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е основан през 1962 г.
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Година LIII

5 - 11 март 2015 г.

Цена 0.60 лв.

В Общински съвет-Тутракан:

От Kmeta.bg:

Болницата отново на фокус

Кмет на месеца е
д-р Димитър Стефанов

Калина ГРЪНЧАРОВА
ɨɱɤɚɊɚɡɧɢɟɧɚɣɢɧɬɟ
ɪɟɫɧɚɬɚ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢ ɫɴɜɟɬ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɨɜɚɟɢɡɜɨɞɴɬɤɨɣɬɨ

Т

ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɢ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨ
ɪɟɞɨɜɧɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɧɚ 
ɮɟɜɪɭɚɪɢɂɦɟɧɧɨɬɨɝɚɜɚɫɟ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɞɟɛɚɬɩɨɩɨɜɞɢɝɧɚ
ɬɢ ɨɬ ɨɛɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɬɟɦɢ ɡɚɫɹɝɚɳɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ
ɉɨɬɨɱɤɢɬɟɨɬɨɫɧɨɜɧɢɹɞɧɟ

ɜɟɧ ɪɟɞ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɧɹɦɚ
ɞɢɫɤɭɫɢɢ ɚ ɫɚɦɨ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ
ɉɪɢɱɢɧɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɢ ɫɚɦɢɬɟ
ɦɟɫɬɧɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɫɬɢ
ɢɡɬɴɤɜɚɬ ɟ ɡɚɞɴɥɛɨɱɟɧɨɬɨ
ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɞɨɤɥɚɞɧɢɬɟ
ɡɚɩɢɫɤɢɩɨɜɪɟɦɟɧɚɡɚɫɟɞɚ

ɧɢɹɬɚɧɚɩɨɫɬɨɹɧɧɢɬɟɤɨɦɢɫɢɢ
ɩɪɟɞɯɨɠɞɚɳɢɫɟɫɢɢɬɟ
Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɫɟ
ɨɤɚɡɚɬɨɡɢɩɴɬɛɨɥɧɚɬɚɬɟɦɚ
ɡɚ ɞɢɫɤɭɫɢɹ ɉɪɟɞɢ ɬɨɜɚ ɬɹ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɚ ɢ ɜ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ
на стр. 3

Технологиите и младите художници
Университетски
преподавател
обучава
възпитаниците на
Школата по
изобразително
изкуство
Калина ГРЪНЧАРОВА
ордан Йорданов е
старши асистент в
катедра "Графичен
дизайн и визуални комуникации" към ВТУ "Св.Св.Кирил
и Методий". Преподава в

Й

на стр. 3

За втори път приемна в Тутракан
на депутата от ГЕРБ Алтимир Адамов
ɚɦɚɪɬ ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ ɨɬɞɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɜɌɭɬɪɚɤɚɧɜɨɮɢɫɚɧɚɉɉȽȿɊȻɧɚɭɥ
ɱɚɫɚ ɧɚɪɨɞɧɢɹɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɨɬ ȽȿɊȻ ɋɚɜɚɈɝɧɹɧɨɜʋɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɢɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹ
Ⱥɥɬɢɦɢɪ Ⱥɞɚɦɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɩɪɢɟɦɧɚ ɫ ɧɚɬɟɥ

Н

В СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

"Подари топъл обяд" или
благотворително за учениците
"Топъл обяд за децата
с ограничени финансови
възможности" се нарича
благотворителната ини-

циатива, осъществена в
навечерието на Празника на
мартеницата и пролетта
от учениците от полуинна стр. 8

на стр. 2

Скъпи дами,
честит празник!

Осми март е само още един повод да засвидетелстваме нашето уважение и признателност към вашата всеотдайност като майки, съпруги и дъщери!
Да благодарим за Вашата любов и
подкрепа и да Ви пожелаем да сте
винаги здрави и силни!
Нека са благословени Вашата
красота, нежност и доброта!
Желая на Вас и Вашите семейства здраве и щастливи дни,
изпълнени с вдъхновение и успехи!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Честит празник, мили дами!
Бъдете здрави и одухотворени! Бъдете смели и
дерзайте за сбъдване на мечтите си! Дарявайте и
излъчвайте любов, която да не крепи в трудните
житейски моменти!
Бъдете влюбени и обичани, защото само така
човек се чувства жив!
Вярвайте в себе си и подкрепяйте идеите за едно
по-добро бъдеще в нашето
общество така, както е
било винаги!
Данаил НИКОЛОВ,
Председател на ОбС-Тутракан

Мили дами,
Приемете нашите най-сърдечни и топли
поздрави по случай 8 март –
Международния ден на жената!
Нека настъпващата пролет Ви дари с
онази топлина, красота и женска сила,
които Ви правят вечни вдъхновителки и
покровителки на човешкия дух!

Честит празник!
Хюсеин ХАМДИ,
Кмет на Община Главиница
Сейфи САЛИМ,
Председател на ОбС-Главиница
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НОВИНИ
ПОЗДРАВ ЗА 3 МАРТ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
Областният управител
на област Силистра г-н
Стоян Бонев отправи поздрав до жителите на областта по повод 3 март
- Национален празник на
Република България. В него
се казва: "В навечерието
на 3 март историята ни
изправя пред поредното изпитание - да събудим духа
си на българи и родолюбци
и да си спомним онази мразовита зима на 1878 година, донесла изстраданото
Освобождение на България от турско робство.
Празнуваме свободата,
позволила родината ни да заеме достойно мястото
си в семейството на свободните и демократични
европейски държави. Днес, повече от всякога, сме
длъжни да помним и почитаме героите, дали живота
си за свободата ни. Днес, повече от всякога, трябва
да сме достойни за техния героизъм. Днес трябва да
сме отговорни за бъдещето на България! По повод
светлата дата приемете искрените ми поздравления
и пожелания за здраве, успех, благополучие и просперитет на всички вас, и на целия български народ!"
В специални поздравителни адреси представителят
на държавната власт в област Силистра отправи послания до общините в областта - Силистра, Тутракан,
Дулово, Алфатар, Главиница, Кайнарджа и Ситово, в
които се отчитат специфичните особености в исторически аспект на всяка от местните териториални
единици във връзка със 137-ата година от Освобождението на България.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ДЕНЯ
НА САМОДЕЕЦА
По повод 1 март - Ден на
любителското художествено творчество, областният управител Стоян
Бонев отправи поздравителен адрес до колективите в област Силистра.
В него се казва: "Уважаеми
самодейци, 1 март е Вашият специален ден, отреден
за празник на всички хора –
представители на различни
професии, с разнообразен
социален статус, възраст
и светоусещане, но обединени от любовта към
традиционното българско
и съвременното световно изкуство. Благодарение на
любителите на песента и танца, на театъра и рецитаторското майсторство, на рисуването и писането
на литературни творби миналото ни на древен народ
е съхранено във фолклора ни – атрактивен, магичен
и зареден с космическа енергия. Поздравяваме Ви от
все сърце и Ви желаем да продължавате да бъдете
оня извор на вдъхновение и красота, от който се пие
с упование, защото водата в него е най-сладка. На
добър час по пътя към всяко ново творческо предизвикателство!"
БЕЗРАБОТИЦАТА В СИЛИСТРЕНСКО Е ПОЧТИ 19%
Безработицата в Силистренска област през януари е
с близо 1% по-висока от края на миналата година. Това
сочат данните на Агенцията по заетостта. Нивото
за миналия месец е 18,8 на сто, като в Бюрата по
труда в региона са регистрирани 8 571 души – с 380
повече от декември.
Най-висока е безработицата в община Главиница –
41,4%, а най-ниска в Силистра – 10,6%. Почти всеки
втори на пазара на труда е с основно или по-ниско
образование, а безработните висшисти в Силистренско са 7 на сто.
В Бюрата по труда като търсещи работа са записани 591 души с намалена трудоспособност.
През януари в региона са обявени 339 работни места,
като най-много свободни позиции е имало в държавното управление, преработващата промишленост и
селското стопанство.
ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО"
ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ
ДФ "Земеделие" изплати още една субсидия по Мярка
4.1 „Развитие на рибарските области” в изпълнение
на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Проектът е за картиране
и популяризиране на Рибарска област „Главиница-Тутракан-Сливо поле“. Фирансовата подкрепа, която ще
получи бенефицента е в размер на 34 818 лв.
Мерките от Програмата се финансират от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР), като 75% от
средствата са европейски, а останалите 25% е национално съфинансиране.
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Работно посещение на делегация на
АДО "Дунав" в Сицилия
Д

елегация на АДО „Дунав“ беше на работно
посещение в Сицилия,
Италия, между 20 и 23 февруари 2015 г. Участници в
посещението бяха д-р Юлиян
Найденов – Кмет на Община Силистра, д-р Димитър
Стефанов – Кмет на Община Тутракан, Петър Петров
– Председател на Общинския Съвет на Община Долна Митрополия, Дамянка
Владимирова – Зам.-кмет
на Община Плевен и Мария Цанкова, Изпълнителен
директор на АДО „Дунав".
По време на официалните
срещи представителите
на АДО бяха придружавани
от Надежда Иванова, ръководител на Службата по
търговско-икономическите въпроси, Посолство на
Република България в Рим,
Италия.
Делегацията проведе среща в Кметството на град
Катания с представители
на Общината на Катания.
Срещата беше ръководена
от г-н Гирландо, съветник
по въпросите на бюджета.
Темите на срещата бяха

сътрудничество на местните власти в двете страни
в областите туризъм и
промотиране на нашите
градове и региони като
туристически дестинации,
добро управление и равен
достъп, и работа със заинтересованите страни за

икономическо развитие на
регионите. Обсъдени бяха
възможности за представяне на български продукти
и услуги на територията на
Република Италия и на Сицилия в частност, както и за
инвестиции в индустрията
и търговията. Кметовете

на Силистра и Тутракан д-р
Найденов и д-р Стефанов,
представиха своите общини
и потенциала за развитие
на туризма в общините и
Дунавския регион. Двете
страни очакват партньорство в изпълнението на
eвропейски проекти.

От Kmeta.bg:

Кмет на месеца е д-р Димитър Стефанов
от стр. 1 население“ е кметът на
Смолян Николай Мелемов.
За него гласуваха 59 % от
читателите на Kmeta.bg.
В категория „Община с
под 20 000 човека население“, победител стана
градоначалникът на Тутракан – Димитър Стефанов, с 52 %.
Малката дунавска община Тутракан и нейният
кмет Димитър Стефанов,
спечелиха овациите на хо-

радоначалниците на
Смолян и Тутракан
спечелиха "Кмет на
месеца" за февруари.
Темата, по която се
състезаваха градските
управници бе "Опазване на
регионалното културноисторическо наследство".
Победителят в конкурса „Кмет на месеца“ за
февруари в категория „Община с над 20 000 човека

Г

рата заради положеното
старание да поддържат
и популяризират историята си, са написали в
Портала на българските
общини Kmeta.bg., като
имат предвид Крепостта „Трансмариска", която
стана победител в конкурса "Чудесата на България" в края на 2014 г.,
и единственият по рода
си архитектурен резерват "Рибарска махала"

в Тутракан запазила в
автентичния вид възрожденските къщи, в които
някога са живели стотици
рибарски семейства.
Днес къщите ни разкриват бита и поминъка
на тези хора, неразривно
свързани с реката. Това
е също и единственото
в страната естествено
обособило се рибарско
селище.
“ТГ”

"Орфеева дарба" - новото предизвикателство пред малките певци от ОЦИД
Калина ГРЪНЧАРОВА
т 14 март до 22 март
т.г в София ще се
проведе XI Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство
„Орфеева дарба“, в който
ще вземат участие възпитаниците от вокалната
школа на музикалния педагог Доротея Бальовска
към Общински център за
извънучилищни дейностиТутракан.
"Този път в конкурса ще
участват най-малките
наши изпълнители - Вокалните формации "Усмивчица"
и "Слънчева усмивка", както
и индивидуални изпълнители. В 1-ва възрастова група
ще се състезава 6-годишната Пламена Пламенова, а
във втора възрастова група - осемгодишната Ивет
Димитрова. Ивет ще има
тежката задача да се състезава с над 100 деца от
цяла България, толкова са
се записали досега" - коментира участието Доротея
Бальовска.
Според регламента задължително се изпълнява
песен от български композитор, а участниците ще
бъдат разпределени в пет
възрастови групи - от 4 до

О

25-годишна възраст.
За членове на специализираните журита в съответните направления и
категории са привлечени
да участват изтъкнати
професори, доценти и преподаватели от НМА „Проф.
Панчо Владигеров“, СУ „Св.
Климент Охридски“, НБУ,
НМУ, БНР и др.
Наградният фонд вклйчва

Гран При „Орфеева дарба“;
медали и дипломи на НФ
„Орфеева дарба“ за I, II и III
място (по групи, направления и категории); поощрителни дипломи; дипломи
за педагози, художествени
ръководители; грамоти за
всички участници в конкурса.
Предвидени са и допълнителни награди за най-добро

изпълнение на народната
песен „Руфинка болна легнала“; най-добро изпълнение на пиеса от български
автор; най-млад участник в
конкурса и най-добър сценичен костюм.
Националният конкурс
"Орфеева дарба" се провежда под патронажа на
Столична община.
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В Общински съвет-Тутракан:

Болницата отново на фокус

от стр. 1 ɬɨɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟɫɬɚɧɚɹɫɧɨ
ɨɳɟɧɚɫɟɫɢɹɬɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɚɬɚɛɨɥɧɢɰɚɢɦɚ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɨɬ  ɦɥɧ ɥɜ
ɤɚɬɨ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɟ ɪɚɡɦɟɪɴɬ
ɧɚɞɴɥɠɢɦɨɬɨɤɴɦɇȺɉ
ɦɥɧɥɜɉɪɢɯɨɞɧɚɬɚɚɝɟɧɰɢɹ
ɧɚɥɚɝɚɢɭɛɢɣɫɬɜɟɧɚɧɚɤɚɡɚ
ɬɟɥɧɚɥɢɯɜɚȻɚɧɤɨɜɢɬɟ
ɫɦɟɬɤɢɫɚɡɚɩɨɪɢɪɚɧɢ
Ⱦɚɧɧɢɬɟ ɫɨɱɚɬ ɱɟ ɧɟɪɚɡ
ɩɥɚɬɟɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɧɚɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɫɚ ɧɚɬɪɭɩɚɧɢ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɚ  ɝ ɉɪɟɡ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɬɪɢɝɨɞɢɧɢɡɞɪɚɜ
ɧɨɬɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɟ ɭɫɩɹɥɨ
ɞɚɢɡɩɥɚɬɢɦɥɧɥɜɫɬɚɪɢ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɧɨ ɥɢɯɜɢɬɟ ɧɚ
ɇȺɉ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬ ɞɚ ɫɟ
ɬɪɴɝɧɟɧɚɩɪɟɞ
ɁɚɫɴɳɢɹɩɟɪɢɨɞɈɛɳɢɧɚ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɚɨɬ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɢ ɧɚɞ   ɯɢɥ
ɥɜɈɬɞɟɥɧɨɨɬɬɨɜɚɫɚɨɪɝɚ
ɧɢɡɢɪɚɧɚɬɚɨɬɧɟɹɛɥɚɝɨɬɜɨ

ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɜɧɟɫɟɧɨ ɨɬ ɩɪɟɞ
ɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
Ⱦɚɧɚɢɥ ɇɢɤɨɥɨɜ ɡɚ ɰɟɥɟɜɨ
ɪɚɡɯɨɞɜɚɧɟɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɬɚ
ɫɛɸɞɠɟɬɚɡɚɝɫɭɛɫɢɞɢɹ
ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ   ɥɜ ɡɚ
ÄɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ´ɢ ɫ ɪɚɡɩɪɟ
ɞɟɥɟɧɢɟɬɨɣɩɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹɬɚ
Ɍɚɤɚɨɬɬɹɯɡɚɏɢɪɭɪɝɢɹɳɟ
ɫɚ  ɯɢɥɥɜ ȼɴɬɪɟɲɧɨ ɨɬ
ɞɟɥɟɧɢɟ Ⱦɟɬɫɤɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɢɈȺɂɅɳɟɩɨɥɭɱɚɬɩɨɯɢɥ
ɥɜ ɚ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ  ɯɢɥɥɜ
ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɨ
ɩɪɟɰɟɧɤɚɧɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɹɬɧɚɛɨɥɧɢɰɚɬɚ
ɞɪ ɇɟɞɤɚ ɐɜɟɬɤɨɜɚ ɢɧɮɨɪ
ɦɢɪɚɩɪɢɧɰɢɩɚɥɚɱɟɡɞɪɚɜ
ɧɨɬɨɡɚɜɟɞɟɧɢɟɟɢɡɩɪɚɜɟɧɨ
ɩɪɟɞɞɜɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɚ
ɉɴɪɜɨɬɨ  ɨɬ ɦ ɞɟɤɟɦɜɪɢ
 ɝ Ɂɞɪɚɜɧɚɬɚ ɤɚɫɚ ɢɡ
ɩɥɚɳɚɨɬɡɚɪɚɛɨɬɟɧɨɬɨ
ɚɜɬɨɪɨɬɨɫɴɝɥɚɫɧɨɊɟɲɟɧɢɟ
ʋ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɤɢɹ ɫɴ
ɜɟɬɛɨɥɧɢɰɚɬɚɟɡɚɞɴɥɠɟɧɚ
ɞɚ ɩɥɚɳɚ ɧɚ ɇȺɉ ɫɭɦɢ ɧɟ
ɩɨɦɚɥɤɨ ɨɬ  ɨɬ ɡɚɪɚɛɨ
ɬɟɧɨɬɨɡɚɦɟɫɟɰɚ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɟ ɡɚ
ɫɟɞɚɜɚɥ ɧɹɤɨɥɤɨ ɩɴɬɢ ɢ ɟ
ɨɛɫɴɞɢɥ ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ Ɍɚɤɚ
ɫɟ ɫɬɢɝɚ ɞɨ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɥɟ
ɤɚɪɢɬɟɞɚɩɨɥɭɱɚɜɚɬɨɬ
ɦɟɫɟɱɧɨɬɨ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
Ɉɫɬɚɧɚɥɢɹɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɢ
ɩɨɦɨɳɟɧɩɟɪɫɨɧɚɥɳɟɩɨɥɭ
ɱɚɜɚɩɴɥɧɢɬɟɫɢɡɚɩɥɚɬɢ
ɉɨ ɤɥɢɧɢɱɧɢ ɩɴɬɟɤɢ ɛɨɥ
ɧɢɱɧɢɬɟɨɬɞɟɥɟɧɢɹɡɚɪɚɛɨɬ
ɜɚɬɦɟɫɟɱɧɨɩɨɯɢɥɥɜ
ɤɨɢɬɨɧɟɫɬɢɝɚɬɡɚɩɨɤɪɢɜɚɧɟ

ɪɢɬɟɥɧɚɤɚɦɩɚɧɢɹɡɚɪɟɦɨɧɬɚ
ɧɚ ȼɴɬɪɟɲɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢ
ɏɢɪɭɪɝɢɹɫɧɚɛɪɚɧɢɬɟɯɢɥ
ɥɜɢɩɪɨɟɤɬɴɬɫɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨ
ɮɢɧɧɚɫɢɪɚɧɟɡɚɦɥɧɥɜ
ɩɨɤɨɣɬɨɛɨɥɧɢɰɚɬɚɛɟɫɧɚɛ
ɞɟɧɚɫɚɞɟɤɜɚɬɧɚɩɨɫɥɟɞɟɧ
ɩɢɫɴɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɚɩɚɪɚ
ɬɭɪɚ ɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɬɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɪɟɦɨɧɬɢɪɚɧɢ
Ʉɚɬɨ ɳɪɚɭɫɢ ɡɚɪɨɜɢɥɢ
ɝɥɚɜɢɜɩɹɫɴɤɚɫɦɟȾɨɛɪɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɞɨɛɴɪ ɦɟ
ɧɢɞɠɦɴɧɬ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɧɚ
ɛɨɥɧɢɰɚɬɚȻɨɥɧɢɰɚɬɚɢɦɚ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ
Ȼɨɥɧɢɰɚɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɛɢɪɚɜɦɟɫɟɱɧɢɹɩɪɢɯɨɞ
ɬɟɡɢɢɩɨɞɨɛɧɢɢɡɪɟɱɟɧɢɹɫɟ
ɱɭɯɚɜɡɚɥɚɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬ
Ⱥɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ ɳɟ ɩɪɨ
ɞɴɥɠɢ ɫɨɜɚɥɤɢɬɟ ɩɨ ɜɢɫɨ
ɤɢɬɟ ɟɬɚɠɢ ɧɚ ɜɥɚɫɬɬɚ ɬɚɤɚ
ɤɚɤɬɨɢɞɨɫɟɝɚɝɨɟɩɪɚɜɢɥɡɚ
ɫɩɚɫɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚɬɚ ɜ
ɧɟɝɨɜɢɹɦɚɧɞɚɬ
Ɂɚ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɆȻȺɅ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɩɨɜɫɹɤɚɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬ
ɳɟɫɟɧɚɥɨɠɢɢɡɜɴɧɪɟɞɧɨɡɚ
ɫɟɞɚɧɢɟɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬ
Ⱥ ɢɧɚɱɟ ɧɚ ɫɟɫɢɹɬɚ ɛɹɯɚ
ɩɪɢɟɬɢɨɛɳɨɪɟɲɟɧɢɹɈɛ
ɳɢɧɫɤɢɬɟ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ ɋɚɲɤɨ
ɁɦɟɟɜɢɒɟɧɨɥɆɨɥɥɚɳɟɫɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɬɟɧɚɦɟɫɬɧɢɹ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɜ Ɉɛɳɢɧɫɤɚɬɚ
ɟɤɫɩɟɪɬɧɚɤɨɦɢɫɢɹɩɨɫɩɨɪɬ
Ɂɚɫɬɚɪɬɢɪɚɧɟɧɚɪɟɚɥɢɡɚ
ɰɢɹɬɚɧɚɩɪɨɟɤɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɧɢ ɨɬ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɨɪɢɛɚɪɫɬɜɨɛɟɞɚɞɟɧɨɫɴ
ɝɥɚɫɢɟɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɚ
ɨɬɩɭɫɧɟɛɟɡɥɢɯɜɟɧɢɡɚɟɦɢɧɚ

ɞɜɟɱɢɬɚɥɢɳɚɜɫɟɥɚɬɚɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚɢɋɬɚɪɨɫɟɥɨɫɴɨɬɜɟɬ
ɧɨɯɢɥɥɜɢɯɢɥɥɜ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɧɢɛɹɯɚɢɪɟɲɟ
ɧɢɹɬɚɩɨɞɨɤɥɚɞɧɢɬɟɡɚɩɢɫɤɢ
ɫɨɬɱɟɬɚɡɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɪɟɲɟ
ɧɢɹɬɚɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹɫɴɜɟɬɡɚ
ɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚɝɛɸɞɠɟɬ
ɧɚɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɝɤɨɢɬɨɩɪɟɞɥɨɠɢ
ɤɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɤɚɤɬɨɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɦɟɪɢɬɟɢ
ɩɚɫɢɳɚɬɚ
Ⱦɨɩɴɥɧɟɧɚ ɛɟ Ƚɨɞɢɲɧɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɪɚɡɩɨɪɟɠɞɚɧɟ ɫ ɢɦɨɬɢ ɨɛ
ɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɡɚɝ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɋɴɜɟɬɧɢɰɢɬɟɩɪɢɟɯɚɨɬɱɟɬ
ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɫɢ ɡɚ ɜɬɨɪɨɬɨ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɟɧɚɦɢɧɚɥɚɬɚɝɨɞɢ
ɧɚɢɩɥɚɧɡɚ,ɬɨɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ
ɧɚɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ
ɉɨ ɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɫɴɜɟɬɧɢɤɚ
ȼɟɪɝɢɥɊɭɫɟɜɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɹ
ɫɴɜɟɬɳɟɛɴɞɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ
ɫɩɪɚɜɤɚɡɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɧɚ
ɆȻȺɅɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɨ ɝɨɞɢɧɢ
ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɫ
ɤɨɢɬɨɟɛɢɥɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɚɨɬ
ɨɛɳɢɧɫɤɢɹɛɸɞɠɟɬɢɦɟɧɚɬɚ
ɧɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɢɬɟɧɚɛɨɥɧɢɰɚ
ɬɚɢɢɦɟɧɚɬɚɧɚɤɦɟɬɨɜɟɬɟ
Ɉɬ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ  ɝ
ɛɨɥɧɢɰɚɬɚ ɟ ɨɛɳɢɧɫɤɚ ɢ
ɫɩɪɚɜɤ ɚɬɚ ɳɟ ɩɪɨɫɥɟɞɢ
ɢɦɟɧɧɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɬ ɬɨɝɚɜɚ
ɞɨɝ
Средствата за болницата осигурени чрез проекти
на Общината също да
бъдат включени в справката предложи и общинският съветник Красимир
Петров.

Технологиите и младите художници
от стр. 1 викторизиране със софтуер
позволяващ това, след което и с растерни програми
или с други думи Кorel Drаw
и Photoshop. За три дни е
непосилно за тях да научат
всичко. Дори и при по-големите срещаме трудност
в университета - те са в
4-годишен курс на обучение
и даже тогава не успяват
да усвоят абсолютно всичкия материал. Затова ще
се постарая, за краткото
време, в което съм тук,
да вземат малко, но да го
усвоят на 100%."
За една интересна инициатива информира още
Йорданов. "В университета
имаме програма, по която
обикаляме училищата и
виждаме какви деца завършват. Свързано е и с
демографския срив първо и
второ - кадърните кадри,
които излизат от гимназиите са рядкост. Идеята
ни е да видим тяхната подготовка в предучилищна,

две направления - Изящен и
Педагогически профил. По
покана на Община Тутракан
и Общинския център за извънучилищни дейности, той
обучава три дни младите
художници от Школата по
изобразително изкуство
към ОЦИД. За това обучение ръководителят на
Школата Аурел Стоянов
информира още на откриването на изложбата "Арт
пристан" през миналия месец.
"Асистент съм на трима водещи преподаватели
в следните направления
"Шрифт", "Компютърни
мултимедийни програми",
"Графичен дизайн", "Плакат" и "Пространствено
оформление" - така се представи за читателите на
"ТГ" младият преподавател
Йордан Йорданов. За краткото време се надявам да
усвоим базисни методи за

НОВИНИ
ДЕЦА ОТ НОВА ЧЕРНА ЧЕТАТ В ЕФИРА НА
НАЦИОНАЛНОТО РАДИО

ɑɢɬɚɬɟɥɢɬɟ ɨɬ ɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɜ ɫɟɥɨ ɇɨɜɚ
ɑɟɪɧɚȾɢɦɟɧɚɋɬɚɧɱɟɜɚɨɬ9,,ɤɥɚɫɢȽɟɪɝɚɧɚȻɨɧɱɟɜɚɨɬ
,,,ɤɥɚɫɭɱɟɧɢɰɢɜɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɫ
ɤɥɚɫɧɢɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɝɠɚȻɨɣɱɟɜɚɢɝɠɚȼɟɧɟɬɚɄɨɧɫɭɥɨɜɚ
ɩɨɥɭɱɢɯɚɫɜɨɢɬɟɝɪɚɦɨɬɢɡɚɭɱɚɫɬɢɟɜɪɚɞɢɨɤɨɧɤɭɪɫɚȾɟɰɚ
ɱɟɬɚɬɜɟɮɢɪɚɧɚȻɇɊ
ɑɢɬɚɥɢɳɧɨɬɨ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɨ ɫɴɪɞɟɱɧɨ ɢɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢ
ɡɚɞɨɫɬɨɣɧɨɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɢɢɦɩɨɠɟɥɚɧɨɜɢ
ɭɱɚɫɬɢɹɢɭɫɩɟɯɜɭɱɢɥɢɳɟ
Ƚɪɚɦɨɬɢɬɟɛɹɯɚɜɪɴɱɟɧɢɨɬɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹɜɧɨɜɨɱɟɪɧɟɧ
ɫɤɨɬɨɱɢɬɚɥɢɳɟȼɚɫɢɥɃɨɪɞɚɧɨɜɊɚɞɤɚɋɬɟɮɚɧɨɜɚ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО ЗОП
Община Тутракан информира, че в Регистъра на
обществените поръчки на Агенцията за обществени
поръчки с УИН №9039319 на 27 февруари 2015 г. е публикувана публична покана с предмет на поръчката по чл.
14, ал.4 от ЗОП - "Извършване на услуги по дезинсекция
и дезакаризация на територията на община Тутракан".
Възложителят е предоставил пълен достъп до документацията на интернет-страницата на Община
Тутракан - www.tutrakan.egov.bg, "Профил на купувача".
Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в
Община Тутракан - гр. Тутракан, ул. "Трансмариска" 31
до 17:00 часа на 13 март 2015 г. вкл.
ПОЧИВНИ ДНИ
Неработният и неучебен 2-ри март 2015 г. ще бъде
отработен на 21 март, събота.
Следващите четири почивни дни ще са за Великден.
Тази година Възкресение Христово се пада на 12 април
и така ваканцията ще е от 10 април - Разпети петък,
до 13 април, понеделник. Тези дни са неработни според
Кодекса на труда и не се отработват.
ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ
ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɚ Äɲɢɪɨɤɨɨɛɯɜɚɬɟɧ ɤɨɧ
ɬɪɨɥ´ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɮɟɜɪɭɚɪɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɊɍɧɚ
ɆȼɊɌɭɬɪɚɤɚɧɫɨɱɢɫɩɪɚɜɤɚɧɚɫɚɣɬɚɧɚɈȾɧɚɆȼɊɋɢ
ɥɢɫɬɪɚɈɬɞɨɱɚɫɚɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚɫɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɩɴɬ,,
ɤɦÄɄɉɉ±ɉɟɬɪɨɥɚɨɬɞɨɱɚɫɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɬɨ
ɫɟɢɡɜɴɪɲɜɢɜɝɪɚɞȽɥɚɜɢɧɢɰɚɧɚɭɥȼɢɬɨɲɚɞɨɫɬɚɪɚɚɜ
ɬɨɝɚɪɚɈɫɧɨɜɧɢɬɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɚɩɨɁɚɤɨɧɚ
ɡɚɞɜɢɠɟɧɢɟɩɨɩɴɬɢɳɚɬɚɢɄɨɞɟɤɫɚɡɚɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɟɬɨ
КРИМИНАЛЕ
81-годишен жител на Тутракан е станал поредната
жертва на телефонна измама. Той повярвал на обаждане, че дъщеря му се нуждае от средства за спешно
лечение и доброволно предал сумата от 3 хил.лв. на
мним санитар. Образувано е досъдебно производство.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31
училищна възраст и когато
дойдат в университета, да
бъдат едни по-подготвени
кадри, за да може излизайки
от нашия университет да
са завършени професионалисти".
Припомням, че възпитаниците на Школата по
изобразително изкуство

към ОЦИД през годините са
доказали своите качества
най-напред с участията си
в различни изложби, после
с приема в престижни университетски специалности като "Изобразително
изкуство" и "Архитектура"
и след това с добра професионална реализация.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Тутракан информира гражданите на общината, че във връзка с изготвяне на
избирателни списъци за предстоящите през есента
избори за избиране на общински съветници и кметове,
е необходимо да се актуализират настоящите адреси в
чужбина. В противен случай настоящият адрес остава
в чужбина и няма да може да се гласува на изборите
през есента – условието е да са живели най-малко през
последните 6 месеца в съответното населено място.
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МАРТЕНСКИ

ПРАЗНИЦИ

Денят на самодееца е празник
на българския талант
Дончо ДОНЧЕВ, Секретар
на НЧ "Освобождение-1940 г.",
с. Сокол
ърви март обикновено
свързваме с Баба Марта,
която е символ на пролетта и носи пожелание за здраве,
но Денят на самодееца е един
чудесен празник за хората, които
не жалят време и сили, за да
работят за запазването на българските традиции и обичаи. На
този ден празнуват хората, които
са свързани с една любов - любовта към изкуството. Хората,
които имат дарба и потребност да
я развиват. Естественото място за
тях е Читалището. Наглед ние сме
като всички вас, но у нас има едно
огънче, което не ни дава мира. И
ден след ден ние не щадим време
и сили, за да правим делника на
хората около нас по-красив със
слово, музика и песни.
С много настроение и положителни емоции самодейците
към НЧ "Освобождение – 1940
г.” в с. Сокол празнуваха Деня на
самодееца. Нашето читалище се
посещава обикновено от 25 – 27
самодейци, които са разпределени
в две основни групи. Работата и
ангажиментите със самодейците
без колебание може да се отчете
като целогодишна, тъй като се работи едновременно по две основни
направления – читалищна дейност
свързана с изяви и на пенсионерите самодейци. Общата работа със
самодейците от двете групи ни
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Баба Марта бързала,
мартеници вързала!

П

дава възможност да сформираме
един общ колектив от таланти, в
който самодейците взаимно се
запълват и лесно се комплектова
концертна програма повече от два
часа. Тези две групи участват в
няколко жанра - акапелно пеене,
обработени народни песни, автентични народни песни, пресъздаване на български народни обичаи,
художествено слово, автентични
народни танци и хумористични
скечове.
Читалището работи само с местни специалисти, които от своя
страна работят едновременно със
самодейците при пенсионерския
клуб и учениците от основното
училище. За тази цел безвъзмезд-

Да запазим традициите живи

училищната библиотека с
възпитаниците на Деана
Маринова – класен ръководител на 1б клас в СОУ "Христо
Ботев", проведохме интерактивен
урок, посветен на мартеницата и
характерните особености на този
красив и полезен български обичай, който бележи края на зимата
и очакването на пролетта.
Първокласниците бяха очаровани от видео клиповете, които ги
запознаха с легендата за мартеницата и родопската легенда за Пижо
и Пенда. Научиха от народните поверия защо баба Марта понякога е
усмихната и добронамерена, а друг

В

тази година младежите от ПП ГЕРБ-Тутракан закичиха мънички и големи с мартенички за здраве
и подариха националния флаг.
Те посетиха още децата в Детско отделение на МБАЛТутракан
и възрастните хора в Дома за стари хора. “ТГ”
всички самодейци и читалищни
служители за участието им в мероприятията, на кмета на с. Сокол
- Иванка Дончева, за огромния им
принос и подкрепа, и пожелавайки
много здраве поднесе на всеки
мартеница.
Денят на самодееца е празник
на българския талант, на българския дух, на българската култура.
Празник, толкова необходим днес
за запазване на българската традиция, фолклор и бит.
Признателност и преклонение
пред Вашия талант и дело, уважаеми самодейци. Поздравления за
това, че не угасва Вашият ентусиазъм и Вашата енергия!

И

път е непредвидимо зла.
Първи март децата свързват с
пожелания за здраве и плодородие. За тях празникът е символ на
пролетта. Момичетата и момчетата
слушаха и пяха с удоволствие песни за баба Марта и мартеничките.
Гатанките, четенето - също не ги
затрудниха. А празничните картинки за оцветяване им доставиха
истинска радост и удоволствие.
Приятно е да общуваме и работим с любознателни и старателни
ученици, които ценят корените и
традициите си и се стараят да ги
запазят живи.
Анка КОЗАРЕВА

но се предоставя необходимата
техническа и материална база на
читалището. През изминалата 2014
г., самодейците от читалището в с.
Сокол, имат участия в 5 местни и
общински изяви, 4 областни и 1
национална изяви. Националната
изява е в МФФ „Празник на националната носия и народни обичаи"
в с. Рибарица, където бе завоювана
най–голямата награда. Тя беше
спечелена на база комплексно
класиране, като станахме носители
на званието"Най-голям пазител на
българския фолклор".
По случай празника на самодееца приветствие отправи Николина
Владимирова - председател на
читалището, която благодари на

Мартеници бели и червени...
"Изключително радостни сме
да Ви поздравим с един от найхубавите български празници – 1
март, чиито корени идват от древните ритуали на прабългарите за
пробуждане на пролетните сили"
- казват от читалище "Янко Забунов 1957 г." и филиална детска
група „Славейче” в с. Черногор.
Те осъществиха една съвместна
инициатива, която зарадва всички
от селото.
Баба Марта - Димитринка Георгиева (домакин в детската градина), заедно в малките Берфин
и Илкай завързаха бяло-червени
мартеници на всички, които срещнаха по улиците и им пожелаха
здраве, радост, успехи и късмет.
Специално посещение Баба Марта
направи в кабинета на Йозджан
Юмеров - кмет на с. Черногор,
който връчи Поздравителен адрес

Традиции
ɪɟɬɨɤɥɚɫɧɢɰɢ ɨɬ Ɉɍ
´ɋɜɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨ
ɞɢɣɫɋɨɤɨɥɨɛɳɢɧɚ
Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɩɨɫɟɬɢɯɚ Ⱦɧɟɜɟɧ
ɰɟɧɬɴɪ ɡɚ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɯɨɪɚ ɫ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɜɫɟɥɨɬɨɆɟɠɞɭ
ɦɥɚɞɢɢɫɬɚɪɢɫɟɪɚɡɦɟɧɢɯɚ
ɦɚɪɬɟɧɢɰɢ ɭɫɭɤɚɧɢ ɨɬ ɛɟɥɢ
ɢɱɟɪɜɟɧɢɤɨɧɰɢɩɨɨɛɢɱɚɹɫ
ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɁɚɟɞɧɨɫɟɩɨɡɞɪɚ
ɜɢɯɚɫɜɢɦɚɪɬɠɢɡɧɟɧɚɢ
ɫɢɥɧɚɧɚɪɨɞɧɚɬɪɚɞɢɰɢɹɡɚ
ɪɟɠɞɚɳɚɫɟɧɟɪɝɢɹɢɧɚɞɟɠ
ɞɚ ɞɚɪɹɜɚɳɚ ɨɛɢɱ ɢ ɡɞɪɚɜɟ
ɡɚɦɥɚɞɢɢɫɬɚɪɢ

Т

за празника на детското заведение.
Първи март е празник и на самодейното творчество! "За нас това,
което творим в читалището, за да
радваме близки и приятели си е
такова – и най-вече творчество,
сподели секретарят на културната

институция в с. Черногор Марияна
Нацова. Затова честитим и този
празник и пожелаваме на всички
самодейци нестихващо вдъхновение от малките неща в живота, за
запазване на българския дух!"

Ɍɚɡɢ ɫɪɟɳɚ ɧɟ ɟ ɩɴɪɜɚ
ȼɟɱɟɬɪɢɝɨɞɢɧɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚ
ɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɢ ɫɪɟɳɢɬɟ
ɦɟɠɞɭ ɞɟɰɚɬɚ ɢ ɯɨɪɚɬɚ ɨɬ
ɐɟɧɬɴɪɚɁɚɜɫɟɤɢɩɪɚɡɧɢɤɬɟ
ɫɚɡɚɟɞɧɨɆɚɥɤɢɬɟɝɢɪɚɞɜɚɬ

ɫɩɟɫɧɢɫɬɢɯɨɜɟɢɬɚɧɰɢɋɴɡ
ɞɚɜɚɫɟɯɚɪɦɨɧɢɹɦɟɠɞɭɞɟɰɚ
ɢ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɬɚɤɚ ɦɚɥɤɢɬɟ
ɱɟɪɩɹɬ ɦɴɞɪɨɫɬ ɢ ɠɢɬɟɣɫɤɢ
ɨɩɢɬ
ɄɄɊɍɆɈȼȺ

“ТГ”

Ⱦ ɟ ɰɚɬɚ  ɢɡɧ ɟ 
ɫɨɯɚ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ
ɨɬ ɐɟɧɬɴɪɚ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɚ ɫ ɩɢɟɫɤɚ
ɫɬɢɯɨɜɟ ɩɟɫɧɢ
ɡɚ Ȼɚɛɚ Ɇɚɪɬɚ ɢ
ɱɚɤɚɧɚɬɚ ɉɪɨɥɟɬ
Ɋɚɡɤɚɡɚɯɚ ɫɟ ɢɫ
ɬɨɪɢɢ ɡɚ ɞɨɛɪɚ
ɬɚ ɢ ɥɸɬɚ Ȼɚɛɚ
ɆɚɪɬɚɊɚɡɦɟɧɢɯɚ
ɫɟ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɟ ɳɚɫɬɢɟ
ɢ ɤɴɫɦɟɬ Ⱦɟɰɚɬɚ
ɩɨɥɭɱɢɯɚ ɢ ɩɪɨ
ɥɟɬɧɢɤɨɲɧɢɱɤɢɫ
ɥɚɤɨɦɫɬɜɚ
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3-ТИ МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Да живее България!

Калина ГРЪНЧАРОВА
3-ти март 2015 г., 19:00 часа,
Тутракан...
Десетки тутраканци се стекоха
в парк "Христо Ботев", където
се състоя тържествената заряпроверка по повод националния
празник на България, в която
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тази дума, дали пет века е чакал
при най-тежка робия, задъхан и
непреклонен, посичан и оцелял,
едно дело, една мечта, едничък
изход - освобождение! - каза в
словото си кметът на Тутракан
д-р Димитър Стефанов. Не
зная дали друга национална
революция е носила върху знамето си такава страховита и
величава алтернатива "Свобода
или смърт"!
Затова българинът влага такъв съдбовен смисъл в тази
единствена дума - Освобождение! Защото го доживя! И не го
получи даром!"
"Празнуваме свободата, позволила родината ни да заеме
достойно мястото си в семейството на свободните и демократични европейски държави.
Днес, повече от всякога, сме
длъжни да помним и почитаме

към утвърждаването на България за суверенна държава.
Далечното и близко минало
на Тутракан са неделима част
от съдбата на отечеството ни.
3 март 1978 г. е онази светла
дата, която носи радостната
вест от Сан Стефано за края

героите, дали живота си за
свободата ни. Днес, повече от
всякога, трябва да сме достойни
за техния героизъм. Днес трябва
да сме отговорни за бъдещето
на България!" - каза в поздравителното си слово от името на
областния управител неговият
заместник Янка Господинова.
Присъстващите почетоха с
минута мълчание паметта на героите, а венци на признателност
бяха поднесени пред паметника
на загиналите във войните тут-

раканци и пред бюст-паметника
на Ботев от Община Тутракан,
Областния управител, народният представител от ГЕРБ Алтимир Адамов, Исторически
музей, НЧ "Н.Й.Вапцаров", Областен военен отдел-Силистра,
Областен военен отдел-Търговище, СОУ "Йордан Йовков", СОУ
"Христо Ботев", ПП ГЕРБ, БСП и
Патриотичен фронт.
Празникът завърши със заря и
изпълнения на танцова формация "Фламинго 98" от гр. Русе.

137 години Свободна България

участваха Мемориалната чета
"Таньо войвода", дружество
"Традиция" - Силистра, представителни блокове от СОУ "Йордан
Йовков" и СОУ "Христо Ботев".
Сред официалните лица на
празника бяха областният управител Стоян Бонев и неговите
заместници Янка Господинова и
Младен Минчев.
Преди 137 години на този ден
са направени първите стъпки

Под това мото премина тържествения концерт
организиран от НЧ "Н.Й.Вапцаров" на 2 март.
"Много емоция, песни, танци изпълниха залата на
НЧ "Н.Й.Вапцаров 1873", гр. Тутракан в навечерието
на Националния празник - 3-ти март. Самодейците
се раздадоха до край в своите изпълнения, с което
изразиха своето преклонение пред величието на подвига, написа във Фейсбук секретарят на читалището
Светлана Петкова. Уважение към празника, уважение към публиката, която дълго аплодира на крака
таланта на участниците и ги мотивира да дадат
най-доброто от себе си.
Честит празник, пазители на българското! Честит празник на самодейците на нашето читалище,
на вярната ни публика и на служителите на НЧ
"Н.Й.Вапцаров 1873", гр. Тутракан, без които нищо
нямаше да е същото!
Целта и мисията на читалището е да задоволява
културните потребности на обществото. Благодарим на всички, които имат потребност да са част
от нашата публика и с аплодисментите и присъствието си уважават и осмислят труда на самодейците
и служителите!
Културата не е за всеки! Бъдете свободни не само
тялом, а и духом! Бъдете благословени!"

на робството, надежда за мир,
ред, сигурност и единство на
българския народ.
137 години ние отдаваме
нашата признателност, преклонение, чест и слава на загиналите за Освобождението руски,
румънски и финландски войни
и български опълченци. Сред тях
и 30 тутраканци!
"Не зная дали друг народ влага такъв разтърсващ смисъл в

В СОУ „Христо Ботев" - Тутракан

З Март - национален ден на самосъзнание и гордост Възстановка на история

навечерието на Националния празник на
България, съвместно с
Румяна Статева – класен ръководител на IIIб клас, организирахме и проведохме в училищната библиотека интерактивен
урок по родолюбие за нейните
любознателни третокласници.
Децата с интерес проследиха
презентация и видео клип, припомнящи ни откога се празнува
3 март като национален празник, хода на руско-турската

В

освободителна война, къде
се водят най-големите боеве,
защитата на Самарското знаме
от руси и българи. Слушаха
внимателно спомените на Самарското знаме от разказа на
Ангел Каралийчев и одата на
Иван Вазов „Опълченците на
Шипка“, изпълнена великолепно от незабравимия Константин Кисимов. Разпознаха
ликовете и прочетоха мисли на
загиналите борци за народна
свобода… Бързо се ориенти-

раха и посочиха
паметниците,
издигнати от
признателните поколения
в тяхна чест на
връх Шипка, в
Плевен, Стара
Загора, София.
Пяха в чест на
героите „Къде
си, вярна, ти,
любов народна“
от Добри Чинтулов. Уважиха
символите на
България. Показаха, че са
патриоти и обичат своята мила
родина, пеейки
химна на България. Четоха изразително, с
патос стихове от български
поети, посветени на националния празник. Почетоха паметта
на всички знайни и незнайни
воини, отдали живота си за
нашата свобода.
Гордеем се, че сме българи!
Щастливи сме, че сме свободни! Нека не забравяме цената
на свободата и нашата славна
история!
Анка КОЗАРЕВА

ълъг беше твоят път към
свободата, Българийо!
Страшен! Кървав! През
хиляди премеждия, през хиляди
страдания, през хиляди смърти.
Героичен и славен, осеян с безброй подвизи. Страдали другите
народи, изпитвали робството,
какво означава макар и само един
робски ден? Запитал ли се е някой
някога колко са робските дни на
България! 175 900! Трудно е да си
представим как можа да издържиш, да оживееш, да се възродиш,
майчице Българийо! Твоят път към
свободата е път към безсмъртието!
С тези думи започна тържеството в СОУ “Христо Ботев“ посветено
на 137-годишнина от Освобождението. След химна на България
слово произнесе Дияна Станкова,
директор на училището. Танцът

Д

„Русинка“ изпълнен от клуб „Мажоретки-кокетки" от IIIа клас даде
начало на възстановката посветена
на Освобождението. Ученици и
танцова формация „Детелини“

ни пренесоха в българската градска действителност през 1876 г.
Въстаници, граждани и учениците
станаха свидетели на пробата
на черешовото топче, за което
бяха известени от Боримечката.
В завързалото се сражение турците бяха прогонени от града ни.
Радостното събитие завърши с
хоро, на което се заловиха всички
участници и ученици.
Благодарност отправяме към ТФ
“Детелини“ и представителите на
СОУ “Христо Ботев“, град Исперих
/осигурили гърмящото топче/, с
които имаме шефство за участието
във възстановката.
Маргарита ДИМИТРОВА,
Ръководител на
Клуб „ Краезнание“
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ОБЩЕСТВО

поетично поетично
Андриан
ВАСИЛЕВ
гр. Русе

Жена
Бъди благословена!
За това, че
зад ралото
през времето вървя
и за това, че
пееш, като плачеш
във песните
на моята земя!
Че с мен си ти
от люлката до гроба,
че обичта ти
всичко надживя,
че в мрака нежен в твоята утроба
и моето безсмъртие изгря,
за думите "Обичам те!" и "Мамо”,
които първа чула си от мен
и че с глава на крехкото ти рамо
от дълъг път
заспивам уморен,
до тук за всичко
честно разделено,
за твоята спокойна топлина
и просто за това,
че си Жена,
бъди,
бъди благословена!

Прогноза за времето през март
Астрономическа справка:
началото на месеца
Слънцето изгрява в
07 ч. и 03 мин. и залязва в 18 ч. и 16 мин. Продължителността на деня
е 11 ч. и 13 мин В края на
месеца Слънцето изгрява
в 07 ч. и 11 мин. и залязва
в 19 ч. и 51 мин. Продължителността на деня е 12 ч.
и 40 мин.
Фазите на Луната през месеца
са: 5.03 — пълнолуние, 13.03 —
последна четвърт, 20.03 – новолуние, 27.03 първа четвърт.
На 20-ти март – Пълно слънчево
затъмнение, видимо в България;
На 21-ви март в 00:45 – Пролетно равноденствие;
На 29-ти март в 03:00 часа преминаваме към лятно часово време
(Местим стрелките на часовника с
един час напред.).
Климатична справка:
През март се осъществява преходът от зимата към пролетта. Увеличението на продължителността
на деня и слънчевото греене водят
до чувствително повишение на
температурите, а мъглите са рядко
явление. Средно в равнините 3-4
дни вали сняг. Март е месец характерен с големи аномалии и резки
промени на времето. В някои
години нахлуванията на арктичен
въздух са толкова интензивни, че
температурите са типично зимни,
със снеговалежи. Друг път времето е типично пролетно, а при
нахлувания на тропичен въздух
температурите стават почти летни
– около и над 30 градуса.

В

ПРОГНОЗА:
ази година през март
се очаква средната
месечна температура да бъде около нормата,
която в Северна България
и високите полета е между
3 и 6 градуса, по Черноморието и в Южна България

Т

– между 5 и 8 градуса, а в
планините – между минус 7
и минус 1 градус.
Месечната сума на валежите
ще бъде около нормата, която
в равнините е между 30 и 60 л/
кв.м, в планините – между 60 и
100 л/кв.м.
Най-ниските температури през
март ще бъдат между минус 8 и
минус 3 градуса, а най-високите
– между 17 и 22 градуса.
Март ще започне с облачно
време на места със слаби превалявания от дъжд, в планините
– от сняг. През периода 2-4-ти
март валежи не се очакват, облачността ще се разкъса на места
ще намалее до слънчево време.
Температурите ще се повишат. От
5 до 10-ти март ще има валежи, на
места значителни. Температурите
чувствително ще се понижат и на
много места в равнините дъждът
ще премине в сняг.
През първата половина от второто десетдневие ще бъде относително студено, предимно облачно
и на отделни места ще превалява
слаб сняг. През втората половина
от периода температурите ще се
повишат. Условия за превалявания
има около 16-ти и 20-ти март.
В началото на третото десетдневие температурите относително
ще се понижат, отново ще има
валежи от дъжд, които в Предбалкана и по високите полета ще
преминават в сняг. През втората
половина на периода температурите ще се повишат. Превалявания,
предимно от дъжд, ще има около
25-ти и в края на месеца.
¦Ì¼ÍÄÈÄÌ®ª¡
ÍÄÉÊËÎÄÆ¾©¤¨±©
Йордан ЧЕШМЕДЖИЕВ,
ÈÁÎÁÊÌÊÇÊ¿©¤¨±©
©¼ÒÄÊÉ¼ÇÁÉÄÉÍÎÄÎÏÎËÊÈÁÎÁÊÌÊÇÊ¿ÄÛÄÑÄÀÌÊÇÊ¿ÄÛËÌÄ©
филиал Варна
Метеорологична обсерватория
ÄÇÄÍÎÌ¼
®ÁÇÁÐÊÉÄÃ¼ÄÉÐÊÌÈ¼ÒÄÛ
0900 15944; GSM: 0886262748
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Метеолюбопитки за м. март
в Силистренско

Димитър
ДИМИТРОВ
с. Шуменци

Сърце
Сърце на длан на тебе мила давам,
с обич вярна, свят на хиляди мечти!
Живот чудесен с песен ти дарявам,
В храм копнежен да живеем аз и ти!
Сърце… сърце от обич ти пропито,
в тъга и страстна мъка биеш лудо!
„Защо?" - ме питаш, плачеш в мене скрито.
Защо я няма тя, жената – чудо?
Защо ме съдиш в любовта греховна ,
родена в тебе, в младост пропиляна?
Защо ме мамиш в чувствата върховни,
…нима ще срещна обич нежелана?

рез 1952 година на
7-ми и 8-ми март
снежната покривка
в Североизточна България
достигнала до 60-70 см, а
преспите – до 1.5-2м и било
прекъснато железопътното
движение; около 10-ти температурите се понижили до
минус 20 – минус 22 градуса,
но през последните дни на
месеца, в Източна България имало гръмотевични
бури и слаби градушки, а

П

термометрите в Северна
България, вече показвали
летни температури между
27 и 32 градуса.
През 1992 на 19-ти март
в следствие на интензивни
снеговалежи в Тутраканска,
Дуловска, Ситовска и Кайнарджанска община снежната покривка достигнала
35-40 см и поради силни
ветрове били затворени
пътищата и прекъснати
електропроводи.

Сърце… сърце, единствен мой приятел,
запей отново, радвай се не спирай!
В света на чара, с хора непознати,
бори се, побеждавай… не умирай!
Воювай!... рицар ти бъди без броня!
Тръгни с открито чело ти към нея!
Не се плаши, мигът е твой исконен,
дарявай с обич твойта Дулсинея!

29 април - 3 май 2015 г.
Екскурзия с автобус - 5 дни/3 нощувки

Венеция - Падуа - Верона
BULGARIAN POSTS Ltd - ОПС СИЛИСТРА

44-ти епистоларен
конкурс за млади хора
Всяка година Международното бюро на Всемирния
пощенски съюз организира епистоларен конкурс за
млади хора с цел да се мотивират младите хора да
разберат важната роля на писмото като средство за
комуникация и да се подхрани тяхната привързаност
към писмовната кореспонденция.
Темата на конкурса за 2015 година е “Разкажете
ни за света, в който искате да израснете”. Темата
е свързана с факта, че ООН подготвя програмата
си за устойчиво развитие след 2015 година, която
се основава на постигнатия значителен напредък по
отношение на образованието, продължителността на
живота, бедността, справедливостта, достойнството
и мира. "Български пощи" ЕАД разработи правила, по
които да бъде организиран и проведен епистоларния
конкурс за млади хора в България:
- В епистоларния конкурс могат да участват млади
хора до 15 години.
- Международното бюро на ВПС не приема директно
писма от училища или частни лица, а само от пощенските оператори на различните държави
- Всеки участник е необходимо да напише своето
съчинение под формата на писмо/ с обръщение, с адрес
на получателя и подателя, поздрави, подпис/, което да
съдържа не по-малко от 800 пълноправни думи. Съчинението трябва стриктно да отговаря на зададената
тема. Авторите следва да се въздържат от изтъкването на всякакви политически и религиозни мнения.
- Писмата трябва да се изпратят до 31 март 2015 г.
на адрес: "Български пощи" ЕАД, Дирекция “Управление
на проекти и търговска дейност" ул. "Акад. Стефан
Младенов" № 1, блок 31, 1700 София. /за епистоларния
конкурс на ВПС/
- Всяко едно писмо ще бъде допуснато до участие
в конкурса, ако е придружено с информация за трите
имена на автора, неговата възраст и пол, име на населеното място и адрес, име и адрес на училището,
клас, копие от ученическата карта и тел. за връзка.
Получените писма ще бъдат оценени от комисия,
която ще избере три съчинения, съответно на първо,
второ и трето място, а също така ще определи и
две писма за поощрителни награди. Победителите ще
получат грамота и предметна награда. Наградите
ще бъдат връчени на 9 октомври – Световния ден на
пощата.
Писмото, спечелило първа награда, ще бъде преведено
и изпратено до Международното бюро на Всемирния
пощенски съюз за участие в световния епистоларен
конкурс.

Програма
1-ви ден: Отпътуване в 20:00 ч. от Тутракан към Любляна,
Словения
2-ри ден: Пристигане в Любляна. Настаняване в хотел. Пешеходна разходка - крайбрежната алея на р. Любляница, централния
площад с францисканската църква "Благовещение". Свободно
време. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. Отпътуване за Венеция – пътуване с корабче от Пунта Сабиони до Венеция. Туристическа програма:
площад "Сан Марко", едноименната базилика, Камбанарията, Дворецът на дожите; Мостът на въздишките. Разходка
до моста "Риалто" . По желание посещение на “Двореца на
Дожите". Свободно време. Отпътуване за хотела. Нощувка.
4-ти ден: Закуска. Отпътуване за Падуа. Пешеходна разходка в
центъра на Падуа: базиликата "Сан Антонио", площад Прато дела
Вале – един от най-големите площади в Европа. Отпътуване за
Верона - градът на Ромео и Жулиета.
Туристическа програма: Арена Ди Верона - Амфитеатър създаден през I век от н. е., на него са се водели гладиаторски борби и
рицарски турнири, в днешни времена - една от големите оперни
сцени. Къщата на Жулиета. Свободно време. Връщане в хотела.
Нощувка.
5-ти ден: Ранна закуска и отпътуване за България – едната
почивка ще бъде в Загреб – столицата на Хърватия .
ЦЕНА: 445 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания,
пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2/3* в района на Венеция
- 1 нощувка със закуска в хотел 3* в Любляна
- city tax - задължителна такса във всеки хотел в Италия – 4
лева /2 евро/турист/ден
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената не включва:
Корабче от Пунта Сабиони до Венеция (отиване и връщане) – 20
евро Входни такси за музеите: Комбиниран билет за Двореца на
дожите, Музея Корер, Археологическия музей и Сансовиновата
библиотека във Венеция: 16 евро възрастен, 8 евро младежи до
25 години; Базиликата Сан Марко – основен наос – безплатно,
Златният олтар – 2.00 евро; Камбанарията на Базиликата Сан
Марко: 8 евро; Арена ди Верона - 6 евро; Къщата на Жулиета - 6
евро; Разходка с лодка по Канале Гранде: 14 евро
Туроператорът си запазва правото за промяна в
последователността на програмата.
t©ÁÊ½ÑÊÀÄÈÄÀÊÆÏÈÁÉÎÄ
Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 г. нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те
родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане, копие
от страницата със снимката в паспорта.
За записване:
Анастасия Якова - 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
Галерия Венеция: www.salvinia.eu | facebook.com/salvinia.eu

СМЯХ

¨Ç¼À¼À¼È¼ при врачка: - Ходя сериозно с Мишо и с Пешо. Как мислиш, кой от двамата ще бъде щастливецът, който ще се ожени за мен?
- Пешо ще е щастливецът, щото Мишо ще се ожени за тебе...
Жена говори на мъжът си:
- Малко съм понапълняла след празниците! Какво да правя?
- Яж само плодове и зеленчуци!
- Ама кога - преди или след ядене?
ÖÇ¿¼ÌÄÉÄ американец умират и отиват в ада.
Дяволът ги пита в кой ад искат да бъдат, в българския или в американския. Те питат каква е разликата.
- Ами разликата - отвръща дяволът - е, че в американския ад изяждаш
по 1 кофа лайна на ден, а в българския по 2.
Американецът, разбира се, иска по-доброто и избира американския,
а нашия плюе на всичко чуждо и избира българския. Срещат се след 1
година и американецът казва:
- Ти, приятелю, направи много лош избор, аз сутрин изяждам по 1
кофа лайна и после съм свободен, а ти се мъчиш с 2.
- Нищо подобно! При нас е българска работа - ту лайна не са докарали,
ту кофи няма за всички...
- Добреее... Пулсът е нормален... - казва докторът
- Докторе, пробвайте на лявата ми ръка. Дясната е протеза...

Малки обяви
ПРОДАВАМ
място в с. Зафирово - 8 дка в регулация ток, вода и ограда.
За допълнителна информация на тел.:
0887 932 244 и 0889 307 737

Механа "МЕЛАНИ"
Организира семейни тържества, приятелски
срещи, забавни партита в приятна обстановка,
с отлична кухня и обслужване!
Предварителни заявки - на място:
гр. Тутракан, ул. "Гео Милев" №10 и
на тел.: 0899 301 529, 0882 244 386

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 65 151 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност и спасяване”, "Спешна медицинска помощ - Тутракан"
60 617 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
60 529 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Семена, цветя, торф, препарати, торове,
техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

“Тепсихора” ЕООД,
гр. Тутракан

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

Сканди

СУДОКУ

¾¼È¼ËÌÄÛÎÁÇÄ се срещат. Единия се интересува:
- Как си?
- А, добре! Разведох се четири пъти и сега съм с петата си жена.
- Брей, много разводи! Защо така?
- Ами, първата ми жена беше спортистка. Като се върнеше вечер и
темпо, темпо, темпо - направо не се издържаше вече.
Втората беше зъболекарка и само ми повтаряше в леглото:
- Още не е за вадене, още не е за вадене. Затова се разведох и с нея.
Третата беше ватманка и само повтаряше:
- Има още място, влизай навътре...
Четвъртата пък се оказа учителка. Тя пък постоянно ми натякваше:
- Добре, добре, но знам, че можеш още...
- А сегашната ти жена?
- О, с нея е голям рахат! Тя е инженер на пусков обект. Постоянно ми
повтаря: - Ако днес не стане, може и утре!

В пернишко заведение: - Как ще платите?
- В бой.
- А, фрактура ще желаете ли?
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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В СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

"Подари топъл обяд" или
благотворително за учениците
от стр. 1 и служителите. На финала
на срещата, в кошницата
бяха събрани 290 лв.
Останали мартеници са
реализирани по време на
базар организиран в училището под мотото "Мартеница от теб за мен", в
който се включиха ученици,
учители, ръководството и
помощния персонал, а част
от общата събрана сума
в кампанията - 923 лв., е
от дарения на родители за
каузата.
Със средствата събрани
от благотворителната
инициатива ще бъде заплащан обяда на 17 социално
слаби ученици от 1-ви до
8-ми клас.
Калина ГРЪНЧАРОВА

тернатните групи (ПИГ)
в СОУ Йордан Йовков" в
Тутракан.
В часовете "Дейности по
интереси в ПИГ" малките
ученици изработиха красиви и интересни мартеници
подпомогнати от майки,
баби и дядовци. Учениците
и родителите от 11б клас
също се включиха в инициативата за изработване на
мартениците.
Част от тях те представиха в Община Тутракан,
където бяха посрещнати
от кмета д-р Димитър
Стефанов, неговите заместници Петя КнязоваВасилева и Милен Маринов

ɇɚ  ɦɚɪɬ  ɝ ɄɉȾ Ɋɨɞɧɨ Ʌɭɞɨɝɨɪɢɟ  Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɩɪɨɜɟɞɟɪɟɞɨɜɧɨɡɚɫɟɞɚɧɢɟɋɥɟɞɧɟɝɨɱɚɫɬɨɬɱɥɟɧɨɜɟɬɟ
ɩɨɫɟɬɢɯɚɩɚɦɟɬɧɚɬɚɩɥɨɱɚɧɚɌɚɧɶɨɜɨɣɜɨɞɚɤɪɚɣɫɟɥɨ
ɉɨɠɚɪɟɜɨɤɴɞɟɬɨɩɨɞɧɟɫɨɯɚɰɜɟɬɹɢɩɨɱɟɬɨɯɚɩɚɦɟɬɬɚ
ɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɡɚɫɜɨɛɨɞɚɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
“ТГ”

Знания и памет за героите

В СОУ "Христо Ботев"-Тутракан:

Баба Марта раздаде мартенички
М

Анка КОЗАРЕВА
алките първокласници бяха приятно
изненадани от членовете на Ученическия съвет,
които с голям ентусиазъм,
подготвиха за тях празник,
посветен на Първи март.
Момичетата и момчетата
се представиха с драматизация и се вживяха в ролите
на баба Марта, Малък Сечко,
Пижо и Пенда. Разказвачите
забавляваха с приключенията
на героите първолачетата в
импровизираната празнично
украсена театрална зала.
Усмивки озариха не само лицата на малките ученици, но
и на актьорите Мария Илиева, Таня Юлиянова, Денислав
Василев, Цветан Кулев, Ния
Бранимирова, Милица Стоянова, Петра Костадинова,
Йоана Костадинова, Иванка
Арсенова и Анка Козарева.
Баба Марта и нейните
помощници закичиха децата
с мартенички, а те от своя
страна ги поздравиха с подходящи песни за празника. кръшно хоро, под звуците на Цветан Кулев. Разделиха се да са живи, да са умни, раНа малката сцена се залюля талантливия акордеонист с пожелание да са здрави, ботливи!

Футбол

Започва пролетния полусезон
бластното първенство по
футбол за мъже и юноши
(младша възраст) пролетен полусезон 2014/2015 започва
на 14 март (събота).
В 12-я кръг ФК "Спортист" (Преславци) ще срещне на своя стадион ФК "Добруджа" (Ситово).
На следващия ден - 15 март

О

(неделя), ФК "Трансмариска" (Тутракан) ще домакинства среща с
отбора на ФК "Левски-96" (Главиница), а ФК "Заря-2006" (Цар Самуил) ще гостува на ФК "Спортист"
(Кайнарджа).
Началото на срещите при юношите е от 14:00 ч., а при мъжете
- 15:30 ч.
“
ТГ”

Аптека "Херба - Бойчеви"
срещу Болницата ви
очаква с обновен стайлинг
и атрактивни цени!

Заповядайте!

Работим по Здравна каса
включително и с инсулин!
В събота и неделя също!

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

5 март - Нювит ЮСУФ, Кметски наместник, с. Косара,
община Главиница
5 март - Джеват ЯШАР, бивш кмет на община Главиница
8 март - Иванка ДОНЧЕВА, Кмет на с. Сокол, Община
Главиница
10 март - Анка АНДРЕЕВА, Мед.сестра, "Спешна помощ" - Тутракан
10 март - Маринка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан

Викторина посветена на патронния празник на СОУ "Васил Левски"
и Националния празник - Трети Март бе проведена между полуинтернатните групи от 3а и 3б клас, формирали съответно отбор "Малките
лъвчета" и отбор "Васил Левски".
Състезанието протече в пет кръга, които бяха свързани с въпроси за
живота и делото на Васил Левски, сглобяване на пъзели и подреждане
на разбъркани думи в изречение от велика мисъл на Левски, редактиране на текст.
Докато отборите се състезаваха, в тяхна подкрепа се рецитираха
стихотворения от съучениците им. Оценката от изпълнението също
се прибавяше към резултата на отбора. Задаваха се и въпроси към
публиката. Правилно отговорилите получиха награди. Бяха прочетени
и мисли на Левски.
Отборите се оценяваха от жури председателствано от директора на
училището Нефие Раим, в което влизаха още Еленка Борисова - зам.директор и Цветанка Иванова - учител по история.
След оспорвана борба за бързина и точност, журито определи за
победител отбора на "Малките лъвчета".
На участниците бяха раздадени грамоти и награди.
Гости на викторината бяха Ведиха Юдаим - Началник Управление
„Образование” и Николина Мицова - Главен специалист Управление
„Образование".
ÁÍÆ¼©¡¥¦ªÄ ¼ÉÆ¼¨¤§³¡
Î¼ÌÔÄ¾ÖÃËÄÎ¼ÎÁÇÄ ª¯¼ÍÄÇ§Á¾ÍÆÄÇ¼¾ÄÉÄÒ¼

10 март - Айсун КОШУДЖУ, Ст.спец Техник, Община
Главиница
10 март - Даниел СВИЛЕНОВ, 7 години, гр.Тутракан
10 март - Джеват ШАБАН, Кметски наместник, с.
Бащино, община Главиница
11 март - Борислав ПЕТКОВ, ТС "Борис Илиев", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 март - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община
Тутракан

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
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