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РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

у

ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 18

Година L

4 - 10 май 2012 г.

Цена 0.50 лв.

Честит Гергьовден!
Честит Ден на храбростта!
Уважаеми
съграждани,
приемете моите
пожелания за здраве
и силна вяра!
Нека има повече
топлина и смелост в
нашата България!
Кмет на Община Тутракан:
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Община Главиница
Общински съвет - Главиница

Любов и музика – това е океан от емоция, тъга и радост.Това е шепот на сърцето, това е магия!
Общински център за извънучилищни дейности – град Тутракан ви обещава час и половина
необикновено музикално приключение в света на песента и танца!
Заповядайте на 4 май 2012 г. (петък) от 18:00 часа в зала Читалище!

Гергьовден и Денят на храбростта ще
бъдат отбелязани в Мемориалния комплекс
„Военна гробница - 1916 г.”
П

о традиция организаторите на тазгодишното отбелязване
на християнския празник
Гергьовден и Деня на хра-

бростта - Общинската
администрация в Тутракан
и Историческия музей, са
включили в програмата отслужване на тържествена

литургия, която ще започне Шуменци.
в 9:00 часа в параклис „Св.
Тя ще бъде последвана в
Георги Победоносец” в Ме- 11:00 часа от запалване на
мориалния комплекс „Военна Вечния огън.
гробница – 1916 г.” край с.
Предвидено е кметът на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов да произнесе
слово, а през обелиска на
загиналите венци и цветя на признателност да
положат гражданите и
представители на институциите.
За участие в празника
са поканени областният
управители и народни представители.
Събитието ще приключи
с традиционния курбан.
За пътуващите от Тутракан за Мемориалния комплекс край с. Шуменци ще
има осигурен безплатен
автобусен транспорт. Автобусите ще тръгват в
с 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 и
11:00 часа от Старата
автогара по линията на
градския транспорт. Връщането е след приключване
на празненството.
“ТГ”

С искрено удоволствие и радост
поздравяваме жителите на Община Главиница
с прекрасните пролетни празници
Гергьовден и Хъдрелес!
Честит Ден на храбростта!

Пожелаваме
празнично
настроение!
Кмет на Община Главиница: Хюсеин ХАМДИ
Председател на ОбС-Главиница:
д-р Себахтин ХАЛИД

На 5 май (събота):

Открива се
велосезонът

О

бщинското сдружение за туризъм-Тутракан (ОСТ)
ще активира през летния сезон на 2012-та велоалеите - част от Дунавския веломаршрут: Тутракан-Силистра-Тутракан чрез организиране на периодични
велопоходи. Маршрутите са изградени и обозначени с
указателни табели.
На 5 май 2012 г., събота, стартът на първия велопоход
ще бъде даден в 10.00 часа от Дунавския парк в Тутракан.
Маршрутът преминава покрай река Дунав в посока село
Дунавец, където участниците ще бъдат очаквани от
екипа на ОСТ-Тутракан с освежаващи напитки.
След това велосипедистите ще поемат обратно към
Дунавския парк в посока Тутракан. Там е предвидено
приятно разпускане на зелено с прясна риба и наденички
на барбекю.
Дължината на маршрута е 30 км. Финалът на велопохода е предвиден за 16:00 часа.
Общинското сдружение за туризъм – Тутракан ще организира през тази година редица мероприятия в града и
околностите с цел насърчаване на екологичния туризъм.
Голямо значение ще се отдава именно на привличането на
възможно повече приятели на велоспорта и природата.
Регионът на Тутракан е богат на културно-исторически и природни забележителности.
„Ще се радваме да Ви посрещнем!” – казват от Сдружението.
“ТГ”
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регион

В Силистренска област най-много
умират в общините Алфатар и
Тутракан, най-малко – в Дуловско

НОВИНИ
ПОМОЩ ЗА ОБЩИНИТЕ ПРИ
ПЛАНИРАНЕТО НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД 2014-2020

Областен информационен център – Силистра проведе работна среща в Тутракан на 3 май с представители на местната власт на тема „Политиката на
сближаване на ЕС след 2014 г. и предизвикателствата
пред България 2020”. Това е първата от поредицата
срещи, които организира центърът в крайдунавските
общини, а целта е те да бъдат подпомогнати информационно в процеса на планиране на Новия програмен
период 2014-2020.
Експертите от местната администрации в различни направления бях запознати с целите, които си
поставя Европейският съюз до 2020 г., с националните
приоритети, залегнали в Проекта на стратегическата рамка на Националната програма за развитие
България 2020, както и с нормативната уредба, във
връзка с изготвянето на Общинските планове за
развитие.

НОВОЧЕРНЕНСКИ ОСМОКЛАСНИЦИ –
ЧЕТВЪРТИ НА ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 26 април четирима ученици от 8-ми клас на ОУ
„Св.Св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна участваха
в областното състезание „Защита при бедствия,
аварии и катастрофи” проведено в град Силистра.
Решаване на тест и практическа задача бяха двата
етапа на състезанието. Отборът, подготвен от
Наталия Димчева, преподавател по химия и физика,
зае четвъртото място и получи грамота за своето
участие.

КРИМИНАЛЕ

С 0.5 грама наркотици е заловен 25-годишният
С.А. В района на Мемориален парк „Гробницата” край
село Шуменци при проверка полицейски служители
намерили у мъжа пакетче с прахообразно вещество,
което реагирало на амфетамин на направения полеви
наркотест. С.А. е задържан за 24 часа, срещу него е
образувано досъдебно производство.
1000 лв. са откраднати от офис на фирма в Тутракан. Престъплението е извършено чрез взломяване на
врата в нощта срещу 26 април. На адреса е извършен
оглед и е образувано досъдебно производство.
За периода 10/27.04.2012 г., в гр. Тутракан, от
частен имот (складово помещение), известен извършител извършва кражба на различни по вид и дължина
проводници и самоделно изработен електрожен.
На 26/27.04.2012 г., в с. Цар Самуил, неизвестен извършител прониква в хранителен магазин и извършва
кражба на 700 лева и ваучери за мобилен оператор.
На 26/27.04.2012 г., в с. Цар Самуил, неизвестен
извършител прониква през незаключена врата в хранителен магазин и извършва кражба на 50 лева.
На 26/27.04.2012 г., в гр. Тутракан, пред частен
дом, неизвестен извършител противозаконно е отнел
МПС, марка ВАЗ, собственост на 69-годишен мъж, от
гр. Тутракан.
На 26/27.04.2012 г., в гр. Тутракан, от паркиран
автомобил пред частен дом, неизвестен извършител
е отнел 1 брой акумулаторна батерия, собственост
на 43-годишен мъж, от гр. Тутракан.

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Главиница напомня, че периодът от 01.04.
до 31.10.2012 г. е определен за пожароопасен сезон,
съгласно Заповед № РД- 274/30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Поради голямата опасност от възникването на
пожари в населените места, мерите, пасищата,
селскостопанските блокове и ЗМ „Блатото край село
Малък Преславец” е необходимо да се спазват забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове,
крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени отпадъци, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване
на земеделските земи, особено на обработваеми и
необработваеми земи в непосредствена близост до
ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”.
В случай на възникване на пожари на територията
на Община Главиница на нарушителите ще бъдат
съставяни актове на основание чл. 85, ал. 1 от Закона за защитените територии и чл. 44 от Закона за
опазване на земеделските земи.
От ръководството
на Общинска администрация
гр. Главиница

4 - 10.05.2012 г.
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роят на умрелите
лица през 2011 г. в
област Силистра е 1
968 души и е със 17 души
по-малко от 2010 г., а коефициентът на смъртност
(16.5‰) се е увеличил с
0.8‰, съобщиха от ТСБ-Силистра във връзка с миналогодишното преброяване на
населeнието. С най-нисък
коефициент на смъртност
през 2011 г. в областта
е община Дулово – 13.3‰,
следвана от община Си-

листра – 16.1‰. С най-висок
коефициент на смъртност
са общините Алфатар –
21.1‰ и Тутракан (20.1‰).
В останалите общини на
областта, коефициентът
на смъртност е: община
Главиница – 18.2‰, община
Кайнарджа – 18.4‰, община
Ситово – 19.7‰.
Смъртността при мъжете (18.0‰) продължава да
е по-висока отколкото при
жените (15.1‰). През 2011
г. на 100 жени умират 117

мъже.
Продължават и различията в смъртността сред
градското и селското население. Коефициентът на
смъртност е по-висок в
селата (17.8‰) отколкото
в градовете (15.0‰). През
2011 г. показателят за
преждевременна смъртност (относителният дял
на умрелите лица под 65-годишна възраст от общия
брой умрели) се увеличава
спрямо предходната годи-

на и е 25.5%. В областта
преждевременната смъртност сред мъжете (33.1%) е
два пъти по-висока, отколкото сред жените (16.7%).
Равнището на високата
смъртност в областта се
поддържа основно от умиранията във възрастовите
групи над 65 години. През
2011 г. в областта са умрели 11 деца на възраст под
една година и коефициентът на детска смъртност
“ТГ”
е 10.5‰.

Пощенски служби ще има в населените места с
над 800 жители

П

ощенски служби ще
се откриват в населени места с население над 800 жители.
Ако в съответното село
или махала живеят помалко хора, ще се осигуряват други форми на
обслужване, гарантиращи
извършването на универсалната пощенска услуга.

Това предвиждат приетите от правителството
Нормативи за определяне
гъстотата на точките
за достъп до пощенската
мрежа на пощенския оператор със задължение за
извършване на универсална
пощенска услуга, така че
да съответстват по брой
и гъстота на нуждите на

потребителите.
Документът съдържа
изисквания и към броя на
пощенските кутии. В населени места с до 2000
жители трябва да има
поне една кутия, при население от 2000 до 10 000
жители – поне по една на
всеки 2000 жители, при
население от 10 000 до 50

000 жители – поне по една
на всеки 3000 жители, и
при население над 50 000
жители – поне по една на
всеки 5000 жители.
Върху кутиите трябва да
е отбелязан съответният
пощенски код, номер на
пощенската кутия и денят
и часът за събиране на
пратките.
“ТГ”

Над 9 хиляди души обявиха в срок доходите си за 2011 г.

Н

* 1100 от тях - в последните три дни

ад 9 000 души от Силистренска област декларираха доходите си за миналата година, информираха
от Преслужбата на офиса на приходната агенция
в областния център. Срокът за подаване на годишните
подоходни декларации за 2011 г. изтече на 02 май. От
началото на април приемът на декларации нарасна три
пъти. Към края на март подадените документи наброяваха 2800, а в края на последния ден - 02 май - 8300.
Броят ще продължи да нараства през следващите дни,
тъй като има още стотици декларации, които пристигат чрез лицензираните пощенски оператори.
1/4 от общо приетите годишни декларации за 2011

П

г. постъпиха в офиса в последните три дни от четиримесечния срок.
702 годишни декларации са изпратени по интернет,
подписани с електронен подпис. Това означава, че до
този момент близо 8,5% от гражданите са предпочели
да контактуват с НАП онлайн и ще ползват предвидената в закона отстъпка от 5% при подаване на електронна декларация. През миналогодишната кампания по
интернет са постъпили 4,3% от общия брой подадени
декларации, което означава, че процентът на гражданите, доверили се на електронната комуникация с
агенцията, е нараснал двойно.
“ТГ”

По-малка раждаемост в
Силистренско, повечето
деца са гражданчета

рез 2011 г. в област
Силистра намалява
абсолютният брой на
ражданията спрямо 2010
г. – регистрирани са 1 055
родени деца, като от тях 1
043 (98.9%) са живородени.
В сравнение с предходната
година броят на живородените деца е намалял с 84, а
спрямо 2009 г. – с 202 деца.
Коефициентът на раждаемост в област Силистра
през 2011 г. е 8.8‰, а през
предходните 2009 и 2010 г.
той е бил съответно 9.7‰
и 8.9‰. В сравнение със
страната, коефициентът
на раждаемост в областта
е по-нисък с 0.8‰.
В областта най-много живородени деца през 2011 г. са
родени в общините Силистра
(390), Дулово (282) и Тутракан (129). В останалите
четири общини, за годината
живородените деца са 242: в
община Алфатар са родени 23
деца, в община Главиница –

95, в община Кайнарджа – 81,
в община Ситово – 43. Коефициентът на раждаемост
в община Главиница е 8.7‰,
а в община Тутракан – 8.4‰.
В областта коефициентът
на раждаемост в селата
(9.4‰) продължава да е повисок от този в градовете
(7.9‰). В градовете на областта живородени са 427

(40.9%) деца, а в селата 616
(59.1%).
По пол живородените деца
се разделят на 555 момчета (53.2%) и 488 момичета
(46.8%) или през 2011 г. на
1 000 живородени момчета
в областта се падат 879
живородени момичета. Средната възраст на жената при
раждане на дете в областта

е 26.3 години, а най-много
деца са родени от жени на
възраст 20 – 24 години – 325,
което е 31.2% от всички живородени деца. Утвърждава
се тенденцията на нарастване на средната възраст
на жените при раждане на
първо дете – от 23.6 години
през 2004 г. до 24.1 години
през 2011 година. През същия
период средната възраст при
сключване на първи брак на
жените нараства от 24.6 на
25.5 години. При сравнение
на тези два показателя се
очертава обща тенденция
раждането на първото дете
да предхожда сключването
на брака. Продължава тенденцията на увеличаване на
относителния дял на извънбрачните раждания. Техният
относителен дял непрекъснато нараства – от 29.4%
през 1995 г. до 61.9% през
2011 г. За 2011 г. броят на
живородените извънбрачни
деца е 646.
“ТГ”
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Дълговете за ток, парно, вода и телефони
ще могат да бъдат събирани от фирмите
само за период от три години назад
Д

ълговете за ток, парно, вода и телефони
ще могат да бъдат
събирани от фирмите само
за период от три години
назад. Това стана ясно от
тълкувателното решение
на Върховния касационен
съд по искане на националния омбудсман Константин
Пенчев. През лятото на
миналата година той поиска
тълкуване от ВКС каква е
давността за битовите
плащания, тъй като имаше постъпили жалби от
граждани за противоречиви
решения на различните съдилища - дали давността
за стари сметки е 5 или 3
години.
„Бях приятно изненадан, че
на моето питане се получи
отговор, има решение от
двете колегии на Върховния
касационен съд - гражданска
и търговска. Доколкото
знам това решение вече е
на подпис, само с едно особено мнение е прието, че
става дума за периодични
плащания. Щом са плащания

за топлофикация, електричество, вода, мобилни телефони, те са периодични
плащания по Закона за задълженията и договорите и
те се погасяват с 3-годишна давност", каза омбудсманът. Той допълни, че е бил
предизвикан да сезира ВКС
след като в приемната му
е занесено решение на СГС,
което е било „обратното
на уж установената практика", като хората са били
принудени да платят за пет
години без право на обжал-

ване на решението. „Това
вече ме мотивира да искам
официално да има решение
на двете колегии, защото
то по закон е задължително
за всички съдилища и вече
няма как някои съдилища да
приемат, че те могат да
имат друго мнение", каза
Константин Пенчев.
Той допълни, че хора, които са били осъдени да
платят стари задължения
с по-голяма давност, няма
да могат да се възползват,
а тепърва за в бъдеще ще

се отнася това решение,
както и за процеси, които
текат в момента. „Става
дума за тълкуване на закон,
а не за нов закон, който има
обратна сила", каза той.
Решението от датата
на постановяването му
задължава всички съдилища
да тълкуват член 111 от
Закона за задълженията и
договорите по този начин че всички битови плащания
най-общо казано са периодични плащания и се погасяват с 3-годишна давност,
обясни омбудсманът.
Пенчев припомни, че общественият защитник има
две основни правомощия - да
сезира Конституционния
съд и общите събрания на
Върховния касационен съд и
Върховния административен
съд, когато има противоречива практика. По неговото
мнение правомощието е
много важно, защото няма
по-голям бич за хората от
противоречивата съдебна
практика.

България е на 78-о място по
свобода на медиите
Б

ългария е на 78-о място в света по свобода на медиите според
класация на американската
неправителствена организация "Фрийдъм Хаус",
която определя медиите в
страната ни като частично свободни.
Миналата година България беше на 76-то място.
Водещите 65 страни в класацията на 196 държави се
определят като свободни, а
последните 63 са несвободни. България е изпреварена
от страни като Източен
Тимор, Бенин, Гвиана и Намибия и дели 78-та позиция
с Унгария.
Малко след страната ни
се нарежда Индия, Монголия, Ботсвана. Хърватия и
Румъния също са след България - съответно на 83-то
и 86-то място. На първо
място по медийна свобода се нарежда Финландия,
следвана от Норвегия и
Швеция. Сред страните
от Централна и Източна
Европа България е на 10-о
място. В групата на свободните държави в региона
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"Фрийдъм Хаус" поставя
Естония, Чехия, Словакия,
Литва, Полша, Словения и
Латвия.
За района на Централна и
Източна Европа "Фрийдъм
Хаус" отбелязва значително
намаляване на свободата
на медиите през 2011 г.
Унгария и Македония регистрират сериозен спад
на резултата си, оценката
на Украйна също намалява. В Русия новите медии
са постигнали известен
напредък в смекчаването

на почти пълния контрол
на държавата върху основните медии, но той
трябва да бъде затвърден,
отбелязва "Фрийдъм Хаус".
Организацията допълва, че
значително подобрение е
постигнато в Грузия, Косово и Черна гора.
Авторите на доклада
отбелязват, че по-малко
от 15% от населението на
света живеят в страни с
пълна свобода на медиите,
най-ниското ниво от десет
години насам. Като цяло в

доклада се отбелязва, че за
първи път от осем години
насам свободата на медиите в света не намалява.
По-голямата част от населението на света обаче
(45%) живея в частично
свободни страни. Класацията е съставена въз основа
три категории - правна, политическа и икономическа,
допълва БГНЕС.
Докато в повечето региони не е регистриран
спад на медийната свобода
миналата година, а в арабския свят дори е отбелязано подобрение, Северна
и Южна Америка са единствените континенти, на
които медийната свобода
се е влошила. Макар САЩ да
продължават да имат едни
от най-свободните медии
в света, те регистрират
лек спад заради арестите
и тормоза на журналисти,
отразяващи движението
"Окупирай", изтъква организацията.
Докладът е публикуван
преди Световния ден на
свободата на медиите, който се отбелязва на 3 май.

Женитбите все по-късно

родължава тенденцията на намаляване на
броя на сключените
бракове в Силистренска
област, сочат данните от
последното преброяване,
които тези дни оповести
НСИ.
През 2011 г. броят на
регистрираните бракове е
366 и са с 55 по-малко от
предходната година. Намалението на броя на сключените бракове води и до

намаление на коефициента
на брачност – от 4.4‰ през
1996 г. на 2.9‰ през 2009 г.
През 2011 г. този показател е 3.1‰. Намаляването
на броя на юридическите
бракове се дължи на все
повече предпочитаното
съжителство без брак сред
младите хора.
Непрекъснато се повишава средната възраст при
сключване на първи брак:
при мъжете от 24.8 години

през 1995 г. тя достига
29.0 години през 2010 г.
и 28.9 години през 2011 г.
Този показател за жените
е съответно: през 1995
г. – 21.4 години, през 2010
г. – 25.9 години, и през 2011
г. – 25.5 години.
Броят на бракоразводите
през 2011 г. е 157 и е с 15
по-малък спрямо предходната година. Близо 45%
от разводите са поради
несходство в характери-

те, за 43% са по взаимно
съгласие, а за около 10%
причината е фактическа
раздяла. По други причини
са 2% от разводите. През
2011 г. средната продължителност на брака до
неговото прекратяване е
16.6 години, което е с 1.5
години повече спрямо 2010
г., а в сравнение с 1995 година бележи тенденция на
увеличаване с 4.4 години.
“ТГ”

Да изчистим България
за един ден!
Община Тутракан приканва гостите и жителите
на общината да се включат в националната кампания “Да изчистим България за един ден”, която
ще се проведе на 12 май 2012 г. /събота/ с начален
час 9.00 ч. за почистване на всички улици, площади,
паркове, градини, междублокови пространства и
създадените замърсявания в землищата на населените ни места.
Нека добрите намерения, които всички ние
имаме, да се реализират и обединявайки усилията
си да ограничим в максимална степен вредното
въздействие на замърсяванията върху здравето
на хората и околната среда.

Райони за почистване и сборни
пунктове за кампанията:

I. Старата автогара, Крепостната стена по ул.
„Крепостта”, бившото училище „П. Славейков”, Градския стадион при Боровата гора, МБАЛ – Тутракан,
фирма „Славянка” на излизане от гр. Тутракан по ул.
„Трансмариска” в посока за гр. Русе – сборен пункт
на Старата автогара – площад „21– ви септември”;
II. Общината, Крайдунавския парк, „Лодкостроител”,
Рибарската махала, Чатала – сборен пункт пред
административната сграда на Община Тутракан
по ул. „Трансмариска”;
III. ОЦИД, ул. „Димитър Благоев”, Гробищният парк,
„Комунални дейности” ЕООД, Вила „Вета”, Автогарата на „Т. А. Т.” ООД – сборен пункт пред сградата
на Общинския център за извънучилищни дейности
по ул. „Димитър Благоев”;
IV. Джамията, ул. „Александър Стамболийски”, ул.
„Росица”, района около жилищните блокове „Терма”,
„Младост”, „Зора”, „Ела”, „Пирин-1”, „Бреза”, „Чинар”
и „Росици”, супермаркет „CBA” – сборен пункт пред
Джамията на Текето;
V. Ул. „Родина”, бившето училище „Васил Левски”,
района на улиците „Рила”, „Байкал”, „Исперих” и „Марица”, парк „Христо Ботев” – сборен пункт в парк
„Христо Ботев”;
VI. Ул. „Ана Вентура”, фирма „Славянка” – ЕТ „Ник
Пластик”, Пожарната, ул. „Сливница” до автогарата
на „Т. А. Т.” ООД, ул. „Гео Милев”, СОУ „Христо Ботев” – сборен пункт пред СОУ „Христо Ботев”;
VII. „Възходите” и района на улиците „Добри Чинтулов”, „Опълченска”, „Александър Невски” и „Средна
гора” /т. нар Жабешки гьол/ – сборен пункт пред
хотел - ресторант „Палермо”.
На Сборните пунктове служители от Общинската администрация ще предоставят на участниците в почистването чували за сметта и ръкавици.

Задържаха бракониер на
риба край Тутракан

П

ореден нарушител на забраната за улов на риба в
река Дунав е заловен край Тутракан.
По сигнал на граждани гранични полицаи и служители от сектор „Рибарство и контрол” в Силистра
и Русе са извършили съвместна проверка. В автомобил
„Мазда”, собственост на мъж от Тутракан, са намерени няколко чувала с дунавска скумрия, с общо тегло
83 килограма и 100 метра риболовна мрежа, с която е
извършен незаконният улов.
Риболовът в река Дунав и във вътрешните водоеми
е забранен до 1 юни заради размножителния период на
рибата. На нарушителя са съставени два акта. Рибата
е конфискувана и дарена на църквата.
Проверките продължават.
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Юбилей – "Тутракански глас” на 50 години

Вестник „Тутракански глас” –
моята любов

Анастасия ЯКОВА
ъпричастна съм към
поредното събитие
свързано с нашия
вестник „Тутракански
глас” – петдесет години
той е неотменима част
от живота в града. Традицията да има добри редактори, които са работили
честно и искрено го прави
актуален и очакван. На
страниците се отбелязват актуални и независими
събития. Никакви съмнения
в достоверността, не е
предизвикана и досега.
Събитията се отразяват
такива, каквито са. Свидетел съм на напрегнатият
творчески труд - без определено работно време, без
почивки и празници.
Започнах да пиша в „Тутракански глас” още в далечната 1984 г. - тогава
във вестника работеше
Снежана Терзиева (вече
покойница). Аз работех в
отдел ”Образование” към
Общината и смятах, че
трябва да отбелязвам,
някои значителни събития
случващи се в този ресор
- хората имаха право да
знаят какво става в училищата и детските градини.
Моят афинитет към
вестника продължи и кога-
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то бях преместена на работа като секретар ОбС на
Профсъюзите. Редактори
на вестника тогава бяха
Маргарита Друмева и Любен Добрев, които по-късно
станаха семейство. Тъй
като отговарях за профсъюзната учебна година,
разработвах темите на
достъпен за работниците
език. В статиите си отразявах действителната обстановка. Това не продължи
дълго - получих забрана да
не пиша във вестника без
разрешението на горестоящите лица, нямала съм
това право!
Моето сътрудничество
продължи по-късно, когато
станах директор на ОДЗ
”Полет” през 1987 година.
Тогава имах свободата
да пиша за събитията
свързани с възпитанието
на децата и да отразявам
събитията случващи се
в детското заведение.
По този начин се издигаше имиджа на детското
заведение. Чудесно беше
сътрудничеството с тогавашния главен редактор
Снежана Дякова. По късно
дъщерите й Николета и
Гергана посещаваха детската градина и взаимовръзката стана по-тясна.
Добра дейност осъществявах и с поредната главна
редакторка Тамара Спасова, която също бе наш родител. Тя работеше в екип
със силистренеца Веселин
Константинов. Често пъти
се събирахме и дискутирахме проблемите в града
и актуалните събития.
Техен неотменим сътрудник бе Тодор Драганов. Бях
свидетел на трудностите,
които изпитваха редакто-

рите. Снимки се правеха от
фотографа Върбан Русев
в единственото студио в
града.
Вечният проблем с издръжката на вестника стоеше с пълна сила. Финансирането бе недостатъчно,
търсеха се спонсори. Това
отнемаше много време и
отклоняваше редакторите
от ценното им време.
След напускането на Константинов в редакцията
започна работа Мая Иванова. Случайност или не - и
тя имаше дете в „Полет”.
След 2000-та година навлязоха компютрите и улесниха в известна степен
работата на редакторите.
Елена Тодорова оформяше графичния дизайн на
компютър. Така редакторите имаха повече време
за събитията и тяхното
по-пълно и по-задълбочено
отразяване.
Така се стигна до идеята
да издадем и наш вестник „Полет”, през 2001 г. Бяхме
горди с това постижение,
за което ни помогнаха Мая
Иванова и Тамара Спасова.
Вестничето отразяваше
тържества проведени по
групи, детски съчинения
и хумористични творения.
Илюстрирано бе със снимков материал.
Мая Иванова и семейството се преселиха в
родния й град Варна през
2001 г.
През 2005 г. в „Тутракански глас” започна работа
Калина Грънчарова. Вестникът се издава от едноименно сдружение с нестопанска цел с председател на
УС Красимир Петров. Това
помогна за независимост
на изданието, въпреки че

трудностите по издръжката му продължават и до
ден днешен.
В него се отразяват реално събитията свързани
със значимите промени в
обществото. Аз също, вълнувайки се от събитията
пиша статии, които някои
считат за политически.
Получавах и предупреждения свързано с това. Но аз
не мисля, че статиите ми
са били политически, а в
просто в тях се старая да
кажа истината на хората,
да пиша за личности достойни за уважение.
От две години сътруднича туроператор „Салвиния”. Доставя ми удоволствие да пътувам, а
след това да споделям
видяното. С читателите на „Тутракански глас”
споделям информация за
историческите и природни
забележителности в България и държавите от Балканския полуостров. Прави
ми удоволствие желанието
на хората да прочетат
това, което сме изпитали
по-време на пътуванията.
С желание и доброволно
пиша за вестника, без
да очаквам компенсация.
Това е моята любов към
„Тутракански глас” вече 28
години. Обичам да споделям
своите мисли за актуални
събития. Преживяванията
от посетените места
обогатяват мен и хората,
които четат материалите поместени в любимия
ни вестник. Радвам се да
общувам и с главния редактор Калина Грънчарова,
с която обменяме мисли,
анализираме събитията,
такива, каквито са и се
обогатявам от това.

От редакционната поща
…
Журналистка-новинарка
си ми ти, красавице добра.
Аз от тебе научавам
всичко ставащо в града.
Всеки ден и всеки час
тебе виждам само аз.
На всички си ни ти любима,
наша кръв си ти, Калина!
Това сме ние от „Космос-2”,
с вестите ни запознаваш най-добре.
Станка ИЛИЕВА, Читател
гр. Тутракан

поетично поетично поетично
Ивайло ТЕРЗИЙСКИ,
Лондон

Любен ДАШЕВ,
гр. Силистра

Сенки

Сега сме други сякаш... Диагноза.
И в този ред ми казваш две-натри:
Поезия ли? Не. С години проза.
Аларма сутрин. Нес кафе. И грим.
И мъж до теб. Досущ като тапета –
безцветен, хрисим, незабележим.
Любов ли? Не. Огризки и диети.
Неделни гости. Облаци от дим.
А беше време – с мед да го намажеш.
Растяха птици. Пееха треви.
И с поглед, от мъглица дваж по-влажен,
не помниш ли, че ме разполови?!
Не помниш ли? Там някъде те чакат.
Отпускаме ръце и зейва път.
А неспокойни сенките ни в мрака
ще се прегърнат и ще се стопят...

Румяна КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Прегръдка

Непонятна
Непонятна си ти, необятнакак обсебваш изцяло сега,
като музика топла, приятна,
като лумнала цветна дъга!
Неподвластна си ти и прекрасна,
като плаха, игрива сърна,
аз потъвам полека, опасноиз очите, памидни зърна...
И умувам дали не сънувамсякаш влизам из бурно море:
ако вляза, дали ще изплувам?!
Ако не - от любов ще се мре!

Прегръдка ти ми подари
като памуче мека, мека.
И аз помислих си дали
ще ме докоснеш с целувка лека.
Прегръдката е дар голям
и не на всеки се полага.
На този, който може сам
добро да свърши той веднага.
Прегръдката не може без сърце,
без нежност и милувка скъпа.
Със нея чувствам се добре
и нещо във гърдите тупа.
В прегръдката ти до последен час
да бъда мога, да се гушна.
Гнездо да свия и със нежен глас
в ръцете ти глава да мушна.
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“Шарен свят – пъстър свят»
Николина ЖЕЛЕВА
ранните следобедни
часове на 2-ти април
площадът пред НЧ
”Христо Ботев - 1940” в
гр. Главиница беше оживен
от глъчта на учениците
от началния обучителен
курс от петте училища в
общината.
Тогава за шести път се
проведе традиционният
пролетен празник “Шарен
свят – пъстър свят” организиран от Управление ”Образование” и Общинското
методическо обединение на
началните учители.
На прекрасно украсената
сцена, учениците от СОУ
”Васил Левски” - гр. Главиница, ОУ ”Иван Вазов” - с.

В

Зафирово, ОУ ”Св. Св. Кирил
и Методий” - с. Сокол, ОУ
”Н. Й. Вапцаров” - с. Листец
и ОУ ”Отец Паисий” - с.
Стефан Караджа дариха
зрителите с много усмивки
и приятни емоции. Малките
възпитаници поднесоха
китка от песни, народни
и модерни танци, а танцьорите от СОУ ”Васил
Левски” и ОУ ”Св. Св. Кирил
и Методий”, с. Сокол бяха
ненадминати.
Цареше много настроение, смях и веселие. Този
празник за пореден път
показа колко много обичат
да пеят и танцуват учениците, да бъдат истински
разование” (от там бяха директори на училища и
артисти.
Празника уважиха екс- и подаръците за децата детски градини.
перти от Управление ”Об- и техните ръководители),

Заслужени награди за зафировските
кръжочници

Д

ве поощрителни награди
извоюваха кръжочниците
при НЧ „Христо Ботев –
1901”, с. Зафирово на състоялия
се 14-ти национален ученически

от цяла България, а в конкурса за
рисунки и приложно изкуство са
участвали 502 ученика. Триста
осемдесет и пет деца са сътворили чудни рисунки за хляба, а 120

Марияна Лазарова получава
наградата на Месрун и Петър

празник „За хляба наш” в Благоевград от 24 до 26 април т.г.
На специална церемония (открита с химна на РБ и песента „Пътят
на зрънцата”) с празнична програма бяха наградени участниците в
шестте конкурса.
В конкурсите за литературно
творчество (стихотворение, разказ
и есе), изобразително и приложно
изкуство и албум с пословици и поговорки са взели участие 858 деца

ученици са направили прекрасни
произведения също за хляба.
Жури в състав: Манол Стоянов
– художник, сценограф в камерната опера Благоевград и Живко
Янев – художник, преподавател
в НХГ Благоевград и председател
на дружеството „Македония арт”
определиха призьорите в двете
възрастови групи I-IV клас и V-VIII
клас в двата раздела изобразително и приложно изкуство.

Симона и Петър

Творческо ателие
в Детския отдел на
библиотеката

Мариета СПИРОВА
"Да претворим в красота” бе темата на творческото ателие, което се
състоя на 26 април в Детския отдел на библиотеката в гр. Тутракан.
Събитието беше част от Седмицата на отворените врати на Ресурсен
център Силистра, която се проведе на територията на цялата област.
Участие взеха ученици със специални образователни потребности
и ученици без такива от СОУ ”Йордан Йовков” и СОУ „Христо Ботев”.
Както винаги Стефка Капинчева – библиотекар в Детския отдел, гостоприемно посрещна всички желаещи да творят. Немалко старание и
креативност вложиха и учениците. Но така е, всичко, което се прави с
желание, е успешно! От най-обикновени и дори непотребни предмети
като пластмасови бутилки, прежда и консервени кутии децата измайсториха красиви цветя, които след това подредиха в малка изложба.
За своето участие в инициативата малките тутраканчета получиха
поздравителен адрес от Недка Русева, директор на Ресурсен център
– Силистра.
Тази година творческото ателие към Детския отдел работи и с ученици
със специални образователни потребности. На децата помагат учители
от двете градски училища. Сбирките се провеждат всяка седмица, а
желаещи да се включат, винаги има!

За работата на
доброволците в
библиотеката в
село Нова Черна

Месрун и Петър

И в двете възрастови групи
в раздел „Приложно изкуство”
децата от Кръжока по керамика
към читалището бяха удостоени с
поощрителни награди. Наградите
(плакети и грамоти) за десетгодишния Месрун Ферат и дванадесетгодишния Петър Димов получи
Марияна Лазарова, секретарбиблиотекар на НЧ „Христо Ботев
– 1901”, с. Зафирово.
Петър бе пресъздал три фигуралната композиция „Жътвари”, а
Месрун фигуралната композиция
„Жътварка”. Петър Димов потвърждава успеха си от миналата
година, където за поощрителна
награда получи грамота и медал.
От 120 творби на приложното
изкуство са наградени десет и две
от тях са на кръжока към зафировското читалище. Кръжочниците
участват в НУП „За хляба наш” за
трета поредна година и досега са
класирани творбите на шест от тях.
Съпътстващи мероприятия на
празника бяха три - Изложба с
експонати на домашно приготвен
хляб и хлебни изделия (всекидневни, обредни, празнични и други),
Сценично представяне на ритуал,
драматизация, песен и танц свързани с хляба в българска традиция
и култура и Изложба на старинни
уреди и пособия за производство
на хляб.
В театъра на Благоевград, където се състоя награждаването бе
открита Национална изложба под
надслов „За хляба наш”, състояща
се от рисунка, керамика, предмети
на приложното изкуство, макети
и други на наградените участници
за 2012 г., а празникът завърши с
концерт.
Учениците от кръжока имат
и други постижения през тази
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година.
В Националния конкурс „Лазарка мома гиздава” 12-годишната
Симона Гатева бе удостоена с 2-ро
Радка СТЕФАНОВА,
място във втора възрастова група
Библиотекар
11-18 години. Това е изключително
постижение имайки в предвид
италищната библивъзрастта на другите участници.
отека в село Нова
За второто си място тя получава
Черна се посещава
грамота и предметна награда.
от читатели от различДве красиви статуетки спечели- ни възрастови групи, обха кръжочниците от Националния разование, пол и етнос.
конкурс „Св. Трифон Зарезан” в гр.
Сунгурларе. Виктор Великов на 11
години, получи статуетка и грамота
за II място в раздел „Изобразително изкуство”, а Симона Гатева,
Шенай Шабан и Петър Димов грамота и статуетка за III място в
раздел „Приложно изкуство”.
С нетърпение трудолюбивите
кръжочници очакват резултатите
от още четири национални конкурса, в които са представили свои
рисунки и пластики.
Лорета СТАНЕВА,
Ръководител на кръжока
Марияна ЛАЗАРОВА,
Библиотекар-секретар

Ч

Виктор

Тук те намират отговор
на своите въпроси - от
страниците на книгите,
енциклопедиите, справочната литература или от
интернет. Моята цел, като
библиотечен работник е, да
привлека повече възрастни
читатели. Опитвах се да
си отговоря на въпросите
какво ще видят в библиотеката и какво те ще
намерят за четене? Какви

са нашите възможности да
направим библиотеката по
приветлива, по интересна,
по дружелюбна, ако използваме уменията и приноса на
доброволците, за да знаят
читателите какво има в
нашата библиотека?

Затова, започнах работата си с доброволци по
даден проблем или по повод
на конкретно събитие. Тук
възможностите са неограничени - от почистването
около читалището, в което
се помещава библиотеката, до ангажирането на
читателите в участие на
библиотечно мероприятие.
Исках да включа и такива,
на стр. 6
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За работата на доброволците в библиотеката в село
Нова Черна

от стр. 5 те написани от местните
автори Стоянка Павлова и
които не са посещавали Пеньо Владимиров. Работабиблиотека, а това са та беше комплексна - писахора от етническите гру- телката стана доброволец
пи, инвалиди, пенсионери и към библиотеката. Това
младежи - тези, които не са даде голяма възможност
сред честите ползватели за събеседване с възрастна библиотеката.
ните жители и работа на
За доброволческата дей- терен и за двете ни. Ние
ност, създадохме условия тръгнахме по домовете на
да превърнат нашите пре- новочерненци. Вървейки по
поръки в реалност, чрез улиците и срещайки хората
собственото си участие им давахме по един флаер.
в работата на библиоте- Едни интервюирахме на
ката.
место, защото бяха много
В един студен, мразо- възрастни, други канихме
вит, януарски ден в библи- да дойдат в библиотеката.
отеката влезе местната Срещите ни бяха лични и
писателка Стоянка Пав- невероятни, а разказите им
лова, която по професия е още повече. Информаториучител. Тя дойде с идеята те са все възрастни хора.
да събере информация от Разговорите преминаваха в
близките на загиналите във спомени за техните близки
войните, за да напише кни- и книгите, които имаме
га за тях, а аз да ги привле- написани от наши местни
ка за читатели. Чрез тази писатели. Разказвахме им
дейност исках да събера в колко са интересни. Как в
библиотеката хора, които книгата „Орисия” на Стоянси стоят най-вече у дома. ка Павлова са описани случИдеите ни съвпаднаха.
ки от живота на нашите
Предварително бях изра- черненци преселени от с.
ботила флаер, който съдър- Черна – Румъния в днешна
жаше информация за книги- Нова Черна, а в книгата

на Пеньо Владимиров „Нова
Черна-перлата на крайдунавска златна Добруджа”
е описана историята на
селото ни.
За наша изненада в библиотеката идваха читатели,
които не са идвали до този
момент нито веднъж, други - с години не стъпвали
в читалнята. Ходихме и
на места, където се събират най-често - в Пенсионерския клуб. Това беше
особено важно, защото
там срещнахме хора от
различни етноси, възрастни
професионалисти и други,
които не биха дошли сами
в библиотеката.
Първите доброволци бяха
майка и дъщеря от ромски
произход, които се включиха в хигиенизирането
на библиотеката. Едната
вече няколко месеца работи, като хигиенист по
програма в читалището.
Те също за първи път посетиха библиотеката и
вече са редовни читатели
и потребители.
За наша радост в библиотеката се събират деца
от различни краища на
страната, за да прекарат
ваканциите при баба и
дядо. В доброволчеството
включих и децата. Те имаха за задача да посетят
домовете на своите баби
и техните съседи и да им
прочетат по един разказ
написан от местните творци. Носеха им книги и в
определен срок ги връщаха.
Малките доброволци информираха своите приятели,
познати, канеха тези, които познават, да посетят
библиотеката и им даваха
списък с литературата

предназначена за четене
през летния период по класове. Това помогна изключително много работата
на библиотекаря, защото
дойдоха много нови читатели-деца. Техни приятели
дойдоха на гости, за да
участват и те в работата
на библиотеката.Те имаха
възможност да изработят
списъци с необходимата
литература, която трябва
да прочетат и да я отпечатаме на нашето мултифункционално устройство.
Тук те се почувстваха като
редактори и оформители на
препоръчителните списъци.
По време на срещите ни с
доброволците разказвах по
една добра история за работата на библиотеката.
Това се отрази много добре
на децата-доброволци.
Други доброволци бяха
студентите, които помагаха на възрастните потребители да се справят с намирането на необходимата
информация от Интернет.
Те имат и идея за изработване на интернет страница
на библиотеката, която е в
процес на работа.
Строителни работници
помогнаха значително за
подобряване облика на библиотеката – подменена бе
дограмата в читалнята,
поставена е теракота в
читалнята и в част от
заемната.
Организирахме различни
културно-масови прояви
като: литературни четения, рецитации на детски
стихове, драматизации на
приказки, а прожекцията
на филм на мултимедия
стана седмична проява. В
края на лятната ваканция

подготвихме литературен
спектакъл „Едно лято в
библиотеката”, в който
участваха доброволците и
техните близки. За труда
си доброволците получиха
Грамоти от Читалищното
настоятелство.
Със събраните средства
децата-участници посетиха Детския отдел на библиотеката в Тутракан,
където се за познаха с
нейната дейност и със
забележителностите на
града.
Дейността на доброволците беше отразена
във вестник „Тутракански
глас” и на страницата на
читалището в социалната
мрежа „Фейсбук”.
Поддържането на контакт с доброволците е
много важен момент. Тези,
които живеят в друго населено място и нямат възможност да продължат да
работят за нас, им предоставяме възможност да
участват в празниците на
общността - празник на селото, приказен карнавал др.
Доброволците създават
положителна социална сре-

да за развитие на библиотеката като я превръщат
в единственото притегателно информационно място в нашето селище.
Така от проведените срещи по домовете, нашата
библиотека бе посетена
от читатели на възраст
над 60-80години. Те продължават и досега да идват.
От общо 82 срещи с хората по домовете библиотеката беше посетена от
52 души. От тях 17 станаха
читатели. Работата „от
врата на врата” за мен е
един изпитан метод , който
прилагам много отдавна и
винаги дава резултати.
Наличието на доброволци
в подкрепа на библиотеката е ключ към по-добри
резултати в дейността на
библиотеката. Те могат
да действат за създаване
на връзки между хората. И
най-важното, доброволците
могат да създадат положителна среда за развитие на
библиотеката като единствен информационен център, с което да я превърнат в най-привлекателното
място в населено място.

Любопитки

Жените са два пъти по- Хората, които си говорят сами били
по-умни от другите
мързеливи от мъжете

П

сихолози са установили, че хората, които си говорят сами са по-умни от другите. Масово вярване
е, че говоренето сам на себе си е запазена марка
на лудите, но се оказва, че същото би могло да важи и
за гениите. Учените Гари Лупян и Даниел Суингли забелязали, че някои хора си говорят сами, докато обикалят
из супермаркета в търсене на продуктите, които им
трябват. Специалистите решили да проведат поредица
от експерименти, за да разберат дали да си говориш сам
помага на концентрацията. При единия тест на доброволци били показани снимки на всевъзможни обекти от
ежедневието. След това участниците били помолени да
намерят един от видяните обекти. На всеки доброволец
бил показан лист с името на обекта, който трябва да

намери. Това трябвало да стане в пълна тишина. След
това, при нов тест с други обекти, била поставена
същата задача, но участниците трябвало постоянно да
повтарят на глас името на предмета, който търсят.
При всичките случаи обектите били намирани по-бързо,
когато хората повтаряли как се казва предметът. Проведен бил и втори експеримент, при който доброволците
трябвало да намерят определена стока в магазина. Условията били сходни като при първия тест. В началото
хората трябвало да мълчат, докато търсят обекта, а
после трябвало да повтарят на глас името. И тук било
доказано, че когато човек си говори сам се справя подобре с поставените задачи.
Източник: www.portal-silistra.eu

Какво да правите, ако не помните сънищата си

Ж

ените са два пъти
по-мързеливи от
мъжете, сочат резултатите от изследване
на учени от Орегонския
университет. За да стигнат до това заключение,
изследователите провели
експеримент с участието
на 1000 мъже и жени на
различна възраст. Всички
те носели прикрепен към
дрехите им акселерометър,
който изчислявал дневната
им физическа активност.
Оказало се, че представителите на силния пол били
два пъти по-активни от
жените. Те имали средно
около 30 минути дневно от

умерена до тежка физическа активност. За сравнение, при нежните създания
тези минути били почти
два пъти по-малко – 18.
Поради по-ниската физическа активност на жените,
при тях се наблюдавали
по-високи нива на лошия холестерол, по-високо кръвно
налягане и по-висок риск от
диабет от втори тип. Освен това, дамите по-често
страдали от депресия, както и от проблеми с наднорменото тегло и излишните
тлъстини в областта на
корема.
Източник: www.portalsilistra.eu

А

ко често ви се случва
на сутринта да не
помните какво сте
сънували, то по-добре увеличете консумацията на
банани, защото в тях има
витамин В6, който подобрява паметта и концентрацията. Това било установено
след редица направени проучвания със студенти. На
четирима от доброволците
била дадена доза от 100
милиграма витамин В6, на
други четирима – 250 милиграма, а на останалите
– плацебо. Студентите,
които приели най-високи Според учените ефектът киселините в серотонин,
дози, показали най-добри на витамин В6 се дължи на който стимулира мозъка
спомени от сънищата си. преобразуването на амино- по време на сън. Обикно-

вено човек сънува между 4
и 6 сънища, но рядко може
да си спомни всичките на
следващата сутрин или
се сеща само за част от
историите. Ако искате да
можете да възпроизведете
сънищата си на другия ден,
започнете да консумирате
повече банани и други храни, в които има витамин В6
– ядки, пълнозърнест хляб,
зеленчуци и т.н. Разбира се,
яжте тези продукти с мярка, защото прекомерната
употреба на банани може
да доведе до проблеми със
сърцето и безсъние.
Източник: www.portalsilistra.eu
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Сдружение "Роден край - село
Зафирово”
има удоволствието да Ви покани на
фолклорния събор

„Зафирово пее и танцува”
на 12 май 2012 г. от 10.00 часа
на площата пред Народно читалище
"Христо Ботев”, с. Зафирово.

Ако искате да почувствате магията
на българския фолклор, да откриете
неговите корени и да усетите
бъдещето му -

заповядайте на празника ни !

7

хоби
"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, помощно-тенически средства, ортези и др.

Търсете в сградата на
Болницата до Лабораторията
За справки: 0893 93 90 93

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

ВРЕМЕТО
В петък над западните райони, а в събота над Централна и Източна България ще се
развива купесто-дъждовна облачност, ще има
краткотрайни валежи и гръмотевици. Дневните
температури ще се понижат и максималните в
събота ще са между 22 и 27°.
В неделя времето ще е предимно слънчево.
След обяд ще има временни увеличения на облачността, почти без валежи.
В понеделник и вторник ще има по-значителни увеличения на облачността и на места
превалявания. Температурите ще се понижат с
още 1-2 градуса и максималните ще са предимно
между 20 и 25°.
В сряда над по-голямата част от страната
ще е слънчево, по-значителна облачност и превалявания ще има над крайните източни райони.
Дежурен синоптик: Анастасия КИРИЛОВА
www.weather.bg

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”,
"Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 - Община Тутракан - при проблеми
в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан
61 304 - Отдел “Закрила на детето”
60 311 - Горещ телефон на Дирекция
“Социално подпомагане”

Сканди

Място за
вашата
обява
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там, край реката...
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Адриатическа приказка
Анастасия ЯКОВА
много справочници
крайбрежието на Балканския полуостров и
дестинациите до Дубровник, авторите наричат
перлата на Адриатическо
море. Тези характеристики
привличат любопитството
на много туристи с мечтата непременно да го видят.
Точно с такава нагласа
тръгна групата туристи
от Тутракан с туроператорската фирма „Салвиния”
на Камелия Златанова - да
види крайбрежните градове на Черна гора - Будва
и Котор, и историческия
град Дубровник в Република
Хърватска.
Дълго бе пътуването през Сърбия като заобиколим Косово, преминаването,
на което е проблем, и да
стигнем до границата на
Черна гора.
Красотите на природата
накараха всеки да извади
фотоапарата, за да фиксира тези чудеса. Цялата
територия на Черна гора
е изпълнена от високи планини, най-значителната, от
които е Динарската. Пред
погледите ни се редуваха

В

дивни проломи, реки и езера. Пролетната зеленина
и приказните дефилета ни
омайваха с тайнствената

приказни килими, покрили
високите масиви. Върховете на планините бяха покрити с белоснежни одежди.

си красота. Преминахме
живописните реки Тара и
Морача и страшната река
Лим.
Удивителна гледка бе
каньонът Морача. Пътят
ни лъкатушеше покрай дълбоки пропасти, които бяха
страшни, но и красиви.
Разнообразните планински
цветя и храсти чертаеха

Учудвахме се на височината на железопътната
линия, която преминаваше
по високи мостове. Често
пътят ни преминаваше през
множество тунели. Нашите шофьори Тошко и Севи
с увереност и умение да
шофират ни вдъхваха спокойствие и ни осигуряваха
комфортна обстановка с

лека музика.
Преминахме и по панорамния път към столицата на
Черна гора – Подгорица.
Късно следобед стигнахме до крайморския град
Будва, където отседнахме
в хотел „Лоза” в близост
до морето.
Продължава в
следващия брой

Честит рожден/имен ден
4 май – д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на община
Тутракан
5 май – Десислава СПАСОВА, 11 б клас, СОУ „Йордан
Йовков”
6 май – Галина АНГЕЛОВА, Км. наместник, с. Малък
Преславец
9 май – Красимира ПЕЙЧЕВА, Гл.експерт „Инвестиционен контрол”, Община Тутракан
10 май – Стоян ЛЕКОВ, Областен директор на ЗК
„България”, гр. Тутракан

10 май – Дуся ДОНКОВА, пенсионерка, гр. Тутракан
10 май – Галя СТОЙЧЕВА, Гл. експерт „Общински сграден фонд”, Община Тутракан
10 май – Майя ТОДОРОВА, Ст. Спец. „Човешки ресурси”, Община Главиница
10 май – Ивелина АТАНАСОВА, Хигиенист, СОУ „Йордан Йовков”
6 май - Гергьовден - Георги, Гинка, Гергана, Галина
9 май - Ден на Европа; Ден на победата над хитлерофашизма

СМЯХ
Мъжът ми се върна от командировка. Веднага погледна под леглото,
а там - няма никой, и в гардероба - няма никой, и в банята... Дойде при
мен и ме погали с думите:
- Остаряваш, скъпа!
Вампир успокоява крещяща девойка:
- Стига си викала, ма! Аз само колкото да си изпия хапчето.

СУДОКУ

и да почерпят:

Мъжът отново избухва в сълзи: - Днес щяха да ме пуснат.
Спират Генко с колата късно вечертата.
- Моля, слезнете за алкохолен тест.
Генко слиза олюлявайки се и казва:
- Какъв алкохол ще тестваме...

Съобщение на аерогара: - Моля пътниците, които се завръщат от
Попитали радио Ереван:
екскурзията "Виж Неапол и умри!", да се подредят до стената на ба- Кое явление се среща по-често - умна блондинка или почтен гажното отделение!
митничар?
Радиото отговорило:
Поп се бръсне при бръснар. Като свършил, поискал да плати, но
- Щедър габровец...
бръснарят казал, че от Божи служител пари не взима. На другия ден
намерил пред вратата 7 жълтици. После дошъл за бръснене един буПевица пее арията "Ако бях птица..."
дист и историята се повторила. На сутринта бръснарят намерил пред
От залата се чува: - Ако имах пушка!
вратата 7 бисера. Накрая дошъл един равин. На другия ден намерил
пред бръснарницата 7 равини...
Една жена се събужда през нощта и чува мъжа й да ридае в кухнята.
Притеснена отива при него:
Двама евреи разговарят:
- Скъпи, какво е станало? - Мъжът започва още по-гласовито да
- А бе, Исак, кажи честно какво мислиш, ще излезе ли от Моше
плаче, да хълца…
добър търговец?
- Помниш ли кога... преди 20 години... баща ти ни хвана и ме запла- Бе то, че ще излезе, ще излезе, ама има още да учи!
ши... ... Или да се женим или ще ходя в затвора?
- Защо?
- Да спомням си. И какво?
- Защото все още, като връща ресто, плаче...
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