и
к
с
н
а
к
а
р
т

РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 11

Година L

16 - 22 март 2012 г.

Цена 0.50 лв.

Обява

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

Днес

Обществено обсъждане
Да или НЕ на автомобилите
по централната улица
"Трансмариска”

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!
Заповядайте на ул. „Родина” до СБА!
тел. 0887 865 181
При представяне на
този
талон – получавате

5%

Ново!

5%

Ново!

Ново!

Извънредно
заседание на
Общинския съвет
Д

на стр. 2

а бъде взето навременно решение за обявяване на
конкурси за управители на двете общински фирми
– Многопрофилната болница за активно лечение и
„Комунални дейности” е поводът за извънредното заседание на Общинския съвет, проведено в следобедните
часове вчера.
Сега двете фирми се управляват от временно изпълняващи длъжноста.
Освен двете докладни, общинските съветници разгледаха и три предложения за оценки на общински имоти,
които ще бъдат продадени на заинтересованите лица.

Тренировки по борба в свободното
време
И

през 2012 г. Спортният клуб по борба „Истър”
спечели финансиране на свой проект в направление
„Начално обучение по свободна борба” по програмата „Спорт за деца в свободното време” на Министерството на физическото възпитание и спорта, съобщи
треньорът на клуба Сашко Змеев. Той ще се реализира
на два етапа, като първият стартира на 1 февруари и
ще продължи до 15 юни, а вторият – от 15 септември
до края на октомври.
В залата по борба в Общинския център за извънучилищни дейности и в Спортната школа се провеждат
редовните занимания по този спорт на 45 деца от двете
средни училища в града, които са безплатни.
Целта на проекта е да се разшили в по-голяма степен
достъпът на децата до качествени услуги в спорта,
както и селекция и откриване на млади таланти.
Проектът е на стойност 3 400 лв.
“ТГ”
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НОВИНИ
НОВ ДИРЕКТОР НА ДСП
От началото на седмицата Димитрина Барбучанова
е новият директор на Дома за стари хора в Тутракан,
информираха от общинската администрация.
В ГЛАВИНИЦА ЩЕ ОТКРИВАТ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
На 21 март от 14:00 часа в гр. Главиница ще бъде
открит нов Пенсионерски клуб. Той се намира в помещение общинска собственост, а пенсионерите с
голяма грижа са го направили уютен кът за срещи.
На откриването е поканено цялото общинско ръководство.
КРИМИНАЛЕ
21-годишен мъж е починал на път за болницата след
автопроизшествие. Той бил в нетрезво състояние и
лежал на платното, където бил ударен от лек автомобил „Фолксваген Голф”, управляван от Х.И. (48 г.).
Произшествието е станало на 11 март около 19 часа
по пътя Главиница – село Подлес. Алкохолната проба
на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.
Водач в нетрезво състояние е установен в нощта
срещу 8 март в Тутракан. 62-годишният Г.Т. бил засечен да управлява „Форд” по ул. „Димитър Благоев”
в града около 23 часа. Алкохолната му проба с дрегер
отчела 1.98 промила. Водачът е отказал кръвна проба,
срещу него е образувано досъдебно производство.
Четири пожара в сухи треви и храсти са гасили противопожарните звена на 13 март. Произшествията са
станали в районите на Тутракан, Пожарево, Бащино
и Листец. Няма преки материални загуби.

Ч

Моята благодарност!

рез страниците на в. „Тутракански глас” искам да
изкажа своята искрена благодарност към началника
на РУ на МВР-Тутракан Кристиян Петров и всички
служители от Полицията, за това, че не ме забравиха,
мен, съпругата на бивш техен служител.
На Празника на жената 8-ми март бях приятно изненадана с цвете. Донесоха ми го от Полицията. Бъдете
живи и здрави! Благодаря Ви от сърце!
Анка ИВАНОВА
гр. Тутракан

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

16 - 22.03.2012 г.

Обществено обсъждане
Калина ГРЪНЧАРОВА
нес от 9:00 часа в
залата на Общинския
съвет ще започне
обществено обсъждане на
организацията на движението по централната улица
„Трансмариска”.
Забраната за движение
на автомобили в частта
от пл. „Суворов” до разклонението за ул. „Крайбрежна” предизвика недоволството на много граждани.
„Всекидневно получавам
обаждания по телефона,
които обаче са двупосочни, каза за „ТГ” кметът
д-р Димитър Стефанов.
Една част от гражданите
одобряват наложена забрана за движение в част
на улицата и ме поздравяват за това, а други са
против. Затова решихме
да използваме тази форма

Д

на съвместен дебат – общественото обсъждане, за
да се вземе най-правилното
решение.”
Причината за затваряне на част от улицата
е наводнението станало в сградата на Банка

ДСК в най-тежката зима,
когато заради спрените
по улицата и тротоара
коли, Пожарната е нямала
възможност да си свърши
работата веднага.
Цялостна организация на
движението в Тутракан

предстои да бъде направена, информира още кметът. За целта е поканен
доц. Гелков от Русенския
университет, който ще направи обстойно обследване
на града и ще предложи
най-доброто решение – с
местата за паркиране, с
еднопосочното движение,
с пешеходните пътеки и
пътните знаци. Тогава ще
бъде подновена и уличната
маркировка, която след
зимните месеци е почти
изчезнала.
По ул. „Трансмариска” е
необходимо да се направи
една правилна организация
на движението, защото
този знак забранителен
за паркиране стои от 40
години там, но никой не го
спазва, никой не му обръща
внимание, допълва още д-р
Стефанов.

Разясняват актуалните мерки по
европейски и национални програми
В

ъзможностите за кандидатстване по актуалните, към настоящия момент, специфични
мерки от Програмата за
развитие на селските райони обсъдиха на тематична
работна среща експерти
от Държавен фонд „Земеделие“ и потенциалните
бенефициенти – Държавните горски стопанства
в Силистра и Тутракан,
Държавното ловно стопанство „Каракуз“ и общини в
област Силистра.
Срещата бе инициирана
и домакинствана от областния управител Николай
Димов. Тя е логична стъпка
от изпълнението на поетия
от него ангажимент - още
при встъпването си в длъжност – да съдейства максимално да навременното
и пълноценно осведомяване
на общините, ведомствата
и всички заинтересовани
страни за открити мерки
по национални и европейски
програми и възможностите
за кандидатстване по тях.
Пред кметове на общини

и директорите на горските
стопанства в Силистра
и Тутракан и на ловното
стопанство Каракуз“ в
Дулово бяха представени 4
мерки от публикувания индикативен график за прием
на заявления за подпомагане
по Програмата за развитие
на селските райони: Мярка
122 „Подобряване на икономическата стойност на

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.

гората“, която се очаква да
бъде отворена от 12.03. до
1.07.2012 г.; Мярка 223 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи“, която
се очаква да бъде отворена
от 19.03 до 29.04. 2012 г и
от 10.09. до 28.10 2012 г.;
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни
дейности“, която се очаква

да бъде отворена от 19.03.
до 29.04.2012 г. и от 10.09.
до 28.10.2012 г. и Мярка 332
„Обновяване и развитие на
населените места“, която
се очаква да бъде отворена
от 2.04. до 29.04. 2012 г.
Експертите от Държавен
фонд „Земеделие“ – Областна Дирекция – Силистра
Анета Панева и Стоянка
Радева разясниха сроковете за прием по мерките
през 2012 г. и стъпките за
кандидатстване. Финансовата помощ по мерки 223,
226 и 332 е в размер на
100% от общите допустими
разходи за проекти на общини, които попадат в обхвата на селските райони.
Ако кандидатът по мярка
223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“
е община, която не попада
в обхвата на селските райони, но най-малко 75 % от
територията й се намира в
необлагодетелстван район
или в обхвата на „Натура
2000“, получава субсидия от
80% от инвестиционните
“ТГ”
разходи.

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:

Голямата ми цел е привличането
на повече инвестиции

В този брой продължаваме разговора с кмета на
община Главиница Хюсеин ХАМДИ, който е посветен на първите сто дни от управлението на новия
екип - за пречките, които среща, за работата в
образованието, културата, спорта.
Калина ГРЪНЧАРОВА
- От какво се нуждае образованието в община Главиница – кое е най-важното
за училищата, освен децата
да учат?
- Повече деца да има. Училищата са на делегиран бюджет, средствата са според
броя на учениците, а директорите имат възможност да
реализират това, което искат
да реализират през годината. Това е тяхна политика,
чисто училищна политика.
Проблемът е, че намаляват
децата. И малките училища
имат свои си трудности за
осигуряване на средства за
издръжка. Опитваме се да
балансираме, да можем да
задържим ситуацията. Пет са
училищата, които съществуват на територията на общината – едно СОУ в Главиница
и четири основни училища в
Зафирово, Сокол и Стефан
Караджа. Обезпечени са със
средство за издръжка.
Аз винаги съм подчертавал,
че приоритет трябва да е квалификацията на учителите,

за което трябва да се отделят
средства. Имаме желанието,
като извънучилищна дейност,
да поддържаме мажоретен
състав, танцов състав, Духова музика - за да може
да запазим тези традиции.
Самите деца да го изживеят,
като малки да запомнят и да
затвърдят тези традиции.
Надявам, че ще продължат
да съществуват успешно тези
форми.
- СОУ „Васил Левски”
е партньор по проект на
сдружение Евроинтегра.
- Да. В това направление,
ако говорим за допълнително
финансиране, този проект, е
за оборудване на кабинети
с електронни учебници, по
този начин да се преподава.
Стартира добре, мисля, че
ще продължи да се развива и
да се реализира успешно. С
Евроинтегра си сътрудничим
и по втори проект - за фолклорните традиции, носии
от двете страни на р. Дунав.
Имаме подписано споразумение с префекта на гр.
Калараш Емил Мушат за съ-

Отменени са
нормативни актове по
прилагането на Закона
за държавния служител
Правителството отмени
ПМС №161/2011 за приемане на нов Класификатор
на длъжностите в администрацията и в наредбата
за прилагането му, както
и наредбите по прилагането на Закона за държавния
служител, приети с ПМС
№314/2011. Документите
трябваше да влязат в сила
на 15 март т. г.
Днешното решение нормативните актове да бъдат отменени е взето
поради това, че проектът
на Закон за изменение и
допълнение на Закона за
държавния служител все
още не е приет от Народното събрание. Те ще

бъдат разгледани отново
от правителството след
одобряването на законопроекта от парламента.
От отменените документи остава изискването при
встъпването си в длъжност
и всяка година до 30 април
държавният служител да
декларира своето имотно
състояние и получените
през предходната календарна година възнаграждения,
свързани с полагане на труд
извън служебното правоотношение, и основанията
за тяхното получаване. То
е записано в Наредбата за
документите за заемане на
държавна служба.
“ТГ”

трудничество в тази област и
в областта на образованието.
Също така имаме реализация на проект във връзка с
интеграция на децата от малцинствените групи. Ресурсът
от 200 000 лв. е за купуване
на материали, за дейности
по детските градини, за закупуване на играчки, за квалификации на учителите, за
екскурзии по близки места.
Разбира се, имаме и други
идеи, но живот и здраве,
нещата ще се случват постепенно.
- Спортът е на почит в община Главиница – имате силен отбор по хокейна трева,
по футбол. Предполагам, че
Общината ще продължи да
ги насърчава и помага.
- Разбира се. В двата почивни дни ще има състезание по
хокей на трева в Пловдив и
нашият отбор ще бъде там.
В самия стадион имаме футболно игрище, баскетболно
игрище. Живот и здраве,
имаме и други идеи и търсим
възможности за реализирането им.
- А в областта на културата?
- Искам в читалището да
има по-голяма дейност, подобре да ги отбелязваме
празници и годишнини - постойностно, по-тържествено,
да се предаде дух на всичко
това, което имаме като традиции. Целта ни е да „открием”
и миналото на община Главиница. Можем да започнем
с музейна сбирка, това, което
имаме като исторически документи и предмети. На първо
място в това отношение е
Малък Преславец, старата
римска крепост. Водил съм
разговори с Историческия
музей в Силистра, търсим и

Министерството на Културата
и БАН. В Малък Преславец са
открити при разкопки близо
4000 монети - поне няколко
приемаме, че са от Главиница. Там е открит най-стария
череп в България има и други
интересни исторически неща.
Може би по отношение на
културния туризъм това е
доста интересно място. Дано
да можем да осъществим намеренията за историческото
находище, за да можем да отворим община Главиница за
чужденците. Блатото в Малък
Преславец с водните лилии,
поречието на р. Дунав, Долно
Ряхово, старият римски път,
който свързва Дунав с римска
крепост Трансмариска – това
е една идея за туризъм, която
ми се ще да реализираме.
Дунавът е едно голямо богатство за нас.
Мисля, че трябва да създадем продукт, който да рекламира, да бъде в полза
на обществото, даже чисто
финансова.
По отношение на културните дейности имам намерение
тук да се изнасят спектакли,
среща с популярни личности
да има.
- Връщам Ви към началото на разтовора. Кой Ви
подкрепя във всекидневната работа?
- Срещам подкрепа от екипа, който е около мен, от
близки. А в началото, пак
трябва да се свържа с първите 100 дни, за съжаление,
заварих една тежка зима,
едни трудности, чисто административни. За мен кметът
на общината е по-скоро една
представителна фигура, която трябва да създава контакти, за да е добре общината.
В това отношение мисля, че

изоставаме, искам по-чести
контакти с хората да има.
Имам укори за това, че едва
ли не всеки ден е приемен
ден. Това ме натоварва доста,
но се надявам човек, когато
има желание, този товар да
не го чувства като тежест, а
като мотив за работа. Надявам се да разширя базата, на
която ще стъпвам.
- Щатната структура на
общинската администрация все още не е приета.
Това спънка ли е?
- Донякъде е спънка. На
последното заседание на
Общинския съвет предложената щатна структура бе
отхвърлена от съветниците
на ДСП и БСП. Трябва да
спазим изискванията за 15%
- во съкращение, а аз мисля,
че и други длъжности трябва
да има в Община Главиница.
Примерно това, че нямаме
експерт, който да се занимава с проекти по големите
Оперативни програми е голям
пропуск. Трябва да има едно
звено, което да събира изпреварваща информация, за да
може по-бързо да реагираме.
Друга голяма дейност, която се извършва - това са
обществените поръчки. Вече
имаме няколко проведени такива, от началото на мандата,
за доставка на хранителни
продукти, доставка на горива, за поддръжка на улично
осветление, търгове за дърводобив в общински гори.
Предстоят ни други, които са
свързани с оперативните програми и мисля, че един човек
би трябвало да се занимава с
обществените поръчки.
– Остава да се надявате,
че опозицията в Общинския
съвет ще разбере добрите
Ви намерения, които в край-

на сметка са за хората...
- Разбира се аз съм показвал моята добронамереност. Не съм подходил
грубо. Не съм подходил
чисто партийно да уволнявам хора. Искам да запазя
експертите. Хора, които не
са ме харесвали по време
на предизборната кампания
като виждане и като позиция, би било достойно за
тях да кажат – „Аз не съм
съгласен с вашата позиция
и бих дал възможност да
работите спокойно”. Но в
тези тежки времена, май не
се случва това нещо. За съжаление не сме достигнали
до това ниво да кажем – ОК,
това беше една битка! За
съжаление политическия
инат не е доброто решение.
Един политик трябва да
прояви съответна гъвкавост.
И когато има опозиция, тя
наистина да бъде градивна.
Конструктивна опозиция, да
предлага идеи, да показва
грешки. Но за съжаление,
това не се случва, просто
едно отхвърляне на решение, без аргументи.
Бих искал да кажа на всички, че голямата ми цел е да
има инвестиции в общината.
Трудна е ситуацията, но ще
работя в тази посока. Дано
да може безработицата да
намалим, да има повече
трудова заетост. Толкова,
колкото хората да имат
вяра, защото ми се струва,
че доста голям процент са
загубили вяра в това дали
нещо ще се случи. Нека да
имаме вяра в себе си първо,
вяра в околните и колкото се
може да бъдем по-човечни,
да преобладават добрите
думи в речника на взаимоотношенията ни.

Улиците „Олтеница” и „Тинтява”
ще бъдат асфалтирани
Калина ГРЪНЧАРОВА
а снимката виждате част
от ул. „Олтеница”. Подобни огромни локви
има и по ул. „Тинтява”, за която
многократно „Тутракански глас”
е писал.
Сигнал за „Олтеница” подаде
абонат на вестника с надеждата,
разбира се, че общинската администрация ще запълни поне
дупките.
„Улица „Олтеница”, както и ул.
„Тинтява” ще бъдат изцяло асфалтирани, отговори на въпроса дали
ще се предприемат действия от
страна на Общината, кметът д-р
Димитър Стефанов. Тези две улици са включени в проект за пълно
асфалтиране. За съжаление, през
миналата година е преминала
процедурата за избор на фирма за
управление на проекта, след което
са последвали обжалвания от
останалите участници. Комисията
за защита на конкуренцията вече
си каза думата и сега предстои
обществената поръчка за избор на
изпълнител, така че, нещата полека-лека ще си дойдат на мястото”.
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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

Душата над разума материята като антиматерия

Луиза ГАНЕВА, 11 б клас
СОУ "Йордан Йовков”,
гр. Тутракан
а, живеем в двадесет и
първи век, мислим като
в двадесет и първи век,
пишем за него дори.,. а обичаме
ли както следва, горим ли, или
пък тлеем?
Памет и забрава - две взаимоизключващи се понятия, а в днешно
време-взаимодопълващи се. Едното следва другото, от позиция
на времето разумът избледнява,
ала спомените в душата остават и
оформят човека като личност, като
ценностна система.
Днешното човешко съзнание са
гради на обратнопропорционалността – колкото повече се развива
разумът, толкова по малко човек
чувства, а душата закърнява, подсъзнанието не търси идеи. Мостът
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между филтрите на човешката
душа прекъсва и настава хаос и
бум на роботизираното мислене.
Струва ми се вече, че е заключена
вратата между Господа и човека,
който е забравил да чувства, да
прави любов само при допира
с ръка, с милувката на погледа.
Така той е забравил, че с Господ
в началото са били взаимодостъпни, били са приятели, били са
едно цяло, както с него, така и с
природата. Природата,която ражда
ума,но и го заклеймява,която ражда небесните и земните даровемайката на всички противоречия!
Кой е този, който издига в култ
небето и звездите... който не
избира между сянката и светлината, а ги обединява в едно, който
еволюира до Божия степен, който е
чист като утринна роса? Мисля, че
Господ му е дал както място, така и
име - Човек. Ала дали същият този
Господ е пратил Човека си надолу
към тъмните дълбини на съвремието... Не, приятелю. Човекът се е
поддал на материалните изкушения, на изкривената ценностна
система. Обича, наистина. Обича
себе си и времето е променило човешката крехка душа до началото
на минимума си - започнал е да
се превръща в интроверт, започнал е да се чувства самотен сред
самотниците. Пламъкът на щастието му, на любовта му не гори
вече с онези ярки, летни цветове,
които принадлежат на Слънцето.
Гори в сиво, черно в цветовете на
Луната - човекът вече е започнал

да се внедрява към общото лице,
започнал е да се преобразява като
част от нещото. Отразява все още
светлината на боговете, личи се
бледо почеркът им върху него, но
е забравил... забравил е да свети с
негова собствена светлина! И колкото повече тлее крехката човешка
душа, толкова повече разумът му
е в пряка връзка с материалната
среда. Някои казват, че има много
още неща, които трябва човекът Луна да постигне в този период на
еволюцията на човешката цивилизация - периодът на кулминацията
на човешкото его. Аз не мисля
така. Накъде по-напред трябва
да стигне в съзнанието си, за да
робува на роботизираното време
- трябва да изключи, да забрави
напълно каква е неговата истинска
мисия в живота - да е в постоянна
хармония с майката природа и
душевните си състояния. Трябва
и да има отговор защо едната
половина от мозъка му отговаря за
изкуствата - изкуството да създава
любов, илюзии, антиматерия. Да,
но няма. Всяко нещо си има две
страни - добра или лоша, красива
или не чак толкова. От Човека зависи коя ще забрави, кои пътища
ще се открояват ярко в подсъзнанието му и кои ще се губят в
далечината. Дали когато протегне
ръка ще може да чувства с душата
си и да изгради нови мостове между съзнанието и сетивата, между
разума и душата - дали ще има
бунт в сърцето му или няма да е
на стр. 3

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.
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.

Аз помня, аз знам

Инна Йорданова, 11 б клас
СОУ "Йордан Йовков”, гр. Тутракан
аметта е способността
на мозъка да съхранява
определено количество
информация, която да използва
в бъдещ момент. Тя би могла да
бъде полезна в много отношения
за човечеството. За това ние трябва да разберем кое е важно и кое
не е и най-вече защо. Примерът,
който според мен е най-подходящ
за анализиране, е родовата памет.
Напоследък едно от най-нашумелите неща е дали ние, българите,
помним и знаем своята история.
Много автори са ни завещавали
скъп дар – знанието. От нас не се
иска много – само да го запомним.
Много от нас знаят историята си
на народ, но дали знаят своята
родова история? Това, което ги
разграничава от всички други хора
на този свят. Това, което може да
им помогне да се изградят като

личности и да обогати живота им.
Отговорът, за жалост, е не. Малко
хора са наясно със семейната си
история. Още по-малко виждат
някаква причина, която да предизвика у тях желание да разберат.
Аз виждам. Преди време, просто
от любопитство, се интересувах от
родословното ни дърво и от поизвестните негови членове. Сега,
след като пораснах и натрупах
малко опит, обмислям това свое
действие и последиците от него.
Първият човек, когото запомних
от разказите на семейството ми,
е Владо Черноземски. Той остава
в историята като изпълнител на
атентата срещу краля на Югославия, Александър I Караджорджевич през 1934 г. Въпреки че
е обявен за терорист номер едно
в Европа, аз все още смятам да
разкажа за него и на моите деца.
Още първия път, когато чух историята за него, я запаметих. Сега
си задавам въпроса защо. Явно
нещата, които ни правят най-силно
впечатление, са тези, които помним. Явно помним хората, които се
отличават от другите. Хората, които са направили нещо различно. От
информацията, която си набавих,
разбирам, че Владо Черноземски
е бил известен като хладнокръвен
и дисциплиниран човек. Винаги
съм искала да имам тези качества
и този човек ми е служел като
пример за подражание. Има улици
с неговото име, гробът му е преместен в родния му град, защото
са смятали, че духът му преследва
живите. Въпреки че мисълта за
него е пораждала критики, неодобрение и дори страх у хората, той
винаги ще бъде повод за моята

гордост. Много пъти съм се чудила
колко сила и упорство са нужни
да се справиш със задача като
неговата. Освен това му е трябвала
и голяма доза изобретателност, а
и остър ум. Тези качества са рядко
срещани заедно и според мен го
правят неповторим човек. Затова
аз помня. Аз знам. Има спорове за
подбудите му, но аз съм убедена,
че той е извършил делото си не
от злоба или омраза. Подобни
неща са дребнави и присъщи
за хора, които не са достатъчно
силни, за да се справят с живота.
Според мен той е имал някаква
причина, която е била достатъчно
стойностна и достойна, за да бъде
негов идеал. „Той е бил човек
с чувства и емоции” - е казвала
прабаба ми и аз вярвам в думите й.
На същото мнение са всички членове на семейството ми. Нашата
родова памет е коренно различна
от общоприетата. Основните ни
спомени са, че той е бил любящ
брат и най-вече – добър човек. Ние
сме една малка общност и пазим
традициите си и мнението си, съхраняваме ги от другите и ги предаваме един на друг. Нашата мисия
е да пазим истината за този човек
и ние го правим. Той е пример за
това как историята ни може да ни
оформи като личности. Делата му
могат да ни поучават, ето защо е
полезно да помним. Аз помня. Аз
знам. И искам и поколенията след
мен да го правят.
Има още много мои роднини,
пред които се прекланям. Бащата
на прабаба ми е загинал в Баташкото клане, прадядо ми е убил
най-голямата мечка в областта, а
на стр. 3

чрез подписка в Народното
събрание правят действията публично известни,
показват фактическата им
нелегитимнност и с това
бламират антисемитските
действия на прохитлеристкото правителство. Самото правителство спира
депортирането и го отлага
за по-късно.
Протестите създават
възможност цар Борис III да

отмени депортацията на
евреите от „стара България“. Има предположения, че
протестите са поощрявани
и от задкулисни комбинации
на самия цар. Известно е,
че той, който подписва
антиеврейското законодателство през 1940-41 г.,
по-късно и особено по време
на последните си разговори
с Хитлер (август 1943 г.)
фактически се противо-

поставя на депортирането на евреите от „стара
България”.
Вихрен Маринов и Георги
Венелинов представиха
сцена от разказа на концлагерист от Треблинка пред
Военния трибунал.
Часът по история бе посетен от кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов.

П

Холокостът - споменът не
трябва да умира
Калина ГРЪНЧАРОВА
рок по история „Споменът не трябва да
умира” по повод Деня
на холокоста в България
проведоха десетокласниците от СОУ „Христо Ботев”
заедно с по-малките ученици от 6 б клас.
Началото бе поставено с
откъс от поемата „Влакове” от Симо Исаков, която

У

авторът-лагерист е написал гледайки заминаващите
ешелони с евреи от Македония и Тракия към лагерите
на смъртта.
Пред учениците бяха
представени мултимедийни
презентации на Каролина
Христова за жестокостите в концлагера Освиенцим
и медицинските експерименти на д-р Менгеле и
за холокоста в България

подготвена от Тихомир
Георгиев.
Беше припомнено, че „близо девет хиляди души от
„стара България“ са събрани в Пловдив, но те не биват натоварени на влаковете за Полша поради официална отмяна на заповедта
за депортация в последния
момент. В тези събития се
намесва митрополит Кирил
(бъдещия Патриарх Български). Той влиза в еврейския
лагер в Пловдив и заявява,
че ще тръгне с депортираните, ако те не бъдат
освободени. Междувременно в страната се надига
вълна от народно негодувание срещу решението на
правителството. Основно
значение за отмяната на
първия и най-организиран
опит за депортация на евреите от „стара България“
изиграва бързото и решително действие на група
от 42 депутати начело с
подпредседателя на Народното събрание Димитър
Пешев, които се обявяват
срещу случващото се, като

Освобождението на България тема на викторина
Д
етският отдел
на библиотеката при читалище „Н.Й.Вапцаров 1873”
в Тутракан домакинства
викторина, посветена на
134-тата годишнина от
Освобождението на България. В нея участваха десет
ученици от СОУ "Христо
Ботев" с ресурсните учители Нелюфер Чокой и Теменужка Цонева и от СОУ
"Йордан Йовков"с ресурсни
учители Румяна Ангелова и
Дияна Ненчева.
Всяко училище имаше
сформиран отбор от 5
деца без и със специални
образователни потребности, като идеята бе да си
помагат и вземат заедно

5

общество

16 - 22.03.2012 г.

Честит 70-годишен юбилей на
Цветана КИРОВА!

В този ден за теб щастлив,
поднасяме ти букет красив За твоя юбилей велик,
нека да си най-честита!
С обич и признателност
от Явор, Мариана, Татяна
и внуците Цветелин и Николай

Отборът-победител от
СОУ "Йордан Йовков"

решение при отговора.
Викторината се състоя
в три кръга. В първи кръг
състезателите решаваха
тест на тема ”Какво знаете за 3-ти март”.
Във втори кръг те разказваха за делото на Христо Ботев, Васил Левски,
Георги С. Раковски, Георги
Бенковски, Райна Княгиня,
а в последния трети кръг
- подреждаха пъзел с исторически сюжет - „Шипка”.
Знанията на децата бяха
оценявани от жури, водено от библиотекарката
Стефка Капинчева, която
помогна при цялостната
организация на викторината и двама ученици от
училищата.
Всички деца се представиха отлично. С минимална
разлика победител стана
отборът на СОУ ”Йордан
Йовков”.
Гости на викторината

Отборът на СОУ
"Христо Ботев"

бяха Недка Русева, директор на Ресурсен центърСилистра, Анка Монева,
секретар на местното
читалището, Валя Атанасова, учител СОУ ”Хрис-

то Ботев”, Димитричка
Христова, учител в СОУ
„Йордан Йовков”и ресурсни
учители от Силистра.
Участниците получиха
награди и грамоти.
“ТГ”

„Калимок-Бръшлен» - «Малък Субсидиите за читалищата
Преславец» - възможната са разпределени
туристическа дестинация Р

К

онсултантът Димитър Маринов представи пред обществеността проектното
предложение на Община
Тутракан за развитие на
нова туристическа дестинация по поречието на
р.Дунав: „Калимок-Бръшлен» - «Малък Преславец».
Партньори по проекта са
общините Сливо поле и
Главиница, които подписаха договора за партньорство с Община Тутракан
на 12 март т.г. Схемата
за финансиране е от ОП

„Регионално развитие”.
Основната цел на
проектната инициатива е да създаде
и развие нов регионален туристически
продукт, който да
се опре на регионалната идентичност на трите дунавски общини. Чрез
този проект ще се
подкрепят новите
дестинации със
значителен туристически потенциал, популяризиращи
природното, културно и историческо
наследство на общините Тутракан, Сливо
поле и Главиница. Ще се
създадат инициативи за
интегриране на местната земеделска икономика и занаятчийство
към нуждите на туризма.
Новата туристическа
дестинация ще рекламира
активно своите продукти
на външни и вътрешни
туристически изложения.
Основни дейности по
проекта ще са свързани с: Разработване на
туристически пакети
за новата туристиче-

ска дестинация; Подготовка и разпространение на информационни и
рекламни материали за
туристическия район и
предложения за подкрепа
туристически продукт;
Подготовка на туристическите материали;
Създаване на електрони
бази данни в сътрудничество с местните власти и селските стопани;
Създаване на дигитални
бази данни на снимков
материал от обекти на
дестинацията, обекти на
КИН и др.; Създаване на
информационни табели и
билбордове; Създаване на
информационни пунктове
за реклама; Създаване на
картов материал за туристическите маршрути;
Структуриране на информацията в електронен
портал на туристическата дестинация; Сувенирите на туристическата
дестинация; Реклама на
туристическата дестинация пред туроператори,
журналисти, притежатели
на туристически хотели;
Участие в регионални, национални и международни
туристически борси, изло“ТГ”
жения и панаири.

аботна среща, на която
се гласува разпределянето на субсидиите
за 2012 г. между читалищата
в общината се проведе в
началото на седмицата. Като
институции, чийто дейности
са делегирани от държавния
бюджет, читалищата получават всяка година субсидии.
На територията на община
Тутракан съществуват 9 читалища, а броят на субсидираните бройки е 31. Тази година
държавата е отпуснала 179
056 лв. и те са разпределени
според бройките на всяко читалище. Специална комисия
в състав: председател – зам.кметът с ресор «Хуманитарни
дейности и европроекти»
Петя Василева (която отсъстваше и бе замествана от
зам.-кмета Милен Маринов)
и членове - Стефка Станкова,
Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” и секретарите на читалища одобри
и прие разпределението на
средствата. Най-голяма субсидия ще бъде предоставена
на най-голямото читалище „Н.
Й. Вапцаров”.
Зам.-кметът Милен Маринов и Стефка Станкова
заявиха готовност да окажат
сътрудничество по въпросите,
коитосе отнасят до читалищата и тяхната дейност.
Изрази се мнение, че раз-

мерът на отпуснатите субсидии не е достатъчен за покриване на разходите - трудови
възнаграждения, осигуровки,
консумативи, обезщетения
при пенсиониране, ремонтни
дейности и пр. За допълващи субсидии може да се
кандидатства, но след като
Министерството на културата
отпусне такива бе пояснено
на срещата.
Участниците заявиха желание да се проучи добрия
опит на Община Тунджа,
която понастоящем реализира проект за подобряване
и модернизиране на 11 читалища в общината по ОП
„Регионално развитие” 2007-

2013 г. Според тях, това е
един ефективен начин, чрез
усвояването на средства от
еврофондовете, да се подобри материално-техническата
база в читалищата в нашата
община.
Предстои изготвянето на
Общинска годишна програма
за развитие на читалищата.
Тя ще включва всички техни мероприятия, които се
планират за 2012 г. Едно от
тях е предстоящия празник
Цветница, в който участие ще
вземат читалищни самодейци
от цялата община. Събитието
е включено в Културния календар за 2012 г. на Община
“ТГ”
Тутракан.
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Душата над разума материята като антиматерия
от стр. 4 Него, но близо и до самия себе си
- Той му дава част от познанието,
способен дори да види отражени- но не и тази част, която го кара да
ето в огледалото... Ръката, която забравя кой е всъщност. Още от
посяга към любовта, към света, "тогава” (недефинирано понятие
изпълнен със светлина... божията за човешкото съществуване") Адам
част от тялото на човека,която и Ева са опитали от забранения
се опитва да излезе от пещерата плод, но кое е вярно, защо е бил
на сенките. Мисля, че настъпи забранен? Господ е забранил този
времето, в което човек трябва плод именно за да предпази своите
изгради нови нишки на съдбата деца, защото райската ябълка е
си, вече изплетени от спомените, носела със себе си познаниетосвързани с физическото му тяло. нещото, което кара човекът да
Ръцете да са неговият мост между се отчуждава от Господ... още от
личния му свят и този, който го този момент - с първите глътки
заобикаля. Чрез тях да е способен от познанието, хармонията между
да разпознае кое е добро, кое Господ и Човек е започнала да се
е лошо, да може дори да усети разрушава... Някой може да каже,
аурата чрез тях. Те са пратениците че това е лъжа или пък измислица,
на Бога и именно чрез тях Той се но може би някой е фотографирал
опитва да научи своя пратеник - или пък описал този момент? Не,
Човекът как да чувства, да помни, красотата божествените тайни
как да обича. Те го различават и го се крие именно в устното слово.
възвишават над другите създания Само то позволява и отключва
на Земята - те са най-отличителния свободата на чувствата и собстбелег, с който Господ може да го вения поглед. То не е заклеймено,
дари. Да, Господ го дарява с това не е рамкирано. То е Господа,
да може да свързва материята с който влиза в тебе, променя те...
антиматерията, да е по-близо до и в зависимост дали си готов да
Здравей Луиза!
аправила си това, което е необходимо – останала си при себе си и на своето, но нещата
изглеждат странно различни. За да запазиш
оптимизма си по отношение на човека, ти си предпочела, волно или неволно, да засилиш противоречията.
С новия текст, който въвеждаш за човека като „утринна роса”, ти утвърждаваш, че той е част от кръговрата,
защото подобно росата ще се роди от нощта, но ще
блести през деня. Така че в създаването му няма
драма, нито противоречие – то идва после, когато
човекът се поддава на материалните изкушения и потъва в „тъмните дълбини”. Малко преди това обаче ти
доста находчиво говориш за природата, като „майка
на всички противоречия”. А от контекста се разбира,
че същинската рожба на тези противоречия е човека.
Така че веднъж е заклеймен чрез ума си и раздиран
между небесното и земното, а след това е невинна
„утринна роса”. По съществено не отделяш „природа”
от „божествено”. От разговора в Тутракан останах с
впечатление, че по-скоро имаш пантеистично отношение към природата, т.е. виждаш божественото в
нея. Харесват ми такива игрови противоречия при теб
– знак са, че твориш. Оскар Уайлд казва, че образованите противоречат на другите, а мъдрите – на себе
си. Аз бих допълнил, а младите – във всичко... Така че
не виждам да е случайно сблъскването на душата и
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Аз помня, аз знам
от стр. 4
дядо ми е бил граничен офицер и
е живеел на палатки близо десет
години. Въпреки че историята за
Баташкото клане не е стигнала до
мен с много подробности, тя ме
кара да изпитвам гордост. Това е
чувството, което се е формирало
в рода с течение на годините. Така
са ме възпитавали не само родителите ми, а и учителите ми. Не
изпитвам, и никога не съм изпитвала, някакво чувство за мъст. Знам,
че в живота не всичко е радост
и дори когато се случват такива
неща, те ни правят по-силни. Ето
как родовата памет може да бъде
сила и мощ. Затова аз помня и
знам! Въпреки че са минали много
години от тези събития, те все още
обединяват семейството ми и го
правят по-издръжливо. Колкото
повече неща научавам, толкова
повече искам да знам. Изпитвам

гордост, че имам връзка с хора,
които са били толкова смели и
издръжливи. Достатъчно е, че аз
помня и знам. Когато разказвам
някоя от тези истории на други
хора, това ме прави щастлива и ми
носи увереност. Много пъти съм си
представяла, че съм на мястото на
някои от тези хора и съм си мечтала да имам техните приключения и
изживявания.
Примерите показват колко полезна може да бъде родовата
памет, но също и как забравата
нанася щети на тези, които са я
избрали. По-голяма част от хората
не се интересуват от миналото си,
не се чудят от какъв род са произлезли и какви интересни неща
могат да научат за самите себе си.
Те могат да пренебрегнат всяка
полза от това да помнят и всяка
загуба от това да забравят, но аз не
мога. Аз помня, аз знам, защото е
имало хора, които го заслужават и

го промениш, да го забравиш то
или остава в теб, или бива неразбрано. Устно слово има навсякъде
- във времето, в космоса... във
фотографиите дори. Те са найсинтезирания образ, който дава
спомени, подканва сетивата да
почувстват атмосферата им. Те
са създадени за хората, които живеят според сентенцията: „Улови
мига!”, защото именно този миг се
превръща в една необятна вечност!
Те запечатват всички сетива в едно
и смесват устното, писменото,
материята и антиматерията в едно!
Човекът препрочита и преобръща смисъла на паметта - тя вече е
духовност, тя е част от цялото, от
антиматериалното тяло. Помни със
сърцето, с допира на ръката, която
е Божията част в едно от неговите
седем тела - Земното... Паметта е в
усмивката, в пътищата, по които се
Уважаема Инна,
губи или които чертае. Забравата
печатлен съм от това, което си написала
върви ръка за ръка с нея, където
за рода си. Дори и днес не е много лесно
има място едната, другата търси
да напишеш, че си наследница на Владо
своя смисъл... Природата на хората
е най-голямото богатство и дар, Черноземски. През миналата година в Македония
излезе романа на Младен Сърбиновски „Шашма”, в
даден ни от Господа.
който историята на Черноземски е разказана много
човешки – убийството на сръбския крал Александър
разума в словото ти, а доколкото усещам и в живота.
не е представено чрез самото действие, а чрез преПротиворечието се ражда тогава, когато красивото
живяванията на Владо Черноземски – топло, човешко
движение на мисълта и чувството са надзиравани
усещане, в което се губи внушението за тероризъм, а
от морала - още не е преминал порива за свобода, а
се отстоява мисълта за правдата, за необходимостта
закона вече слага оковите. Хубавото при теб е, че се
човек да остане верен на своите идеи. Този роман е
усеща повече свободата, отколкото закона. Есето ти
преведен на български и ако той те интересува може
е неистово отстояване на тази свобода.
като се видим през февруари да ти го донеса, а ако те
С поздрав!
интригува мога да ти го изпратя и по-рано.
Р. Радев
Начинът, по който си написала есето те представя
като човек с точна и ясна мисъл, умееш да въвежоже, Луиза, защо чак на N-тото писмо ме
даш мисълта си в широк план, но същевременно си
даряваш с най-хубавото си изречение: "Аз
прецизна и в конкретното. Потребно е да поговорим
съм откърмена да виждам звука и да чувам
за увода ти и за твоята нагласа да даваш първо покартината на лятното тежко слънце, падащо над житапанорамна картина на явлението и след това да се
та. Когато съм сред природата намирам не само един
концентрираш върху даденото събитие или личност.
Бог... аз намирам всички!" Такова нещо не се произЗа твоя начин на писане ще е по-удачно да избягваш
нася всеки ден - за него е нужно голямо засилване.
подобни уводи, тъй като се получава значително
Днес съм изчел толкова книги и представи си твоето
изместване от темата – за какво ти е да уточняваш
изречение ме зарадва най-много. Ако аз като читател
характеристиките и същността на паметта, защо
съм запазил все още способността да се удивлявам,
трябва да пишеш какъв е капацитетът на мозъка, за
а ти като пишещ не се страхуваш от откровението,
какво ти е да обясняваш колко млади хора си знаят
то значи светът е спасен. Остава да напишеш само
родовата история и колко не – тези предварителни
акта за спасението. Вероятно точно такива като теб
бележки не ти помагат с нищо, а ти пречат. Ти имаш
трябва да го сторят.
голям проблем да представяш – как един род пренася
С поздрав!
паметта си, ако в семейството има човек като Владо
Р. Радев
Черноземски, който е обявен за терорист. Кой би
могъл да го види като човек, ако това не се случи

В
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УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА
ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ В ИЗРАЕЛ

Агенцията по заетостта продължава да набира професионални строителни работници за временна заетост в Израел, съгласно подписаната
Спогодба между правителствата на Република България и Държавата
Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани
на двете страни. Търсят се кандидати по следните строителни специалности: 1.Строителни работи - кофражисти (индустриален строителен
кофраж, дървен кофраж) и арматуристи (задължителни са познанията
по разчитане на строителни планове). 2. Керамични облицовки по подове
и стени (също са задължителни познанията по разчитане на строителни
планове). 3.Мазилки.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Да са
граждани на България; Да са на възраст между 25 и 47 години; Да не
са работили до момента в Израел; Да нямат роднини от първа степен,
които да работят в Израел (с изключение на братя и сестри);Да нямат
криминално досие; Да са медицински и физически подходящи за
усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и за работа на височини; Да не страдат от следните
заболявания: туберкулоза, хепатит, сифилис, гонорея СПИН.
Българските строителни работници трябва да отговарят и на едно от
следните алтернативни изисквания: да притежават диплома/удостоверение за завършено професионално образование/обучение и да имат
най-малко 3 години доказан професионален опит, отразен в трудовата
книжка; ИЛИ да имат 5 години доказан трудов стаж по съответните
специалности, който да бъде отразен в трудовата книжка. В случай, че
в трудовата книжка е отразен стаж като «строителен работник» или
«общ строителен работник», а лицето е работило по една от посочените
по-горе специалности, се представя служебна бележка от работодателя.
Отговарящите на условията кандидати заработа в Израел следва да
подадат в бюрото по труда комплект от следните документи: заявление
за кандидатстване (Приложение 1); копие на диплома/удостоверението
за завършено образование/курс за професионално обучение; копие на
трудовата/осигурителна книжка; копие на лична карта.
Подборът на подходящите кандидатури се осъществява от Службата
по въпросите на населението и имиграцията в Министерството на вътрешните работи на Държаната Израел /ПИБА/.
Професионалните строителни работници, желаещи да работят в Израел, могат да се запознаят по-подробно с изискванията и документите
за кандидатстване в стая №5 на бюрото по труда в Тутракан.
Повече информация за условията на живот и работа в Израел кандидатите могат да получат и на интернет страницата на АЗ.

41-ВИ ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС
ЗА МЛАДИ ХОРА
Всяка година Международното бюро на Всемирния пощенски съюз съвместно с ЮНЕСКО организира епистоларен конкурс
за млади хора с цел да се мотивират младите хора да разберат
важната роля на писмото като средство за комуникация и да се
подхрани тяхната привързаност към писмовната кореспонденция.
Международното бюро определя темата на конкурса и изпраща
до всички страни членки правила, по които да бъде организиран
епистоларния конкурс в съответните страни.
Темата на конкурса за 2012 година е "Напишете писмо до спортист или до човек от спортните среди, на когото се възхища- ваш, за
да обясниш какво означават за тебе Олимпийските игри”. "Български пощи" ЕАД разработи правила, по които да бъде организиран и
проведен епистоларния конкурс за млади хора в България:
- В епистоларния конкурс могат да участват млади хора до 15 г.
- Международното бюро на ВПС не приема директно писма от
училища или частни лица
- Всеки участник е необходимо да напише своето съчинение под
формата на писмо/ Уважаеми/Скъпи..., с адрес на получателя и подателя и подходящ финал с подпис/, което да съдържа между 500 и
800 пълноправни думи. Съчинението трябва стриктно да отговаря на
зададената тема. Авторите следва да се въздържат от изтъкването
на всякакви политически и религиозни мнения.
- Писмата трябва да се изпратят до 31 март 2012 г. на адрес:
"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, блок 31,
1700 София./за епистоларния конкурс на ВПС/
- Всяко едно писмо ще бъде допуснато до участие в конкурса,
ако е придружено с информация за трите имена на автора, неговата
възраст и пол, име на населеното място и адрес, име и адрес на
училището, клас, копие от ученическата карта.
Получените писма ще бъдат оценени от комисия, която ще
избере три съчинения, съответно на първо, второ и трето място,
а също така ще определи и две писма за поощрителни награди.
Победителите ще получат грамота и предметна награда. Наградите
ще бъдат връчени на 9 октомври – Световния ден на пощата.
Писмото, спечелило първа награда, ще бъде преведено и изпратено до Международното бюро на Всемирния пощенски съюз
за участие в световния епистоларен конкурс.

не бих могла да си простя аз да съм
причина за тяхната забрава. С гордост и преклонение ще разказвам
историите им на децата ми и ще
искам от тях да направят същото.
Ще се надявам те да осъзнаят всичко, което аз осъзнах и да изпитват
това, което и аз. Ще им дам скъп
дар – знанието за рода, както са го
дали и на мен.
Сега, след като осъзнах това, бих
искала повече млади хора да чуят
разсъжденията ми. Моето мнение
вече е изградено и никой не може
да ме убеди в обратното, но има
хора, които нямат достатъчно информация по този въпрос. Съвета,
който искам да им дам, е да помнят
и да знаят. Родовата памет е повече от история – тя е и усещане.
Дори и да не виждат смисъла по
начина, по който аз го виждам, да
се поинтересуват просто така – от
любопитство.

първо в семейството. После как трагични събития,
като Баташкото клане, ще се пренасят във времето,
без да се означи в семейството чувството за мъст и
озлобление, а да се превърне в сила, която прави
следващите поколения по-непоколебими. Следователно твоята работа в увода не е да се занимаваш с
паметта по принцип, а да насочиш вниманието веднага към родовата памет и да разсъждаваш първо, че
човек в родовата си памет може да е уязвим, тъй като
хората не се интересуват от човека, а от събитията,
които са свързан с него. Великата магия на родовата
памет е, че тя отива отвъд събитията, тя вижда човека
в неговата интимност – като баща или син, като майка
или дъщеря, като дядо или внук. Светът може да
вижда Владо Черноземски като терорист – родовото
предание обаче ще го остави като човек, защото ще
премисля раждането, детството му, първата му любов, които са в мярата на доброто. Имало е време,
когато самото споменаване на Владо Черноземски
извън семейния кръг е било опасно, следователно
следващите поколения трябва да го открият дори и
чрез премълчаванията, за да се стигне до момент,
когато тази родова история за теб да е сила.
Лесно излизаш от проблема си, бързаш да назидаваш, преди да си отворила истинските пътеки към
себе си, което показва, че емоционалността, която е
толкова силна и благодатна при теб, те води по-скоро
вън от духовния ти свят. Ти имаш много по-голяма
мисия от това да показваш какви са другите – да
откриеш как независимо от превратностите на историята и живота, родът отстоява истината, която
никой не може да му отнеме. Който е отгледал орех,
няма място при храстите, дори и тогава, когато му е
тежка ореховата сянка.
Проф. Радослав Радев

Спорт

Турнир по шахмат

Н

а 10 март т.г. се проведе ученическият турнир по
шахмат в памет на Димитър Митев.
Състезателите играха по кръгова система –
„всеки срещу всеки”, с контрола по 30 минути.
Много родители и приятели на играчите присъстваха
на турнира, за да подкрепят своите любимци. Играта бе
изключително оспорвана и завърши с победа на Руслан
Орлинов Стоянов, следван от Василена Валентинова
Чобанова и Петя Илиянова Петрова. Това са младите
шахматисти заели челните три позиции, на които бяха
връчени грамоти и награди.
Достойни техни противници бяха Милко Светлозаров
Йорданов и Цветомир Цвятков Цвятков, които получиха
поощрителни награди и грамоти за участие.
Съдия на турнира бе Тодор Апрозянов, който също
получи грамота.
Турнирът бе финансиран от ПП ГЕРБ.
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Съобщение

Съобщение

ЗК „Изгрев-92”, с. Белица съобщава, че на 31
март 2012 г. (събота) от 9:00 часа в салона
на читалище „Христо Ботев”, с. Белица ще
се проведе годишно отчетно събрание на
кооперацията при следния

Дарителска кампания

Дневен ред:
1. Отчет на УС за производствено-финансовата
дейност на ЗК „Изгрев-92”, с. Белица през стопанската 2010-2011 година.
Докладва: Председателят на ЗК
2. Приемане на годишния финансов отчет и одиторския доклад за 2011 година.
Докладва: Гл. счетоводител на ЗК
3. Отчет на КС за дейността през отчетния
период.
Докладва: Председателят на КС
4. Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред
в кооперацията.
Докладва: Председателят на ЗК
5. Приемане на Правилник за организацията и заплащане на труда в ЗК.
Докладва: Председателят на ЗК
6. Приемане на производствената програма на ЗК
през 2012 г.
Докладва: Председателят на ЗК
7. Други организационни въпроси.
При липса на кворум, събранието ще се проведе
един час по-късно.

От членовете на УС

ПРОДАВАМ
Къща с двор

За справки: 0889 230 665

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

Оптиката в Тутракан
променя своите работни дни!
От 20 март 2012 г. ще работи във
вторник и четвъртък от 10:00 до 16:30 ч.

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

Заповядайте
Заповядайте в новооткрития магазин
в кв.”Текето” за дамска, мъжка и юношеска конфекция! Ново зареждане съобразено с модната тенденция 2012 г!
Работно време от 8.00 до 19.00 ч. всеки

ВРЕМЕТО

В петък и над източните райони облачността ще намалее и до края
на деня вече навсякъде ще се установи слънчево време. Вятърът ще
отслабне и постепенно ще се обръща от запад. Минималните температури ще са малко по-ниски, но дневните ще се повишат с 2-3°.
През почивните дни и в понеделник вятърът ще бъде от юг-югозапад,
слаб. Ще бъде слънчево и с още 3-5° по-топло. Във вторник ще остане
топло, но ще има временни увеличения на облачността, а и вятърът
ще стане отново западен и в северните и източните райони ще бъде
до умерен. Към средата на следващата седмица на места, главно
в западната половина от страната ще превали слаб дъжд, дневните
температури слабо ще се понижат.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

До Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, торф, препарати, торове
За справки: 0866 60 079

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

Санитарен магазин
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
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Международна дунавска седмица или с малки стъпки
към голямата цел
Калина ГРЪНЧАРОВА
бществена презентация на новата инициатива наречена

О

„Международна Дунавска
седмица” бе представена в
Тутракан от Юрген Айзеле
и Лидия Светославова от
Технологичен център София и Камелия Златанова
от Общинското сдружение за туризъм. Заедно с
Община Тутракан, Община
Олтеница, Историческия

музей и културните институции те са партньори при осъществяване на
идеята, която ще се случи

ите, които дава реката
и природата за развитие
на туризма в Тутракан и
необходимостта от още
действия, за да се превърне той в една разпознаваема от българи и чужденци
туристическа дестинация.
„Като се разхождам из
града виждам огромният
потенциал, каза Айзеле.
Налице са сградите със
своята архитектура, като
едно малко Монако е”.
Пред присъстващите
идеята бе представена в

краткосрочен и дългосрочен план. Насърчаване на
екологосъобразен туризъм,
като през 2012/2013 г. се
акцентира върху дневния
и уикенд туризъм, популяризиране на Тутракан
и околностите, включително активизиране на
общността са първите
цели. Дългосрочната визия
е за създаване на пакетни
оферти за по-дълъг престой на туристите.
И ако всичко до тук са
думи с необходимост от

в седмицата от 28 юли до
5 август.
Кулминацията, „Огненият Дунав”, е предвидена
за 4 август, когато ще се
проведе и традиционния
Празник на реката.
Юрген Айзеле обоснова
интереса на Технологичен
център София към дунавския град с възможност-

“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

споделяне с по-широка
аудитория, то един от
съществените моменти,
като ефект най-напред от
Международната Дунавска седмица, а в последствие от постепенното
разрастване на туризма
е повишаване приходите
на фирмите занимаващи
се търговия, ресторанти
и хотели, вкл. местните
общински приходи от една
страна, а от друга – повишаване на заетостта сред
населението и намаляване
отлива от града.
И така, в края на юли
ще сме свидетели и учас-

тници в една седмица
изпълнена с интересни събития, на които се очаква
едно засилено туристическо присъствие. А на 4
август, „Огненият Дунав”
ще постави Тутракан редом с немските Бодензее
и Кьолн, където огненият
атракцион хвърля пръски
с Рейн.
С малки стъпки към голямата цел – това е пътят
на успеха, съгласиха се
участниците в обществените презентации. Защото „човек е толкова
голям, колкото са големи
мечтите му”.

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”

18 март – Севгюл АМЗА, Зам.-кмет на община Главиница
18 март – Джафер КОДАК, Кмет на с. Звенемир, община Главиница
18 март – Зебуре АХМЕД, спец. „АФО”, с. Калугерене
20 март - Цветана КИРОВА, Общественичка, гр.
Тутракан
20 март – Билгиджан МУСТАФА, Гл.спец. „Бюджет”,
Община Главиница
21 март – Румяна КАПИНЧЕВА, Председател на ЧН на

ОНЧ „Вапцаров”, гр. Тутракан
21 март – Елена ЖЕЛЕВА, Учител, СОУ „Йордан Йовков”
21 март – Керанка ВЕЛИКОВА, Архивар, Община Тутракан
22 март – Ангел ДРУМЕВ, Кмет на с. Старо село
22 март – Диляна ТЪРПАНОВА, Учител, СОУ „Йордан
Йовков”
22 март – Гинка СТЕФАНОВА, хигиенист, СОУ „Йордан
Йовков”

СМЯХ
В клиника сестра попълва документацията и разпитва пациент с тежка
Моля ви, не ме убивайте... Имам жена и шест деца, получавам мизерна
травма на главата:
заплата, не съм изплатил кредита за жилището и лизинга на таратай- Женен?
ката... Макар че, знаете ли какво... Я, всъщност, по-добре ме убийте!
- Не - катастрофа...
В спортен магазин:
- Жена ми е ангел!
- Имате ли парашути?
- Блазе ти, мойта още е жива...
- Да!
- Бихте ли ми обяснили как се използват?
На пазара:
- Дърпате тази ръчка и парашута се отваря.
- А защо всички ябълки са ви нахапани?
- А ако не се отвори?
- Американски са, сорт Apple...
- Тогава дърпате тази ръчка и се отваря запасният.
- А ако и той не се отвори?
- От какво са ви тази синини по главата?
- Тогава го донасяте в магазина и ви го сменяме.
- От мислене, докторе...
- Вие се шегувате!
Попитали радио Ереван:
- Ни най-малко! Просто мислех, че жена ми ще се върне от почивка
- Как се нарича жена, която всяка вечер бие мъжа си?
два дни по-късно.
Радиото отговорило:
- Курабийка.
- За какво мъкнеш тия големи камъни, съседе?
- Ще правя в кухнята естествена среда за живеене на усойницата.
Мъж и жена по време на скандал. Мъжът заплашва:
- Писна ми! Ще отида сега на бар, ще се напия, ще се запозная с
Никога не питайте една жена на колко години е! Питайте я нещо по- някоя хубава мадама и... ще се върна у дома и познай кой ще ми свали
практично, например - кога мъжа й се връща от командировка.
обувките?
-Как кой, патоанатомът!
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