитие приоритети и приносът им
за развитието на Областта. Всички 48 проекта
ще бъдат изпратени за
окончателно одобрение в
Агенцията по заетостта.
Резултатите ще станат
известни до 15 декември
т.г.
Одобрените от Комисия-

та по заетост проекти дават възможност в седемте общини на областта да
бъдат разкрити 119 работни места, от които 76%
ще са за цялата година,
а останалите – за период
от 9-10 месеца. Ще бъдат
наемани лица, получаващи
месечни социални помощи
или продължително безработни, като 70% ще бъдат
такива, които не са работили по Програмата през
настоящата година. Те ще
бъдат наети в общественополезни дейности или в
дейности от основното

производство, както и за
подобряване на условията
на труд на територията
на частни работодатели.
На община Тутракан са
одобрени 9 проекта за 25
работни места, а на община Главиница - 3 проекта за
21 работни места.
Директорът на Регионалната служба по заетостта
в Русе Драгомир Николов
припомни, че по Национална програма „От социални
помощи към осигуряване на
заетост” могат да кандидатстват работодатели
от всички сектори – дър-

жавен, общински, частен
и нестопански. Оценката
на всички проекти става
по утвърдените критерии,
като процедурата преминава през 5 нива. При всяко
от тях се прави оценка
за административно съответствие и допустимост, за съответствие
с местните приоритети,
за социална значимост и
техническа обоснованост,
за съответствие с регионалните приоритети и
окончателна оценка, която
ще извърши Агенцията по
заетостта.
Отчетено бе, че интересът на работодателите
към участие в Програмата
и качеството на внасяните проекти се запазват
традционно високи. Но в
тази процедура, най-големите работодатели – общинските администрации,
са намалили значително
участието си, с което е
дадена възможност да се
класират проектите, подадени от детски и учебни
заведения.
За сравнение – по Процедура 2011 бяха одобрени
54 проекта за 143 работни
места.
“ТГ”

Седем критични участъка по р. Дунав затрудняват корабоплаването
Светлана ПЕТРОВА
акваторията на Силистра седем критични
участъка по река Дунав създават затруднения
в корабоплаването, но засега няма заседнали
плавателни съдове, съобщиха от местното представителство на морската администрация.
Прагове има при Силистра и селата Ветрен, Попина, Малък Преславец и Нова Черна. Най-критично е в
района от километър 420 до км 426-ти, където максималната дълбочина на плавателния път варира от
160 до 180 см, а ширината е между 130 и 150 метра.
Периодично засядат конвои, но с провлачване се
изтеглят. Нивото на река Дунав продължава да пада.

В

Амбициозна дейност на музея
и през 2012 година
- Вестник "Тутракански глас” ще отбележи 50-годишен юбилей
Калина ГРЪНЧАРОВА
шест направления е
планирана дейността на Историческия
музей в Тутракан за следващата година, стана ясно
на проведения през седмицата Музеен съвет.
Научноизследователската дейност ще бъде насочена към окончателното
приключване на научнопопулярната разработка
„История на Тутракан за
деца” посредством съставяне на текстове и
приложения за праисторията, античността и Средновековието, информира
директорът Петър Бойчев.
Освен това ще бъдат разработени и научнопопулярно издание на двутомника
„История на Тутракан” и
издание за етнографията
в Тутраканския край. През
годината ще бъде събирана и систематизирана
информация за периода
на социализма, с която в
бъдеще ще бъде допълнена

В

„Историята…”.
Историческият музей
ще продължи да търси
възможности за участие
с проекти по различни
програми за издаване на
рекламни материали и за
включване на Тутракан и
региона в туристически
маршрути. Уеб-страницата на културната институция предстои да бъде
актуализирана.
В направление „Експозиционна дейност” са планирани гостуванията на няколко изложби – „Гигантски
риби”, „Добруджанският
въпрос”, „Руско-турските
войни”, „Дунавски вкуснотии”, изложба-базар с картини на местния художник
Веселин Николов, изложба на великотърновските студенти провеждащи
ежегодно през м. септември художествената си
практика в града, а също и
изложба „150 години образование в Тутракан”.
Неразделна част от ра-

ботата на музея е обществената дейност свързана с
отбелязването на различни
годишнини. През следващата година се навършват
шест кръгли годишнини,
които са намерили място
в плана за работа.
Началото на журналистиката в Тутракан е поставено преди 125 години
с излизането на бр. 1 на в.
„Бряг”. През годините тук
са издавани множество
вестници, някои, от които
със съвсем краткотрайна
история - от по няколко
броя. На практика, найпродължително издаваният
вестник е в. „Тутракански
глас”, който не е спирал
никога през своята юбилейна 50-годишна история.
И още – в. „Тутракански глас” е най-старото
действащо издание в цяла
Силистренска област.
Музейното дело в Тутракан ще отбележи 45 години
от началото си, а образователното – цели 150 г.

Преди 145 години Панайот
Хитов преминава Дунав
при Тутракан, а негов знаменосец е бил Васил Левски. И още една годишнина
ще бъде отбелязана – 105
години от учредяването
на първата рибарска кооперация в България - „Св.
Никола”.
Съвместно с останалите културни институции
в града ще бъдат отбелязани всички национални
празници и годишнини.
Що се отнася до консервационно-реставрационната дейност, през 2012 г.
ще продължи благоустрояването на Мемориалния
комплекс „Военна гробница-1916 г.”, основния
ремонт на Етнографския
музей „Дунавски риболов
и лодкостроене”, реставрацията на предмети от
фонда и реставрация, консервация и благоустрояване на античния археологически обект „Северна
крепостна стена”.

общините
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Законът да работи за хората,
за да се избегне хаоса в транспорта
Калина ГРЪНЧАРОВА
ъстоянието, редовността и честотата
на градския и муждуселищния транспорт и състоянието на автобусните
спирки бяха с основата на
проведената през седмицата среща инициирана от
сдружение „Защита правата на потребителите”
в партньорство с Община
Тутракан в лицето на кмета д-р Димитър Николов
и заместникът му Милен
Маринов. В нея участваха и
собствениците на превозваческата фирма „Т.А.Т.”
Пламен Николов и Грета
Николова.
На срещата стана ясно,
че продължава хаосът в
спирането на междуселищните автобуси на Новата
автогара и на двете важни
за населението спирки „Мелницата” и „Старата
автогара” и напрежението между гражданите и
„Т.А.Т.” ООД.

С

Софийските автобуси на
фирма „ЕТАП” спират само
на Автогарата, а тези на
„Биомет” – на спирката до
парк „Христо Ботев”. За
нощните дестинации няма
нито таксита, нито градски автобуси, които да
помогнат на пътниците да
стигнат до Автогарата.
„Искаме да имаме актуален градски траспорт и в
най-скоро време трябва да
се намери решение в духа
„И вълкът сит, и агнето
цяло”, каза кметът д-р
Димитър Стефанов, така,
че и двете страни да са
удовлетворени”. Защото
транспортът е трябва да
е в услуга на хората.
От 23 ноември в 15:00 ч.
фирма „Т.А.Т.” пуска още
един автобус по линия №1,
който тръгва от началната спирка в горната част
на града, а ще се връща
обратно – в 15,30 ч. По
този начин ще бъдат облекчени в намирането на

изход за превоз обитателите на Дневния център
за хора с увреждания, а и
всички граждани във време,
в което досега липсваше
градски транспорт.
Всички общински служители-еколози, шест на
брой, ще контролират премахването на обяви, афиши
и некролози налепени по
спирките. Ако това не се
случи самите еколози ще
ги почистят и боядисат
със собствени средства,
закани се кметът.
Участници в срещата
поставиха въпроса и за
хигиената на Старата
автогара, имайки предвид
обществената тоалетна.
За разрешаването на
повдигнатите въпроси,
които стоят открити от
години ще бъдат проведени още няколко работни
срещи, първата от които
ще бъде в началото на
м.декември, уточни кметът д-р Стефанов.

"Бързи и яростни - II"

„Трабант-Сиромах”
продължава
амбициозното
начинание –
нека го подкрепим!
Да прочуем Тутракан и
в Drag-състезанията!
Калина ГРЪНЧАРОВА
лънчев и тих есенен
ден. В следобедните часове, на пътна
отсечка от 402 метра
край Тутракан „излита”
„Трабант”. Не какъв да е,
а тунингован. И не просто
„Трабант”, а… „Сиромах”.
Спомняте ли си преди
една година, в празничната
кавалкада от коли за 24 май,
имаше и един син „Трабант”,
който едва се удържаше да
не литне. Това е същият
тунингован драгстър, но в
него съм аз (в никакъв случай като навигатор, даже
не съм и шофьор), а зад волана – собственикът му Даниел Иванов. Предстои да се
уверя с цялото си осезание
в думите за възможностите
на тази машинария.
Рев на двигател и… сме
на финала. 402 метра драгдисциплина, финишираме
за по-малко от 14 секунди,
което на професионален

С

език означава още - 7900
оборота и около 180 км/ч!
Хей, разбирачите, какво ще
кажете?
Невероятно преживяване!
И така, колата със синята одежда на „Трабант”,
всъщност е с двигател на
„Фолксваген Голф”.
"Негативният фактор е,
че това е най-лошият двигател в клас 2 000 кубика,
16 клапана. Правен е да е
издръжлив, много дългоходов, но не става за тази
работа, разказва Даниел.
Това, което съм постигнал
си го имам като шедьовър.
Двигателят е от „Голф”-3,
2016 винтила, обаче нова
модификация и е над 200
коня."
Този състезателен „Трабант” е единственият в
България в Драг Рейсинга.
Още от 2007-ма година
собственикът му е тръгнал
с него по състезания. Натоварен на платформа.
На последното – в Сливен,

е била и
цялата
ф а м и л и я Гордост си е - от "Трабант" да направиш класна
– съпруга- състезателна машина.
та Даниела, осемгодишния Алексан- некадърен, така май се
дър и двегодишната Димона, получава накрая”, смее
която проявява жив интерес се Даниел.
Всъщност, ето възкъм возилото. С 13, 9 сек.
„Трабант”-ът се е класирал можност за Тутракан
десети в квалификациите да се чува и на още
едно място – на Драг
тогава.
В „Списъка на бързите”, състезанията. За да е
в Тунинг-форума на Българ- успешно представянето
ската федерация по Драг са необходими много порейсинг, в Клас А - Даниел добрения по тази изклюИванов и неговият „Трабант чителна кола – най-вече
Сиромах” са на 13-то място по двигателя, и гумите
в класацията по време. А също. Това са средства,
откакто има състезания, да. Нека помогнем на
от 2004-та, само 20 коли „Трабант”-а и Даниел
са успели да слязат под 14 Иванов!
Б.а.: Повече подробсекунди в този клас.
Малшанс преследва от ности за "Трабант"-а и
време на време състезате- неговите възможности
ля – през тази година в Бо- четете на сайта на в.
журище се счупва вътрешно "Тутракански глас" каре, а в Сливен – изтърва www.glas.tutrakan.org скорост. „Двигателят лош, Прочети ТГ - бр.21/2010 Така "Трабант"-ът бе зареден
с гориво.
купето - лошо и пилотът е
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поетично поетично поетично
Калинка ПЕТРОВА
гр. Тутракан

Обичам те, когато...
Обичам те, когато идваш,
когато сядаш тихичко до мен.
Обичам те, когато си отиваш
и те търся ден след ден…
Обичам те, когато се усмихваш
и когато гледаш ме свенливо.
Обичам те, когато те сънувам,
когато изгарям в твойта страст!
Обичам те, когато те прегръщам
и над тебе търся власт!
Обичам те, когато другите те мразят
и когато плачеш до зори!
Обичам те, когато ти се смееш
и когато мразиш ме дори!

Васка НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Самотен спомен

Спокоен

Говоря си с теб всяка нощ ах, колко тъжно е без тебе!
Без теб светът е пуст и лош
и чувстваш се тъй непотребен.

Спокоен от света ще си замина,
макар че в много битки не успях,
една е само простата причина:
обичах много и обичан бях.
Една причина, ала тя ми стига,
пари, имоти, вярно, не спестих,
но литва волен като чучулига
над родните поля и моя стих.
Не смятам никак, че живях мърцина,
добро съм правил, но живях и в грях,
сърцето ми за обич не изстина обичах много и обичан бях.
Покоят сит на тлъстите душици
ще стряскам нощем като таласъм,
за тях не давам пукната парица...
Обичах много и обичан съм!

Оглеждам се – и нощ е пак,
и мъка пак разкъсва в мен душата…
Боли ме, много ме боли,
боли ме тъй от самотата.
Приятели… Е, бол са те,
и виждаме се ний редовно,
но в къщи пак си сам, един
и става ти тъй болно.
Но спомените - много са
и позабравям ги аз вече,
те топлят ме във нощите,
макар да са отминали далече.
Отминали са като сън
и старостта напъва,
но няма пък аз да се дам,
каквото ще да става.

Маргарита Владева е носител на ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО
СЕМЕЙСТВО
наградата "Златен делфин”
Радка ИВАНОВА
а 18 ноември в
библиотеката при
Народно читалище
„Васил Йорданов” в с.
Нова Черна се проведе среща с деятели на
културата от селото,
на която присъстваха
местни писатели, художници, учители, самодейци, членове на клубове
към читалището, жители и ученици от Нова
Черна.
Вълнуваща и незабравима ще остане срещата с Маргарита Владева - преподавател по
английски език в ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий",
дългогодишен секретар
в читалището и художник. Тя разказа за своята
любов към рисуването и
изкуството. Картините
и бяха представени на
мултимедия, а на всич-

Н

П

ки присъстващи бяха
раздадени разделители
направени с новата компютърна техника предоставена по програма
"Глоб@лни библиотекиБългария".
За своя талант и голям принос за развитието на читалищното
дело, Маргарита Владева
беше удостоена с голямата годишна награда
- "Златен делфин-2011”.
Наградата се връчва
за осми път от председателя на читалището
Тодорка Владимирова.
Носителката беше
поздравена от кмета на
Нова Черна - Нехат Ебазер, от своите колеги,
самодейци и ученици.
Всеки от присъствалите на събитието отнесе
в своя дом една любородна искра от храма на
духовността.

разникът на християнското семейство – 21
ноември, бе отбелязан при любезните домакини
от Центъра за хора с увреждания в Тутракан,
информираха от читалище „Вапцаров”. За историята на празника и за това как се чества той разказа
пастор Янко Неделчев.
Хубав християнски празник, за да отдадем почит
на най-близките си хора, на родителите - с уважение и благодарност, а те към своите деца - с
любов и топлина!
Като за празник бе подредена и масата - с традиционната погача, баница, грозде и червено вино. Настроението се повиши с изпълненията на вокалните
групи „Стари шлагери” и „Росна китка” с художествен
“ТГ”
ръководител Валентин Василев.
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„На училище „Йордан Йовков” – с любов”!
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 21 ноември, голямата читалищна зала
в Тутракан бе изпълнена до краен предел, а от
сцената един след друг се
редуваха възпитаниците

Н

туция да бъде ”Нека летим,
независимо колко високо
ще стигнем!” – това беше
посланието на директора
Соня Златарова.
Кметът на общината д-р
Димитър Стефанов, поз-

Празнично поздравление
от кмета д-р Димитър
Стефанов

на СОУ „Йордан Йовков”
в един двучасов концерт
преминал под надслов „На
училището – с любов!”. В
него имаше всичко – много
песни и стихове изпълнени
от малки и големи, лек хумор от един поразително
талантлив малък ученик
– първокласникът Алекс,
една драматизация на Йовковата „Божура” изпълнена
с майсторски артистизъм,
една „Заповед на директора”, която разрешава всичко забранено,топли думи и
пожелания. Като на празник… Патронен празник!
„Носете училището в
сърцата си. Бъдете достойни негови възпитаници,
а мотото на тази инсти-

дравявайки празнуващите,
призова учителите и учениците да се гордеят, че
работят и учат в такава
авторитетна институция,
„която оставя неизличими
следи в образованието и
културата на община Тутракан”.
Празникът бе уважен от
директора на СОУ „Христо
Ботев” Диана Станкова и
общинските съветници Нехат Кантаров, Сезен Поси
и Шенол Молла.
„Обичайте и уважавайте учителите си, а вие,
учителите, се грижете за
нашите деца” – с тези думи
се обърна към залата и членът на Училищното настоятелство Нехат Кантаров.
Поздравителни адреси за
празника на учебното заведение бяха получени от
пом.-директорът Стефка
Станкова, която е в САЩ

Казваме с пълен глас: - "Хубаво
е в първи клас!"

и ЦДГ „Патиланчо”.

Разказът "Божура" от Йордан Йовков
пресъздаден на сцената от 11 б клас

Тържествена сесия на Ученическия съвет
К
ато част от инициативите посветени
на патронния празник
на СОУ „Йордан Йовков”
преди една седмица се
проведе първата по рода
си Тържествена сесия на
Ученическия съвет на найголямото общинско училище. Събитието бе уважено
от новоизбрания кмет на
общината д-р Димитър
Стефанов, който поздрави
присъстващите и сподели
очакванията си учениците

и учителите да работят
заедно в процеса на обучение и възпитание на
новото поколение.
Директорът на училището Соня Златарова сподели, че Ученическият съвет
е толкова важен, колкото
и учителският колектив,
и родителската общност
в целия образователен
процес.
По време на тържествената сесия бяха отчетени
резултатите от предхож-

дащите я конкурси и състезания, а отличилите се

"Всичко се развива, бабо, усъвършенства се.
Затова съм ти дал помагало за задачите!" наставлява първокласникът Алекс.

ученици получиха своите
награди и грамоти. “ТГ”

Модерни в танците, но...

Даниела Христова - първа в
конкурса за рисунка

Директорът Соня Златарова връчва
награда и на единадесетокласничката
Луиза Ганева

... обичащи и фолклорната
традиция
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ГОЛЯМ ШЛЕМ ЗА ТУТРАКАН ПРЕЗ 2011 г.
И НИЩО ПРЕЗ 2012-та!
З

авърши състезателната 2011 година за
олимпийските гребни
спортове в България. Равносметката за представителния отбор по кану–каяк
„Олимпия” към ОЦИД гр.
Тутракан приключи с голям
шлем, при това златен,
завоюван от шесткратния държавен шампион на
едноместен каяк Камен
Мирославов - в оспорвана
борба между най-големите
клубове в България – „Левски”, ЦСКА, „Локомотив”
(Русе), „Тракия” (Пловдив),
НСА - София, „Черно море”
(Варна) и други, в това
число и спортните им училища, субсидирани от Министерството на образованието, Министерството
на спорта и съответните

да поддържа състезатели
на олимпийски спортове от
такъв ранг. И затова двукратният шампион за 2009
г. Дениз Айдън преминава в
Спортното училище в град
Русе, Камен Мирославов ще
се готви все още в Тутракан, но и двамата състезатели ще представят
„Локомотив” (Русе) през
следващата състезателна
година. Националната състезателка, участвала на
европейското първенство
в гр. Сегед, Унгария, Михаела Маринова ще приеме
поканата за подготовка и
участие в ЦСКА-София.

общини.
През 2012 г. отборът
по кану–каяк ще прекрати
участието си в държав-

ните първенства, поради
факта, че малък град като
Тутракан няма желание /
финансови възможности/

Щ

некомерсиалното кино е
филмът „Курабийки мъстакулки”.
Точно така, и аз не бях
чувала за мъстакулки. Оказа се /разбрах го от филма/, че това са курабии,
които се правят с „мъст”гроздова шира.
Но истинската причина
авторът да създаде този
филм е потресаващата
история за това как по
време на война един човек
може да бъде убит пред
цял взвод войници заради
10 курабийки мъстакулки, а
друг достоен човек заради
нелепата си и необмислена
забележка може да се поболее от чувство за вина
и никога да не се върне
от фронта.
„Който пее – зло не мисли” – с тази българска
поговорка завършва награденият от Съюза на
филмовите дейци филм на
Дима Илиева - „Песента”.
А песента е „Лили Марлен”. Набедена за нацистка, песента е всъщност
еквивалент на съвременния „попфолк”, но от началото на миналия век в
Германия. В нея се пее за
любов и затова я запяват
и английските, и американските войници, дори съветската военновременна
пропаганда я пее - макар
и в пародиен вариант. От
кадрите във филма научаваме и любопитния факт,
че втората съпруга на
композитора на песента
е българка. Историята
на една песен и много
човешки съдби.
Такива са филмите на

Осем пострадали при пътен инцидент

О

сем са пострадалите при пътния
инцидент, станал
сутринта на 22 ноември
на пътя Разград - Силистра, между разградското село Веселец и
главинишкото Стефан
Караджа. Това съобщи
кметът на Веселец Гюнер Юдаи. Около 8:00
часа е станал инцидентът. Белият бус, возещ
всяка сутрин работници

от Търговище към Силистренско, поднесъл
на хлъзгавото шосе и
се обърнал по таван на
пътя, близо до канавката.
Четирима от пострадалите са откарани в
болницата в Исперих,
други четирима - в Кубрат. Общо 13 са били
хората в буса. Сред
пострадалите е и шо“ТГ”
фьорът.

ОЦИД - Тутракан
ДАМСКИ ФИТНЕС
ЦЕНТЪР
График през зимния сезон:
Понеделник, сряда и
четвъртък от 17. 00 - 20.30 часа
Събота и неделя от 16.00 – 17.30 часа

Дисциплини:
Аеробика, таебо,
зумба, фитнес, dark
йога-латес и деца с
наднормено тегло

Валентин СИМЕОНОВ,
Треньор на Спортен
клуб „Олимпия”,
гр. Тутракан

Некомерсиално кино в Тутракан
Камелия ЗЛАТАНОВА
о е то некомерсиално кино? На този
въпрос получиха
своя отговор на 18 ноември т.г в изложбената
зала на Исторически музей
Тутракан посетилите прожекцията на наградените
филми от Втория фестивал на некомерсиалното
кино ГРАЖДАНИТЕ – СВОБОДА, ПРАВОСЪДИЕ, СИГУРНОСТ организиран от
Европейски информационен
център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Русе, в партньорство с
Община Русе и Федерация
алтернативно кино.
Покрай историята за
реставрацията на едно
почти разпаднало се
Евангелие се оказва, че
можем да научим интерсни факти и събития от
живота на един обикновен човек с необикновенна съдба. Преживял
несправедливостите на
народната власт към
инакомислещите, надживял предателствата на
приятелите, героят на
филма на Владимир Илиев „Евангелие”, ни провокира
със своя разказ да не мислим с клишета за „онова
време”, защото в него са
битували и удрящият го с
Библията по главата милиционер, но и оценилата
високо неговите качества
на реставратор и човек
директорка на Окръжна
Библиотека в Русе.
Другият филм на Владимир Илиев, който заедно
с „Евангелие” му донасят Наградата на журито
на Втория фестивал на
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Обучения по Програма
„Глоб@лни библиотеки България”

Н

а 12 ноември 2011 г. приключи обучението на библиотекарите от община Тутракан по Направление 2,
Модул 3 „Застъпничество и управление на проектен
цикъл” с обучител Александра Ефисенева.
Дванадесет библиотекари и читалищни секретари
получиха Сертификат за успешно преминато обучение
от 20 учебни часа.
От 21 ноември започва 10-дневното обучение „Услуги
в модерната библиотека”. То ще се води от Теодора
Стоянова.

некомерсиалното кино –
многопластови, разказващи живи истории, които
те докосват по много
естествен начин, стига
да отвориш сетивата си
за тях.
И това е само една малка част от посоките за
размисъл, в които ни отвеждат тези филми.Тези
филми рядко стигат до
широката публика на ко-

мерсиалните телевизии
- за съжаление.
Ето защо Европейския
информационен център
Европа Директно Русе
от 2010 година организира нарочен фестивал
за такива филми и се
старае те да достигнат
до повече хора.
Не съдете само по моите думи, тези филми са
за гледане...

И зърнопроизводителите се
свързват с НАП
В края на ноември изтича срокът, в който търговците на зърно,
регистрирани по Закона за ДДС
и по Закона за съхранение и
търговия със зърно, трябва да
свържат своите касови апарати с
информационната система на Националната агенция за приходите.
В началото на декември НАП
ще стартира масови проверки
на търговците, занимаващи се
с такава дейност. Санкцията за
тези, които извършват търговия
на зърно след края на ноември, а
фискалните им устройства нямат

дистанционна връзка със сървърите на приходната агенция, може да
бъде в размер до 10 000 лв., като
едновременно с това обектите ще
бъдат запечатвани.
Припомняме, че за всички останали търговци задължението да
установят дистанционна връзка с
НАП изтича в края на март 2012
г. Призоваваме клиентите да не
изчакват до последния момент, защото с наближаването на крайните
срокове се удължава и времето,
за което технологично ще става
връзката с агенцията.
“ТГ”
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ОНЧ "Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
Ви кани
да участвате в конкурс на тема:

„И ДОБРОТО
ДОЙДЕ ПРИ МЕН”
по повод предстоящите Коледни празници.
Вие, уважаеми съграждани, без възрастови ограничения можете да разкажете лично или да опишете
в разказ, есе или стих конкретна случка от вашия
живот, която Ви е срещнала с добри хора, които са
Ви накарали да повярвате, че доброто съществува
и то е дошло при Вас.
Потърсете ни, за да споделите добрината, или
изпратете вашите творби на адрес:
ОНЧ ”Н.Й.Вапцаров”, гр. Тутракан
пл.”Суворов” № 2
e-mail: chitalishte_tutrakan@abv.bg
За участниците в конкурса са осигурени награди.
Повече информация на тел. 60045,60567,60153
Краен срок: 30.12.2011 г.

ТАЛОН

за безплатна обява
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

На 10 декември 2011 г.

Оркестър „Синият Дунав”
гр.Главиница

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
6:00 – Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
9 часа. Панорамна обиколка по централните улици
на града
9:00 - 12:00 часа – Свободно време в търговската
зона „Драгонул рощу” /Китайския базар/
13:00 - 16:00 часа – Свободно време в търговската зона "Баняса" - търговски парк от 450 хил. кв.м
с най-големите в света магазини - за мебели IKEA,
хипермаркет Carrefour с галерия Feeria, магазин
"Mетро", Bricostore
16:30 – 18:30 часа – Пешеходна разходка през коледно украсения център на Букурещ
18:30 – Отпътуване от Букурещ
21:00 – Пристигане
Цена: 39 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси,
панорамна обиколка на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в чужбина”, водач от
туроператора
1 леа = около 0,50 лв.
Необходими документи:
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с
единия родител – нотариално заверено пълномощно
от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453

Хубава музика и добро настроение на
сватбени тържества, годежи, рожденни
дни и други увеселения!
Цени - съобразени с кризата!
За контакти: 08694 2456 и 0887 505 460

Санитарен магазин
Продукти за вашето здраве, медицински консумативи, помощнотенически средства, ортези и др.
Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията

Сканди

Място за
вашата
обява
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Ивон Илинколова на 1,5 г.
от гр. Тутракан:

25.11 - 1.12.2011 г.

ВРЕМЕТО
В петък ще има значителна облачност,
има малка вероятност на изолирани места
да превали съвсем слабо.
Минимални температури между минус 2 и
3, максимални между 5 и 10°.
През следващите дни в низините ще бъде
мъгливо. В планинските райони ще бъде
предимно слънчево и там температурите
ще се повишат с няколко градуса.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА
www.weather.bg

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
“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

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”

и да почерпят:

25 ноември – Румяна ЛЕОНИДОВА, гр. Тутракан
26 ноември – Цветанка СТОЯНОВА, спец. ГРАО, Кметство Нова Черна
27 ноември – Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус, гр. Тутракан
27 ноември – Иванела МЛАДЕНОВА, 11б клас, СОУ „Йордан Йовков”
28 ноември – д-р Любомир БОЙЧЕВ, акушер-гинеколог, началник на
АГО, МБАЛ-Тутракан
28 ноември – Никола РАЙКОВ, охрана, Община Тутракан

28 ноември – Звезделина ТРОСКОВА, касиер, Община Тутракан
29 ноември – Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, фен на в. „Тутракански
глас”
30 ноември – Калоян ГРЪНЧАРОВ, графичен дизайн на в. „Тутракански глас”
30 ноември – Адриана СЪБОТИНОВА, 7 клас, гр. Горна Оряховица

СМЯХ
Един шофьор си плаща глобата за превишена скорост
на полицая и той му дава квитанция.
- Какво да правя с това листче? - пита шофьорът.
- Запазете го! - казва му полицаят. - Като получите
още 9 от тях, ще ви дадем колело.
Цигане навлиза в средата на кръстовище и пита
жената-регулировчик:
- Како, какво правиш тук?
Тя: - Давам път на хората.
То: - Дай и на мен един път, ма, какооо!
- Господ е най-добрият радиотехник във вселената!
- Откъде го измисли?
- Ами, той е успял да направи от ребро цял високоговорител.
- Доста дълго лежите в болницата, а жена Ви все още
не Ви е идвала на свиждане.
- Защото тя лежи в друга болница.
- Това е ужасно....
- Не съм виновен, докторе. Тя започна първа.
В aптеката - голяма опашка, младеж се оплаква на
аптекарката:

- Госпожа, дайте ми книгата за оплаквания! Ето, вижте, този презерватив е спукан има дупчица, а знаете
ли тази дупчица какво ще ми струва? Доста години
издръжка или спин, трипер, сифилис, дайте книгата!
А от опашката се обажда старец: - Пиши младеж,
пиши и че се огъват!
Края на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука на вратата на директора:
- Господин директор, искам да ви помоля, ако е възможно, да ми оставите ключа от трезора.
- Лельо Пенке, ти нещо не си добре! Как така ще ти
оставя ключа от трезора?!?
- Ами, добре. Щом не може – не може. Обаче да знаете,
че вече ми писна да отключвам с кламер, за да измия
пода вътре…
Знаете ли какъв е девиза на фолк певиците?
- Не мош ма върна на село нивгаш.
Неделя сутрин. Съпругата влиза в спалнята при мъжа
си в еротично бельо, подава му белезници и казва с
прелъстителен глас: "Скъпи, вържи ме и прави, каквото
искаш!" Той я вързал и отишъл на риба.

СУДОКУ

Честит рожден ден

Попълнете празните квадратчета така,
че всеки ред, всяка колонка и всеки голям
квадрат да съдържат цифрите от 1 до 9.
Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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