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ДДФ АД – Строителството започва от нас!

Отвори новият строителен
магазин на Тутракан

Цена 0.50 лв.
Уважаеми специалисти от МБАЛ-Тутракан,
Да си лекар, акушер, стоматолог, медицинска сестра, да си свързан с опазването
здравето на хората, е въпрос на призвание.
Най-искрено Ви поздравявам с
професионалния празник Световния ден на здравето 7-ми април!

Тутракан се гордее със своите лекари!
За верността ви към здравето и живота ни - благодарност и поклон!

Честит празник!

Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Уважаеми лекари, медицински сестри и
служители,
Често денят и нощта за
вас се сливат в усилията да
спасите живот. И празниците за другите за вас неведнъж са делници.
Приемете нашата признателност и благодарност!
Бъдете благословени, усмихнати и щастливи!

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

В неделя е Цветница!

„Дунавски Драгажен Флот” е
фирма с дългогодишна история и
опит в добива и преработката на
инертни материали. Седалището
на фирмата се намира в гр. Русе
и тя е напълно сертифицирана
по европейските стандарти. През
март 2010 г. фирмата откри База
за инертни материали в град Тутракан, а от месец април 2012 г.
отвори и Магазин за строителни
материали към нея. Тук може да
намерите всичко нужно за вашия

строеж – цимент, тухли, керемиди,
итонг, сухи строителни смеси, гипсокартон, бои, фаянс, теракот, ламинати, тапети и още разнообразен
асортимент на конкурентни цени.
Фирмата е основен дистрибутор
на строителни материали с френската марка Weber, която предлага
10 години гаранция на Вашата фасада, нужните решения и безплатна
консултация за нашите клиенти.
Друг партньор е фирма БРАМАК,
която е безспорен специалист в

покривните системи и предлага
качествени бетонови керемиди,
соларни панели, безплатна консултация, 30 години гаранция на
вашия покрив и 10 години гаранция
за соларни панели. От 2012 г. като
подарък клиентите получават 15
години застраховка на покрива
срещу бедствия и пожари.
Наши партньори още са МЕГАХИМ АД, МАРИСАН ООД, Карпет
Макс, Бончев стил ООД, НЕДЕЛЧЕВ
ЕООД, с помощта, на които мо-

жем да бъдем полезни на нашите
клиенти.
С оглед на лоялността и коректността, клиентът е най-важен
за нас и с удоволствие бихме му
помогнали в избора на правилното
решение. Нашата мисия е да направим строежа и ремонта на вашия
дом едно прекрасно изживяване.
Заповядайте от понеделник до
петък - от 8:00 до 18:00 ч., в събота
- от 9:00 до 14:00 ч. в гр.Тутракан,
ул.Сливница №1 (до автогарата).

инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГС-Тутракан:

Пролетното залесяване
приключи
Калина ГРЪНЧАРОВА
а територия от 9300 хектара
или 93 хиляди декара се простира
горският фонд, който се стопанисва от Държавно горско стопанство
– Тутракан.
Припомняме тези цифри не само защото сме на финала на Седмицата на гората, а защото тазгодишното й мото е
„Гората за децата” т.е на поколенията
остава едно голямо зелено богатство,

Н

на стр. 3

Според родната статистика на Цветница
имен ден празнува една пета от българите.
Водопади с цветни имена!
На всички именници от община Тутракан -

Честит имен ден!

Върбова клонка за здраве, цветно
настроение и много усмивки пожелавам!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Община Тутракан
НЧ "Христо Ботев - 1942 г.”, с. Белица
организират Общински празник

"Цветница`2012”
Цветна Цветница дошла е - с цвете,
всеки да закичи!
В празника ще вземат участие над
300 самодейци от всички читалища на
територията на Тутраканска община.
Началото е от 10:00 часа на 8 април
(неделя) на площада в с. Белица.
Каним всички любители на народното
творчество да заповядат, за да отпият глътка от чистия извор на
добруджанския фолклор.

Заповядайте!
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НОВИНИ
ЩЕ СЕ ГРАДИ ПРАВОСЛАВЕН ПАРАКЛИС В ТУТРАКАН
С решение на Общинския съвет, терен на ул. „Ана Вентура” бе
преобразуван от публична общинска собственост в частна с цел
да бъде изграден малък православен параклис със съответното
благоустрояване на прилежащия терен, с необходимите площи за
озеленяване - за духовните и молитвените нужди на гражданите.
С МИЛИОН СА УВЕЛИЧЕНИ КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНАТА
След като Министерството на финансите увеличава с 1 млн.лв.
целевата субсидия за капиталови разходи на община Тутракан, на
редовното мартенско заседание на Общинския съвет бе приета актуализация на Списъка за капиталовите разходи, считано от 1 март.
В списъка като неотложни капиталови разходи са включени ремонт
на улици в града и селата, укрепване на улици в града, благоустрояването на училищни, читалищни сгради и сгради на детски градини
и кметства, на детски площадки и др.
Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ Е ИЗБРАН В УПРАВИТЕЛНИТЕ
ОРГАНИ НА ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов е избран за
член на Управителния съвет на Местната инициативна рибарска група
„Главиница-Тутракан-Сливо поле” на проведеното през миналата
седмица Общо събрание на сдружението. На събранието са приети
годишният доклад и финансовият отчет на организацията за 2011 г.
Коментирани са още последните промени в Наредба №
15/21.05.2010 г. на Министерството на земеделието и храните за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области”, финансирана
от Европейския съюз. (на снимката)
Тутраканският кмет е избран и в ръководните органи на още една
неправителствена организация – Управителния съвет на Асоциацията
на крайдунавските общини „Дунав”, на която Община Тутракан е
учредител. Председател на УС на АДО е русенският кмет Пламен
Стоилов.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛКАТА
МАРИЯ КИРЯКОВА
Община Тутракан е изпратила Поздравителен адрес до преподавателката по биология и здравно образование в СОУ ”Йордан Йовков”
Мария Кирякова за представения открит урок на тема „Наследственост и изменчивост” в 11 б клас.
Припомняме, че урокът бе показан пред учители по биология и
химия от общините Тутракан и Главиница и заради нетрадиционния
стил – чрез драматизации на популярни произведения и песни, получи
адмирациите на всички присъстващи, както и на експерта по биология
от Регионалния образователен инспекторат Снежана Пенева.
КРИМИНАЛЕ
Лек автомобил ВАЗ с регистрационни номера, издадени за друго
МПС е засечен на 29 март от полицейски служители. Колата била
управлявана от 22-годишния С.Т., а проверката е извършена в района
на Главиница. Образувано е досъдебно производство.
Селскостопанска постройка е спасена от опожаряване на 2 април в
село Преславци. Тя била застрашена от горящи в близост растителни
отпадъци. Пожарът възникнал от небрежна работа с открит огън. Потушен е от екип на РС „Пожарна безопасност и спасяване” – Тутракан.
Тутраканските огнеборци са предотвратили материални щети при
четири пожара, възникнали на 3 април. Горели са сухи треви, листна
маса и отпадъци в районите на Тутракан, Преславци, Черногор и
Зафирово. Причина за всички произшествия е небрежната работа
с открит огън.

Община Главиница, Област Силистра
СЪОБЩЕНИЕ

Община Главиница Ви призовава да регистрирате
и да заплатите годишна такса за кучетата си, както и да не ги пускате свободно на територията на
общината.
По Наредба № 21 на Общински съвет – Главиница,
както и съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Главиница, собствениците
на кучета са задължени:
1. Да регистрират кучетата си;
2. Да заплатят годишна такса от 5 лв. за притежаване на куче/освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за
ветеринарно- медицинската дейност/;
3. Под никакъв предлог да не ги пускат свободно и
без надзор на територията на общината.
На собствениците - нерегистрирали кучетата си
в Община Главиница, ще се налагат глоби в размер
от 50 до 200 лв.
Годишната такса за притежаване на куче ще се
събира в периода от
1 април – 31 май 2012 г. в отдел „Местни данъци и
такси” – Община Главиница.

Реализират се
проектите за
временна заетост
О
бщо 120 безработни
лица ще бъда назначени
за срок от една година
по проект финансиран от ОП
„Човешки ресурси” в община Тутракан, съобщиха от
местната администрация.
От началото на седмица
са назначени 60 работници, които ще изпълняват
дейности по озеленяването на града и селата от
общината, а други 60 от
17 април ще отговарят за
поддръжката на пътищата.
Всички те отговарят на
условията за наемане – да
са регистрирани в Дирекция

„Бюро по труда” – Тутракан и да са преминали
курс на обучение по тяхна
програма.
По Регионалната програма за заетост oт 2 април
седем работници започнаха
работа в Историческия
музей в крайдунавския град
за срок от половин година.
Част от тях ще поддържат
Мемориалния комплекс „Военна гробница-1916” край с.
Шуменци.
Двете програми обхващат безработни лица от
всички населени места в
Община Тутракан.
“ТГ”
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Създадено е ново
Общинско предприятие
„Център за услуги в
домашна среда”
О

бщинско предприятие
„Център за услуги в
домашна среда” бе
създадено с решение на последната сесия на Общинския
съвет в Тутракан. Във връзка
с реализацията на схема „Помощ в дома” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, на Общините
се дава възможност да кандидатстват за разкриване на
Центрове за услуги в домашна среда, които обединяват
трите социални услуги: личен

асистент, социален асистент и
домашен помощник.
Създаденото общинск о
предприятие ще започне своята дейност само в случай че
бъде сключен договор с Агенцията за социално подпомагане. Тогава ще бъде назначен и
персонал за неговото управление и изпълнение. В противен
случай на основание чл. 52
ал./2/ от ЗОС общинското
предприятие ще бъде закрито
отново с решение на местния
парламент.
“ТГ”

Тютюнопроизводителите край
Дунав с три пъти по-висок добив
И

талиански семена от
ориенталски тютюн
са вдигнали добива
три пъти – от 180-200 кг/дка
на 500-700 кг/дка на производителите, отглеждащи го
по поречието на Дунав. Това
съобщи пред журналисти в
Дулово Цветан Филев, председател на „Националната
асоциация на тютюнопроизводителите-2010” /НАТ2010/. Той откри отчетната
конференция на асоциацията, в която взеха участие
представители от Силистра,
Шумен, Търговище, Добрич,
Разград и Добрич. Свой офис

са необходими едва 5 000
тона. Годишно произвеждаме
близо 52 000 и сме на второ
място, след Италия с 98 хил.
тона. Средно в Силистренски регион домакинствата
отглеждат от 5 до 15 дка, като
изкарват от тях по 1000 лв./
дка. За Крайдунавска Добруджа тютюнопроизводството е
локомотивът на икономиката
на фона на неработещите
предприятия, заяви Цветан
Филев. Тютюнопроизводителят не получава даром и не
получава помощи, а на фона
на 1,5 млрд. лв., които внасяме в хазната под формата на
осигуровки, данъци, акцизи,

организацията открива в Дулово. Скоро това ще се случи
в Кърджали и Гоце Делчев.
Така Асоциацията ще наследи неофициално дейността на
фонд „Тютюн”. Целта е в тези
офиси хората да могат да
получават информация, както
и да подават жалби. Освен
това преди стартирането на
изкупните кампании представители на НАТ-2010 ще бъдат
инициатори на разговори с
фирмите. Приравняването на
тютюнопроизводителите със
земеделските производители
е довело до увеличаване броя
на кандидатстващите за финансиране по Програмата за
развитие на селските райони.
С промяна в Закона за тютюна и тютюневите изделия
този вид производители ще
могат да се ползват заедно
с останалите от безакцизно
гориво. Близо 42 000 са бенефициентите отглеждащи
тютюн в Североизточна Бъл-

гария. Само в Силистренско
5 000 са домакинствата, за
които тютюна е поминък.
От НАТ-2010 апелират към
тютюнопроизводителите да
повишат качеството на суровината за сметка на количеството. По този начин ще
имат основание да изискват
и висока цена. Очаква се
ръст на производството тази
година с 30-40 %.
Според председателя на
Националната асоциация
на тютюнопроизводителите
премахването на лицензионния режим на изкупуване е
причина да се получат добри
цени. Това съответно ще доведе и до завишаване на декарите и на тонажа, който ще
бъде произведен. В момента
се разработва 10-годишна
стратегия за развитието на
този вид производство. Тютюнът е единствената стока
95 % от която е предназначена за експорт. За трите
цигарени фабрики в България

получаваме едва едни 5%,
които се връщат в сектора,
за да може той да съществува
и да работи, подчерта още
Филев. Догодина, в 2013 г., се
очаква още един транш от 70
млн. лв. пак върху референтен период – старо производство – 2007 г., 2008 г., 2009 г.,
след като държавата плати
– миналата година 70 млн.
лв. и тази година 73 млн. лв.
Гости на конференцията бяха
народният представител Стефан Господинов, областният
управител Николай Димов и
кметът на община Дулово д-р
Юксел Ахмед.
“ТГ”

На 7 април (събота):
Пролетта е сезон, през който всички се опитваме да започнем на чисто - да се отърсим
от зимата, да пречистим духа и битието си, да
започнем с ново начало. Българинът е срещал
пролетта с изчистен дом, със засадена градина
и пометена улица. Нека и ние следвайки тази
традиция, неподвластна на времето да почистим нашите жилища, градини, паркове, улици и
засаждайки дори само едно цвете, да направим
града и селата по-чисти и по-красиви.

Уважаеми жители на Тутракан и
общината,

моят апел е, всеки от нас да осъзнае своята
гражданска отговорност, защото без помощта на нас гражданите, без нашето участие,
градът и селата ни не могат да станат чисти и приветливи.
Затова Ви приканвам - нека на 7 април
(събота) всички да излезем пред дома си, на
улицата, в градината и да почистим!
Общинската администрация ще осигури
извозването на събраната смет.
Кмет на Община Тутракан:
д-р Димитър СТЕФАНОВ
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инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГС-Тутракан:

Пролетното залесяване приключи
от стр. 1 горския сектор са поверени на шест окрупнени
което те трябва не само да държавни горски предприпазят, но и да умножават. ятия. Държавно горско
Според директора на стопанство – Тутракан
ДГС - Тутракан инж. Лю- вече е в обсега на Севедмил Узунов, първите ре- роцентралното предпризултати от проведената ятие със седалище град
в средата на миналата Габрово.
година реформа в горския
И през тази година внисектор биха могли да се манието на горските
нарекат окуражаващи, специалисти ще бъде
дори и заради това, че насочено към залесяване с
годината е финализирана нови насаждения. Използс над 130 хил.лв. печалба, ва се предимно топола.
80% от които се връщат В първите пролетни дни
отново в държавата. Въ- за залесени над 130 дка
преки, че има доста не- с млади дръвчета в раясноти от непрекъснато йона на блатото към с.
променящите се закони Цар Самуил. Продължава
и правилници за тяхното почвоподготовката на
залесени още тополи, за
приложение.
останалите терени, така
По новите промени кон- че през есента да бъдат да се изпълнят планираните 300 дка.
тролните функции на
Дървесината, която
трябва да се изсече през
настоящата година, е в
рамките на 34 хил.куб.м
или по 3 хил.куб.м месечно.
Обикновено, разновиднопо повод 150-годишнината на просветното дело в
стите срещащи се тук
града, 125 години от началото на журналистиката в
са акация, гледич, топола,
Тутракан и 50-годишнината на в. "Тутракански глас"
липа. Лютата зима възпрепятства регулярната
обявяват конкурс за ученици на тема:
сеч и през следващите
месеци добивът трябва
да се увеличи, уточни
инж. Узунов.
Сечта и продажбата
на дървесина се извършКонкурсът е предназначен за две възрастови групи:
ват от фирми, които са
Първа възрастова група – от 5 до 8 клас и Втора възрасспечелили предварително
това група – от 9 до 12 клас.
обявените процедури.
Проектите да се представят на Power Point в рамките
Статистиката сочи, че
на 10 мин. Решаващ критерий за оценка ще бъде интерпрез 2011 г. е регистрипретация и оригиналност при представяне на темата.
ран един пожар в горски
Презентациите могат да се представят както индивидумасив край с. Пожарево,
ално, така и групово, като членовете на екипа трябва да
който не е нанесъл знаса равнопоставени при представяне на проекта.
чителни щети.
Краен срок за предаване на проектите – 30 април
Гората винаги е била
2012 г. (на място в Историческия музей или на
привлекателно място, не
e-mail: tutrakanmuseum@abv.bg)
само за излетници, но и
Одобрените презентации ще бъдат представени офиза… крадци. Особено през
циално през месец май.
зимата. По опазването
Най-добрите участници ще бъдат наградени с луксозни
й горските стражари са
комплекти книги и безплатен абонамент за в. „Тутраканподкрепяни в ежедневски глас”.

Исторически музей - Тутракан
Вестник "Тутракански глас”

"Моят прозорец към необятния
свят - книгата или интернет”

новите законови промени
от средата на миналата
година. Общинските гори
са грижа на техните собственици – Общините.
По-големият горски фонд
принадлежи на Община
Главиница, докато Община Тутракан има малко
над 1000 дка гори.
И още статистика - 27
души наброява колективът на ДГС-Тутракан.
„Сигурно сме най-малкото
поделение сред останалите 19 в новото държавно
предприятие”, сподели директорът. За изпълнение
на планираните дейности
се ползват и работници

по различните програми
за временна заетост.
Брадва забита в дървесен пън, стъклено дърво и
бухал от естествени материали – това са трите
сувенири, които неизменно стоят на бюрото на
инж. Людмил Узунов. „Това
са подаръци-спомени, които трябва да са винаги
през очите ми” – казва
в края на разговора инж.
Узунов.
А иначе работата продължава, също като живота… И гората се раззеленява. Тя е живот…

ната си
дейност от
РУ „Полиция”. През
тази зима
са направени няколко
акции в найзасегнатия
от набези
район – край
с. Стефан
Караджа и
сега ситуацията е
овладяна.
Държавните горски
стопанства
отговарят
само за охраната на
държавните
гори – това
е вменено с

Всяко 4-о домакинство в
Крайдунавска Добруджа е
едночленно
Освежават паметниците К
в Тутракан

П

о идея на Историческия музей започна освежаване на паметниците и
паметните плочи в Тутракан.
Освен паметника на загиналите във войните в парк "Христо Ботев" (на снимката)

ще бъдат почистени южната крепоста
стена и Военния мемориал край с. Шуменци. Музейните специалисти и работници
наети по програмите за временна заетост изпълняват инициативата.

ъм 1 февруари 2011
г. населението на област Силистра живее
в 45 164 домакинства –
обикновени и колективни,
съобщиха от ТСБ-Силистра
към НСИ-София. За периода
2001 – 2011 г. домакинствата в областта намаляват
с 3 366 (6.9%). Намаление е
констатирано във всички
общини на областта, като
най-голямо е то в община
Ситово – 19.2% по-малко
домакинства, следвана от
община Алфатар – 17.5%.
Най-малко е намалението
в броя на домакинствата
в община Дулово – 1.3%.
Средният размер на едно
домакинство намалява от
2.9 лица през 2001 г на 2.6
лица през 2011 г. Данните от преброяването към
1.02.2011 г. показват найсилно изразено абсолютно
и относително нарастване
на броя на едночленните домакинства. Техният
брой от 8 741 през 2001 г.
нараства на 12 077 през
2011 г., а относителният
им дял от всички домакинства нараства от 18%
на 26.7%, или почти всяко
четвърто домакинство е
едночленно. 45% от едночленните домакинства се
състоят от лица над 65
години и приблизително във
всяко шесто едночленно
домакинство лицето при-

тежава група инвалидност.
Относителният дял на едночленните домакинства
от всички домакинства е
най-малък в община Дулово
(17.2% или всяко шесто
домакинство), а най-голям
е относителният дял на
едночленните домакинства
в община Алфатар (32% или
всяко трето домакинство).
Двучленните домакинства
в областта са 13 349, или
29.6% от всички домакинства в областта. Спрямо
предходното преброяване
те намаляват с 882. През
периода 2001 – 2011 г.
тричленните домакинства
намаляват с 1 752 и са 8
479. Те са 18.8% от всички
домакинства. Многочленните домакинства с четири
и повече лица намаляват,
като спрямо 2001 г. са
намалели с 4 068, а спрямо
1985 г. са намалели с 10
833 и през 2011 г. са почти
наполовина – 11 259. През
2011 г. всяко четвърто
домакинство е с четири и
повече лица, докато през
2001 г. всяко трето домакинство е било с четири
и повече лица. Между последните две преброявания
абсолютно и относително
нарастване има в домакинствата без деца под 16
години. За периода 2001 –
2011 година домакинствата
без деца нарастват с 1

620 и са 34 081 (75.5% от
всички домакинства), а домакинствата с деца под 16
години намаляват с 4 986 и
са 11 083. В общините на
областта относителният
дял на домакинствата без
деца е различен – в община
Алфатар относителният
дял на домакинствата без
деца е 82.2% и е най-висок
в областта, в общините
Главиница – 75.3%, Дулово
– 63.9%, Кайнарджа – 62.2%
(най-ниският в областта),
Силистра – 79.4%, Ситово –
77.3% и Тутракан – 79.1%. И
през 2012 г. ще продължи да
се провежда изследването
на домакинските бюджети
за събирането на информация от домакинствата
за доходите, разходите и
потреблението на населението.От област Силистра ще бъдат наблюдавани
72 броя случайно избрани
домакинства от градовете Силистра, Тутракан и
Дулово и селата Айдемир,
Бабук, Водно, Зафирово и
Любен. Събраната информация от изследването се
използва за разработване
на социалната политика на
държавата в области като
пенсионното осигуряване и
социалното подпомагане,
както и мероприятия за
подобряване на жизнения
стандарт на населението.
jordansilistra.blogspot.com
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"Памет и забрава в националното
и родовото пространство"

П

рез настоящата учебна
година за пореден път
ученици с усет към словото от СОУ ”Христо Ботев”, град
Тутракан, участваха в традиционната литературна конференция на
тема „Памет и забрава в родовото
и националното пространство”.
Дванадесетокласничката Боряна Георгиева получи своето

удостоверение, което й дава право
да бъде студентка във ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”. Тя е номинирана през миналата учебна година
със своето есе „Справедливостта
ще спаси света”.
Номинации тази година получиха двама от общо трима участници
от училището. Това са дванадесетокласничката Ваня Николова Ди-

митрова и единадесетокласникът
Георги Венелинов Георгиев.
Учител по български език и
литература и консултант на тримата номинирани ученици е Донка
Петрова.
В. „Тутракански глас” спазва традицията и ще публикува творбите
оценени с отличен, както и част от
рецензиите на проф. Радослав Радев.
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Снимка за
спомен с
проф. Радослав Радев
от ВТУ "Св.
СВ. Кирил и
Методий" на
Димитрина
Мирославова,
Георги Венелинов и Ваня
Николова от
СОУ "Христо
Ботев"

Двамата герои в нашия филм

Георги ВЕНЕЛИНОВ
11б клас, СОУ "Христо Ботев”,
гр. Тутракан
а вашето внимание драги
зрители, днес и само днес
представяме иновационния филм със заглавие „Паметта,

Н

спасител на душата”. Този екшън
гарантирам, ще разтърси до краен
предел вашата психика. В ролята
на главен герой е „Паметта!”.
Поддържащата роля е отредена на
„Човекът”. В Злодей ще се превъплъти тя, „Забравата”.
И ето, филмът започва. В началото, след надписите на екрана,
се появява „паметта”, облечена в
костюм на супер герой, обагрен с
цветове, различни за всеки един
човек. Героят грее пред очите на
зрителите с видна мощ. И изведнъж като във всеки екшън филм,
проблясва и злодеят. Мисията на
лошия е да завземе съзнанието
на всеки един човек на планетата.
Целта е да накара хората да забравят всеки един щастлив момент В
опозиция на това супер героят ще
има хуманната мисия да „лекува”
душите на вече пострадалите от
злодея.

Кулминационната част от филма
е пред своя старт. На екрана се показва едно момче на възраст около
четиринадесет години. Душата
му е все още неузряла и все пак
вкусила от горчивината на живота.
Съзнанието на това момче е на
човек, който се дави, едва хванал
се за сламката, която се подава
над повърхността на дълбокото
море от болка.
Злодеят вижда лесната мишена
и моментално се готви за атака.
Забравата прониква дълбоко в съзнанието на момчето като по пътя
си руши всяка една светла стаичка
от огромната фасада, наречена
съзнание, в която човек може да
отдъхне в трудните моменти. След
като приключва, забравата продължава нататък, търсейки хора в
крехко състояние, хора, отчаяни
на стр. 6

СОУ „Христо Ботев“ участва
в състезанието Spelling Bee

Уважаеми Георги,
Изчетох на един дъх есето ти и го оставах
малко да поотлежи в съзнанието ми, защото
усетих, че извървявам някакъв път с теб, а в
последно време все по-рядко имам усещането за вървене с някого в една посока. Сократ
споделя думите на Омир: „Двама вървят ли,
единият може да види пред другия”, защото
вярва, че така, един до друг, хората са поспособни за дело, реч или мисъл. Усетих
го така, защото ти си написал за родовата
история и за себе си съвсем естествено,
без напрежение, без изкуствени словесни
похвати, мисълта ти е топла, емоцията те
е направила по-светъл, а стилът ти не е
автоматизиран - поражда се от динамиката
на мисълта и състоянието на духа. Умееш
да разказваш, да интригуваш, да намираш
душата на историите, така че читателят да
се приобщи към написаното. А и идеята ти за
паметта и забравата, като герои от един филм

е чудесна, подсказва силата на находчивата
ти мисъл. И точно защото я притежаваш ми
се иска да проведем един задочен разговор,
защото има някои неща, които трябва да уточним… Разказаната история, разсъждението
си ги представи като стреха при дъжд – от
капчуците потича изведнъж силна струя, а
спре ли дъжда се чува само звъна на капките
– ето това трябва да ловиш, за да пренасяш
– звъна на капките. Не обременява, а само
създава нагласа у читателя да възприеме
още нещо, чиято сила се усеща, без да се
губи връзката с предходното.
Що се отнася до отделните части на есето
ти, те са направени чудесно.
Уважаеми Георги, така и поисках да направя
– да вървя по пътя заедно с теб, ти ме научи
като ми даде силата на твоя разказ, а аз си
позволих няколко съвета просто така – като
другарско пристъпване с поглед напред.
Проф. Радослав Радев

Историята на училището - в детска книжка

Й

ордан Димитров от VIIа
клас се класира на първо място в училищното
Spelling Bee състезание на СОУ
„Христо Ботев“, гр.Тутракан, което се проведе на 28 март 2012. В
надпреварата участваха 24 деца,
които се състезаваха в 12 кръга.
Думата „earliest” донесе победата
на Йордан Димитров. СОУ „Христо
Ботев” участва във второто национално състезание по правопис на
английски език - Bulgarian National
English Spelling Bee. Целта на състезанието е да повиши знанието и
запали любовта на учениците към
английския език, като се учи по
забавен и нетрадиционен начин.
За титлата Spelling Bee шампион
на България за 2012 година в трите
етапа на състезанието ще се състезават над 4500 ученика на възраст
между 9-14 години от 200 училища
от цялата страна.
Първият – училищен етап, премина от 23 до 30 март. За него
участниците учат правописа на

над 400 думи на английски език.
Само един победител от училище
ще продължи в надпреварата във
втория етап, който ще се състои
на 28 април и включва регионални квалификации. Участниците в
регионалните състезания ще се

готвят по нов, увеличен и усложнен
списък, като само двама от всеки
регион ще се класират за финала
на състезанието. Двадесетте финалиста ще премерят сили на 12 май
в гр. София. Победител ще стане
само един.

Учениците от 4б клас от
СОУ „Христо Ботев” не оставиха никакъв шанс за останалите участници в Областния
конкурс за изработване на
детска книжка «Моето училище – вчера, днес и утре».

Първото място те завоюваха
със своя труд – една богато
илюстрирана „История на
моето училище”, която впечатлява и с начина на изработка,
и със своя обем.
„Тази книга е колективна

работа на всички ученици каза техният класен ръководител Румяна Статева. Това
е основен принцип в моята
педагогическа работа, който
досега винаги е носил успех
на децата”.

Пълна колекция от медали
И още един успех за 4б клас
на СОУ „Христо Ботев” - те
попълниха своята колекция
от медали от участието си в
Математическия конкурс „Самарско знаме” организиран от
ЧСОУ „Делфините”, Старозагорски бани. Техен ръководител е Румяна Статева.
Златен медал за Елица
Василева и бронзов за Владимир Николов е постижението
след третото участие в престижния конкурс.
Класацията е до десето
място и в нея още са Памела
Иванова и Пресила Боянова
- на 4-то място, Николай Калчев и Траяна Калинова – на
5-то място и Тодор Караиванов – на 7-мо място.
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Грижата за здравето и духовността Мирослава Василева
вплетени в едно успяло тутраканско е победител в „Знам и мога”
- Олимпийският огън вече е в Тутракан
семейство
Кармен Мишу-Бойчева и д-р Любомир Бойчев на гости
предаването "България днес” на БНТ Свят

На 28 март тв-зрителите
със сигурност са останали
впечатлени от гостуването на една успешна тутраканска семейна двойка
в предаването „България

днес”. На водещия му бе
лесно да разговаря с тях,
защото срещу себе си
имаше двама ерудирани
професионалисти, чийто
успех нееднократно тук,

в Тутракан (и не само), са
аплодирали. Д-р Любомир
Бойчев – за перфекционизма в акушерството и
гинекологията, а Кармен
Мишу-Бойчева – за високо-

то естетическо чувство
и качествените книги излизащи изпод перото й на
творец.
В магазинното предаване, накъсано от различни
репортажи, двамата гости
изказаха своето отношение
към реформите в здравеопазването, възможностите
за оцеляване на общинските
болници от типа на тутраканската, забързаното
ежедневие между болницата и клиниката, спокойните
или неспокойните семейни
мигове, таланта да твориш
и да накараш хората да
повярват в твоята мисъл…
За любопитните, които
не са успели да гледат запомнящото се гостуване
на двамата популярни тутраканци, на разположение
е сайтът на Българската
национална телевизия и
БНТ Свят, а за тези който
не боравят с глобалната
мрежа – очаквайте следващия брой на в. „Тутракански
глас”, където ще публикуваме най-интересните
моменти.

В

ъзпитаничката на учителката Добрина Вълкова - Мирослава
Василева от IV “a” клас в СОУ ”Христо Ботев”, зае призовото
първо място в Националната олимпиада „Знам и мога” за четвъртокласници, която се проведе в края на м.март във Враца. Всъщност
малкото момиче представи не само Тутраканска община, но и цялата
Силистренска област. За своя успех то получи освет Грамота и лаптоп.
«Оказа се, че единствено ние сме от малък град, всички останали
участници бяха от областните центрове, конкретизира Добрина Вълкова. Победата ни донесе и още нещо важно – домакинство на втората
олимпиада през 2013 г. Донесли сме и олимпийския огън тук, в нашето
училище».
Националната олимпиада дава възможност на ученици от IV клас от
цяла България да покажат своите знания, умения и компетенции, които
са придобили в началния курс на своето образование. Тя дава възможност за изява на деца, които притежават високи умения за осмисляне и
обобщаване на учебното съдържание. Една от целите е да се насърчат
учителите и родителите да подкрепят интереса на децата към всичко,
което ги заобикаля, тяхната любознателност и креативно мислене.
На снимката: Мирослава заедно със зам.-министъра на образованието
Милена Дамянова и учителката Добрина Вълкова

„Районна болница” или пълна лудница "Който може, го може!”
на тутраканска сцена
Калина ГРЪНЧАРОВА
ежду Деня на шегата и
Международния ден на
здравето някак точно на
място дойде премиерата на популярната пиеса на Христо Бойчев
„Районна болница” представена
от самодейния театрален състав,
който вече носи името на Борис
Илиев.
На сцената на тутраканското
читалище оживя съвременната
българска действителност в характерни персонажи умело изиграни
от актьорите.
Всъщност Районната болница е
една лудница в провинциален град,
в която никой не може да различи
кой е луд и кой - нормален, кой е
лекар и кой – пациент. И може би
публиката си припомни за пореден
път своето битие – на отчаяние и
недоверчивост, на бърз ентусиазъм и манипулация.
„Районна болница” дойде навреме, за да ни „почука 12 пъти” по
главите – да не живеем с илюзии и
напразни надежди, а да се вземем
в ръце.

М

В тази постановка наред с утвърдените имена на Симеон Данов,
Ганчо Андреев, Мария Димитрова,
Диана Гогова, към които можем да
добавим и това на Кристиян Кал-

чев, приятно впечатление остави
играта на новото попълнение –
Петьо Стойчев, Румяна Капинчева
и Кристиян Якимов.
Постановката и този път е дело

„Който може, го може!” – това е мотото на празника. Денят е петък
следобед. В СПИ ”Христо Ботев”, село Варненци тече трескава подготовка за изява на талантите. Залата на училищния стол е превърната
в място за поредното празненство. Озвучителите са свършили своята
работа и диджей Стефан е в ролята си на музикален водещ. Определено е и независимо жури от двама преподаватели и Председателя на
ученическия съвет Максим. Водещ е чаровникът Ангел Фиданков, който
обявява регламента на състезанието. В паузите между изпълненията на
тринадесетте участници, съревноваващи се в два кръга, отправя загадки
към публиката. По микрофона звучат рецитаторски изпълнения, драматизации, песни, напрежението в залата расте и от богатата палитра
на Ценка Бойчева, която на финала от танци. Всички участници получиха награди. Победители бяха Лилко
благодари на публиката, заради и Николай Асев, а Киро Гитов получи голямата награда на зрителите и
която съществува и самодейната журито едновременно.
Така по идея на възпитателите в Интерната Калиолова, Чобанова,
трупа.
Иванов, Спасов, на учителката по български език и литература Попова
и психолога Донка Петрова животът на възпитаниците в Социалния
интернат става по-желан и разнообразен.
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Двамата герои в нашия филм
от стр. 4 възпламенява отново, превръща
я в пламък със силата на горски
от живота.
пожар през лятото. В главата на
Душата на детето е хвърлена в момчето се появяват лека полека
една яма, тъмна и непрогледна, от хубавите спомени. След част от
която измъкване няма. Дъното на секундата се изливат като Ниагара.
тази яма се обитава от него, ада.
Като на лента се показват обМястото, където душата е подлага- разите на бабата и дядото на
на на какви ли не мъчения. А когато момчето. Спомня си как прекарват
душата се мъчи, тялото остава една време с мама, тате, баба и дядо
празна черупка. Тогава човек губи на лозето. Ненадейно от някъде
надежда за живот.
грейва лъч светлина и сгрява
И аха за малко да спечели злото, сърцето на момчето. Добрите
пред очите на зрителите с гръм и спомени се възвръщат, а заедно
трясък се появява нейно величест- с тях и така потребната за всеки
во „Паметта”, въоръжена до зъби, човек - надежда.
досущ като Рамбо, готова да се
След миг на фокус се показва
бори докрай, за да спаси детето. забравата, която се опитва да
Домогва се до мъничката искрица прониже сгряното сърце на лекунадежда, останала в съзнанието ващата се душа. Сега обаче тя е
на момчето и с малко помощ я

по-уязвима, отколкото в началото.
Важно е, че паметта е тук, на своето място. Тя отблъсква злодея без
никакви усилия, защото й помага
душата на детето. Тя дава сила и
подхранва паметта с желанието си
за живот, с желанието да „помни”
всеки един момент, който изплува
в съзнанието му. Тогава „забравата” губи окончателно. Тя няма
никаква власт над ума на момчето.
То е изцяло озарено от топлия лъч
светлина на „паметта”.
В следващите няколко дни историята на детето се публикува
в книга със заглавие „Силата на
паметта”. Тя става голям хит и се
продава по цял свят. Чрез тази
книга малки и големи се преобразяват, заздравяват се душите им.

Заключват хубавите си спомени
дълбоко в своето съзнание, където
само те и никой друг имат достъп.
Където забравата не може да
проникне по никакъв начин. След
няколко години в целия свят четат
тази книга. Забравата е забравена.
Само паметта присъства в съзнанието на хората като заема централно
място там.
В края на филма става ясно
защо и как човек да се спаси от ада
на забравата. Показва се смисълът
от паметта, както в родовото, така
и в националното пространство.
Ще завърша с посланието: Ние
всички сме свързани помежду си,
делим една земя, един въздух. Така
че не се предавайте, вярвайте в
себе си, но най-важното: Помнете!

"Гражданското образование - успехи и провали,
поуки и възможности"
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поетично
Ти си горо...

Ти си, горо, дар природен,
дар природен, благороден,
извор си на радост, сила
и лекуваш души наши.
Ти си вечно младолика
и вълшебница велика,
будиш напъни любовни
на хора, птици и животни.
От памтивека ти си тема
за приказки и песни,
закрилница от много века
на съдби човешки.
О, кога запееш, горо,
като тебе друга няма,
в твойта песен слънце грее,
славей пиле песен пее.

З

у родителите, че разглеждат
детето като собственост. И тук
е ролята на държавата.”
„Децата трябва винаги да
бъдат поощрявани. И това
става в училище – е мнението
на зам.-министъра на образованието Милена Дамянова.
Там те са подкрепяне от своите учители. Там те трябва
да бъдат чути, изслушвани,
подпомагани в дейностите от
учителите".
На конференцията присъстваха още Стефка Станкова,
директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община
Тутракан, директори на училища и детски градини, учители.
На снимката: Тутраканските участници в конференцията с омбудсмана на
републиката Константин
Пенчев.

НАП Силистра започна проверки за
свързването на касовите апарати с
информационната система на агенцията

И

нспекторите от НАП
Силистра тръгнаха на
проверки в търговските
обекти за да установят дали
е изпълнено законовото изискване за осъществяване на
онлайн връзка между фискалните устройства и системата на
НАП. Припомняме, че срокът
за изграждане на тази връзка
изтече на 2 април. В същия срок
трябваше и бензиностанциите
и газ-станциите да монтират
нивомерни системи на резерво-

арите си.
По данни на НАП в Силистренска област са свързани 99% от
регистрираните общо 3187 фискални устройства. Въпреки това
проверки ще бъдат извършени
на всички търговски обекти в
Силистра и региона.
Всеки търговец, който отчита
оборота си на устройство без
дистанционна връзка ще бъде
санкциониран с до 10 000 лв., а
обектът му ще бъде запечатан,
докато изпълни изискването.

ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН
ДАРИТЕЛСКИ ФОНД " ТУТРАКАН”
ПОКАНА
За конкурс за прием на
проектни предложения

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по тази
покана се осъществява с помощта на Фондация „Обществен дарителски
фонд-Тутракан” и местни дарители.
1. Срок за подаване на проектни предложения: до 15.04.2012 г.
3. Ще бъдат финансирани 4 проекта. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 500 лева. Кандидатите е необходимо
да осигурят най-малко 10% съфинансиране на разходите по проекта (ако
кандидатът има собствен принос в натура, то този принос се остойностява
в лева, но не се включва в изискуемите 10% съфинансиране).
4. Кой може да кандидатства?
За финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения или други граждански структури
на територията на община Тутракан. Не могат да кандидатстват фирми и
индивидуални граждани.
5. Срокът за изпълнение на проектите - от 1 до 4 месеца.
Краен срок за подаване на окончателен отчет - 15.08.2012 г.
6. Ще бъдат подкрепяни проекти в три области:
- Качествено и ефективно образование,
- Социално предприемачество,
- Изкуство и култура.
Всички проекти трябва да отговарят на следните хоризонтални принципи:
- устойчиво развитие чрез ефективно използване на местните ресурси,
- повишаване на толерантността и опазването на човешките права,
- въвеждане в експлоатация на съвременни технологии.
От проектите се очаква:
- да мобилизират гражданско участие и доброволчество;
- да адресират местните проблеми по начин, който стимулира позитивната
социална промяна и следва най-добрите практики на развитие в съответната
област съгласно международния опит.
Проекти в други сфери също се допускат за финансиране, ако отговарят
на хоризонталните принципи, описани по-горе.
7. Пакета от документи за кандидатстване можете да получите от:
Калина Грънчарова – тел: 0887 057 747
Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл
на e-mail: fund_tutrakan@abv.bg

В песните си ти проклиняш
вакханките менади,
разкъсали Орфей митичен,
син на муза Калиопа
и на Еагър –
цар тракийски.
Хвала тебе, горо моя,
вечно млада ти бъди,
пойни птици в теб да пеят,
да те тачат хората.
Костадин МИРЧЕВ,

"IT Знайко +"

О

бластният център Силистра домакинства
Националната конференция „Гражданско образование - успехи и провали,
поуки и възможности", която
регистрира 116 участници с
81 доклади от 37 населени
места.
Конференцията бе открита от областният управител
Николай Димов, на която
присъстваха още омбудстманът на страната Константин
Пенчев и Милена Дамянова,
зам.-министър на образованието, младежта и спорта.
С шест доклада бе представена Тутраканска община:
„Децата на Дунав са малките
звезди на Европа - успехи,
поуки и възможности за проектна и извънкласна дейност”
на Румяна Статева от СОУ
„Христо Ботев”; „Аз, гражданинът - стъпка в гражданското
общество чрез обучението по
етика и право в 10 клас” на
Маргарита Димитрова от СОУ
„Христо Ботев”; „Изкуството
да живеем заедно” на Нели
Калчева от ЦДГ „Патиланчо”;
„Проблеми и предизвикателства при работата с децабилингви в предучилищна
възраст” на Светлана Петкова от ЦДГ „Патиланчо”; „Да
пазим децата на пътя – наш
дълг и отговорност” на Румяна
Петрова и Иванка Славов от
ЦДГ „Славянка” и „Акция „Трудолюбие” или някои акценти
във възпитанието на децата”
на Марче Василева от ОДЗ
„Полет”.
„Гражданското образование
е нещо много важно, каза
омбудсманът Константин
Пенчев. Свободата не е по
рождение. Осъществяването
й е наука и нашата задача еда
научим децата на тази сложна
наука. Защото още в утробата на майката детето има
права. Днес има изкривяване

В нея бистрото поточе
скача, весело клокочи,
в ней реве сърна ранена
пред смъртта се с мъка
свела.

а първи път през настоящата учебна година се
проведе националното състезание “IT Знайко +”,
което предоставя възможност на учениците от
V до VII клас да демонстрират знанията и уменията
си за работа с информационните технологии. Организатор на състезанието е Сдружение „Образование и
технологии“, гр. Бургас.
Състезанието “IT Знайко +” се провежда в три кръга.
Първият е дистанционен, в който е класиран ученикът
Валентин Любомиров Николов от VIIб клас от СОУ
„Христо Ботев”, а вторият и третият – присъствени.
Вторият кръг на състезанието се проведе на 17 март
т.г в различни училища от всички области на България.
В него взеха участие 322 ученици от страната, като
от V клас са 144, от VI клас са 118 и от VII клас – 60.
От СОУ „Христо Ботев” участваха учениците: Александър Енчев и Теодора Николова от Vа клас, Валентин
Николов, Наталия Акпунарлиева и Кристина Георгиева
от VIб клас, Моника Данчева и Габриел Стелиянов от
VIIа клас, Валентин Николов и Ивелин Негрянов от VIIб
клас, с ръководители Снежана Данчева и Анна Георгиева.
От общо девет участници от училището за III кръг на
състезанието са класирани шестима - Александър Енчев
от Vа клас, Валентин Николов, Наталия Акпунарлиева
от VIб клас, Моника Данчева и Габриел Стелиянов от
VIа клас и Валентин Николов от VIIб клас. Третият кръг
ще се проведе на 27 – 29.IV.2012 г. във Велико Търново.
Поздравяваме младите IT специалисти и им желаем
отлично представяне на трети, финален кръг на състезанието, добавят от училищното ръководство.
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“Тепсихора” ЕООД,

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Продажба и сервиз на касови апарати,
POS-системи, компютърни аксесоари

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

гр. Тутракан

За контакти: 0888 816 708
инж. Велизар Минчев

Оптиката в Тутракан
променя своите работни дни във вторник и четвъртък
от 10:00 до 16:30 ч.

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

Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните

Уведомява всички, които проявяват интерес към
длъжността Обществен възпитател и желаят при
необходимост да съдействат на комисията, да заявят
своето желание, като подадат следните документи:
- Заявление за заемане на длъжността /свободен
текст/, автобиография, копие на: лична карта и диплома за завършено образование.
Срок за подаване на документите: 25 април 2012 г.
Съгласно Статута на обществения възпитател,
кандидатите трябва да имат необходимата квалификация - юрист, социолог, психолог, педагог и други с
педагогическа подготовка, опит и умения за работа
с деца.
Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл. 40-46 от Закона
за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните.
Телефон за допълнителна информация 0893411092
или в стая №9 в сградата на Община Тутракан

Продавам
Нива - 4,5 декара
в местността "Колонисти" в гр. Тутракан.

Цена по споразумение.
За справки: 0887 666 696

ВРЕМЕТО
В петък ще има променлива облачност, на места
ще превали, дневните температури ще се понижат
с 2-3 градуса. В събота до обяд ще е слънчево, но
след обяд отново се очакват краткотрайни валежи.
В Дунавската равнина и източните райони ще духа
умерен вятър от запад-северозапад. В неделя също ще
превали, условия за повече валежи има в планинските
райони и в Източна България. Минимални температури
между 6 и 11°, максимални между 15 и 20°. Вятърът
от северозапад постепенно през деня ще се усили,
особено в Северна и Източна България и с него ще
започне да нахлува студен въздух. В понеделник ще
бъде ветровито и сравнително студено. След обяд
вятърът постепенно ще отслабва, тогава в южните
и планинските райони ще има и повече облачност, възможни са и краткотрайни превалявания. Във вторник
вятърът ще се обръща от югозапад и през следващите дни ще се затопля, но условията за краткотрайни
валежи ще се запазят.
Дежурен синоптик: Марияна ПОПОВА
www.weather.bg

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА

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

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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там, край реката...

„Над сто години… в рими”
Калина ГРЪНЧАРОВА
юбопитното заглавие –
„Над сто години… в рими”,
носи първата стихосбирка
на д-р Стоянка Димова. Бялото
книжле е събрало 128 нейни стихотворения, а последното – 129-то
е за нея. „Послеслов… към автора”
е изненадата от д-р Сирхан Джелилов и старшата сестра на ОАИЛ
Дияна Георгиева, които заразени
от неизчерпаемия римуван хумор
на младата лекарка, са й посветили
стих. Д-р Джелилов е автор и на
графичния дизайн.
"По случай 1-ви април - Ден на
шегата и 7-ми април - Международен ден на здравето посвещавам
тази книжка на 50-годишнината
от построяването на новата сграда
на болницата и 20 години от създаването на Поликлиниката в гр.
Тутракан" е записано с специалното посвещение. Стихосбирката се
издава и с подкрепата на Община
Тутракан.
По страниците, рима след рима,
с едно шеговито и добронамерено
намигване, са представени над сто
лекари, медицински сестри, акушерки, санитарки, стоматолози,
фармаколози, хората от болничната администрация. Никой не е

Л

Д-р Стоянка ДИМОВА

забравен или по-скоро изтърван от
хумористичното перо на авторката,
която е началник на Отделението
по анестезиология и интензивно
лечение в МБАЛ-Тутракан.
„Самата аз се усещам, че имам
чувство за хумор, понякога даже и
малко в повече, смеейки се отговаря на въпросите ми д-р Димова.
Идеята, специално за този формат,
дойде спонтанно. За Нова година

реших да изненадам колегите си от ОАИЛ
като направя
някаква кратка
характеристика в стихотворна форма
за всеки един
от тях – нещо
като шарж, карикатура. След
това за Бабинден подарих
подобни стихчета и на колегите от АГО.
Всичко стана
за месец-два и
ето я книгата.”
Д-р Димова
пише по всяко
време, включително и в операционната - „буквално като давам анестезии. Помня
всички характерни реплики на
хората край мен и така дори и да
не съм написала името на човека,
веднага се разбира за кого е. Аз
самата усещам, че имам някакво
вътрешно чувство за преценка
на хората, 10-15-минутен контакт
ми е достатъчен, за да се наредят

думите в стих. За хората, които
не познавам разпитвам колегите
и сестрите, те са ми подсказвали
характерните думички. Така се получи със стиховете за д-р Цветкова
и д-р Нончева. ”
И още нещо любопитно – „в
Отделението в момента се говори
в рими. Ако някой чуе някоя реплика, нещо по-смешно или някой се
изцепи, има емоция. Определено
стана доста по-весело”, заключава
д-р Стоянка Димова.
Младата, вечно усмихната жена,
е родом от Варна, там е завършила медицина – трета по успех.
Независимо от това се оказало, че
най-близкото работно място е в…
„Бърза помощ” - Тутракан. Така,
преди 12 години тя идва в крайдунавския град – две години работи
там, а след това в реанимацията на
общинската болница.
Дунавският залез над Тутракан я
„заслепил” - така идва сватбата и
после закономерно децата. А иначе
стихове пише от ученическите си
години – за любовните тръпки, но
„не на върха на положителната
емоция, а обратното”.
Д-р Димова продължава да твори. Сега перото й е насочено към
историята българска…
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"Многопрофилна болница за
активно лечение - Тутракан”
Повече от сто лета,
болница на край града,
тук приема пациенти,
без да има конкуренти.

Интернисти, невролози,
все лекуват с верни дози.
Тук в „Хирургия” безкръвно,
оперират ви безмълвно.

Точно петдесет години,
гледайки вълните сини,
нова сграда има тя,
там, сред борова гора.

Оарилци упояват,
анестезии подават.
Те на всички са им нужни
и са толкова задружни.

И прочута е навред има скулптура отпред майка чакаща дете символ е на… бъдеще!

Рентген и лаборатории,
са на свои територии,
ориентират и помагат,
диагнози уточняват.

Работата не е лесна,
но е с лекари известна.
Качеството на ниво
тук е винаги било.

Акушерки и сестри,
санитарките дори всички тук са за похвала.
Дайте им заплата цяла!

АГ, „Детско” и „Родилно”,
изявени много силно.
А родилки все пристигат
и леглата не достигат.

Щъркеле, пак свий гнездо
в двора на едно дърво!
Казват, че добър късмет,
то вещае занапред.
Д-р Стоянка ДИМОВА

Работна среща на читалищата
от община Главиница

Детска полицейска академия

П

о идея на началника на
РУ „Полиция” - Тутракан
Кристиян Петров и директора на СПИ "Христо Ботев"
с. Варненци Ангел Ройбов на 4
април в Интерната стартира съвместен проект "Детска полицейска
академия".
На откриването присъства зам.кметът на Община Тутракан Петя
Князов-Василева, която поздрави
момчетата и им пожела успех в
съвместната работа със служителите на реда.
От своя страна, Ивайло Цеков,
началник група „Охранителна” и
Минчо Цвятков, инспектор „Детска
педагогическа стая” от РУП-Тутракан запознаха децата с естеството
на бъдещите дейности по проекта.
Приветствени думи по време на
откриването произнесе и Тодорка
Минчева, секретар на МКБППМН.

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

6 април – Станка ПЕТРОВА, гл.спец. „Приходи от местни данъци”,
Община Тутракан
7 април - Младен МИНЧЕВ, председател на СДС-Тутракан
9 април – Нели ГОРАНОВА, ,ст.спец. „АОН”, Община Главиница
11 април – Димо ИЛИЕВ, вач.-сектор „УТ”, Община Главиница
11 април – Гюлнар ТАШЕВА, гл. спец. Община Тутракан

7 април – Лазаровден – Лазар, Лазарина, Лазо
8 април – Цветница - Виолета, Върба, Гергина, Далия, Дафина,
Дилян, Диляна, Делян, Деляна, Детелина, Жасмина, Здравко, Здравка,
Иглика, Калина, Карамфила, Камелия, Латинка, Лилия, Маргарита, Малина, Невена, Незабравка, Ралица, Роза, Росен, Теменужка, Трендафилка, Цветан, Цветана, Цветелин, Цветелина, Цвятко, Явор, Ясен, Ясенка

СМЯХ
- Скъпи, от кога те моля да купим щори за спалнята. Съседът отсреща учудено: - Но, скъпа, нали ние имаме само две деца?!
може да ме види гола...
- Разбира се, но трябва да разбера кои са нашите.
- Скъпа, ако съседът те види, той първи ще си купи щори.
– Кой във Вашето семейство е Главният, Вие или мъжът ви?
- Бе, да ти кажа, получавам любовни писма на четири различни езика.
- Разбира се Мъжът! Той е Главният... изпълнител на всичките ми
- Много важно - аз плащам издръжки в шест различни валути!
желания.
Служител от зоопарка звъни на ветеринарния:
- Слонът кашля. Какво да правим?
- Добавете във ведрото, с което поите слона, шише водка.
На следващия ден служителят съобщава на ветеринара:
- Кашлицата му мина, но почнаха да кашлят и останалите слонове.
Малко момченце пита приятелчето си:
- Ванко бе, вашите страх ли ги е от анимационни филмчета?
- Не, бе, що?
- Бе, мама и тате като пуснат анимационно филмче веднага бягат в
спалнята, завиват се през глава и се почват да се тресат от ужас!
Пациент се събужда след тежка операция:
- Докторе ще живея ли?
- Да бе, ама все така кофти...
Съпруг влиза в банята и заварва жена си да къпе четири деца. Пита

Мъж чака жена си, която се гримира вече от 1 час:
- Не си ли готова вече, цял час се гримираш...
- Хубавата картина изисква време, мили.
- Ти не рисуваш, мила, ти реставрираш.
Знаеш ли какво ми казват мацките, като ги навивам за секс?
- Не.
- Позна.
- Чук-чук.
- Кой е? - Полиция! Отворете!
- Защо?
- Трябва да си поговорим.
- А вие колко човека сте?
- Двама.
- Ами, говорете си…

СУДОКУ

НЧ „Христо Ботев-1954” в с. Зебил домакинства работна среща на читалищните деятели от Главинишка община, проведена в края на м. март.
Този род срещи се провеждат ежемесечно и са свързани с дейностите
на читалищата, които в същото време дават възможност за обмяна на
творчески опит, споделяне на идеи и поставяне на предстоящи задачи
в конкретните училища. Основната тема на последнят форум бе организацията по провеждането на Общинския преглед на художествената
самодейност за български и турски фолклор, в който традиционно
участват самодейци от всички читалища. С единодушие бе прието тази
година Прегледът на художествената самодейност за български фолклор да се проведе в с. Сокол на 29 април в НЧ „Освобождение-1940”.
Срещата се води от зам.-кмета по култура и образование на Община
Главиница Елена Маркова, която в края благодари за гостоприемството
на домакините от читалището на с. Зебил – председателя на читалищното настоятелство Гюлхан Гьоджен и секретаря Зайде Наим.
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