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ТУТРАКАН

Вестникът е основан през 1962 г.

РЕГИОНАЛЕН
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

Брой 46

Година L

9 - 15 декември 2011 г.

Цена 0.50 лв.

Краси Костадинов - Коледна
бъркотия
световен шампион! С

Днес от 18:00 часа в парк „Христо Ботев”:

ветлините на
коледното дърво
ще грейнат тази
вечер и в Тутракан.
Точно в 18:00 часа
ще започне една празнична „Коледна бъркотия”, в която организаторите от общинската администрация
са подготвили истински изненади.
Нека заедно с много
усмивки и настроение
да поставим началото на коледните и
новогодишните инициативи в нашата
община!

Очакваме ви!

Министър Нона Караджова
подписа договор с
община Тутракан за
Пречиствателната станция
- Световна и европейска титла успя на извоюва през 2011 г.
силният тутраканец
Калина ГРЪНЧАРОВА
икаква надежда не
остави на своите
противници Красимир Костадинов („Херкулес” – Тутракан) на завършилото XXXIII Световно

Н

първенство по канадска
борба, което се проведе
в старата столица на
Казахстан Алмати (Алма
Ата). В категория до 100
кг за мъже, световният
и европейски шампион се

бори изключително силно.
На финала на дясна ръка
Краси победи грузинеца
Васо Дауташвили и се
окичи със златния медал.
„Голяма битка падна с
миналогодишния шампион

- казахстанеца Дмитрий
Трубин, сподели за читателите на „Тутракански
глас” Красимир Костадинов. С него направихме два
на стр. 6

Десетгодишен юбилей чества
Отделът за закрила на детето
Калина ГРЪНЧАРОВА
тделите за закрила
на детето към Дирекциите „Социално
подпомагане” са създадени преди десет години
след приемане на Закона
за закрила на детето и
Правилника за неговото
прилагане.
В Отдела за закрила

О

на детето към Дирекция
„Социално подпомагане”
– Тутракан работят трима социални работници
и началник отдел, които
осъществяват текущата
практическа дейност по
закрилата на децата в
риск.
Териториалният обхват
на отдела е в рамките на
двете общини - Тутракан

и Главиница.
Днес от 10:00 в залата
на Обредния дом е началото на тържественото
честване на 10-годишния
юбилей на отдела. Поканени са кметовете на
Тутраканска и Главинишка
община, директорът на
Регионалната дирекция
за социално подпомагане
– Силистра, инспектор

„Детска педагогическа
стая”, директорите на
училища от двете общини,
МКБППМН и др.
Децата от ОДЗ „Полет”
ще представят програма
за празника, победителите
в предварително обявения
конкурс на тема „Моята
мечта” ще получат своите
награди.
на стр. 3

М

инистърът на
околната
среда и водите
Нона Караджова
подписа договор
с кмета на община Тутракан д-р
Димитър Стефанов за изграждане на обекти от
екологичната инфраструктура със
средства от Оперативна програма
„Околна среда”.
С проекта на
община Тутракан
за изграждане
на водна инфраструктура ще се
намали замърсяването на Дунав
с битови отпадни води. Двайсет
милиона лева
от оперативната
програма ще бъдат вложени в проектирането и строителството
на Пречиствателна станция за отпадъчни води, в довършването на канализационната мрежа на града чрез полагането на
6.5 км нови тръби и рехабилитацията на други 3 км, а част от
съществуващите водопроводи ще бъдат подменени.
Договорът за изграждане на ВиК мрежата в Тутракан е
тринайсетият договор, сключен по комбинираната процедура
за подготовка на проекти и строителство.
Пресцентър на МОСВ
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ПРЕМИЕРЪТ БОЙКО БОРИСОВ ОТКРИ ДВА
РЕХАБИЛИТИРАНИ ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ
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Всички общини в Силистренско са
готови за зимата
В

ъв връзка с настъпилите законодателни
промени в Закона за
защита при бедствия, бе
създадена работна група,
под ръководството на областния управител Николай
Димов, която ще има за
задача в срок до 31.01.2012
г., да разработи нов План
за защита при бедствия.
До приемането му, в сила
остават сега съществуващите планове за действие
както на общините, така
и на област Силистра,
като цяло. Това бе един от
акцентите в проведеното
в началото на седмицата
съвместно работно заседание за готовността
на област Силистра за
настоящия зимен сезон.
Участие в него взеха и двамата заместник-областни управители Алтимир
Адамов и Тодора Цонева,
кметовете на 7-те общини, председателите на
общинските съвети в тях,
ръководителите на териториални структури на
изпълнителната власт, на
ведомства и организации.
Целта на заседанието
бе да бъдат актуализирани превантивните мерки,
гарантиращи нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението.
Кметовете на общините, които на предходното
заседание не бяха представили докладите си или имаха нуджа от допълнително
време за да се запознаят
с обстановката, предвид
скорошното си встъпване
на поста, информираха присъстващите за създадената организация за работа
при зимни условия.
От докладите стана
ясно, че всички общини
имат разработени планове
за защита при бедствия.
С малки изключения, те са
приети и от общинските
съвети. Организирани са
дежурства в общините, по

Премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова откриха рехабилитираните пътни участъци Силистра - Добрич и Силистра –
Русе.В официалната церемония участваха и министърът
на земеделието Мирослав Найденов, преседателят на
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров, областният управител на
Силистра Николай Димов, колегата му от област
Добрич - Желязко Желязков, народният представител
Стефан Господинов, кметът на община Силистра д-р
Юлиян Найденов, кметовете на общините Дулово и
Тутракан и др.
„Пускаме в експлоатация рехабилитирани пътни
участъци с обща дължина над 160 км на стойност над
100 млн. лв., а в рамките на следващите 16 месеца
ще бъде завършено и трасето Силистра – Шумен – с
дължина 106 км., на стойност 50 млн. лв. От страна
на държавата – около града нещата ще изглеждат
добре”, заяви министър-председателят Бойко Борисов,
след официалните церемонии по пускане за движение
на пътните участъци. „Общината има много дългове,
но ще се опитаме да помогнем и в това отношение.
Нека заедно всички да се помолим да няма жертви на
пътя!”, каза още премиерът.
ДАНИЕЛА ГВОЗДЕЙКОВА Е НОВИЯТ СЕКРЕТАР НА
ОБЩИНА ТУТРАКАН
От 2 декември Даниела Гвоздейкова е назначена на
длъжността „Секретар” в Общинската администрация.
Тя е икономист по образование, завършила Стопанската академия „Димитър Ценов” в Свищов. Има и
педагогическа правоспособност.
Занимавала се е с частен бизнес, била е и преподавател на професионалните паралелки в СОУ „Христо
Ботев”.
ИЗВОРИ ПО БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
Дейността на фондация „ТаНаКра” ще бъде представена на 14 декември в ротарианския клуб „Приятели”. Председателят на фондацията Петко Колев ще
представи десетгодишната й работа в областта на
историческата наука.
НОВИ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА
Министерство на културата е отпуснало допълнителна субсидия в размер на 1000 лв. за закупуване на
литература за библиотеката, информира Здравка Кирова от градската библиотека в Тутракан.
Новите томове вече са налице в библиотеката, а
една част е предназначена за по-малките читатели,
членове на Детския отдел.
По-голямата част от книгите са художествена литература плюс речници и тематична литература.
КРИМИНАЛЕ
На 8 декември, около 01.00 часа по път II-21, посока
гр. Силистра- гр. Русе, бе допуснато ПТП от водача на
Пеню ПЕНЕВ, БТА
лек автомобил „Ауди”, 25 годишен мъж, от с. Зафирово,
общ. Главиница, който губи контрол над автомобила и го
редседателят на капреобръща в ляво извън пътното платно. В следствие на
тедралния храм "Св.
удара на място е починал водача, а с разкъсноконтузна
Александър Невски”
рана на дясна ръка е пътника в автомобила, 36 годишен епископ Тихон, пристигмъж, от. с. Зафирово. Причините за допуснатото ПТП нал на частно посещеса в процес на изясняване.
ние в Тутракан, отслужи
архиерейска литургия за
Никулден в църквата “Св.
Николай Мирликийски Чудотворец”, съобщи архиерейският наместник на Тутракан отец Илия Тонков.
Иконите на тутраканската църква, осветена
през 1865 г., са дело на
Захари Ценов от Тревненската зографска школа.
ърво извънредно заседание за този мандат проведе
Легендата разказва, че
Общински съвет-Главиница на 5 декември.
храмът е построен с мълПоводът за екстрената сесия бе докладната чаливото съгласие на сулзаписка на кмета на общината Хюсеин Хамди за учредя- тан Абдул Азис. В музея
ване право на строеж в полза на „Главиница Солар 2011”. на Тутракан се пази и
Общинските съветници дадоха съгласие да бъде уч- Евангелие, подарено от
редено такова право върху поземлен имот, общинска този султан на църквата
собственост, за срок от пет години, а върху терена “Успение Богородично” в
ще бъде изградена фотоволтаична централа с мощност тутраканското село Стадо 200 кВч чрез монтиране на покривна конструкция в ро село, каза отец Илия
границите на стадиона в гр. Главиница.
Тонков.

утвърден график. Проведени са обществени поръчки
за доставка на течни и
твърди горива и осолен
пясък. Сформирани са и
Щабовете за координиране
на спасителните и неоткложни аварийно-възстановителни работи. Там,
където е необходимо – ще
бъдат и актуализирани. В
община Дулово са сформирани и доброволчески
групи от кметствата на
населените места.
Кметът на Силистра д-р
Юлиян Найденов обърна
внимание на факта, че при
определяне на субсидиите
от републиканския бюджет
за подготовка на работата при зимни условия,
трябва да се имат предвид
тежките метеорологични
условия в Силистренска
област, обусловени от
географското положение
и климата в района.
Всички кметове на общини споделиха мнението, че
отпусканите, до момента,
средства за организационно-техническа подготовка и последващите

я дейности, за осигуряване безопасността на
населението, са крайно
недостатъчни и те трябва да бъдат увеличени,
съобразно актуален анализ
на изразходваните суми по
дейности от предходните
години.
Предложението си кметовете подкрепиха и с
факти – размера на изразходените средства и
държавната субсидия за
зимно поддържане.
От своя страна, областният управител Николай
Димов увери присъстващите, че ще представи
на национално ниво предложенията на кметовете
и институциите за адаптиране на средствата,
отпускани от държавния
бюджет, към спецификата
на районите в страната,
за да бъде гарантирано
адекватното им разпределение.
От Областно пътно управление информираха, че
се монтира GPS система,
която ще даде възможност
да бъде осъществяван

стриктен контрол за броя
на машините, които са
излезли да разчистват и
тяхното местоположение.
Областното пътно управление разполага с 1 400
т. сол, при изискване от
700 тона. Ангажимент за
поддържане и почистване
на републиканската пътна
мрежа има фирма „Пътинженерингперфект-Т” – гр.
Търговище, с която е сключен договор от миналата
година.
Прието бе предложението на кмета на Ситово
инж. Николай Неделчев – за
по-добрата координация на
дейностите и за спазване
на ангажиментите, от
страна на институции и
фирмите – изпълнители, на
сектор „Гражданска защита” към ОДП-Силистра и
дежурния телефон 112, да
бъде предоставена информация за пътните артерии
от Първи, Втори и Трети
клас, както и за отговорността за тяхното
почистване и поддържане
през зимния сезон.
“ТГ”

Епископ Тихон отслужи литургия за
Никулден в Тутракан
П

Извънредно заседание
на Общински съветГлавиница
П

Храмът се намира в архитектурния резерват
“Рибарска махала” - единственото в страната
естествено обособило се
по поречието на Дунав
рибарско селище. Запазени
са 48 къщи.
По проект на Националния институт за паметниците на културата през
деветдесетте години на
миналия век са реставрирани две от тях.
Тутраканската община
наскоро спечели проект
по Оперативна програма
„Регионално развитие” за
възстановка на част от
културно-историческото
наследство за 2 900 000
лева и сред основните
дейности са реставрацията на пет къщи и
настилането на калдаръм
на главната улица в архитектурния резерват.
За риболовната традиция в този район на

страната напомня и единственият по поречието на
Дунав Етнографски музей
на дунавския риболов и
лодкостроене в Тутракан.
За да бъде възроден
рибарският поминък, общи-

ните Тутракан, Главиница
и Сливо поле създадоха
Местна инициативна рибарска група по Оперативна програма за развитие
на сектор “Рибарство”.
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Десетгодишен юбилей чества
Отделът за закрила на детето

Теменужка МАРИНОВА е нач.-отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”-Тутракан
от 2003 г. В системата на социалното подпомагане
работи от м. октомври 1999 г.
Завършила е специалност „Социални дейности” във
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
от стр. 1 Районна прокуратура и
Районен съд гр. Тутра- Каква е конкретната кан. Освен това проучва
работа на Отдела за кандидат-осиновителите
закрила на детето?
и дава писмено станови- Настаняване на деца в ще за годността им да
семейства на роднини или осиновят дете, изготвя
близки, в приемни семей- доклади и становища по
ства, в специализирани всяко административно
институции, осиновява- или съдебно производне, ползване на социални ство, по което се засяуслуги – резидентен тип гат правата и интере– това е основната ни сите на деца, участва
дейност. Отделът из- във възпитателни дела
вършва проверки по жалби образувани от МКБППМН
и сигнали за нарушаване в двете общини.
правата на децата и дава
Водещи приоритети в
задължителни предписа- национален мащаб, по кония за отстраняването ито работят и отделите
им, информира и консул- за закрила на детето са
тира родители на деца развитие на приемната
имащи потребност от грижа, деинституционаползване на социални ус- лизацията и разкриване
луги, сигнализира при нуж- на социални услуги за
да РУ „Полиция” на МВР, деца.

На територията на
двете общини все още
няма утвърдени приемни
семейства, но се работи
в тази насока.
- С кои институции
най-често работите?
- Отделът за закрила
на детето освен с трите
институции, които изброих по-горе си сътрудничи с Родилно и Детско
отделение към "МБАЛ –
Тутракан”, МКБППМН от
двете общини, Държавен
съдия-изпълнител - гр.
Тутракан, кметствата
по селата от общините,
училищата и детските
градини, ДДЛРГ - с. Малък
Преславец, СУПЦ "Пеньо
Пенев" - гр. Главиница,
СПИ "Христо Ботев" с.
Варненци, ДМСГД - гр.
Силистра, ДДЛРГ "Димчо
Дебелянов" - гр. Силистра, ЦНСТ с. Малък Преславец, както и с другите
отдели от страната.
- Какво ново предстои?
- В община Тутракан
няма все още разкрити
социални услуги за деца.
Предстои разкриването
на Център за настаняване от семеен тип за деца
с увреждания и Център за
социална рехабилитация
и интеграция за деца с
увреждания. Те ще се
случат по проект, който
се нарича „Детство за
всички” на Държавната
агенция за закрила на детето, в който Агенцията
за социално подпомагане
е партньор. Той е финансиран от ОП „Развитие
на човешките ресурси”.
Двата Центъра ще бъдат изградени на територията на Детската
ясла до бившия завод

„Терма”.
От м. март в община
Главиница функционира
Център за настанява от
семеен тип за деца от 3
до 10 г. в с. Малък Преславец, с капацитет 15 деца.
- Да обърнем внимание
и на цифрите, на статистиката…
- Към днешна дата от
семейства са изведени и
настанени в семейства
на роднини или близки –
14 деца от Тутраканска
община и 19 деца от
община Главиница. Причините са различни – това
са сираци или полусираци, а също - изоставени
деца, чиито родители без
основателна причина не
полагат грижи за тях и
не поддържат контакти.
През 2010 г. и 2011 г. в
институции са настанени 3 деца на ниво Родилен
дом в Дом за медико-социални грижи за деца в Силистра. За същия период
две деца ползват социалната услуга в ЦНСТ-Малък Преславец, тъй като
близките отказват да се
грижат за тях.
- Често ли получавате
сигнали за деца в риск?
- През последните две
години в отдела са получени 80 сигнала за деца
в риск, които се водят в
Дневник за регистрирани
сигнали.
- Кой може да подава
сигнали?
- Всеки може да подаде
сигнал, когато забележи неглижиране, недохраненост,
следи от насилие върху
дете или пък забележи скитащи и просещи деца.
Анонимните сигнали по
принцип не се разглеждат, но когато стане

По повод отбелязването на 10-та годишнината от
създаването на Отдел за закрила на детето бе обявен
конкурс на тема „Моята мечта”. В него взеха участие
деца до 18-годишна възраст от СОУ „Христо Ботев”,
СОУ „Йордан Йовков” от Тутракан, СОУ „Васил Левски”
и СУПЦ „Пеньо Пенев” от гр. Главиница и Центъра за
настаняване от семеен тип в с. Малък Преславец.
Комисия председателствана от Теменужка Маринова,
началник на Отдел за закрила на детето и членове Румяна Симеонова и Гюлфера Сали – социални работници
от отдела и Тодорка Ангелова – секретар МКБППМН
при община Тутракан определиха най–добрите творби
по възрастови групи:
Рисунка по темата:
– възрастова група от I до IV клас
Андреа Лъчезарова Лазарова – II а клас, СОУ „Й. Йовков”, гр. Тутракан
Дарина Димитрова Димитрова – II а клас, СОУ „Й.
Йовков”, гр. Тутракан
Иликнур Бахри Али – II б клас, СОУ „В. Левски”, гр.
Главиница
- възрастова група от V до VIII клас
Толга Юмит Кантаров – VI а клас, СОУ „Й. Йовков”,
гр. Тутракан
Ралица Радостинова Акпунарлиева - VI а клас, СОУ
„Й. Йовков”, гр. Тутракан
Стихотворение, есе, разказ по темата:
възрастова група от I до IV клас
Галена Росенова – III б клас, СОУ „Й. Йовков”, гр.
Тутракан
Виктория Андреева - III б клас, СОУ „Й. Йовков”, гр.
Тутракан
Рюйа Хюсеин Бедри – II б клас, СОУ „В. Левски”, гр.
Главиница
- възрастова група от V до VII клас
1. Ралица Радостинова Акпунарлиева - VI а клас, СОУ
„Й. Йовков”, гр. Тутракан
2. Виктория Развигорова Куманова – VI а клас, СОУ
„Хр. Ботев”, гр. Тутракан
3. Джансел Джемирова Сеидова - VI а клас, СОУ „Хр.
Ботев”, гр. Тутракан
- възрастова група от VIII до XII клас
1. Екатерина Александрова Радославова – XII б клас
,СОУ „Й. Йовков”, гр. Тутракан
2. Севил Сезгин Ниази – VIII б клас, СОУ „Й. Йовков”,
гр. Тутракан
3. Мариела Валериева Тодорова - VIII б клас, СОУ „Й.
Йовков”, гр. Тутракан
Поощрителна награда - Петър Симеонов Петров
от СУПЦ „Пеньо Пенев” гр. Главиница
Грамота и подарък и за Центъра за настаняване
от семеен тип в с. Малък Преславец за цялостно
участие с рисунки по темата.
въпрос за упражнено насилие над дете веднага
реагираме.
- От позиция на своята работа какво бихте
казали на родителите?
- Съвместно с родителите да работим, това е
моят апел. Не бива да се
разчита само на нашия
отдел за разрешаване

на различни проблеми.
Когато имате проблеми,
нека заедно да ги разрешаваме, за да не се стига
до специализираните институции.
Най-добре е децата да
се отглеждат в семейна
среда и да не се стига
до ползване на социални
услуги.

БЧК-Тутракан отчете дейността си за годината
Мариета СПИРОВА
бщинският съвет на
БЧК-Тутракан проведе своето годишно
отчетно събрание на 30
ноември. В неговата работа взеха участие директорът на Секретариата на
Областния съвет на БЧК
в Силистра Маргарита
Касабова и Юлиян Рачев специалист в областната
червенокръстка организация.
Председателят на общинската организация на
БЧК Сенами Рашид откривайки събранието припомни, че една от най-важните
цели на организацията за
2011 г. е била привличането и задържането на
доброволци - гръбнакът на
организацията, още повече
обявената за година на
доброволческите дейности
2011-та. Доброволците
вземат участие във всички
инициативи на БЧК, като
в някои от тях са преки
изпълнители.
Бе отчетено, че част от
най-активните личности,
отговорни и загрижени за
социалното положение на
населението, са Наталия

О

Попова, Симеон Йорданов,
Мехмед Юмер, Георги Василев, Георги Софрониев,
Ани Монева, Бисерка Симеонова, Тодорка Минчева, Ани Петрова и други.
На организираната среща
на 25 март т.г. в ОНЧ
”Н.Й.Вапцаров” е отдадено
нужното признание и уважение на тези заслужили
доброволци и дарители, а
на 28 от тях са връчени
плакети и почетни грамоти.
Друг партньор на БЧК в
неговата дейност е Местната комисия за борба
с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни към Община Тутракан. Една от
съвместните инициативи
проведени от двете организации е Прегледът по
първа долекарска помощ. В
състезанието се отличиха
учениците от СОУ „Христо
Ботев”, подготвени от
фелдшер Лидия Калчева,
които като победители и
в областния кръг на състезанието, участваха и на
национално ниво.
В отчета бе отбелязана
и дейността на общинска-

та организация на БЧК по
раздаването на хранителни
помощи от интервенционните запаси на Европейския съюз. С раздадените
в три транша около 20-25
тона храни са подпомогнати около 709 бенефициенти
от общината - социално
слаби, многодетни майки и

майки с деца-инвалиди.
Висока оценка от Националния съвет на БЧК в чест
на 8-ми май - Международния ден на Червения кръст,
е получила Общинската
организация. За своята
активна дейност е удостоена със сребърен медал. „Това ни задължава да

продължаваме да работим
в помощ на нуждаещите
се, да привлечем повече
доброволци, които са готови да даряват труда,
времето и способностите
си на хората”- споделиха
от организацията.
На събранието бе приет
план на Общински съвет

на БЧК за работата му
през 2012 г. Той включва
повишаване организационният капацитет на БЧК
и възможностите за мобилизиране на хуманитарна подкрепа в динамично
променящите се условия,
разширяване и разнообразяване на социално-помощната дейност, финансово
укрепване.
Юлиян Рачев припомни, че хуманната идея за
Червения кръст възниква
във военно време и днес,
въпреки трудностите, БЧК
ще продължи да изпълнява
своята програма. Той съобщи, че се подготвят 200
хранителни пакета, които
ще се раздадат на деца
в затруднено материално
положение и 80 пакета - за
възрастни хора инвалиди.
Членът на Управителния съвет на Областното
ръководство на БЧК Иван
Недев, изказа благодарност
на секретаря Виолета Любенова за нейния голям принос за признанието, което
е получила общинската
организация, и към всички
доброволци, чиято дейност
е изключително хуманна.
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поетично поетично поетично
Ивайло ТЕРЗИЙСКИ,
Лондон

Дюна

Деца

Понеже любовта е лесна слава
и в нея всеки е досадно вещ,
душата ми сега се олюлява,
по-крехка и от пламъка на свещ...

Подпрян на старата ограда
се вглеждам в малките деца:
лицата им излъчват радост две малки грейнали слънца.
Приседнали подреждат чинно
измислените светове,
струи от тях добра невинност
опазена през векове.
Лош свят за тях не съществува,
животът е една игра –
на мен половин живот ми струва,
сред мъки, да го разбера...
Тъга неволна ме обзема,
когато слушам този смях:
"Деца не ставайте големи!" шептя - без чувство, че е грях!

Но укор страшен няма да продумам.
И както с удивено звънко "Ах!"
дете измъква кестенче под шума,
след време спомен ще изровя плах...
А там е вечно лято... Ще целуна,
във длани сграбчил, твоето лице,
а ти ще ме погълнеш както дюна
безсънна мида, камък, стъкълце...
И щом веднъж избистреното вино
на изгрева по хълма потече,
ще изцедят и капката невинност
момиче и момче...

Н

леда и Нова година...
Всеки един от тях възприемаме като духовна
връзка между хората. Затова в деня, посветен на
Св. Николай Чудотворец –
покровител на моряците,
банкерите и търговците,
актуализирахме опита на
учениците от 4 б клас с
класен ръководител Румяна Статева, свързан с
участието им в горепосочените празници, които са
важни за техните семейства и родове.
Отлично ориентиране в
същността им показаха
четвъртокласниците, попълвайки календар с фиксирани дати и текстове,
в които се разкриват характеристики на есеннозимните народни празници
и обичаи. Момичетата и
момчетата показаха,че
са прекрасно запознати
със специалните обреди и
ритуали на всеки празник и
ястията, които се приготвят за отделния празничен

случай. Всички бързо се
ориентираха и отговориха вярно и точно че на 6
декември е Никулден и за
празничната трапеза се
приготвя шаран или друга
риба. Владимир Николов
допълни, че люспа от почистения и приготвен за

трапезата шаран трябва
да се носи в портмонето
за благополучие.
За да са по-убедителни, учениците оцветиха
датите и текстовете с

описание на празниците в
различни цветове, които да
ги открояват един от друг.
Пресила Боянова с огромно
желание и старание оцвети илюстрация с
характерните за Никулден символи – море,
кораб, риба.
Справи се
успешно
и с друга
поставена задача,
творчески
опит – съчиняване
на гатанки.
Тя създаде
свои гатанки, в които
празниците
се разпознават, написани на
естетично

Магия за любов
Магия за любов да сторя
в сърцето си до болка пожелах.
Не можех с чувства силни да се боря
и пътя на мистерията аз избрах.
Потърсих цвят червен, за да запаля
емоцията, патоса на любовта.
На лист рисувах, сякаш галех
очите, устните на моята мечта.
И го създадох тъй красив, чаровен,
изваян образ на античен Аполон.
Пристъпих, все едно във храм духовен,
и поклоних се пред амвон.
Дали магията направих сполучлива,
ала в очите му видях една искра.
Барут подпали, обич дива!
Събуди страст във две сърца!

За необходимостта
от нов прочит на
българската
литература и история

ЦЕННОСТТА НА ПРАЗНИКА
Анка КОЗАРЕВА,
Бибилиотекар
астъпи времето на
празниците. Отмина Димитровден, Архангеловден, Андреевден,
Никулден. Наближават найжеланите от децата – Ко-

Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

оформена, изрисувана и
оцветена хартия. А Елица
Василева с желание изпълни
задачата, в която трябваше да съедини точките
като следва последователността на числата, да определи и оцвети фигурата,
която се образува - рибата
- символ на празника.
Попадайки в света на
празниците, четвъртокласниците доказаха за пореден път, че имат трайни
знания от бита на народа.
Задълбочаването на познанията им стимулира
тяхната активност и въображение – търсят нови
интересни начини сами да
изработят поздравителните картички и коледната
украса на класната стая.
Продължават да утвърждават ценности, които присъстват в техния живот и
на практика доказват, че
умеят да работят самостоятелно и в екип.

Анка МОНЕВА
ървата книга на Петър Тодоров „Опит за нов прочит
на феномени от историята
и класиката ни” бе представена на
литературна среща проведена на
2 декември в залата на читалище
„Вапцаров”. Книгата е издадена с
финансовата подкрепа на Община
Тутракан.
Четвъртокласникът Николай
Калчев от СОУ „Христо Ботев”
поздрави най-напред уважилите
срещата с автора със стихотворението „Аз съм българче” от Иван
Вазов.

П

В своето експозе Петър Тодоров
обясни идеята от необходимостта
да се извърши цялостен нов прочит както на българската история,
така и на българската литература,
особено на класиката ни, като се
спазват общочовешките ценности
на хуманизма и демокрацията.
Отношение по темата взеха преподавателката по български език и
литература в СОУ ”Йордан Йовков”
- Иванка Змеева, както и нашите
съграждани Георги Кулев и Иван
Грънчаров, които споделиха своите
виждания по обсъжданата тема.
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Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Библиотеките ще се превърнат в
информационни и обучителни центрове - 2
П

рез настоящата
седмица в залите
на читалището
продължават обучението по програма
„Глоб@лни библиотеки - България". Те
са предназначени за
библиотечни служители от Тутраканска
община.
Обучението е в продължение на 46 учебни
часа, разпределени в
шест дни и в него
участват 13 библиотекари.
Силвия ПЕТРОВА, Библиотекар,
с. Белица:
з имам определени знания
по темата, но това, което
чух и видях тук просто
надгради моите знания. Наученото ще помогне в работата ми в
общуването с хората, с потребителите, въобще в битието. Специално в този модул, има много игри,
много упражнения, а практиката
както знаете учи.
Олга АТАНАСОВА, Читалищен
секретар-библиотекар, с. Варненци:
ного съм доволна от наученото и видяно. Този
модул специално много
ми хареса, защото правим точно
това, което ни липсва. Учим се да
подготвяме презентации - това

А

М

е много важно сега за нашите
библиотеки. То ще ни помогне
да направим обществен информационен център в с. Варненци.
Нерджан ТАХСИН, Читалищен
секретар на читалище „Нов живот”, с. Търновци:
ного ми допадна курса. Хареса ми всичко.
Научихме се да правим
презентации, които аз до сега
не ги знаех. Обучителят е много
добра, приятна жена, която ни
учи на всичко и мисля, че ще ми
бъде по-лесно в по-нататъшната
работа.
Здравка КИРОВА, Библиотекар,
гр. Тутракан:

М

Димитричка ВАСИЛЕВА, Секретар на
читалището в с. Белица:
аучаваме много нови неща, които
ще бъдат полезни в работата ни.
Интересно е.
Галина ИВАНОВА, Читалищен секретар-библиотекар в с. Шуменци:
аучих много неща от обучението,
станах по-уверена да мога да говоря
пред хора и да се включвам в различни задачи. Научих се да правя презентации
и още много нови неща, полезни за мен,
които мога да приложа в работата си.
Радка ИВАНОВА, Библиотекар, с. Нова
Черна:
бучението, лично на мен, а и за
нашите потребители е от голямо
значение, защото ще можем да
приложим на практика, това, което сме
научили по време на различните модули.
От своя страна това ще допринесе за
по-голяма популярност на нашия център,
който вече е изграден в Нова Черна по
програмата „Глобални библиотеки”. Хо-
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олезното ще бъде много.
Работя и с ученици, и
с възрастни читатели виждам потребностите им какви
са. Аз си правя един вид анкета
с всеки читател, когато идва в
библиотеката. Потребителите на
библиотеката са повече ученици,
пенсионери, работещи в институциите. След като приключи
курса, аз съм си поставила за цел
да направя една презентация с
информация за това какво представлява информационния център в обществената библиотека,
какви дейности, какви услуги ще
можем да вършим с техниката, с
която разполагаме по програма

рата от с. Сяново също ще могат да се
възползват от нашите услуги.
Добра инвестиция е за нашето населено място, защото от новите услуги
могат да се възползват хора от различни
възрасти, различни етноси, те могат да
достигат до различни краища на света
със социалните мрежи фейсбук, скайп, туитър. Това е и обновление в работата ни.
Стефка КАПИНЧЕВА, Библиотекар,
Детски отдел, гр. Тутракан:
Детския отдел някои неща, които
ни показват тук вече прилагаме,
някои ги обогатяваме, надграждаме
това, което вече сме научили, защото
това е първото обучение, с което ние
получаваме комплексно повече знания.
Целта е библиотеката да стане по-привлекателно място за децата. С новите
услуги и с новите форми нашите срещи с
тях ще бъдат по-ефективни и ще могат
да почувстват библиотеката като свое
място за образование, занимание и за
осмисляне на свободното време.

В

„Глобални библиотеки”. Това са
6 компютърни конфигурации с
интернет, мултимедия, флипчарт,
принтер, факс.
Връзката със света, това са
скайп и фейсбук - глобалната
мрежа, до която може да има
достъп абсолютно всеки жител
на града и общината.
Освен това в нашия сайт ще има
линкове към всички институции
и всеки може да направи своята
справка - здравни осигуровки,
социални осигуровки и много
други услуги. Ще има връзка с
библиотеки по света, с електронни вестници.

Нина ДИМИТРОВА:
з съм обучител по Четвърто направление от
програма „Глоб@лни библиотеки". Направлението
е „Общуване и работа с хора и потребители”.
Основно обучението преминава в четири модула, като
първият модул е „Комуникационни умения”, вторият –
„Презентационни умения”, третият – „Работа в група”
и четвъртият е „Учене през целия живот”.
Направи ми впечатление, че обучаващите се имат
познанието. Проблематиката, която се разглежда
в направлението е - в нашата среда да надградим
техните познания, да бъдат актуални и да могат да
продават продукта на институцията си, дейността
си. Да могат да бъдат актуални на пазара, който все
повече се стеснява и има по-големи изисквания.
Бих казала, че обучаващите се са много адекватни
на ситуацията, много активни. Въвлечени са в темата,
по която ги занимавам. Те ще кажат в обратните си
връзки най-добре как са се чувствали в обучението. Аз
лично се чувствам прекрасно сред тях.

Гинка ДИМИТРОВА, Библиотекар, Старо село:
ного полезно е обучението. Всичко ще
приложим в работата си, аз съм много удовлетворена.
Нови неща научих за работата в библиотеките, за
работата с общността, с
децата, с възрастните хора.
Наталия ИВАНОВА, Главен библиотекар, гр. Тутракан:
обученията по програма „Глобални библиотеки” участват всички библиотекари, а не само
от целевите библиотеки.
От двата етапа на програмата целевите библиотеки
в нашата община са четири
– в Тутракан, Белица, Нова
Черна и Цар Самуил.
Обученията са в четири

направления, като второто направление има три
модула, сега сме в четвърто направление, където
се обучаваме за работа
с граждани, как да разрешаваме конфликти, как да
работим с презентации,
как да ги представяме пред
публиката.
Стефка ВАСИЛЕВА,
Библиотекар, с. Цар Самуил:
ова, което може да се
приложи е при представянето на презентациите, включване на
нови атрактивни моменти,
които трябва да заострят
вниманието на потребителите. Ще търсим начин
да въведем нови форми, за
да привличаме нови потребители на библиотеката.
Целта е библиотеката
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да стане информационен
център и това ще бъде в
полза за населението, но
най-вече за децата трябва
да поработим. Аз искам да
заобичат библиотеката
като тяхно любимо място.
Румяна ЛАЗАРОВА, Читалищен секретар, с. Цар
Самуил:
пециално от това
обучение се научихме
как да комуникираме
най-вече с потребителите
- да сме спокойни в разговорите, да не избухваме,
когато има конфликтни
ситуации, учиха ни какви
въпроси да задаваме на
потребителите, как да ги
изслушваме, как да общуваме с тях най-вече.
Страницата подготви:
Калина ГРЪНЧАРОВА
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Краси Костадинов - световен шампион!
от стр. 1
доста тежки мача, но го
победих, въпреки че беше
домакин и залата „ревеше”
за него. Той остана трети
в категорията.”
Йолиан Христов, другият
тутракански състезател
на Световното, се бори
също мъжки и регистрира
по една победа на двете
ръце.
Статистиката сочи, че
в XXXIII Световно първенство по канадска борба
са се състезавали около
400 състезатели от 42
страни. Най-големият отбор по брой участници е,
разбира се, от домакина
Казахстан - над 100 състезатели, следва Русия
(над 100), Украйна (около
60), Узбекистан (около 60)
и Индия (около 40). Канада,
САЩ и повечето европейски страни се представят
с отбори от няколко състезатели.
В отборното класиране
България регистрира 5-то
място.
Припомняме, че Краси
Костадинов е двукратен
световен шампион – през
2008 и 2011 г, трикра-

Празник на училището в с. Листец
Н

а 7 декември учениците от ОУ ”Н.
Й. Вапцаров” в с.
Листец отбелязаха своя
патронен празник - 102
години от рождението на
поета Никола Йонков Вапцаров. Завидно е в днешно
време да се организира
такова неповторимо и
вълнуващо тържество.
По традиция, на патронния празник учениците
демонстрират един истински триумф на духа
и таланта. Със всяка изминала година този ден
се превръща в истински
празник.
Салонът беше препълнен
в очакване да се потопи в
празничната атмосфера.
Седмокласниците Берна Раим и Есин Джафер
откриха тържеството на
фона на най-нежните звуци
на песента „Пролет моя,
моя бяла пролет”.
Презентацията за живота и делото на Никола

Вапцаров стаи дъха на
всички.
Директорът на учебното заведение Бахрие
Рамис поздрави присъстващите и приветства
учениците с много силни
думи, като им пожела да
пренесат вярата и оп-

тен европейски шампион
– последователно през
2009,2010 и 2011 г. и петкратен републикански шампион за мъже от 2007-ма
до сега.
За своите успехи Красимир Костадинов е удостоен с най-високото почетно
звание в нашия град – „Почетен гражданин”.
„Пожелавам на моите съграждани да обичат спорта и повече млади хора да
се занимават с него”, каза
в заключение Краси.
Той ще си даде малко
почивка до края на годината и след това отново ще
започне пълната тренировъчна дейност.
Европейската и Световната федерация по
канадска борба вече обяви
градовете за следващите най-големи и редовни
международни състезания
за следващите четири
години. През 2012 г. Европейското първенство ще
се домакинства от Гданск
(Полша), а световното –
от Сао Пауло (Бразилия).
Успех на Краси Костадинов и момчетата от
„Херкулес” (Тутракан)!

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН” ЕООД
ОБЯВЯВА
търси да назначи един служител на длъжността “Санитар в Детско отделение”
Кандидатите трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. Минимална степен на завършено образование –
средно;
2. Опит на подобна позиция е предимство.
Кандидатите да представят:
1. Молба в свободен текст;
2. Документ за завършено образование;
3. Автобиография.
Документи ще се приемат до 15.12.2011 г. в Личен
състав на МБАЛ – Тутракан.
Изборът на служител ще се проведе на 16.12.2011г.
от 12:00 часа в кабинета на управителя на болницата.
Управител:
/Д-р Кръстю КРЪСТЕВ/

песни, танци, пантомими
и драматизации.
Отлична подготовка с
чудесен реквизит - така
оживяха на сцената приказни герои.
Учениците за пореден
път потвърдиха своя
стремеж за изява. Всичко
това е плод на сериозна

тимизма на Вапцаров в
своето ежедневие.
Рецитал по стихове на
Вапцаров представиха
ученици от V до VIII клас
с ръководител Нериман
Реджеб.
Всички класове поотделно се представиха с

педагогическа подготовка,
надхвърлила далеч задължителното обучение.
Накрая гостите на тържеството Данка Милчева,
Нефие Раим и Илмие Хашим
поздравиха учениците и
присъстващите с празника!

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТУТРАКАН” ЕООД
ОБЯВЯВА
Търси да назначи служители на длъжностите
“Секретар на управителя” и “Технически
секретар в отделение”
Кандидатите трябва да отговарят на следните
изисквания:
1. Минимална степен на завършено образование –
средно;
2. Отлични компютърни умения – MS Office, Internet;
3. Добри комуникативни и организационни умения,
умения за работа в екип, отговорност и лоялност;
4. Опит на подобна позиция е предимство.
Кандидатите да представят:
1. Молба в свободен текст;
2. Документ за завършено образование;
3. Автобиография.
Кандидатите могат да представят и други документи, доказващи тяхната квалификация и умения за
обявената длъжност.
Документи ще се приемат до 15.12.2011 г. в
Личен състав на МБАЛ - Тутракан.
Изборът на служители ще се проведе на
16.12.2011г от 10:00 часа в кабинета на управителя
на болницата.
Управител:
/Д-р Кръстю КРЪСТЕВ/
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ВРЕМЕТО

петък вятърът ще отслабне, отново ще се
обърне от югозапад и дневните температури ще се повишат. Над по-голямата част
от страната ще преобладава слънчево време.
В събота ще се появи средна и висока облачност. Температурите ще продължат да се
повишават, особено в планинските райони. В
низините ще се образуват мъгли.
В неделя и в началото на следващата
седмица ще има повече облаци. На места ще
превали, но валежите ще са съвсем слаби, от
дъжд - само в планините от сняг.
Температурите ще са високи: минимални около
и над нулата, максимални между 8 и 13°, към
вторник - сряда малко по-ниски.
Дежурен синоптик: Гергана КОЗИНАРОВА

ОЦИД - Тутракан
ДАМСКИ ФИТНЕС
ЦЕНТЪР

Оркестър „Синият Дунав”
гр.Главиница

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

www.weather.bg

Дисциплини:

Фризьорск и 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

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

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

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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Злато, сребро и бронз от математическо състезание
Калина ГРЪНЧАРОВА
Есенния кръг на математическото състезание за купата „Ум,
белият делфин”, което се
организира от Частно СОУ
„Делфините”, Старозагорски
минерални бани, мериха сили
768 ученици от страната.

В

Сред тях и младите математици от СОУ „Христо Ботев”,
които за пореден път доказаха
своите възможности оценени
със злато, сребро и бронз.
Според регламента учениците от втори, трети и
четвърти клас решаваха по
20 задачи за 60 минути, а

учениците от пети, шести и
седми клас – по 25 задачи за
същото време.
Владимир Николов от 4 б
клас с класен ръководител
Румяна Статева завоюва
първото място в своята
възрастова група и спечели
заслужено златния медал.

Сребърно
отличие донесе в своето училище
Мирослава
Веселинова
от 4 а клас с
класен ръководител Добрина Вълкова, а бронзов
медал за своите знания
получи Филип
Калчев от 3
б клас с класен ръководител Виолета
Стойкова.
Класиралите се от
първо до
шесто място
бяха отличени с грамоти
за участие.
Това са Елица Орлинова от
4 б кл. класирана на 4-то
място, Константин Дочев
от 4 а клас, класиран на 5-то
място, Присила Боянова от 4
б клас – 6-то място и Николай
Филипов от 3 а клас с класен
ръководител Милена Пенева
класиран също на 6-то място.
„Всички останали ученици
- Николай Калчев, Траяна Калинова, Памела Красимирова,
Джансу Тезрин, Ивайло Ванев,

Йордан Петров, Тодор Караиванов, Джанан Бейти, Петя
Петрова, Емир Бояджиев, също
се представиха достойно,
сподели преподавателката
Румяна Статева. Успех на
всички мои ученици в следващите етапи на надпреварата!
Благодаря на родителите за
моралната и финансова под-

Абонамент'2012
"Тутракански глас" Вашият вестник!

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

крепа!”
Пак според регламента,
заелите от първо до десето
място набират състезателни
точки и ще участват на финалите за купата „Ум, Белият
делфин”.
Зимният кръг на математическия турнир ще се проведе
на 17 декември.

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.

и да почерпят:

9 декември – Бисерка СИМЕОНОВА, Учител, СОУ
„Йордан Йовков”
9 декември – Петранка СТЕФАНОВА, Учител, СОУ
„Йордан Йовков”
10 декември – Евелин ТОНКОВА-АТАНАСОВА, гр. Чикаго, Илинойс, САЩ
11 декември – Лилия КАЛЧЕВА, Фелдшер, СОУ „Христо

Ботев”
13 декември – Дияна ЦВЯТКОВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”
15 декември – инж. Татяна ЙОРДАНОВА, зам.-директор, ДГС- Тутракан

14 декември - Ден на ветеринарномедицинските специалисти

СМЯХ
Гле'ам комшията в шест сутринта простира:
- А бе, комши, к'во правиш, бе!?
- Простирам!
- Че кога изпра?
- Докато готвех.
- Докато готвеше? Че кога спа?
- Като се жених!
На някакъв купон две секретарки разговарят помежду си:
- Забелязала ли си колко добре се облича Петров? - казва
едната.
- И колко бързо! - допълва другата.
- Жена! Искаш ли да прекараме един чудесен и незабравим уикенд?
- Да, скъпи.
- Добре, тогава ще се видим в понеделник!
Уважаеми госпожици, за да се измъкнете лесно от натрапниците с въпроса:
- А какво ще правите довечера?
Смело отговаряйте:
- Към три часа ще ходя до кожно-венерическия, след
това съм свободна!

Разговор по телефон:
- Скъпа, какво обичаш повече - банани или ягоди?
- Скъпи, да не си на пазара?
- Не, в аптеката съм...
Мъжът недоволно крещи на жена си:
- Защо, ма? Кажи ми, защо пак си ми изгладила панталона
само до половината?
Жената:
- А аз на тебе колко пъти трябва да ти казвам да ми
удължиш кабела на ютията...
Eдин петел гони кокошка. Тя си мисли: - Ако спра, ще
реши, че съм к..ва! Ако бягам много бързо - ще се откаже!
Що не взема да се спъна...
При психиатър:
- Откога чувствате, че сте овца?
- Откакто бях малко агънце.
От черния дроб се обаждат на мозъка:
- Ало, мозъкът ли е?
- Мда!
- А бе, моля ви се, кажете му на тоя Илия да спре, да
гради, че не можем да смогнем, да разграждаме...

СУДОКУ

Честит рожден ден
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