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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 10

Година L

8 - 16 март 2012 г.

Цена 0.50 лв.

Обява

Скъпи жени,
Приемете нашите
сърдечни пожелания
по случай
8-ми Март!
Бъдете нежни и
красиви,
възторжени и
вдъхновени!

Скъпи дами,

Бъдете нежни и красиви, възторжени
и вдъхновени, бъдете себе си! Нека във
всеки ваш ден да има много слънце,
хармония и споделена радост! И не
забравяйте - Вашето призвание е да
правите света по-красив и по-добър!

Честит 8-ми март!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ, Кмет на община Главиница
Д-р Себахтин ХАЛИД, Председател на ОбС-Главиница

Хюсеин Хамди, Кмет на община Главиница:

Позитивна промяна
е необходима
Калина ГРЪНЧАРОВА
ак преминаха първите
сто дни от управлението на новия екип на
Община Главиница – какво
наследиха, какво се случи,
с какво се сблъскаха, кои
са новите инициативи,
възможен ли е консенсус в
местния парламент, политическата непримиримост
в чия мелница налива вода
или какъв е животът в тази
крайдунавска добруджанска
община.
Не случайно задаваме
тези въпроси. За първи път
в най-новата демократична
история община Главиница
се управлява от кмет – Хюсеин Хамди, издигнат от
друга партия, различна от
ДПС, в случая ЕНП.
Общинският съвет също
се оглавява от човек избран
с листата на друга партия
– ГЕРБ, д-р Себахтин Халид.
Тази ситуация неминуемо създава полюси, които
си проличават най-ярко в
началото на един кметски
мандат. Тогава, когато се
приема първият бюджет,
когато трябва да се формира новият екип в администрацията – все действия,
водещи до леки „сътресения”, да ги наречем. А в
същото време работата
трябва да върви… като
живота.
Един външен поглед върху изминалите 100 дни на
Главиница веднага би забелязал, че политическият кабинет се нареждаше плавно
във времето - зам.-кмет по

К

ЕТ «Ник Пластик-Валя Петрова»

Скъпи дами,

Бъдете здрави, лъчезарни,
винаги одухотворени и смели
в мечтите и делата си!

Честит
8-ми март!

финансите и стопанската
дейност – Севгюл Амза, секретар на Общината – Селчук Али, втори зам.-кмет с
ресор социални дейности,
образование, култура – Елена Маркова.
Очевидно интересни са и
заседанията на Общинския
съвет – с отлагане заради
тежка метеорологическа
обстановка, с бойкот от
съветниците на ДПС и
БСП, с размахване на предизборно „споразумение” не
от някой друг, а от Румен
Петков, с неустановен „работен статус” на председателя, но с приет бюджет.
Политиката и икономиката (в случая управлението)
са взаимно свързани знае
всеки. И го е изпитвал на
гърба си.
Така започва разговора с
кмета на община Главиница
Хюсеин ХАМДИ.
- Аз съм оптимист, че
всичко ще тръгне в един
позитивен план. Идеята,
с която дойдох е да настъпят промени. Мисля, че
наложихме основното, за
да продължим напред. За
съжаление, трудностите
бяха най-вече от работата на Общинския съвет.
За мен 100-те дни са найвече работа, опознаване,
вникване в същността
на задълженията ми като
кмет на община и с екипа
заедно да начертаем политиката, която мислим да
реализираме през следващите 4 години.
на стр. 3

за румънско говорящи
Вилно селище „Дюни”, на 8 км от гр. Созопол,

набира румънскоговорящ персонал за сезон` 2012 за
следните длъжности:
- бармани
- сервитьори
- администратори
- охранители
Предимство е владеенето и на немски, английски
или руски език.
Моля изпращайте Вашата автобиография на
e-mail: duni_personal@yahoo.com
Телефон за връзка: 0892 220 451

Ново!

Ново!

Ново!

Магазин „Флора”
Цветя, сувенири, маркови парфюми
и козметика на атрактивни цени!
Зарадвайте своите нежни
половинки с прекрасен подарък за
8-ми март!
Заповядайте на ул. „Родина” до СБА!
тел. 0887 865 181
При представяне на този
талон – получавате
5% отстъпка.

5%

Ново!

5%

Ново!

Ново!

„Славянка” АД, гр. Тутракан

Честит
8-ми март!
С пожелание за
душевна хармония,
красиви
преживявания и
вечна младост!
инж. Красимир ПЕТРОВ, Изпълнителен директор

Фурна „Николови”
Мили жени,

нека в живота Ви винаги присъстват
хармонията и багрите на пролетта!
Пожелаваме Ви да сте здрави и
щастливи, да се стремите към
върховете и победите!

Честит празник!
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НОВИНИ
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ РАЗВИТИЕТО
НА ТУРИЗМА В ТУТРАКАН
На 10 март, събота, от 15:00 часа в хотел-ресторант „Лодката” ще започне публично обсъждане на възможностите
за туризъм, които се предлагат в Тутракан и региона.
Целта е да се създаде Регистър на всички хотели, къщи
за настаняване и частни квартири.
Работната среща се организира от Общинското сдружение за туризъм и в нея са поканени да участват всички
заинтересувани от темата.
НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК БЕ ЧЕСТВАН В ГЛАВИНИЦА
Панихида в памет на загиналите за освобождението
на България бе отслужана от отец Васил в православния
храм „Св. Димитър” в гр. Главиница на 3 март – Национален празник на Република България.
Слово поднесе кметът на Общината Хюсеин Хамди.
На паметника на загиналите във войните венци бяха
поднесени от името на общинската администрация, управление „Образование” и читалището.
КМЕТЪТ НА ГЛАВИНИЦА ХЮСЕИН ХАМДИ
ПОДАРИ МАРТЕНИЦИ НА ДЕЦАТА
Малчуганите от детските градини на община Главиница
получиха мартеници от кмета Хюсеин Хамди.
През първия ден на месец март във всички предучилищни заведения на общината се проведоха тържества,
за да се отбележи денят на Баба Марта. Кметът изпрати
послание за здраве и безгрижно детство на децата, за
енергичност и успехи на учителите! С този жест той се
надява да достави радост на възпитаниците на детските
градини, а на техните родители да подскаже, че общинската политика през неговия мандат е насочена към
младото поколение.
„ЗНАМ И МОГА”

Достойните хора си проличават в
кризисни ситуации
О

бластният управител Николай Димов
се срещна с хората, които в служебното
си качество и от чисто

до родилката в блокираното от снега село; на
лекарите д-р Богомил
Бойчев от МБАЛ-Тутракан и д-р Георги Костов

Областният управител се срещна с д-р Богомил Бойчев и
му връчи благодарствен адрес

При председателя на ЗК "Ген.Атила
Зафиров" Петко Петков

Среща в РУ на МВР - Тутракан

В областния кръг на националната олимпиада „Знам и
мога” за учебната 2011/2011 г. ученичката от СОУ „Христо
Ботев” Мирослава Веселинова Василева завоюва първо
място. Тя бе отличена с Грамота, а нейната ръководителка
Добрина Вълкова получи Поздравителен адрес от Регионалния образователен инспекторат.
ЖЕНИТЕ ОТ с. ЗЕБИЛ ПРАЗНУВАТ
Осмомартенския празник в ресторант „Ливний” в гр.
Исперих. „Бъдете винаги красиви и нежни, защото вие сте
това, което ни кара всяка сутрин да ставаме с мисълта, че
има за какво да се живее!” – е специалното послание към
тях от ръководството на читалището.

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

ПОКАНА
Във връзка с представяне на концепцията на проектно предложение на Община Тутракан в партньорство с общините Сливо поле
и Главиница „РАЗВИТИЕ НА НОВА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ,
СВЪРЗАНА С р. ДУНАВ – „КАЛИМОК – БРЪШЛЕН” – МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ” по схема на ОП „Регионално развитие” Ви каним на

Работна среща

на 9 март 2012 г. (петък) от 15.00 ч.
в Залата на Общински съвет – Тутракан.
Проектната идея е свързана с насърчаване най–вече на екологичния туризъм и създаване на нов регионален туристически продукт,
популяризиращ природното, културно и историческо наследство на
трите Дунавски общини - Тутракан, Сливо поле и Главиница.
Основни дейности по проекта ще са:
1. Разработване на туристически пакети за новата туристическа
дестинация.
2. Подготовка и разпространение на информационни и рекламни
материали за туристическия район и предложения за подкрепа на
туристическия продукт.
3. Реклама на туристическата дестинация пред туроператори,
журналисти, притежатели на туристически хотели.
4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови
и рекламни дейности.
5. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири.
6.Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги.
Очакваме подкрепата на всички заинтересовани лица - културни,
спортни, туристически сдружения; обществени и образователни институции; кметове, общински съветници, представители на бизнеса.

8 - 16.03.2012 г.

човешки подбуди участваха в спасителните
дейности в кризисните
зимни дни, в периода 7-10
февруари т.г. Той изказа
личната си благодарност за оказаната подкрепа на медицинската
сестра Елена Венкова,
която бе неотлъчно до
непълнолетната родилка в главинишкото село
Богданци, докато се
правеха опити за пробив
към нея през огромните
преспи; на председателя
на ЗК „Ген. Атила Зафиров“ от село Зафирово
Петко Петков, който
през нощта на 7 срещу
8 февруари предостави
и управлява снегопочистваща техника, за
да бъде прокаран път

от МБАЛ-Силистра – за
адекватната им намеса,
проявено хладнокръвие и
съпричастност в условия на криза; на двама
полицейски служители
и техния началник от
Полицейското управление в Тутракан, които
демонстрираха завидно
самообладание и висок
професионализъм, при
денонощните си дежурства, контролирайки
автомобилния трафик.
„Това са действия и
постъпки, които далеч
надминават служебните
ви ангажименти и аз не
мога, а и не искам да
остана равнодушен към
този факт“, каза при
срещите си с тях Областният управител.

Исторически музей - Тутракан
по повод 45 години музейно дело в
Тутракан обявява
конкурс

„От раклата на баба”
за събиране на предмети, документи,
снимки за попълване
фонда на музея, който
ще тече до края на
месец април.
Най-активните участници ще бъдат наградени с издания на
музея, както и ще
получат дарителски
свидетелства на тържествена церемония
на 17 май т.г.

В Русе, Николай Димов
се срещна и с колегата
си инж. Стефко Бурджиев, който пренасочи една
от високопроходимите
верижни машини на област Русе към Тутракан,
за да бъде транспортиран лекарски екип към
с. Богданци. Пред него
и пред екипа от 3-ма
служители на русенското управление „Пожарна
безопасност и защита на
населението” управлявали МТЛБ, Николай Димов
сподели: „Вашата намеса
бе изключително навременна и значима! Тя е
жест, който уверявам Ви
– няма да бъде забравен
от мен и от жителите
на област Силистра!“.
„Бедствието надхвърли
териториалния обхват
на двете области Силистра и Русе. Много
бързо взех решение да помогна на област Силистра“, разказа по време на
церемонията инж. Бурджиев. Той сподели убеждението си, че „понякога
чисто формалните неща
не бива да са пречка,

когато става въпрос
за спасяване на живот.
Трябва да се действа
смело и с решителност.“
Припомняме, че на 7
срещу 8 февруари 2012 г.,
при обилен снеговалеж,
бурен вятър, много ниски
отрицателни температури и снегонавявания,
се оказа, че в двата
противоположни края на
областта две родилки на
16 и 23 г. едновременно
се нуждаят от помощ. И
при двете оперативната
намеса бе животоспасяваща както за тях, така
и за бебетата им. И двете бяха блокирани в снега. Единственият възможен - в конкретните
метеорологични условия
- начин за транспортирането им до болница бе
чрез тежката верижна
машина на ОУ „Пожарна
безопасност и защита на
населението”. В същото
време постъпваха и сигнали за бедстващи хора
по пътищата, както и за
болни, нуждаещи се от
спешна помощ.
“
ТГ”

При медицинската сестра
Елена Венкова в с. Богданци

Исторически музей - Тутракан
Вестник "Тутракански глас”
по повод 150-годишнината на просветното дело в
града, 125 години от началото на журналистиката в
Тутракан и 50-годишнината на в. "Тутракански глас"

обявяват конкурс за ученици на тема:

"Моят прозорец към необятния
свят - книгата или интернет”

Конкурсът е предназначен за две възрастови групи:
Първа възрастова група – от 5 до 8 клас и Втора възрастова група – от 9 до 12 клас.
Проектите да се представят на Power Point в рамките
на 10 мин. Решаващ критерий за оценка ще бъде интерпретация и оригиналност при представяне на темата.
Презентациите могат да се представят както индивидуално, така и групово, като членовете на екипа трябва да
са равнопоставени при представяне на проекта.
Краен срок за предаване на проектите – 30 април
2012 г. (на място в Историческия музей или на
e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg)
Одобрените презентации ще бъдат представени официално през месец май.
Най-добрите участници ще бъдат наградени с луксозни
комплекти книги и безплатен абонамент за в. „Тутракански глас”.
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Хюсеин Хамди, Кмет на община Главиница:

Позитивна промяна е необходима

от стр. 1 за развитите на селските
райони за рехабилитация на
Желанието ми е да има междуселските пътища от
нормално отношение към общинска пътна мрежа - от
гражданите. Колкото и Соколов до Бащино, пътя
да е трудно да се общува, до Долно Оряхово, пътя
колкото и хората да са в от Главиница до Стефан
трудно състояние, все пак Караджа. В момента това
да преобладава усмивката подготвяме.
и добрия тон, по-позитивВ същото време сме в
ните думи в нашите взаи- проектна готовност за
моотношения.
разширяване на централна- Какви проекти се реа- та градска част в Главинилизират в момента?
ца. За следващата година
Продължаваме дейности- предвиждаме ремонт на
те по Пречиствателната читалището в града, рестанция. Подписахме дого- монт на целодневната детвор с ПУДОС да удължим ска градина в с. Зафирово.
срока на договора. Към Сградата е в много лошо
края на март ще започ- състояние, че не е пригодна
нем вече довършителните за този брой деца, които
дейности и ремонти, за да посещават детска градина
може да приключи проекта в селото.
и живот и здраве през есА в рамките на бюджета
ента пречиствателната ще бъдат извършени стростанция да заработи като ително-ремонтна дейност
се затвори водния цикъл с в почти всяко населено
канализацията за отпадни място. Акцентът, който
води от община Главиница. заложиха общински съветТова е проектът, който ници в капиталовите разпродължихме.
ходи е ремонт на гробищСъщо така в средата на ните паркове, изграждане
месец март ще подпишем на чешми, сгради, огради,
договора за изпълнението врати - всичко това да се
на проект за село Долно ремонтира, на пътищата,
Ряхово, изграждането в които водят до гробищниканализация, по-точно, ко- те паркове също. Отделно
рекция като мярка срещу ще ремонтираме и сгради
наводнения.
в населените места и в
Ще кандидатстваме с Главиница.
проекти към Програмата
- Достатъчен ли е бю-

Предприемат се действия за
спиране на допълнителните
възнаграждения за министри,
членовете на техните кабинети,
областните управители и
заместниците им
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равителството прие решение за предприемане
на мерки за промени в
законодателството, които да отменят възможностите за изплащане
на възнаграждения на министри
и областни управители, техните
заместници, началниците на политически кабинети и парламентарни
секретари за участието им като
представители на държавата в съвети, комитети, комисии, работни
или експертни групи, органи на
управление или контрол на фондове, сметки и др. подобни, които
не са юридически лица. Целта е
да се отговори на обществените
изисквания за повече публичност,
прозрачност и ефикасност в дейността на публичния сектор.
Съществената част от реформата, отнасяща се до заплащането на
държавните служители, ще бъде
осъществена след приемането от
Народното събрание на внесения
от Министерския съвет през ноември м. г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за

държавния служител и свързаните
с него закони.
В същото време, извън обсега
на предложените досега реформи остават получаваните възнаграждения за участие в съвети,
комитети, комисии, работни или
експертни групи, органи на управление или контрол на фондове,
сметки и други подобни, които не
са юридически лица. Получаването
на тези възнаграждения е предвидено изрично или е допуснато по
силата на специални закони и/или
подзаконови нормативни актове.
Днешното решение предвижда
те да спрат да бъдат изплащани
в периода до влизането в сила на
съответните нормативни промени.
Очаква се тези мерки да имат
допълнителен ефект и заедно с
предложените вече от МС промени
в Закона за държавния служител
и в други закони да допринесат за
въвеждането на един по-прозрачен
и по-ефикасен модел на възнаграждения в публичния сектор.

джетът за тази година?
- Мисля, че когато човек е
амбициран да върши работа
парите никога не стигат.
Бюджетът все се вижда
малък, свит имайки предвид
хоризонта, който човек си
е начертал пред себе си и
намеренията, които има.
Но, разбира се, по приказката за чергата ние трябва да търсим начин да си
подредим приоритетите.
Мисля, че ще имаме добра
събираемост на местните
приходи от местните дейности, надяваме се на още
допълнително средства, с
които да може да реализираме това, което искаме.
Ако трябва да ги групираме, това, което реализираме като проекти аз мога
да кажа, че по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” работим
много добре, п о „Регионално развитие” и Програмата
за селските райони също.
- А в социалната сфера?
- Що се отнася до социалната сфера, за нас тя ще
бъде приоритет. Най ясна
ще е картината от какви
социални услуги се нуждаем
след една анкета, която ще
проведе дирекция „Социално
Подпомагане”.
А иначе, бих споменал,
че от месец февруари е
закрит Дома за деца лишени от родителска грижа в
Малък Преславец. Децата
са разпределени в други
такива домове, като в същото време имаме заповед
на изпълнителния директор
на агенция „Социално подпомагане” за разкриване на
Дневен център от семеен
тип за 16 деца също в
Малък Преславец. Другият
момент е разкритото защитено жилище в СУПЦ,
имаме намерение да открием още едно, наличен е
вече и Център за временно
настаняване.

В същото време реализацията на проекта за Дневния център за хора с увреждания в с. Сокол приключи
на 29 февруари. Паралелно
с него вървеше и още един
проект за „Домашен помощник”, който също така
приключи. За съжаление
обаче няма финансиране на
дейността в Сокол, поради
политически отлагания.
Изостанахме, закъсняхме
и сме едни от последните,
които кандидатстваха за
финансиране, като държавна дейност. Надявам се до
средата на тази година
да имаме финансиране, за
да осъществим Дневния
център.
Все още е намерение,
но ще кажа, че искаме да
създадем едно Бюро за социални услуги съвместно с
неправителствена организация, на която Общината
да партнира, защото това
за мен е вариант за раз-

В централната и областните
администрации се
въвежда работно време с
променливи граници
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аботно време с променливи граници от
7,30 ч. до 18,30 ч. със
задължително присъствие
от 10 ч. до 16 ч. при съблюдаване на задължителното
отработване на нормалната продължителност на
8-часовия работен ден, е
установено за работещите
в централната и областните администрации. Правителството прие днес две
постановления, с които се
изменят Устройственият
правилник на областните администрации и устройствените правилници
на Министерския съвет
и министерствата, в изпълнение на протоколното
решение на МС от заседанието на 25 януари 2012 г.
Целта на промяната е да
се повиши ефективността
на изпълнението на служебните задължения на служи-

телите чрез постигане на
баланс между работата и
личния живот.
По предложение на областния управител на област Пловдив са извършени
и промени в числеността на
административните звена
в рамките на утвърдената
обща численост на администрацията. Десет щатни
бройки от специализираната администрация - дирекция „Административен контрол, регионално развитие
и държавна собственост”
ще бъдат прехвърлени в
общата администрация
- дирекция „Административно-правно обслужване,
финанси и управление на
собствеността” с цел да
се подобри организацията
на работата, свързана с
правното осигуряване на
дейността на областната
администрация.
“ТГ”

криване на допълнителни
места, за активизиране
на гражданите, които да
се чувстват съпричастни
едно такова дело да заработи. Имаме много възрастни
хора с увреждания, за които
трябва да положим грижи
и техния брой става поголям, сякаш тенденцията
е такава.
Друг момент свързан със

социалната сфера са курсовете в две специалности
– озеленители и поддръжка
на сгради, които се организират от Бюрото по труда.
120 души в момента са на
обучение, които след това
ще продължат работа в
кметствата.
Продължава в
следващия брой

От 28 април до 1 май 2012 г.

АДРИАТИЧЕСКА ПРИКАЗКА
Дубровник-Будва-Котор
Програма
1 ДЕН – Отпътуване на 27.04.2012 в 20:00 часа по маршрут
Тутракан-София–Пирот /Сърбия/ – Ниш–Крушевац–Нови Пазар–
Беране /Черна гора/ – Мойковац–Подгорица–Будва. Пристигане
- късен следобед на 28.04.2012 г. в известния черногорски курорт
Будва на Будванска ривиера. Настаняване в хотелa. Вечеря.
Нощувка.
2 ДЕН - Закуска. Отпътуване за Дубровник - преминаване с
ферибот през Которски Залив – Херцегнови - Хърватия - Цавтат – Дубровник. Панорамна разходка по старинните улици на
средновековна Рагуза - улица Страдун, двореца Спонца, Доминиканския манастир, колоната на Орландо, Градската часовникова
кула, Гундуличева поляна /селския пазар/, двореца Княжев двор,
Дубровнишката катедрала, Францисканският манастир и Аптеката, църквата Св.Спас, големият и малкия фонтан на Онофрио.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
3 ДЕН - Закуска. Отпътуване за Котор - градът и районът около
него са включени в списъка на UNESCO. Туристическа обиколка
в старият град: Западната порта на градските стени, Главния
площад, Часовниковата кула, двореца на Дуковете, Византийския
дворец, катедралата Св.Трифон. Кратко свободно време.
Туристическа обиколка в Старият град на Будва - църквата
Св.Троица, катедралата Св.Йоан и Цитаделата. Връщане в хотела.
Вечеря. Нощувка.
4 ДЕН - Закуска. Отпътуване за България. Пристигане късно
през нощта.
Цена: 379 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, фериботни
такси, 3 нощувки, 3 закуски и 3 вечери в хотел 2/3 * на Будванската
ривиера, медицинска застраховка, екскурзоводско обслужване,
„Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената не включва: входни такси за забележителностите в Дубровник – 27 евро общо /Францискански манастир, Доминикански
манастир, Катедралата “Възнесение Богородично ”, Княжев двор,
Крепостни стени/;
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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"Памет и забрава в националното и родовото пространство"
Н
а 1 и 2 март в гр. Силистра се проведе областната литературна конференция на тема "Памет и забрава в националното и родовото пространство".
Тя се организира за шести път от Великотърновския университет "Св. Св.
Кирил и Методий" и Регионалния инспекторат по образованието. Ръководител на
конференцията бе проф. Радослав Радев - преподавател във Великотърновския
университет.
В тазгодишното й издание участваха 57 ученици от всички средни училища в
Силистренска област.
СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан бе представено от девет единадесетокластници: Таня Христова, Теменужка Савова, Габриела Маринова и Станислава Стефанова от 11а клас и Луиза Ганева, Мерал Сезгин, Моника Василева, Инна Йорданова
и Радостина Стефанова от 11б клас.
Пет от тях са получили отлични оценки – Таня и Теменужка от 11 а клас и Луиза, Инна и Радостина от 11 б, информира преподавателката по български език и
литература Иванка Змеева.
Според правилника на университета оценката се признава за резултат от
конкурсен изпит за специалности, в които може да се кандидатства с оценка от
държавния зрелостен изпит по български език.
По време на конференцията 19 дванайсетокласници от Силистренска област
получили отлични оценки на миналогодишното издание на форума, получиха удостоверения, че оценките им се признават като резултат от кандидатстудентски
изпит във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Сред тях
са двете възпитанички на СОУ „Йордан Йовков” – абитуриентките Вяра Рачева
и Симона Гичкова.
В. „Тутракански глас” ще спази традицията и в няколко поредни броя ще публикува
творбите оценени с отличен, както и част от рецензиите на проф. Радослав Радев.

Мелодията на спомените
Спомените са като
чупещо се
стъкло и
дори залепено, се
губи по някоя частица. И все
пак, със
своята музикалност
те оставят неотразими белези върху
човешката
душа, пренасят го в
паралелен
свят на
възвишено
и хармонично.
В
човешкото
съзнание
има периоди, наподо бява щи
сезоните.
Пролетта
Теменужка САВОВА представя своето есе на
е времелитературната конференция
то, когааметта е онази искра
то всичко
в нас, която пламва, се пробужда - зеленината,
щом се пренесем в уханието на цветя. Тогава
света на съкровеното и ис- в нас нахлуват избледнели
креното. Пространството спомени, едва доловими. Пана спомените е необятно метта се възражда, борейкато пустинята, но най- ки се с оковите на времето.
истинските са в оазис, После идва лятото - пареобградени от любов и кра- що, желано, истинско. Ресота. Борейки се за своите колтата е богата, нивята
ценности и идеали, човек са отрупани със спомени,
осъзнава, че няма нищо веч- чакащи да ги ожънат. Но не
но, че ,,всичко идва, за да си щеш ли, идва ред и на есенотиде’’. Именно тогава на- та - ветровита и цветна.
хлува забравата, като тор- Забравата взема своя връх
надо опустошава голяма и спомените се сливат
част от спомените, за да със земята, подобно на
останат най-значимите. С опадалите листа. Когато
паметта и забравата има настане зимата - омайна и
досег този, който търси в неподправена, голяма част
дълбочина, който се взира от спомените умират, друв нетленното, който знае ги заспиват под снежната
как да използва сетивата покривка, чакайки удобен
си. Така сърцето му запява случай да излязат навън.
божествената мелодия на Така паметта се върти в
спомените.
затворен кръг, тясно обУмът ни е даден от Бог вързана със забравата.
и ни отличава от обикновеКъм най-щастливите моните твари на планетата. менти в живота ми ме
Фактът, че мислим и че не връща позната мелодия. Новинаги доминира у нас пър- тите са на мястото си, но
вичното, ни прави уникални защо тогава нещо не е съи автентични. Но ние не щото? Нотното поле също
сме съвършени, не можем да е там, но някак избледняло,
съхраним всичката инфор- времето го е заличило. По
мация, затова и забравяме. същия начин детството е
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останало далеч зад мен, макар да си спомням определени моменти. Иска ми се да
запечатам повече мигове,
да отпия от елексира на
Боговете, дарявайки сърцето си в замяна. Така бих се
доближила до възвишеното,
бих чула и мелодията на
спомените, толкова близки
и същевременно далечни.
Тази омайна песен не бих
я забравила. Заслепена от
нея, като моряк, привлечен
от сирена, бих се впуснала
в дълбините, с надежда да
я чуя отново и отново. Но
това са моите копнежи,
Боговете не удовлетворяват желанията ми. Вместо
това окичват спомените
ми с черния воал на забравата, а мелодията остава
някъде далече зад мен…
Танцът на забвението не
спира, до деня на старостта. И така, на прага на
смъртта живеем и умираме,
изправени пред пропастта.
По клоните на спомените
накацват безброй отминали
дела, каращи ни да чувстваме, да се страхуваме,
да живеем за мига. В игра
опасна и коварният живот
ме забърква непрестанно,
балансирам по острието
между мига и вечността.
Човек да бъде споменуван
тъй желае, та дори и след
смъртта да остане да живее в нечии сърца. Но как да
го постигне - кой да знае?
С пари ли, с дарове богати,
с черкви посребрени или с
палати? Не, не, човеко, не
така! Най-добре опитай
с доброта. До прозрение
такова ще стигне и Сали
Яшар, герой от разказ Йовков. Не привидният ковач на
каруци, а този, на когото
колелетата създават чудни
звуци. В песента се крие
паметта дълбока, надмогнала на забравата хълбока.
Шпаги кръстосани, дуел
ожесточен, види се, че пак
ще е проточен… Битката
във времето ще продължи.
Кой с венец ще си върви споменът или забвението,
не знам, уви !
И жадна да открия всеки
миг изживян, търсейки го
в пустинен океан, откривам само миражи. Илюзии
остават отминалите дни,
пясъчен часовник от миналото ме дели. Кервани гра-

бят с пълни шепи спомени
и дела, а аз се надявам на
капчици манна. Намерих
оазис прохладен, по палмите, безбройни мечти, и
тук-там спомени, преобърнали живота ми. Пясъкът
следите заличи, а паметта
потърси нови висини. Високо в небесата полетя сред
звездите се поспря. Сини
вечности, поглеждат ни и
се усмихват, и да не бъдем
материалисти, ни подтикват. Да осъществяваме
досег с природата ни заричат, да не забравяме как се
обича… Духовната наслада
ще е друга, а животът ще
си струва!
Некролози без имена, изгорели книжа, изгубени дела
напомнят, че писменото слово понякога се забравя, а изреченото прославя духовници и царе от миналите векове.
Годините без дни, негодни
за бъдеще, остават назад в
живота ни. Времето тече като
река, а дали ще съхрани това,
което изрека, или просто ще
го срине с пепелта?
За миг стрелките на часовника се спряха, от мраморни гробове трупове изтляха, очите им не виждат,
душите им не искат, сърцата им са празни, забравени
са от деца и внуци. Димящ
тамян, свещта угасна, кандилото изпрати ги по пътя.
Не боли ги, че не бродят
веч на земята, агонизират,
че не помнят ги децата…
И за да не се забравят
имената, и да се почетат
делата, с паметници увековечаваме, животът на
героите прославяме. Така
съществуването им няма
да е като изтрита лента,
ще се помни и занапред от
хората навред.
Писменото слово не винаги се забравя, напротив
– от миналото следи оставя. Паисий Хилендарски е
български спасител, история свята и чиста създаде,
с героични подвизи нази
прослави. Паметта българска увековечи от срама
и от позора на гърчеенето
ни отдалечи. ,,История
слабянобългарска'' помнят
млади и стари и чрез нея
черпят духовни наслади.
Днес ние сме историята
недописана, а утре става
на стр. 6

Благодаря на екипа на
Вътрешно отделение на
тутраканската болница
През 2004 г. за първи път се лекувах във Вътрешно отделение на
болницата в Тутракан. Бях в много тежко състояние. От тогава много
пъти са ме връщали от смъртта към живота. Вече съм на 72 години, ето
и сега – две седмици отново бях техен пациент.
Мили и добри души, лекуват не само с лекарства, а с добротата си.
Хиляди благодарности към д-р Черкезова, д-р Александрова, медицинските сестри и целия екип на Вътрешно отделение. Да сте живи и
здрави, от такива професионалисти имаме нужда! Честит 8-ми март!
Цанка Димитрова БЕЖАНСКА,
с. Черногор, община Главиница

Диплом и символичен знак получи екипът на Вътрешно отделение като номинирани в конкурса "И доброто дойде при
мен", организиран от НЧ "Н.Й.Вапцаров-1873", гр. Тутракан

поетично
На д-р Черкезова
- с обич!
Момиче мило,
дошло в нашия град,
гнездо ти си свило
и заживя в нашия свят.

Васка
НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Познавам те много отдавна
с твойта огнена коса,
магия в сърцето си носиш не веднъж ни е спасявала тя.
Ти буря си, огън, стихия,
помагаш на всеки без край
ти лекар си и се доказа,
затова те обичам безкрай.

Не си Бог, но си ангел
с воля силна и огнен дух.
Медик си на място, момиче любимо,
помагай, помагай без дъх.
Погледнеш ни право в очите –
спокойни сме ние до теб
за вярата, която ни даваш –
Благодарим ти! Ний сме безчет!
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Тутракан отбеляза Националния празник
С

тичайки се към парк
„Христо Ботев”, във
вечерните часове на
Трети март, родолюбиво-

Димитър Стефанов поздрави строените Мемориална чета „Таньо Войвода”,
детската чета „Български

ният управител на Област
Силистра Николай Димов.
Народният представител
от ПП ГЕРБ Стефан Господинов също поздрави всички
присъстващи и отправи
своите благопожелания към
тях. Сред гостите беше и

телност към паметта на
всички, отдали живота си
за свободата на България,
поднесоха Областният управител Николай Димов и
народният представител
Стефан Господинов, Община Тутракан, Исторически

то тутраканско граждан- патриоти”, групата на
ство почете Националния средношколците от двете

Членове на КПД "Родно Лудогорие"-Тутракан поднесоха цветя на паметната плоча на Таньо войвода край с. Пожарево

празник на републиката и
134-та годишнина от Освобождението на България
от турско робство.
Тържеството започна по
протокол – под звуците на
Духовия оркестър кметът
на Община Тутракан д-р

градски училища и се поклони пред бойното знамето.
Д-р Стефанов поздрави присъстващите, като
припомни събитията от
онези времена. „Горд съм,
че съм българин!”, каза в
приветствието си област-

бившият кмет на община
Тутракан Илия Йончев.
Песни с патриотична
нотка изпълниха момичетата от Вокална формация
„Вива Тийнс”.
Венци в знак на призна-

В СОУ “ ХРИСТО БОТЕВ”

Баба Марта зарадва децата
П

Анка КОЗАРЕВА
о стар български обичай на първи март
учениците в СОУ
„Христо Ботев”, гр. Тутракан бяха посрещнати на
входа на училището от
членове на клуб „Български
младежки червен кръст”,
под ръководството на Лили
Калчева, които ги закичиха
с изработени от тях мартенички.

Изненадите продължиха и в
класните стаи. Момичета от 8 б
клас с класен ръководител Ценка
Маринова поднесоха приятна изненада на децата от 2 б клас с класен ръководител Деана Маринова
и 4 б клас с класен ръководител
Румяна Статева. Те представиха
подходяща за празника драматизация „Баба Марта”. С весело
настроение, песни и усмивки
малките ученици посрещнаха
осмокласничките. Артистичната и
вълнуваща игра на разказвачите

(Теодора Филипова, Ирина Тотева,
Виктория Събева), Малък Сечко
(Християна Христова) и Баба Марта (Радостина Пейчева) зарадва
малките зрители. Всички бързаха
да отговорят правилно на въпросите, зададени от Баба Марта, защо
хората носят мартенички и с какви
пожелания ги даряват на близките
си. Доволна от отговорите им тя ги
закичи с мартенички. Изпратиха я с
песен и грейнали от радост личица.
Второкласниците продължиха първомартенския празник. Разказаха
и четоха легенди
за мартениците.
Бързо откриха
правилния отговор
на подходящи за
празника гатанки.
Разучиха пролетна
песен с помощта на
Виктория и Глория
Развигорови от 6
а клас. Оцветиха
празнични картинки, с които оформиха кът в училищната библиотека.
Нашите деца за
пореден път доказаха, че умеят да
ценят традициите
и че са наследили
от своите родители
и учители обичта
към българското и
родното.

музей-Тутракан, Общински
съвет на ветераните от
войните, СОУ „Йордан Йовков”, СОУ „Христо Ботев”,
ПП ГЕРБ, БСП, Коалиция
на ДСБ и СДС „Заедно за
Община Тутракан” и НДСВ.

След празничната заря,
тутраканци се хванаха на
хорото развели националния
трибагреник. Специалната
програма на Здравко Мандаджиев и професионална
танцова формация завладя
всички присъстващи с магията на българските народни песни и танци, като
началото бе поставено с
песента „Излел е Дельо
хайдутин” и завърши с „Ху-

бава си, моя горо”, която
събуди чувството на чест
и гордост у всеки българин.
Община Тутракан благодари на съорганизаторите
на празника - Исторически
музей-Тутракан и Общински
център за извънучилищни
дейности, както и на ръководствата на СОУ „Йордан
Йовков” и СОУ „Христо
Ботев”.

Двоен празник

Н

а 1-ви март 2012 г. Народно читалище "Просвета –
1940 г." с. Стефан Караджа
отпразнува двоен празник - Баба
Марта и Денят на самодееца. Гост
на празника беше председателят
на читалището Димитър Георгиев,
който поздрави самодейците и
им пожела много нови творчески
успехи. Празникът протече с много
музика, танци и почерпка. По стара
българска традиция на всеки един
от присъстващите Баба Марта върза на ръката мартеничка за здраве
и късмет.
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Мелодията на спомените
от стр. 4
вчера, от времето сме все
опиянени. Забравихме ли,
че бяхме деца, помним ли
ожулените коленца и заспиването с книжчица в ръка?
Във всяка приказка се крие
поука, която нейде си блещука, превръща тишината
в песен и съхранява спомена
отнесен...
Спомените са лъчите в
края на тъмния тунел, кой-

Уважаема Теменужке,
езспорно е, че ти си
човек, който знае как да
постигне нещата в писането. Стремиш се към красив
изказ, дадено ти е като дарба
да наплиташ така думите, че те
да са в хармония, в една лека
приповдигнатост и изящност.
Правиш чудесни метафори,
които са толкова впечатляващи,
че човек се радва повече на
формата им, преди да поиска
да стигне до смисъла…
... Аз няма да се занимавам
със структурата на есето ти – ти
знаеш как да го правиш, имаш
изградени умения за това, находчива си, оригинален ти е
почерка. Ти имаш достатъчна

Б

то е животът. Около този
мрак се е разперила забравата. И все пак, ако паметта е толкова необходима на
човека, как да си обясним
забравянето? Може би не
сме създадени, за да помним
всичко, може би трябва
да се живее за мига… Но
трябва и да оставим следа
от съществуването си, за
да не е бил животът ни
напразен… Не съм първата,
която се запитва: „Ако няма

вътрешна енергия, за да се
учиш и да знаеш как да правиш
текста си. В това отношение не
са нужни указания, защото те
могат да потиснат интуицията
ти. Мен ме интересува нещо
друго, което трябва да изложа
пред теб и се надявам да ме
разбереш, тъй като за твоя начин
на писане то е изключително важно. Ти попадаш в класическия
случай, когато силата на даден
човек се превръща в слабост.
На отделни места, а те са найважните в текста ти, твоето
умение да конструираш красива
фраза се превръща в самоцел и
чрез най-мощното ти средство
за изразяване – сравнението
и съотнасянето, става силно

какво да дадем на света,
за какво сме родени?” Ако
наистина не дадем нищичко
на света, можем да останем във вечната забрава на
времето…
Паметта и забравата са
свързани в един неразривен кръг. Те се допълват,
влияят си и обуславят човешката същност. Както
денят се сменя с нощта,
луната със слънцето, приливите с отливите, така

и паметта и забравата са
едно цяло, с което човекът
е свикнал открай време.
Паметта е коренът, който ни свързва с миналото,
прави ни съпричастни към
минали събития, а забравата е мъгла, която прикрива
древните тайни и заличава
ненужни неща.
Теменужка САВОВА,
XI а клас,
СОУ "Йордан Йовков"
гр. Тутракан

изригване на духовна енергия,
от което не последва нищо. Ето
увода ти: „Паметта е онази искра в нас, която пламва щом се
пренесем в света на съкровеното
и искреното. Пространството
на спомените са необятни като
пустинята, но най-истинските
са в оазис, обградени от любов
и красота. Борейки се за своите
ценности и идеали, човек осъзнава, че няма нищо вечно, че
,,всичко идва, за да си отиде’’.
Именно тогава нахлува забравата, като торнадо опустошава
голяма част от спомените, за да
останат най- значимите. Нека да
го коментираме:
Красивото: „паметта е онази
искра”; „най-истинските са в
оазис”, „необятни като пустинята, обградени от любов и
красота”, „нахлува забравата,
като торнадо”.
Функционалното: „борейки се
своите ценности и идеали”, „за
да останат най-значимите”
Конструктивното: „всичко
идва, за да си отиде”
Вижда се, че преобладават
изразите, които са търсене на
изящното, впечатляващото,
красивото. Те така са потиснали
функционалното и конструктивното, че ти не изпитваш
потребност да ги вземеш за
по-нататъшното изграждане на
текста си. Дори твоето откритие – „божествената мелодия
на спомените” вместо да се
преобрази от метафора в основен композиционен елемент, си
остава само красив жест на ума
ти и просъществува в текста до
сполучливото отиграване със
сезоните. Активното използване
на образи в логическите конструкции укротява проблемите,
които въвеждаш, размива ги,

правейки ги многозначни, тъй
като ги пренасяш в образното си
мислене. Получава се ефектът
на хвърчилото – изразходваш
енергия, за да издигнеш думата
нависоко, след което играеш
само поддържаща роля, защото няма проблем, който да
интригува. Ти с лекота откриваш
проблема и със същата лекота го
скриваш. По този начин нараства
информационния поток на словото ти, чиято единствена интрига е красотата на изказването.
В текста си имаш цели стихотворения в проза – това за
сезоните е просто прекрасно. Ти
обаче му възлагаш задачи, които
то не може да върши – слагаш
го, за да ти разрешава логическата конструкция, а то е пълно с
пренасящи великолепни образи.
Така в текста се борят две сили
– твоят стремеж да си дисциплинирана и да разсъждаваш логически и твоето въображение,
което си полита неуправляемо и
ти самата не знаеш какво ще ти
донесе – жива вода или просто
ще те учи да обичаш. Двете
начала не могат да се смесват,
защото се обезсмислят едно
друго. Можеш да прибавяш по
малко от едното – от образното,
но не и да поръсваш целия си
текст. Не знам доколко ще ти
бъде лесно, а и не съм сигурен,
че си напълно съгласна с мен,
но моята отговорост е да ти го
кажа. Ти си добър мислител,
не губи красотата на думите тя живее толкова естествено
в теб, но преценявай каква е
функционалността на словото
– ако искаш да правиш баница
не е необходимо да слагаш в
нея рози. Ефектът не трябва да
подменя смисъла.
Проф. Радослав РАДЕВ

Баба Марта дойде и при децата от Целодневната
детска градина в с. Шуменци и закичи всяко с мартеничка.

Над 60% от търговците в Силистренско
свързаха касовите
си апарати с НАП

Д

вадесет дни преди изтичането на законовия срок
дистанционна връзка с НАП имат около 1975 касови
апарати на търговци от Силистренско. В целия
регион, обслужван от НАП Силистра, регистрираните
фискални устройства са общо 3187 на брой.
Най-голям е броят на касовите апарати с онлайнвръзка в обектите за търговия на дребно с хранителни
стоки - 264. В първите десет по активност попадат
още питейните заведения – 85, обектите за търговия
на едро със зърно, семена и фуражи - 56, магазините за
облекло – 53, обектите, които предоставят медицински
услуги – 48 и обектите за търговия на дребно с фармацевтични стоки – 42 на брой.
С дистанционна връзка в областта са и 22 фризьорски
и козметични салони, 13 обекта за продажба на закуски,
6 цветарски магазина, 5 кабелни телевизии, 5 обменни
бюра и 4 погребални агенции.
Поради почти изтичащия срок за осъществяване на
онлайн-връзката на касовите апарати със системата
на агенцията (31 март), НАП Силистра предприема
превантивни проверки на всички обекти за търговия и
услуги. На търговците, които още не са осъществили
дистанционна връзка, ще бъдат предоставени специални
брошури, съдържащи информация за действията, които
трябва да предприемат във връзка с това.
Ако не направят връзка в законовия срок, търговците
рискуват да бъдат глобени до 10 000 лв., а обектът им
да бъде запечатан. От 1 април инспекторите започват
масови проверки в търговските обекти.
“ТГ”

Спорт

Турнир по шах в памет на Димитър Митев ООбщински турнир по волейбол
Ш

ахматен клуб „ТранД-р Румен Паунов, като
смариска” органи- представител на ГЕРБ,
зира и проведе на връчи лично грамотите и
3 и 4 март т.г турнир наградите. Турнирът за
по повод една година от
смъртта на дългогодишния
негов секретар Димитър
Митев.
Турнирът се проведе по
кръгова система – всеки
срещу всеки при съдийството на Тодор Апрозянов
и Бехчет Патраклъ.
В крайното класиране на
първо място е д-р Румен
Паунов с 10 точки
,
следван от Венцислав Мирчев с 8 точки и Димитър
Арабаджиев със 7.5 точки.
Поощрителни награди и
грамоти получиха Христо
Спасов и Ангел Методиев,
които набраха по 7 точки,
но в личния двубой надделя
Спасов и зае 4-та позиция.
Васил Симеонов и Никола
Стоянов също набраха еднакви точки - 6, но в личния
двубой победи Симеонов и
зае 6-та позиция.
Наградният фонд за турнирите в размер на 250 лв.
бе осигурен от ПП ГЕРБ.

бщинският турнир по волейбол се проведе на 2 март
т.г. във физкултурния салон на СОУ ”Йордан Йовков”. Той е част от Ученическите игри 2011/2012г.
ученици ще се поведе на седателя на ЗК ”Изгрев-92”
В състезанието взеха участие сборните отбори от
10 –ти март.
с. Белица - Петра Пенчева. двете средни училища в категориите: момчета - VII - IХ
Шахматният клуб получи От Ръководството благо- клас и юноши – Х - ХII клас.
дарение от 150 лв. от пред- дарят на всички спонсори.
Турнирът бе организиран от Ивелин Спасов, съдийстван - от Михаил Лисков, а Галина Спасова бе ръководител-група.
След оспорвана игра, първото място при момчетата
зае отборът на СОУ „Христо Ботев”, втори са СОУ
”Йордан Йовков”.
При юношите отново по-добър бе сборният отбор на
СОУ ”Христо Ботев”, който стана победител. Всички
участници в турнира получиха грамоти и награди.

В Държавното първенство по
хокей на трева ще участва
отборът на Главиница

Н

а 10 и 11 март т.г в гр. Пловдив ще се проведе
13-то Държавно първенство по хокей на трева в
зала за деца до 12-годишна възраст. В него ще
участва общо 12 отбора от цялата страна, сред които
е и отборът на гр. Главиница, информира мениджърът
Неждан Реджеб. Въпреки, че зимата и продължителите
минусови температура не позволиха на главинишките
деца да тренират пълноценно за важното състезание,
уменията натрупани от предходните тренировки ще са
в основата на тяхната игра.
В края на месеца, на 30-ти, отново Пловдив ще домакинства и Държавното първенство по хокей на трева
на закрито за момчета и момичета.
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Скрининг на
костната плътност
Н

а 15 март 2012 г. Асоциация „Жени без остеопороза“
със съдействието на Община Тутракан организират скринингово измерване на костна плътност
за пенсионерите от клубовете и всички други желаещи,
които се интересуват какво е състоянието на костите
им. Измерването ще се проведе в Клуб на пенсионера „Дунав 1“, ул. „Росица” № 2 от 13.00 до 16.30 часа. При тези
измервания пенсионерите ще могат да се възползват от
предоставената преференциална цена от 5 лева.
През 2011 г. Асоциация „Жени без остеопороза“ спечели
грант на Международната фондация по остеопороза в
памет на Линда Едуардс за проекта „Не е късно да спрем
остеопорозата“.
Целта на проекта е да информира възрастните хора за
рисковете от фрактури вследствие чупливост на костите;
да ги запознае с възможности за избягване на паданията
чрез упражнения за укрепване на мускулите, прием на витамин Д и осигуряване на безопасни условия за придвижване у дома и на улицата. В домовете за възрастни хора
в страната, както и в редица пенсионерски клубове ще
бъдат организирани кампании за определяне на риска от
остеопороза с Едноминутния тест на Международната
фондация по остеопороза и ще бъде проведено скринингово
изследване на костната плътност. Специалисти по физикална и рехабилитационна медицина и общопрактикуващи
лекари по места ще предоставят практически съвети
на участниците и ще насочват рисковите пациенти към
специализирана медицинска помощ за диагностициране и
лечение на заболяването. Проектът ще обхване 15 000
възрастни хора в 28-те региона на страната за период
от две години.
Във връзка с реализацията на проекта на 15 март 2012
г. от 9.30 до 12.30 часа ще бъде извършено измерване на
костната плътност на живеещите в Дома за стари хора в
гр. Тутракан, като за тях измерването ще бъде безплатно,
за сметка на проекта.
“ТГ”

Съобщение

Дарителска кампания
Съобщаваме на всички жители на
село Старо село, че е обявена Дарителска кампания за набиране на средства за основен ремонт на сградата
в Гробищния парк.
Средствата се събират в Пощенска
станция – Старо село.
Молим, за съпричастност към дарителската кауза.

Инициативен комитет

Продава се
Тристаен апартамент
на ул. "Сакар планина" №12, вх.Е, ет.5.
Може и замяна за къща.
Цена по споразумение.
За допълнителна информация на тел.:
0884 779 634

ВРЕМЕТО
През следващите дни облачността ще е предимно
значителна.
В четвъртък на отделни места ще превалява
слаб сняг.
В петък и събота валежи от дъжд и сняг ще
има в Западна България. Минимални температури в
по-голямата част от страната между минус 5 и 0,
максимални между 5 и 10°.
В неделя ще остане предимно облачно, с превалявания, в повечето места от сняг, дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски.
В понеделник и вторник слаби валежи ще има
главно в Източна България, а над западните райони
облачността ще се разкъсва и временно ще намалява.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА

Продава се
търговски обект в центъра на
с. Нова Черна с площ 45 кв.м
Цена: 20 000 лв.

За допълнителна информация:
0888 835 651

ПРОДАВАМ
Къща с двор

За справки: 0889 230 665

Санитарен магазин

ПРОДАВАМ
Лек автомобил "Рено 19"
Цена по споразумение.

За справки: 0888 680 380

Продукти за вашето здраве, медицински
консумативи, помощнотенически средства, ортези и др.
Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията
За справки: 0893 93 90 93

Сканди

Място за
вашата
обява

8

Н

там, край реката...

Горди, че са българи

а 2 март учениците от
СОУ „Йордан Йовков” си
припомниха, защо трябва
да са горди, че са българи.
Арт клуб „Звездици” пресъздаде
чрез спектакъла „Райна Княгиня”
един от най–вълнуващите и решителни моменти от българската
история - Априлското въстание.
Младата знаменоска Райна Княгиня първа развя знамето-светиня
на въстанието. Учениците чуха
пламенните слова от Кървавото
писмо изпратено до панагюрските
въстаници. Децата пяха патриотични песни.
Спектакълът бе подготвен от
ръководителите на клуба – Мария
Тодорова, Маргарита Манолова и
Анелия Калдарева.
Директорката на училището
Соня Златарова поздрави учениците и техните ръководители за
“ТГ”
прекрасния спектакъл.

Бенковски - Илиян Павлов,
Райна Княгиня - Галена Росенова

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Честит рожден ден
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Празникът на мама
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Моята майка е красива.
Има руси коси.Тя е най-добрата майка на света!
- Моята майка е много
модерна. Тя ни обича и ние
много я обичаме!

сестра ми много я обичаме!
- Моята майка е земеделка. Има дълга, къдрава коса.
Аз, кака и татко много я
обичаме!
- Очите й са тъмнокафяви. Тя се грижи за мен

- Мамо, страхотна си!
- Много обичам мама –
тя е най-добрата и сладка
майка!
- Тя е най-добрата майка
в моето сърце!
- Ние с батко я обичаме,
тя се грижи за нас.
- Много те обичам, мила
мамо!
- Моята майка готви
много вкусни манджи. Много те обичам, мила мамо!
- Моята майка е много
добра и усмихната. Със

и брат ми, затова ние я
обичаме много!
Това са думи на децата
от 3 а клас на СОУ „Васил
Левски” в гр. Главиница.
По-скоро те са част от
есетата на малчуганите, които прочетоха на
своите майки за празника
им 8-ми март. Водени от
класната си ръководителка Димитричка Петрова,
децата танцуваха още латино и сиртаки и, разбира
се, подариха цвете.

ТГ

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

9 март – Ахмед БОЯДЖИ, чистач, Община Тутракан
13 март – Красимир ГЕНОВ, учител, СОУ „Йордан Йовков”
10 март – Анка АНДРЕЕВА, мед.сестра, „Спешна помощ”13 март – Димитър КАЛИНОВ, огняр, СОУ „Йордан Йовков”
Тутракан
14 март – Д-р Кенан ДУРАН, общински съветник, ЕНП,
10 март – Джеват АХМЕД, Кмет на с. Бащино, община ОбС-Главиница
Главиница
14 март – Танер ОСМАН, Общински съветник, ДПС, ОбС10 март – Айсун КОШУДЖУ, ст.спец.-техник, Община Главиница
Главиница
14 март – Фераим ЮДАИМ, Кмет на с. Долно Ряхово, об10 март – Даниел СВИЛЕНОВ, 4 години, гр. Тутракан
щина Главиница
13 март – Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически му16 март – Тодор ПЕТРОВ, ЕТ „Св. Тереза”, с. Сяново
зей-Тутракан
16 март – Айтен РАШИД, с. Цар Самуил

СМЯХ
Три часа през нощта. Мъж и жена спят. Изведнъж се звъни
на вратата. Мъжът, псувайки, отива да отвори. На прага стои
мъж, очевидно пийнал:
- Приятел, ела, моля ти се, долу да ме бутнеш.
- А бе, човек, ти полудя ли! Три часа през нощта е! Ходи
помоли някой друг.
Връща се мъжът в леглото и жена му го пита:
- Кой беше?
- Някакъв идиот, искаше да го бутна.
- И ти какво направи?
- Пратих го на майната му!
- Звяр! Говедо! Помниш ли на нас как ни изгасна колата в
големия дъжд и едно момче цял час ни бута? Толкова ли не
можеш да помогнеш на човека!
Мъжът пак се разпсувал, станал от леглото и се облякъл.
Слиза на двора, а там пълна тъма. Вика:
- Ей, приятел! Къде си?!
От тъмнината:
- Тук съм! Ела тук!
- Къде тук?
- Тука бе, на люлките.

обичал жена си и решил да отиде с нея! Докато го правели,
ненадейно се появил горския и казал:
- Глоба, за дето правите секс в гората, на теб 10 лева, а
дамата 30 лева!
- Но, защо на мен 10лева, а на жена ми 30 лева?
- Защото теб те хващам за първи път, а дамата за трети!
Две блондинки си говорят:
- И като почна да ми се натиска, му казах директно, че не
искам да го виждам повече.
- И той какво?
- Стана и изгаси лампата.
Най-популярният мол тази зима - Парацетамол!
Пернишки лозунг: Бирата сега е по-евтина от бензина!
ПИЙ, не карай!

В една къща избухва страхотен пожар. Полуголите съпрузи
се измъкват набързо в тъмната нощ. Когато се отдалечават на
безопасно разстояние, жената се хвърля на врата на мъжа,
прегръща го и го целува казвайки:
Един си купил нова кола. Всички му казали, че за да му вър- Скъпи, толкова много се радвам! От шест години за първи
ви, ще трябва да я севтоса с нещо чуждо в гората! Той много път излизаме заедно!
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