РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК
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ТУТРАКАН

Вестникът
е основан през 1962 г.

Брой 19

Година LIII

14 - 20 май 2015 г.

Цена 0.60 лв.

500 лв. задигнати
Русенец умишлено поврежда 12от тутраканска
асансьори в Тутракан бензиностанция
на стр. 2

Министърът на културата Вежди Рашидов,
зам.-министърът на отбраната Орхан
Исмаилов и основателят на НПСД Касим Дал
на неофициално посещение в Главиница
на стр. 3

Злонамерените действия на шеф
на конкурентна фирма за
поддръжка и ремонт на асансьори
запечатани на видеокамера
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Откакто нашата фирма
е поела поддръжката на
асансьорите в Тутракан,
не минава седмица, без да
сме потърсени за ремонт.
В почти всички блокове "Росица", "Възходи", "Ела",
"Кубрат" и т.н. има различни повреди. Същото се
случва и в Русе, където

поддържаме асансьорите. Повредите станаха
системни. Обикновено се
случват между петък и
неделя" - това разказа за
"Тутракански глас" Мирослав Бъчваров - управител
на русенската фирма "Профилифт", която обслужва
поддръжката и ремонта
на стр. 2

На 14 май (четвъртък):

"Фолклорни ритми" от З
"Дунавска младост"

аключителен концерт ще
покаже на своята вярна
публика Представителният
фолклорен ансамбъл "Дунавска
младост" при читалище "Вапцаров"
в Тутракан на 14 май от 19:00 часа.
Творческият сезон ще бъде закрит с пъстър букет от народни танци от различни фолклорни райони
на България на Амфитеатралната
сцена в Крайдунавския парк.
"Тази година в ансамбъла имаме
6-ма абитуриенти и концертът ще
е бенефис за тях", сподели художественият ръководител на "Дунавска младост" Елена Атанасова.
Специални плакети, поздравителни адреси, цветя и аплодисментите от публиката и ръководството
на Читалището ще получат абитуриентите Ширин Ибрям, Галина
Георгиева, Цветелина Димитрова,
Тодор Мораров, Петър Ангелов и
Али Чакър.
Припомняме, че в края на м.март
т.г талантливите танцьори от
"Дунавска младост" получиха заслужено от Националната секция
на CIOFF-България почетното звание "Представителен фолклорен
ансамбъл".
“ТГ”

Няма да има ток
заради профилактика
Н

ɚ  ɝ ɱɟɬɜɴɪɬɴɤ  ɨɬ  ɱ ɞɨ
 ɱ ɩɨɪɚɞɢ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɧɚɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚɡɚɞɨɫɬɚɜɤɚ
ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨɜɪɚɣɨɧɚɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
 ɭɥɢɰɢɬɟ Ȼɟɧɤɨɜɫɤɢ Ⱥɧɚ
ȼɟɧɬɭɪɚ Ɋɚɞɟɰɤɢ Ⱥɥɟɤɨ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ ɋɢɥɢɫɬɪɚ
ɋɚɜɚɈɝɧɹɧɨɜȾɭɧɚɜɢɬɟɯɧɢɬɟɩɪɟɤɢɤɜɚɪɬɚɥȼɴɡɯɨɞ
ɫɴɨɛɳɚɜɚɬ ɨɬ ȿɇȿɊȽɈɉɊɈ
ɱɪɟɡɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

ȼɪɟɦɟɧɧɢɫɦɭɳɟɧɢɹɜɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨɫɚɜɴɡɦɨɠɧɢ
ɨɬɱɞɨɱɜɪɚɣɨɧɢɬɟɧɚɰɟɥɢɹɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɇɚ  ɝ ɩɟɬɴɤ  ɨɬ
 ɱ ɞɨ  ɱ ɩɨɪɚɞɢ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɧɚɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚɡɚɞɨɫɬɚɜɤɚ
ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ ɳɟ ɛɴɞɟ
ɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨ ɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ ɜ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  ɭɥɢɰɢɬɟ ɂɫɩɟɪɢɯ
ɊɨɞɢɧɚȻɚɣɤɚɥɌɢɧɬɹɜɚ
Ȼɨɪɨɜɟɰ ÄɌɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ
на стр.3

Пролетна ПРОМОЦИЯ на ПВЦ-дограма
Вземете вашата немска пластмасова
дограма на цената на българска!
Пълна гаранция от 5 години!
Немско качество на народни цени!
За поръчки: 0894 618 612 и 0876 17 11 97
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РЕГИОН

НОВИНИ
ɍɂɄȿɇȾɌɍɊɂɁɔɆɊɍɋȿ
ȿɞɢɧɚɞɟɫɟɬɨɬɨɢɡɥɨɠɟɧɢɟɧɚɍɢɤɟɧɞɬɭɪɢɡɴɦɊɭɫɟɳɟ
ɫɟɩɪɨɜɟɞɟɨɬɞɨɦɚɣɜɊɭɫɟɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧɳɟɛɴɞɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɨɬɭɪɟɞɧɢɤɚȾɚɧɢɟɥɚɂɜɚɧɨɜɚ
ɤɨɹɬɨɟɢ35ɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɹ
ȼɪɚɦɤɢɬɟɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɢɈɫɦɢɹɬɮɟɫɬɢɜɚɥɧɚɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɬɟɡɚɛɚɜɥɟɧɢɹɢɚɬɪɚɤɰɢɢ
Ⱦɜɟɬɟɫɴɛɢɬɢɹɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬɩɨɞɩɚɬɪɨɧɚɠɚɧɚɤɦɟɬɚɧɚ
ɊɭɫɟɉɥɚɦɟɧɋɬɨɢɥɨɜɫɴɫɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɧɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɢɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚ
ȿȼɊɈɉȿɃɋɄȺɇɈɓɇȺɆɍɁȿɂɌȿ
ɇɚɦɚɣɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɏ,ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɧɨɳɜɦɭɡɟɹɉɨ
ɬɨɡɢ ɩɨɜɨɞ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ ɳɟ ɢɡɥɴɱɢ ɩɪɟɞ
ɦɭɡɟɣɧɚɬɚɩɭɛɥɢɤɚɨɬɱɚɫɚɮɢɥɦɚɋɬɚɪɢɹɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɚɟɤɫɩɨɡɢɰɢɢɬɟɧɚɦɭɡɟɹɳɟɛɴɞɚɬɨɬɜɨɪɟɧɢɩɪɟɡɧɨɳɬɚ
ɇɚ  ɦɚɣ ɢ ɧɚ  ɦɚɣ ɦɭɡɟɹɬ ɳɟ ɩɪɢɟɦɚ ɛɟɡɩɥɚɬɧɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ
ɉɊȿȾɋɌɈəɓɂɋɉɈɊɌɇɂɋɔȻɂɌɂə
ɝ±ÄȻɴɪɡɢɫɦɟɥɢɫɪɴɱɧɢ´ɡɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬɧɚɱɚɥɟɧɟɬɚɩɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɇɚɱɚɥɟɧɱɚɫɱɚɫɚɆɹɫɬɨ
ɋɩɨɪɬɧɚɬɚɛɚɡɚɧɚɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
 ɢ  ɝ ± Ɍɭɪɧɢɪ ɩɨ ɜɨɥɟɣɛɨɥ ɇɚɱɚɥɟɧ ɱɚɫ
ɱɚɫɚɆɹɫɬɨɋɩɨɪɬɧɚɬɚɛɚɡɚɧɚɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
ɁɚɩɢɫɜɚɧɢɹȾɨɱɚɫɚɧɚɝ
ɢɝ±Ɍɭɪɧɢɪɩɨɮɭɬɛɨɥɇɚɱɚɥɟɧɱɚɫ
ɱɚɫɚɆɹɫɬɨɋɩɨɪɬɧɚɬɚɛɚɡɚɧɚɋɈɍÄɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ´
ɁɚɩɢɫɜɚɧɢɹȾɨɱɚɫɚɧɚɝ
Ɂɚɩɨɜɟɱɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɚɩɢɫɜɚɧɢɹɧɚɬɟɥ
ɢɥɢɧɚɦɹɫɬɨɜɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɩɪɢȼɚɫɢɥȾɨɣɧɨɜɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬÄɋɩɨɪɬɢɬɭɪɢɡɴɦ´
ȼȾɍɅɈȼɈȾɇȿɋɎȿɋɌɂȼȺɅɇȺ
ȺɅɌȿɊɇȺɌɂȼɇɈɌɈɄɔɋɈɆȿɌɊȺɀɇɈɄɂɇɈ
ɎɟɫɬɢɜɚɥɴɬɡɚɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɤɴɫɨɦɟɬɪɚɠɧɨɤɢɧɨɁɥɚɬɧɨɬɨ ɦɚɝɚɪɟ ɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɤɚɪɧɚɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɳ ɫɟ ɜ ɝɪɚɞ
ȾɭɥɨɜɨɢɧɨɫɟɳɫɴɳɨɬɨɢɦɟɌɨɜɚɟɩɴɪɜɨɬɨɦɭɢɡɞɚɧɢɟ
ɤɨɟɬɨɳɟɜɤɥɸɱɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɰɹɥɚɬɚɫɬɪɚɧɚɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚɠɭɪɢɬɨɧɚɮɟɫɬɚɳɟɛɴɞɟɩɪɨɮɞɪȼɟɧɟɥɢɧȽɪɚɦɚɞɫɤɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɩɨɪɟɠɢɫɭɪɚɜɇȺɌɎɂɁ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɴɬɳɟɫɟɩɪɨɜɟɞɟɞɧɟɫɦɚɣɨɬɞɨ
ɱɚɫɚɜɤɨɧɮɟɪɟɧɬɧɚɬɚɡɚɥɚɧɚɈɛɳɢɧɚȾɭɥɨɜɨ
ɈɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɧɚɫɴɛɢɬɢɟɬɨɫɚȻɨɠɢɞɚɪɏɪɢɫɬɨɜɢɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɉɥɚɦɟɧɄɟɪɚɧɨɜ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
ȼɨɞɚɱɛɟɡɤɧɢɠɤɚɢɜɟɞɧɨɝɨɞɢɲɧɢɹɫɪɨɤɨɬɧɚɤɚɡɜɚɧɟɬɨ
ɦɭɩɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɟɧɪɟɞɡɚɫɴɳɨɬɨɞɟɹɧɢɟɟɭɫɬɚɧɨɜɟɧ
ɧɚɦɚɣɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɝɨɞɢɲɧɢɹɬȺɄɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɥɟɤ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥÄɋɟɚɬ´ɩɨɭɥÄȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ´ɜɝɪɚɞɚɢɛɢɥɫɩɪɹɧ
ɨɬ ɩɴɬɧɢ ɩɨɥɢɰɚɢ Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɱɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɴɬɦɭɟɨɛɨɪɭɞɜɚɧɫɬɚɛɟɥɢɢɡɞɚɞɟɧɢɡɚɞɪɭɝɨ
Ɇɉɋ
ɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

Децата на Тутракан творят за Тутракан
3D-моделирането е неизчерпаема и любопитна материя за
учениците от клуб по „Web дизайн“
при СОУ „Христо Ботев“, те не
само се запознаха с необходимия
за това софтуер, но и създадоха
свои модели.
Александър Енчев от 8 клас и Николай Филипов от 6 клас създадоха
триизмерни модели на три туристически обекта: Етнографски музей
„Дунавски риболов и лодкостроене“, Църквата „Св. Николай Чудотворец“ и архитектурния резерват
„Рибарска махала“. Учениците се
срещнаха с музейните специалисти
Величко Атанасов, Даниела Иванова и Румяна Симеонова.
След консултации преподавателите Анна Георгиева –старши
учител по Информатика и Информационни технологии и Радка
Трифонова – учител по История
и цивилизации бяха създадени

3D модели на обектите. Самият
факт, че обектите са реално съществуващи, усложни задачата на
учениците, те изпипваха в детайли
своите изображения. Създаде се
проект на тема „Виртуална разходка из Тутракан“ с три видеоклипа
на обектите.
С този проект те участваха в
Областната олимпиада по ИТ и
във втория Национален конкурс
“България в картини и слово”. На
Областната олимпиада заеха 3-то
място, а в Националния конкурс
- 2-ро място от 102 проекта. Награждаването се състоя на 13 май
в Търговище.
Децата на Тутракан творят за
Тутракан - доказателство за това
са интересните и атрактивните 3D
проекти на учениците.
Анна ГЕОРГИЕВА - старши
учител по Информатика
и Информационни технологии

12 500 лв. задигнати
от тутраканска
бензиностанция
К

ɪɚɠɛɚ ɧɚ   ɥɜ ɨɬ ɛɟɧɡɢɧɨɫɬɚɧɰɢɹ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɚɩɪɟɡɧɨɳɬɚɧɚɦɚɣɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬɉɪɟɫɰɟɧɬɴɪɚɧɚɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨɤɴɦɦɨɦɟɧɬɚ
ɥɢɰɟɩɪɨɧɢɤɧɚɥɨɩɪɟɡɧɟɡɚɤɥɸɱɟɧɚɜɪɚɬɚɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɬɨɢ
ɢɡɜɴɪɲɢɥɨɤɪɚɠɛɚɬɚ
“ТГ”
ɉɨɫɥɭɱɚɹɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɨɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

14 - 20.05.2015 г.

Русенец умишлено поврежда
асансьори в Тутракан
от стр. 1 такъв!
Видеокамера е поставена
в бл. "Росица" в Тутракан и
на 4 май т.г става ясно кой
е извършителят на деянието
застрашаващото живота
на десетки хора. Според
Мирослав Бъчваров: "Това е
управителят на конкурентната фирма за асансьорен
сервиз - В.Г.Р. На видеото
ясно се вижда как той извършва "обичайните" действия - поврежда прага, после
вади голям ключ от чанта и
започва да къса болтовете
на бравите, до които се стига след отваряне на малката
странична вратичка. После
къса стикерите с телефоните на „Профилифт“, а
накрая снима с мобилния си
телефон стикера за технически надзор и си тръгва".
Така, месеци наред, масово
поврежда устройствата на
конкуренцията, за да всява
у потребителите недоверие
към фирма "Профилифт", са
предположенията.
Заради криворазбрана конкуренция е бил потенциално
заплашен човешки живот,
разказа още Мирослав Бъчваров. Кабината на асансьор
е била разхлабена и мъж
с дете е заседнал в него.
Слава Богу, аварийната
спирачка се е задействала.
В Констативния протокол

на 30 асансьори в Тутракан. От 10 години фирмата
се грижи за асансьорните
уредби в кв. "Възходи", МБАЛТутракан и "Зърнени храни",
а от началото на 2015 г. и
за всички останали блокове,
където има асансьори.
Повредите са почти едни
и същи и на хората от
фирмата им става ясно, че
действията са умишлени
и се вършат от лице, което разбира от асансьори.
Повредите са такива, че
асансьорът трябва да спре,
когато в него има хора.
Обикновено първо поврежда
3-4 асансьора в Русе и след
това веднага се прехвърля
в Тутракан. Последните
повреди са нанесени на 4
май, тъкмо за празничния
Гергьовден.
Така случаите набъбват
до 150. Фирмата междувременно уведомява Държавния
технически надзор.
Но, както всяка песен има
край, така и на този нарушител, който спокойно можем
да наречем и с по-силна дума,
засвирват акордите на лебедовата песен. При бързото
развитие на технологиите,
логично, една поставена
камера свършва прекрасна
работа. Случаят е точно

за установените повреди в
асансьорната уредба четем:
"На 04.05. 2015 г. беше извършен оглед на асансьори,
върху които са извършени
злоумишлени действия от
трето лице, които е записано на видео"
Повредите са направени
в асансьори на ул. Росица
№6, 8 и 10. Нанесените
щети са скъсани стикери
с дежурните телефони на
фирма "Профилифт" ООД,
скъсан/превъртян болт на
бъбрека на отключващия
лост на бравата и изкъртен
предпазен праг, срязани кабели на електромагнитната
отбивачка и счупен контакт
врата.
"С тези действия лицето, което ги е извършило,
застрашава здравето и
живота на ползвателите на
асансьорните уредби, тъй
като по същество това
са предпазни устройства и
контакти за безопасност.
Деянията сами по себе си
представляват посегателство върху частната собственост на ползвателите"
- завършва Констативния
протокол. Огледът на щетите в бл. "Росица" е извършен
в присъствието на представители на фирма "Профилифт", на техническия надзор
- фирма "Естима КМ" ООД и

на етажната собственост.
От фирма "Профилифт" на
11 май са изпратили жалба
до Районна прокуратураТутракан, а домоуправители
от кв. "Възходи" пък са подали жалба до РУ "Полиция"
- Тутракан.
"Господари на ефира" вече
бяха в Русе по този повод"
- каза още Мирослав Бъчваров и добави, че предстои
пресконференция, за да се
алармира за тази опасна
тенденция.
Има и още нещо - освен за
криворазбрана конкуренция в
гореописания случай, може
да се мисли и за още варианти. Примерно, когато преди
няколко месеца санирането
на жилищните блокове бе
много популярно, се появи
предложението за подмяна
и на стари, амортизирани
асансьори. А амортизацията
му можеш да докажеш с безкрайни аварии и ремонти. От
там веригата може и да се
навърже по нашенски - фирма-вносител на асансьори,
фирма за монтаж на асансьорите, фирма за поддръжка
на новите асансьори и т.н.
Времето ще покаже... А
за русенско-тутраканският асансьорен случай... и
прокуратурата, не само
времето!
Снимка: в."Утро"

40% от тутраканци се включиха в
кампанията "Да изчистим България заедно"
страната стартира кампанията „Да изчистим
България заедно“, провеждана за пета поредна година, като през настоящата
екопроявата е посветена на две
инициативи: „Да изчистим Европа“ и Глобалното гражданско
движение Let’s Do. Кампанията
е разчетена в пет еднодневни
тематични акции през месеците май и юни. Първата от
тях - на 10 май, бе посветена
на отминалия Ден на Европа.
В европейските страни е факт
за втори път, но за пръв път се
провежда у нас.
В този ден почистването
бе в рамките на населените
места – около домовете, в
междублоковите пространства
и в градските зони.
Резултатите от община Тутракан са следните: 40 % от населението на община Тутракан
или 6092 души са се включили
в първата акция на кампанията

В

"Да изчистим България заедно"
проведена на 10 май, сочат
резултатите.
В почистването на градските
зони са се включили 43 фирми-производители, всички неправителствени организации,
четирите общински училища,
училището-интернат в с. Варненци, трите детски градини
и филиалите им по селата, 12
кметства и кметски наместничества, МБАЛ-Тутракан, Дом за
стари хора, Общински център
за извънучилищни дейности,
Клубовете на пенсионерите, 5
читалища, различни учреждения в града и много домакинства в цялата община.
Местността "Къмпинга" си
бяха избрали за почистване
МГЕРБ-Тутракан. И не само...
Те посадиха 10 дръвчета Паловния, които ще формират
Евроалея.
В кампанията по почистването на община Тутракан се

включиха детските градини
„Полет”, „Патиланчо” и „Славянка”, както и Дома за стари
хора в града. Инициативата
беше изключително успешна,
като всички деца заедно с учителите и персонала на детските
градини, а така също и възрастните хора от дома, участваха
ентусиазирано в почистването.
От името на Община Тутракан
еколозите при общинската
администрация предоставиха
сокчета и вафлички на децата,
като при това им разясниха
предназначението на трицветните контейнери за разделно
събиране на отпадъци от опаковки. Идеята е след консумацията на тези лакомства децата
да изхвърлят опаковките им в
правилните контейнери.
В хода на кампанията бяха
почистени и 15 терена за биоразградими отпадъци /торища/ по населените места в
общината, както и 2 нерегла-

ментирани сметища край гр.
Тутракан.
Втората акция е на 17 май –
Ден на българския спорт, когато обекти за почистване ще са
зони за отдих и спорт. Другите
три акции са, както следва:
на31 май във връзка с Международния ден на детето (1 юни),
поради което е предвидено почистване на детски площадки.
На 7 юни е четвъртата акция,
когато ще бъдат почиствани
природни паркове и защитени
територии, вкл. емблематични
за общините и регионите „природни богатства“.
На 27 юни по повод Международния ден на река Дунав
(29 юни) усилията на доброволците ще бъдат насочени
към водоеми и реки. За първи
път международна речна зона
като Дунав влиза в инициативата. Участниците в акцията
ще имат грижата да почистят
“ТГ”
крайбрежието.
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Министърът на културата Вежди Рашидов, зам.-министърът
на отбраната Орхан Исмаилов и основателят на НПСД Касим Дал
на неофициално посещение в Главиница
ежди Рашидов, Орхан
Исмаилов и Касим Дал
бяха на неофициално посещение в Главиница на 9 май и
гостуваха на Петия кръг от националните конни надбягвания
Запитан за повода на посещението, Рашидов каза полушеговито,
че има поръчка да извае кон и
състезанието го е „примамило” с
възможността да види красивите
животни. Но добави, че е дошъл
и за да уважи хората. „Все пак аз

В

Според зам.-министъра на отбраната Орхан Исмаилов проблемите на българската армия,
по една или друга причина, са
отлагани във времето, но България
има план за развитие на въоръжените сили и отбранителните
способности.
„Имаше една "бяла книга", която
действаше до 2014 година, сега
имаме вече план за развитие на
въоръжените сили и отбранителните способности до 2020 – 2024 го-

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɈɛɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚɋɟɣɮɢɋɚɥɢɦɤɦɟɬɴɬ
ɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɢɦɢɧɢɫɬɴɪɴɬɧɚɤɭɥɬɭɪɚɬɚȼɟɠɞɢɊɚɲɢɞɨɜ

не съм министър от улицата, аз
съм бил на три избора, бил съм
между хората и съм получил вяра
и доверие и не мога да не връщам
тази вяра и това доверие”, каза
Вежди Рашидов.
Рашидов изрази огорчение от
скандалите около изложбата на
тракийското изкуство, които са
заглушили положителните отзиви
за България. „Отиването в Лувъра
беше да си вдигнем главите, защото светът е очарован от нас – ние
трябва да добием самочувствие”,
подчерта той.
Министърът се обяви за развитието на културния туризъм и
каза, че занапред ще се обръща
внимание на пълното завършване
на археологическите обекти. „Име
друга стратегия – три обекта да
направим, но завършени”, каза
министърът и обърна внимание,
че така няма да се разхищават
средства.

ствата, които променят тази среда.
„Една модерна България трябва да
има и модерна армия, която да е
адекватна, съвместима с колективната сигурност и ангажиментите,
които сме поели пред нашите евроатлантически съюзници”, смята
зам.-министърът.
Той отхвърли появяващи се в
медиите твърдения за влошаване
на боеспособността на българската
армия и подчерта, че от 2016 г. „ще
започне едно последователно модернизиране по различните видове
проекти, които касаят различните
видове въоръжени сили”. По думите на основателя на Народна
партия „Свобода и достойнство”
Касим Дал най-големият проблем
на предстоящите местни избори
остава купуването на гласове.
„Като коалиционни партньори в
управлението трябва да гарантираме да няма купуване на гласове”,
заяви Дал. Но изрази увереност, че
ще спечелят политическите сили,
издигнали достойни кандидати.
„Бяха проведени две срещи
между председателите на коалиционните партии в Реформаторския
блок и се очертава наистина да има
централна регистрация и по места
да участваме като Реформаторски

В СОУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

"Математиката - мост между културите" в
Деня на самоуправление
Калина ГРЪНЧАРОВА
"Математиката - мост
между културите" се нарича Трансграничният проект, в който е включено
СОУ "Йордан Йовков". Петокласниците от тутраканското училище домакинстваха среща със свои
връстници от Теоретична
гимназия "Негое Бесараб"
от румънския град Калъраш.
Румънските приятели
бяха посрещнати с хляб и
сол, след което бяха разведени и показани класните
стаи и кабинети. Бе разме-

нена взаимна информация
за работата по проекта
и възможностите, които
дава трансграничното
сътрудничество в образованието. Гостите от РуɄɦɟɬɴɬɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɩɨɫɪɟɳɧɚɡɚɦɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚ мъния посетиха музеите в
ɨɬɛɪɚɧɚɬɚɈɪɯɚɧɂɫɦɚɢɥɨɜ
Тутракан и други културни
забележителности.
дна”, каза заместник-министърът. блок. Не знам дали във всички
Същият ден в СОУ ЙорТой обърна внимание, че в из- общини ще имаме кандидати за дан Йовков" бе Ден на
менящата се среда за сигурност кметове, но във всички общини ще самоуправлението т.е
България трябва да бъде адекватна имаме партийни листи за съветни- "властта" бе в ръцете на
и да отговаря на предизвикател- ци ”, каза Касим Дал.
учениците.

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

Уважаеми Съграждани,
ɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɢɡɤɚɡɜɚɫɜɨɢɬɟɧɚɣɢɫɤɪɟɧɢɢɫɴɪɞɟɱɧɢɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɤɴɦɜɫɢɱɤɢɞɨɛɪɨɜɨɥɰɢ±ɠɢɬɟɥɢɢ
ɝɨɫɬɢɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚɜɤɥɸɱɢɥɢɫɟɚɤɬɢɜɧɨɜɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ
³Ⱦɚ ɢɡɱɢɫɬɢɦ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɡɚɟɞɧɨ´ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ±ɬɢ ɦɚɣ
ɝ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɢɚɞɦɢɪɚɰɢɢɤɴɦɞɟɰɚɬɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟɢɦɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚ±ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɢɞɪɭɝɢɨɬɞɟɬɫɤɢɬɟɝɪɚɞɢɧɢɢɭɱɢɥɢɳɚɬɚɱɢɬɚɥɢɳɚ
ɮɢɪɦɢɢɜɟɞɨɦɫɬɜɚɤɨɢɬɨɧɟɩɨɠɚɥɢɯɚɜɪɟɦɟɫɪɟɞɫɬɜɚɪɟɫɭɪɫɢɟɧɟɪɝɢɹɢɭɱɚɫɬɜɚɯɚɚɤɬɢɜɧɨɜɚɤɰɢɹɬɚɩɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ
ɢɨɛɥɚɝɨɪɨɞɹɜɚɧɟɧɚɞɜɨɪɨɜɟɬɟɢɧɚɦɢɪɚɳɢɬɟɫɟɜɢɨɤɨɥɨ
ɬɹɯɬɪɟɜɧɢɩɥɨɳɢɰɜɟɬɧɢɥɟɯɢɢɚɥɟɢɜɨɫɜɟɠɚɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɩɟɣɤɢɨɝɪɚɞɧɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɞɟɬɫɤɢɩɥɨɳɚɞɤɢɢɦɧɨɝɨɞɪɭɝɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɉɪɟɤɥɚɧɹɦɟɫɟɫɭɜɚɠɟɧɢɟɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɧɨɫɬɩɪɟɞɧɟɩɨɤɨɥɟɛɢɦɨɫɬɬɚɢɜɨɥɹɬɚɫɤɨɢɬɨɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟɯɨɪɚɨɬɩɟɧɫɢɨɧɟɪɫɤɢɬɟɤɥɭɛɨɜɟɤɥɭɛɚɧɚɢɧɜɚɥɢɞɚɢɞɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚɜ
ɝɪɚɞɌɭɬɪɚɤɚɧɫɟɜɤɥɸɱɢɯɚɜɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚɢɫɬɨɜɚɞɨɤɚɡɚɯɚ
ɱɟɩɪɢɬɚɤɢɜɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢɧɹɦɚɜɴɡɪɚɫɬɨɜɢɝɪɚɧɢɰɢɚɩɨ
ɫɤɨɪɨɫɚɜɚɠɧɢɠɟɥɚɧɢɟɬɨɢɚɦɛɢɰɢɹɬɚɧɚɜɫɢɱɤɢɞɚɠɢɜɟɟɦ
ɜɩɨɱɢɫɬɚɢɩɨɤɪɚɫɢɜɚɡɚɨɛɢɤɚɥɹɳɚɧɢɠɢɡɧɟɧɚɫɪɟɞɚ
ɋɩɟɰɢɚɥɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɧɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ȿɌ ³ɇɢɤ
ɉɥɚɫɬɢɤ±ȼɚɥɹɉɟɬɪɨɜɚɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟɧɢɱɭɜɚɥɢɩɪɢ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɹɬɚ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɨɬɩɪɚɜɹɦɟ ɢ

О

Директорите Нора Димитрова и Християна Раева заедно със своя екип
се справиха успешно с
дадените им "извънредни"
пълномощия.
На снимките:
Посрещането на румънските гости;
Двете директорки на
СОУ "Йордан Йовков" Нора Димитрова и Хрисияна Раева
Управленският екип на
СОУ "Йордан Йовков" в
деня на самоуправлението - 8 май

ɤɴɦ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɆȻȺɅ±Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ
ɪɴɤɚɜɢɰɢ Ɂɚ ɨɤɚɡɚɧɨɬɨ ɧɢ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟ
ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɬɚ ɫɴɩɴɬɫɬɜɚɳɢ ɚɤɰɢɢɬɟ ɩɨ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɜ
ɞɟɬɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɢ ɧɚ ɬɴɪɝɨɜɰɢɬɟ ȿɌ ÄȻɨɪ´
ȿɌÄȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ´ȿɌÄɋɜɟɬɥɚɧɚ´ȿɈɈȾÄɈɮɢɤɚ´
ȿɥɢɫȿɌÄȾɢɧɚɪ´ȿɈɈȾÄȾɠɚɧɢȽɚɥɨɲɟɜ´ȿɌÄȽɸɧɟɲ´ȿɌ
ÄȾɚɧɢ´ÄɄȺɇ´ɈɈȾɢȿɌÄȼɢɥɢ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɴɬɤɨɣɬɨɬɚɡɢɝɨɞɢɧɚɜɫɢɱɤɢɡɚɟɞɧɨɩɨɫɬɢɝɧɚɯɦɟ
ɟɨɬɧɨɜɨɜɨɞɟɳɡɚɫɬɪɚɧɚɬɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨɭɱɚɫɬɜɚɥɨɜɚɤɰɢɹɬɚɩɨɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟɋɬɨɜɚɩɨ
ɛɟɡɫɩɨɪɟɧɧɚɱɢɧɡɚɩɨɪɟɞɟɧɩɴɬɩɨɤɚɡɚɯɦɟɱɟɢɜɦɚɥɤɢɬɟ
ɨɬɞɚɥɟɱɟɧɢ ɨɬ ɫɬɨɥɢɰɚɬɚ ɨɛɳɢɧɢ ɠɢɜɟɹɬ ɯɨɪɚ ɞɨɫɬɨɣɧɢ
ɡɚ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɱɢɬ ɫ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɢ ɫɢɥɟɧ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɤɨɢɬɨɜɴɩɪɟɤɢɨɬɪɭɞɟɧɨɬɨɫɢɢɧɟɥɟɤɨɟɠɟɞɧɟɜɢɟ
ɧɚɞɦɨɝɜɚɣɤɢ ɧɟɞɨɢɦɴɤɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɧɚ ɨɰɟɥɹɜɚɧɟɬɨ
ɩɪɢɬɢɫɤɚɳɢɝɢɜɫɟɤɢɞɟɧɨɬɜɪɟɞɨɛɟɞɢɧɟɧɢɜɠɟɥɚɧɢɟɬɨɢ
ɫɬɪɟɦɟɠɚɫɢɞɚɠɢɜɟɹɬɜɩɨɱɢɫɬɢɢɩɪɢɜɟɬɥɢɜɢɧɚɫɟɥɟɧɢ
ɦɟɫɬɚɦɨɝɚɬɞɚɫɥɭɠɚɬɡɚɩɪɢɦɟɪɧɚɰɹɥɨɬɨɧɢɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɀɟɥɚɟɦɡɞɪɚɜɟɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɧɚɜɫɢɱɤɢɢɫɟɧɚɞɹɜɚɦɟ
ɱɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɩɪɢɪɨɞɚɬɚɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɹɪɟɞɜɨɛɳɢɧɚɬɚ
ɫɬɟɱɟɧɢɟɧɚɜɪɟɦɟɬɨɳɟɫɟɩɪɟɜɪɴɳɚɬɜɫɟɩɨɦɚɥɤɨɜɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɢɜɫɟɩɨɜɟɱɟɜɟɠɟɞɧɟɜɢɟɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ

Няма да има ток
заради профилактика
от стр. 1 ɧɚɧɚɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥɢɰɢɬɟ
Ɇɚɪɢɰɚ Ɂɚɯɚɪɢ ɋɬɨɹɧɨɜ
ɱɚɫɬ ɨɬ Ⱦɢɦɢɬɴɪ Ȼɥɚɝɨɟɜ
ɋɥɢɜɧɢɰɚɈɫɨɝɨɜɨȾɨɧ
Ɉɩɴɥɱɟɧɫɤɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɇɟɜɫɤɢȾɨɛɪɢɑɢɧɬɭɥɨɜɢ
ɬɟɯɧɢɬɟɩɪɟɤɢ
ȼɪɟɦɟɧɧɢɫɦɭɳɟɧɢɹɜɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨɫɚɜɴɡɦɨɠɧɢ
ɨɬɱɞɨɱɜɪɚɣɨɧɢɬɟɧɚɰɟɥɢɹɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ

ɱɚɫɬ ɨɬ ɭɥ Ⱦɢɦɢɬɴɪ ȻɥɚɝɨɟɜɊɢɛɚɪɫɤɚȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢɄɪɟɩɨɫɬɬɚɢ
ɬɟɯɧɢɬɟɩɪɟɤɢ
ɇɚ  ɝ ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤ  ɨɬ  ɱ ɞɨ  ɱ
ɩɨɪɚɞɢ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɫɴɨɪɴɠɟɧɢɹɬɚ
ɡɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɪɟɤɴɫɧɚɬɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨɜɪɚɣɨ-

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

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

“ТГ”
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Ода на радостта и Ден на победата Няма по-лошо
нещо от войната

Калина ГРЪНЧАРОВА
арад на Европейските
знамена се проведе в Тутракан на 9 май по повод
Деня на Европа и 70 години от края
на Втората световна война.
По традиция той се организира

П

ваха знамената на европейските
държави, предвождани от знамето
на училището.
В кратката тържествена програма, която се състоя в парк „Христо
Ботев“, взеха участие учениците
от 1 до 4 клас. Те поднесоха и любопитна информация за страните
от Европейския съюз и за Втората
световна война.
Третокласниците от клас "Пчелица" с класен ръководител Румяна

състващите на езиците, говорещи
се в Евросъюза. Зорница сподели,
че "... има нещо, което на всички
езици звучи еднакво - музиката
на Бетовен." Под звуците на химна
на ЕС - "Ода на радостта", малките
ученици развяха европейските
знамена.
И още, учениците от 1 до 4 клас
водени от своите учители Деяна
Маринова, Виолета Стойкова, Добринка Вълкова, Искра Върбанова

Статева споделиха: "През 20 век
на този континент се започват две
големи войни, които обхващат
държави в целия свят. Затова се
наричат световни войни. В тях
загиват милиони хора, а Европа
потъва в бедност и разрушения".
В този клас, една от трудолюбивите пчелички, е Лора Терзийска
- потомка на единствената женаучастничка във Втората световна
война от Тутраканска и Главинишка община - Стефка Узунска.
Второкласниците от класа на
Милена Стоянова поздравиха при-

и Валентина Кирилова разказаха
любопитни истории за страните
от ЕС - любими приказни герои,
ястия, игри, природни и исторически забележителности, "Мажоретки-кокетки" от III б кл. изпълниха
тържествен "Марш".
На финала бяха поднесени венци пред паметника на загиналите
тутраканци във войните за освобождение на Добруджа и България
и пред паметника на Христо Ботев
от Община Тутракан, от ветераните
във войните, Исторически музейТутракан и СОУ "Христо Ботев".

от СОУ "Христо Ботев", преминава
по улиците на Тутракан и приключва в градския парк.
Ученици и учители от начален
етап и част от среден етап на обучение се включиха в шествието.
Третокласниците и четвъртокласниците с гордост носеха и развя-

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚɥɟɜɢɩɚɪɬɢɢɢɛɢɜɲɢɫɴɜɟɬɫɤɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɤɢɨɬɛɟɥɹɡɚɯɚɝɨɞɢɲɧɢɧɚɬɚɨɬɤɪɚɹɧɚ
ȼɬɨɪɚɬɚɫɜɟɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɫɩɨɞɧɚɫɹɧɟɧɚɜɟɧɰɢɩɪɟɞ
ɩɚɦɟɬɧɢɤɚɄɚɬɟɪɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɋɧɢɦɤɚȼɚɫɢɥɑɚɤɴɪɨɜ

ɇɚɦɚɣɩɪɟɞɩɚɦɟɬɧɢɤɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟɜɴɜȼɬɨɪɚɬɚɫɜɟ
ɬɨɜɧɚɜɨɣɧɚɜȽɥɚɜɢɧɢɰɚɫɦɢɧɭɬɚɦɴɥɱɚɧɢɟɢɜɟɧɰɢ
ɛɟɩɨɱɟɬɟɧɚɩɚɦɟɬɬɚɧɚɡɚɝɢɧɚɥɢɬɟ
ɫɟɞɟɦɮɪɨɧɬɨɜɚɰɢɜɴɜɜɨɣɧɚɬɚ

В поетичния свят на Кръстьо Станишев и гатанките
а 12 май е роден Кръстьо Станишев. Български
поет. Преводач на поезия.
Автор на приказки, стихотворения
и гатанки за деца. Има издадени
около 50 детски книжки. "Да пишем за децата, означава да пишем
за надеждата..." - тази мисъл на
поета най-добре характеризира
цялостното му творчество“. За
децата – ученици в I б клас, проведохме в училищната библиотека
интерактивен урок, посветен на
писателя, съвместно с Деана Маринова – класен ръководител на
малките първокласници и Ирена
Проданова – техен възпитател.
На момичетата и момчетата бяха
представени книжките, с които
разполага библиотеката, написани
от Кръстьо Станишев – „Папагалът
Бонифаций и други приказки за
птици“ /1978/, както и „Солунските
братя“ /1975/, заради която е удостоен от Международния съвет за
детска книга с почетния диплом на
името на Х. К. Андерсен през 1979 г.
Книгата със стихотворения „Детство
мое“ – том трети и други сборници
с детска поезия също насочиха
вниманието на малките ученици
към неговите творби. Стихотворението „Първолаче“ ги подкани да
оцветят красиви картинки с горски
обитатели първокласници, които да
подредят в изложба. Бързо откриха
отговора на гатанката за буквата „О“

Н

Дончо ДОНЧЕВ
атата 9 май не е избрана
случайно за празнуване
на Деня на Европа. Това
е датата на „второто раждане” на
стария континент, която благодарение победата на Съветската
армия в съюз с армиите на антихитлеристката коалиция се е
спасила от смъртна опасност.
9 май е ден, тясно свързан с
мира. Тази съдбовна дата се отбелязва като „Ден на Победата” от
всички народи, засегнати от фашисткото мракобесие, затова те се
прекланят пред паметта на хората
пролели кръвта си за тази величава
победа. Едновременно с това, те
изказват и своята благодарност и
почит, към живите участници във
Втората световна война.
Както всички българи и ние
жителите на с. Сокол, община
Главиница не останахме безучастни и безразлични към тази дата.
Признателните жители на селото
поднесоха венец пред паметната
плоча, на която са изписани имената на героите паднали в борбата
против фашизма.
От селото има над 20 участници
във Втората световна война. В
момента, от всички тях е останал
само един жив свидетел на това
грандиозно историческо събитие
- 91-годишният Стойчо Тодоров
Иванов.

Д

Стойчо Тодоров Иванов е роден
на 6 март 1924 г. в с. Гърлица Р
Румъния, а през 1940 г. съгласно
Крайовската спогодба се преселва
в България и заживява в Татар
атмаджа, днешното село Сокол.
Като войник на 20-годишна възраст, той служи в 31-ви пехотен
Силистренски полк, наричан още
– „железният”, командван от ген.
- лейтенант Владимир Стойчев, а
командир на неговия полк е бил
подполк. Никола Ботев. Стойчо
Иванов е участвал и в двете фази
на Втората световна война. По време на сраженията той е спасяван
няколкократно от смърт, но както
казва той „жив съм защото, така
ми е било писано”. За подвизите
си във войната той е награждаван
многократно с медали и отличия,
има над 20 награди. В края на войната той се завръща със званието
– кандидат подофицер.
Всички соколци се гордеем с
нашия жив герой от войната. Пожелаваме му още дълги години да
е между живите и да разказва на
по–младите, колко е лошо човек да
преживее война и да съжителства
рамо до рамо със смъртта. Защото,
както каза той със сълзи на очи:
„Няма по-лошо нещо от войната, а
това, което аз съм преживял да не
дава Господ на никого. Пред очите
ми са още моите другари, които
не можаха да се завърнат живи по
домовете си.”

На Гергьовден в с. Стефан Караджа

от поета и изявиха желание да продължим урока с гатанки. От няколко
презентации наблюдаваха, слушаха
и четоха различни по вид гатанки
от Дядо Благо, Мая Дългачева и
баба Тодора от Стара Загора. Не се
затрудниха да открият отговорите.
Въодушевени от желанието си да

покажат колко много знаят, бързаха
да отговарят колективно. Гатанките, с интересните любознателни
въпроси за причините на нещата и
явленията, накараха първокласниците да проявят своето остроумие,
талантливост, съобразителност,
наблюдателност.

Надявам се, че успяваме да стимулираме и развиваме навиците за
четене на учениците от най-ранна
детска възраст и да провокираме
интереса им към общуването с
книгите като начин за пълноценно
личностно развитие.
Анка КОЗАРЕВА

Иван АКПУНАРЛИЕВ
алките "Караджовчета"
при НЧ"Просвета - 1940г."
с. Стефан Караджа отпразнуваха на площада пред читалището светлия празник посветен на Св. Георги Победоносец,
покровител на земята, добитъка и
войската.
По стар български обичай малките се люляха на украсена с много

М

цветя люлка, а председателя на
читалището Д. Георгиев окачи кантар /паланца/ на липата и покани
всички да се претеглят и да сравнят с миналия Гергьовден колко са
пораснали. След това играха около
люлката мегдански хора.
Празникът завърши с пожелание
за добро здраве и късмет от председателя на читалището.
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"Старото кино" на спомена в
поетичната душа на Адриан Василев
Калина ГРЪНЧАРОВА
орският човек! Речният
човек! Поетичният човек!
ЧОВЕК! Това е Адриан
Василев! Човекът, който събра
точно на празника на светите братя
Кирил и Методий - 11 май, стари
приятели, поетични души, фенове
на писаното слово под светещите
полилеи на Обредния дом в Тутракан на един откровен разговор
за нещата от живота вплетени в
стихосбирката му "Старото кино".
И ако на първите редове от едната страна на залата бе фамилията
на Василев, то от другата, пак на
първия ред бе момчето, което
заслужено прие поздравления за
илюстрациите в книгата - младият
тутракански художник Дамян Стелиянов. И не само поздравления, а
и стих с посвещение, който (защо
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ɎɚɦɢɥɢɹɬɚɧɚȺɞɪɢɚɧȼɚɫɢɥɟɜ

ɏɭɞɨɠɧɢɤɴɬ
Ⱦɚɦɹɧɋɬɟɥɢɹɧɨɜ

пък не) може да намери място в
следващата стихосбирка на Адриан Василев.
Рецензията на "Старото кино" е
на проф. д-р Радослав Радев от
ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий", а
в предговора озаглавен "Между
двете вахти" своите мисли за автора и творчеството му е написала
Теодора Астро от САЩ.
Прочее, тази година Адриан Василев ще чества 70-годишен юбилей. По-голямата част от живота си
той е прекарал по морета, океани и
р. Дунав, живее в Русе, но винаги
се връща в родния Тутракан.
"За човек, който често пътува,
писането на поезия е обратен път
- казва проф. Радев. Тъкмо в това

е магията в стиховете на Адриан
Василев с неговата удивителна
способност да твори и пренася
дома си където и да е... Моята
нагласа не е да казвам, че Адриан
е голям поет, а че е преживял
поезията."
"Нашето поколение не бе се
превърнало още в граница, разделяща времето на романтично и
прагматично, на класическо лирично и суховейно модернистично - е
написала в предговора си Теодора
Астро от далечна Америка. Ние,
от поколението, наречено следвоенно, родени на прага между
две епохи, белязаните от знака
на току-що приключилата Втора
световна война, сблъскалите се с
на стр. 7

"Родна земя" - конкурс с бъдеще

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɤɚɬɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚɂɜɚɧɨɜɚɫɠɭɪɢɬɨ

Калина ГРЪНЧАРОВА
ационалният исторически
конкурс "Родна земя" бе
финализиран с Церемония по награждаването на 7 май в
залата на Обредния дом.
Конкурсът се организира от Община Тутракан, Общински център
за извънучилищни дейности и Исторически музей и е под патронажа
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на зам.-кмета на Община Тутракан
– Петя Князова-Василева.
Голямата награда за разработка
на тема "Крепост Трансмариска
– Чудото на България" спечели
десетокласничката от СОУ "Йордан
Йовков", Тутракан - Александра
Иванова.
Голямата награда за научен
ръководител бе връчена на пре-

подавателката по български език
и литература в СОУ "Христо Ботев",
Тутракан - Донка Петрова.
Бяха раздадени още награди на
призовата тройка и 6 поощрителни
награди.
В Националния исторически
конкурс взеха участие 28 ученици
горен курс на обучение от Тутракан, Дулово и Варна, които до
края на м. март представиха свои
разработки в няколко тематични
области: "Крепост "Трансмариска"
– Тутракан – Чудото на България",
"Изкуство и култура", "Моят роден
край, моят род", "Фолклор и обичаи", Спорт, Занаяти. Негова цел е
да се събуди интереса на младите
хора към историята на родния
край. Желанието на организаторите е да представят Тутракан на
света с неговите красоти и исторически забележителности.
Журито бе председателствано
от Десислава Тихолова, уредник в
Регионален исторически музей-Русе, а негови членове - Петя Василева, зам.–кмет на Община Тутракан
и Даниела Иванова, уредник в
Исторически музей–Тутракан.

ɇɚɝɪɚɞɟɧɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɊɨɞɧɚɡɟɦɹ

Призовата тройка на конкурса се
формира от първата награда на Теодора Филипова, втората - Моника
Лазарова и третата - Теменужка
Йорданова - всички от СОУ "Христо
Ботев", Тутракан.
С поощрителни награди бяха

отличени есетата на Светлана Великова и Едис Мехмед от ОУ „Хр.
Смирненски”- гр. Дулово, Християна Раева и Славена Тодорова от
СОУ „Йордан Йовков”-Тутракан,
Севил Неджми, Йордан Димитров
и Ирина Тотева от СОУ ”Христо

Ботев”-Тутракан.
По време на церемонията възникна и идеята класираните есета
да бъдат издадени в сборник.
Б.ред.: На 6-та стр. четете есето-победител и размислите на
преподавателката Донка Петрова.

Вълнуваща земляческа среща в с. Коларово

народни песни и танци, както
и песни от турския фолклор.
Концертът завърши с чудесните
български народни песни и танци
представени от самодейците при
НЧ „Освобождение – 1940 г.”, с.
Сокол. После всички се хванаха на
голямото хоро.
По време на срещата, всеки
имаше възможност да се види с

близки, роднини, приятели, а също
така и да се запознае с нови хора.
Те си спомниха за родното място и
за незабравимите мигове, които ги
свързват. В края на срещата всички
бяха единодушни, че традицията
трябва да продължи, защото тя
сплотява хората и помага за съхраняване на родовата памет.

Дончо ДОНЧЕВ
азват, че хората са като
птиците – накъдето и да
излетят от родните гнезда,
отново се връщат там понякога,
за да почерпят сили за нов духовен полет, защото както е казал
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Яворов: „Няма по-топла стряха от
бащината и по-успокоително небе
от родното…”
На 10 май т.г се състоя за девета
поредна година традиционната
земляческа среща на жителите от
с. Коларово. По-старите хора го
знаят като Арабаджилар. Селото е

в община Главиница и е с население около 400 жители.
За пръв път срещата е организирана през 2006 г., а идеята
е на Петранка Павлова, която по
това време е секретар на читалището, а сега е негов председател.
Спонсори на събитието са Община
Главиница, ЕООД „АГРОВИН” – Тодор и Гошо Начеви, Ангел Кънев
– арендатор от с. Зафирово и ЕТ
„Бона Дея” – Калинка Кьосева и др.
Затрогващата земляческа среща
събра над 200 човека в родното им
село. Те се разположиха в прекрасния, зелен и ухаещ на пролетни
цветя парк, пред сградата на кметството и читалището. На срещата
бяха дошли и хора пропътували
стотици и хиляди километри през

граници. Имаше гости от Австралия, Турция, Румъния и др.
Специално за случая беше подготвена фолклорна програма, а
отец Андрей отслужи водосвет
за здраве. Тържествената част на
празника беше открита от секретаря на читалището Асибе Салим,
после беше дадена думата на местния кмет Хасан Мюстеджеб, който
изказа своите благодарности към
уважилите празника.
Тук бе и кметът на общината
Главиница Хюсеин Хамди, който
също поздрави организаторите,
спонсорите и всички присъстващи.
Празничният концерт бе открит
от домакините – самодейците от
НЧ „Св.Св. Кирил и Методий”,
които представиха български
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Родна земя

олунощ, време за чудеса!
И какво по-магично място
от Тутракан? Разхождайки
се по тихите улици на града няма
как да не забележа спокойните
води на реката, спокойствието в
домовете на хората, светлинното
шоу, което така умело подчертава
тутраканските богатства. Толкова
могъщо, незабравимо, като че ли
мираж. Само човек, посетил града
би разбрал.
Вървейки по алеите на дунавския парк в съзнанието ми остава мистичният образ на плавно
сменящата си под светлините на
прожекторите цветове крепост
„Трансмариска“. Крепост с толкова
богата история, с толкова красиви
фасади; крепост, играеща си с
въображението ми; крепост чудо,
което всеки трябва да подети;
чудо, с което България трябва да
се гордее.
„Трансмариска“! Какво красиво
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и благозвучно име; име, което
никой, посетил Тутракан не може
да забрави. Но какво означава?
Замисляли ли сте се откъде произлиза? Има много теории, всяка, от
които гласи различно, но най-вероятно произлиза от латинските думи
„транс" - отвъд и „Мариска" - блато.
Водеща началото си още от далечния III век, „Трансмариска“ е антична, късноантична, средновековна и
османска крепост, също и римска
пътна станция. Завещала почти
двухилядолетната си история на
нас, вашите деца, вашето бъдеще,
крепостта продължава да показва
чара си, да радва очите и омайва
съзнанието на деца и възрастни,
на местни и туристи.
Щом погледна към крепостта,
във въображението ми изплуват
римляните, издигащи стражевите
си кули; траките, изработващи
златни съдове и монети; византийците, отбраняващи се от варварските племена; старобългарите,
животните и децата им, глинените
съдове, традиционните танци и
песни; османците, опитвайки се
да завладеят крепостта; българите,
занимаващи се с риболов и лодкостроене... И всеки път крепостта
има още и още, с което да ме
заинтригува. В себе си „Трансмариска“ пази спомен за всеки един
народ. Обединявайки ги, си играе
със съзнанието ми и ме отвежда
в един нов свят, свят изпълнен
с песни и закачки, но и с бойни
викове, гърмежи и ужасяващ плач.
Крепостта е мост, обединяващ
минало и бъдеще.

Късно вечер е, минава полунощ, градът спи. Но крепостта
никога не заспива. Макар и реставрирана, в себе си тя е запазила
всичко, точно както е било след
самото си построяване. Светлините плавно сменят цветовете си и
галят стените на „Трансмариска“.
Влизам вътре в кулата и се качвам
по стълбите нагоре. Усещам лекия
полъх на вятъра, виждам светлините от отсрещния бряг, виждам
звездното небе. Точно както са го
виждали предците ни. Красиво и
магично, незаменимо. Бих стояла
тук, гледайки всичко това и забравяйки за живота сега, живеейки във
времето на Диоклетиан и оставяйки
спомени за идните поколения.
Но не, не живея там, живея тук
и сега и съм длъжна да запазя
това чудо на България, длъжна
съм с разказите си за крепостта
да възбудя желанието на хората
да дойдат тук и да изпитат всичко
така, както аз, да почувстват магията и да усетят присъствието на
римляните, траките, византийците,
българите и османците. Защото
няма нищо по-прекрасно от това да
познаваш своята родина и всичките
и красоти.
Слънцето се показва от хоризонта. Време е да оставя деня да разцъфне, време е за другите чудеса
на България. Откъде ще започна?
Не знам. Знам само, че ще се върна
тук, пак по онова време, магичното,
за да си спомня отново за рицарите
и занаятчиите, за воините и децата,
за рибарите и земеделците. Да си
спомня и да не забравя.
Александра Иванова
10б клас,
СОУ „Йордан Йовков“
Тутракан

Конно шоу в Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
лавиница домакинства
V-я кръг от националните конни надбягвания. Истинско шоу се вихри
в местността "Чистамбол"
край града.
Мини Лайт, Дани Бой,
Севън Кинг, Перфект Чойс,
Голдън Акорд, Айсфери, Лейди Блу, Мини Меджик, Найт
Пауър и още над 70 подобни
имена на чистокръвни арабски коне, жребци, кобили,

Г

Това възпитава в обич към родното!

одини, поколения възпитаници и една много целенасочена работа за патриотичното възпитание на младите
хора. Коя съм аз? Една редова
учителка по БЕЛ богата и пребогата
със своите ученици. Допада ми
творческата работа с младостта
на Тутракан, на нея принадлежи
бъдещето! Когато човек види
крайния резултат, когато държи
сборник или има току-що спечелен конкурс, отминало тържество
или творческа среща, сполучливо
преминал учебен час, се чувства
удовлетворен професионално, да
не говорим, че паралелно постига
възпитание в патриотизъм и развитие у учениците.
За четвърти пореден път подготвихме сборник с ученически творби, този път посветени на голямата
тема - любовта към родината, с
акцент местното родолюбие – със
заглавие „България и Тутракан – за
да имат живот вечен!”.
Винаги съм се чувствала много
ангажирана с патриотичното възпитание на младите хора, нещо
повече – самата аз, когато се посвещавам на родолюбивото чувство,
ме обзема един особен дух, едно
приповдигнато настроение. Чувствам се полезна, посвещавам се на
родолюбието в действие. Допада
ми общуването с младите хора,
многообразието от идеи, върху
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които съвместно работим, а самите
конкурсни разработки ме правят
щастлива – наслаждавам се на успехите, на развитието и напредъка
в работата със словото българско.
Минаваме през мъките на словото,
но когато се получат резултатите
– изключително преживяване е да
се видят успяващи ученици и удовлетворен учител. Не, не е лесно да
ангажираш млад човек по време на
учебни занятия и през ваканционни
дни. За мен е най-важен резултатът
от съвместната ни дейност. И ето, и
вие можете да му се насладите като
мен. С една част от разработките
участваме в националния конкурс
„Родна земя”.
Писали сме за голямата тема
България в предходните години
и за иконата Левски. Сега приоритетно се ангажирахме да се
обърнем към себе си и да споделим
лични преживявания, впечатления,
спомени, мнение за родния Тутракански край – природа, история,
култура, традиции, душевност.
Представяме в сборника многообразие от атрактивни заглавия и
литературни жанрове: пътепис,
епистоларна форма /писмо/, есе,
стихотворение, интервю и автоинтервю. Целта е да се насладите на
израстването ни, на оригиналните
идеи. Това ме прави истински богат
човек – имам своите учениципатриоти, имаме техните спонтанно написани на белите листи
съчинения.
Сборникът съдържа творби на
ученици от десети и единадесети
клас в СОУ”Христо Ботев” град
Тутракан и дава възможност на
младите хора да изразят лично
мнение, да представят позицията
и отношението си към България и
родния град, да споделят своите
родолюбиви чувства и местен
патриотизъм.
Имам амбицията да оставя още
нещо след себе си – това са много
години посветени на подрастващите и то по основния матуритетен
предмет и едни творби, чрез които
България и нашият роден град
Тутракан се представят на света и

се популяризират, чрез хубавото,
което носят в себе си. Ценното е,
че това е сторено през призмата
на младите граждани. И ето, редят се думите: Зелената природа
в тебе хубавее/ и добруджански
песни тук се пеят./ Отгде със
толкоз хубост си залят?/ О, роден
мой дом, Тутракан!/ Ти малък си
провинциален град,/ но в теб е мир
и благодат./ Музей прочут се тук
издига/ и „Трансмариска”- чудна,
примамлива./ На север Дунавът се
лей,/ при тебе Добруджа златей./
О, роден край, тъй мил и свиден,/
ловно-рибарски кът мой виден.
Силни думи, точни думи - всеки
от нас си ги мисли като свои! Това
възпитава в обич към родното!
Специални благодарности отправяме към Петър Бойчев, директор
на Историческия музей в града,
Тодорка Ангелова, Секретар на МКБППМН в община Тутракан, към Лазарина Димитрова, дългогодишен
учител в нашето училище за отзивчивостта, моралната подкрепа и за
проведените интервюта. И тримата
с желание се отзоваха, убедени,
че имат какво да кажат и отправят
като послание към младите хора
в нашия град. Те са с богат опит,
доказали се професионалисти.
Заедно с учениците благодарност отправяме за съдействието и
съвместната работа през годините
към Общинското ръководство чрез
г-жа Петя Князова, към ръководството на училището в лицето на
Дияна Станкова - директор, към
бившите учители на учениците:
Румяна Статева, Добрина Вълкова,
Милена Пенева, Виолета Стойкова,
Янка Ангелова. Благодарим и на
служителите в ОЦИД и Исторически музей Тутракан.
Тези уникални ученически разработки, скъпи за мен, предоставяме освен на НК”Родолюбие” и на
местния исторически музей, за да
останат, да са пример и модел за
следващите поколения, за да имат
живот вечен.
Донка ПЕТРОВА, дългогодишен
учител по БЕЛ,
СОУ ”Христо Ботев”, Тутракан

Краси Костадинов първи на
World Cup Сокол Марич 2015
координатор на НПСД-Силистра, които връчиха награди на победителите.
Състезанието бе открито от кмета на община
Главиница Хюсеин Хамди.
В този кръг от конните
състезания в Първа гара
победител е Себайдин Саидов, Втора гара - Радостин
Иванов, Трета гара - Мустафа Мехмед, Четвърта
гара - Мюждат Асан и
Пета гара - Ахмед Ибрям.

3-4-годишни коне от ЧАП
участваха в надбягванията.
Те се състезаваха в 6 гари,
а общият награден фонд бе
8 хил.лв.
Гости на състезанието
бяха министърът на културата Вежди Рашидов,
зам.-министърът на военното министерство Орхан
Исмаилов, народният представител Алтимир Адамов,
зам.-областният управител Младен Минчев, Касим
Дал - зам.-председател на
Народна партия „Свобода
и достойнство“ (НПСД),
Орхан Кошуджу - областен

международния турнир World Cup Сокол
Марич, който се проведе на 9 май в хърватската столица Загреб,
тутраканецът Красимир
Костадинов за пореден път
остави всички в залата
без дъх, защото е отново
победител и абсолютен
шампион.

В

Краси се състезава в
тежка категория и спечели
златото и на двете ръце, а
след това потвърди силата
си на дясна ръка и в абсолютната категория.
"Много съм доволен от
това свое участие в турнира. най вече, защото успях да победя сериозния си
опонент - иранецът Мехди

Абдолванд. Преди година и
половина имах среща с него
и трудно го победих. Сега
се справих много по-лесно с
него" - каза за в. "Тутракански глас" Краси Костадинов.
В турнира е участвала и
Димитрина Димитрова, която е заела второ място при
жените и на двете ръце.
“ТГ”
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"Старото кино" на спомена в
поетичната душа на Адриан Василев
от стр. 5 да го съборят: веднъж с Голямата депресия, а вторият път - с
притесненията срещу частната
инициатива след 1944 г. Майка
ми, Бог да я прости, беше румънка от вътрешността на днешна
Румъния. Имаше седмокласно
образование и ненаситна жажда
за знания. На български сама
беше се научила да чете и пише,
ама го говореше... анекдотично.
За пръв път в чужбина отидох на
5-годишна възраст - до Олтеница.
Бях твърде малък и за това съм
запомнил само две неща. Първото, как мъже здрави, яки и прави
- братя на майка ми, след като не
я бяха виждали 10 години, ревяха
с глас, като селски були на погребение. Впоследствие научих, че и
двамата бяха преживели войната
на Източния фронт - единият при
Одеса и Севастопол, а другият при Сталинград. Тогава реших
(когато вече ги осъзнавах тези
неща макар и с детски акъл), че,
щом като тези "твърдо сварени"
мъже ревяха като баби от мъка
и радост, че са доживели да
видят сестра си след 10 години,
крамолите между два съседни
народа не са хубаво нещо. Второто, запомнено от тази среща,
беше разказът на един румънски
шофьор минал през концлагер.
Моят дядо по бащина линия
беше русенски грък. Четеше и
пишеше на български, гръцки и
румънски. Беше участвал в двете
балкански войни. Веднъж в детското си щурачество го запитах:
"Папа (така му викахме всички),
ти убивал ли си сърбин?" Той се
замисли, подсмихна се в мустака
си (имаше хубав, ястаклия мустак) и отговори: "Адриене (така
ме наричаше той), на война войникът пуска куршума, а Господ
го носи!". По-късно разбрах, че
брат му бил войник в сръбската
армия по същото време... Баба ми
по бащина линия беше по-непретенциозна като личност. Знаехме
само, че баща и бил един от
"ватафите" тутраканските рибари.
Имах, Бог да я прости и сестра, с
която много се обичахме.
Начално образование получих
в несъществуващото вече у-ще
"Стефан Караджа". Даскалиците
ми не ме обичаха, въпреки че ми
пишеха отлични оценки: бях голяма коза. Имах обаче в 6-ти и 7-ми
клас един преподавател по история... халал му вяра! Казваше се
Атанас Драганов, беше директор
на училището и баща на Адриан
Драганов - някогашен директор
на Горското и на съпругата на д-р
Паунов (по-късно и тя - учителка).
В 50-те години да преподаваш
история нетрадиционно си беше
ерес, която можеше да ти струва
много. Той обаче го правеше
така: "През Средновековието в
Европа е имало много селски

острите зъби на нейните последици: оскъдицата, стреса у
родителите ни от земетръсното разместване на социалните
пластове и наложените правила
за "нов живот"; облъчените от
агресивната пропаганда, която ни
обещаваше щедро фантастично
бъдеще за всички ни, с вечен
"мир, братство, справедливост,
равенство", осигурени ни от новата "прогресивна, народна" власт,
бяхме в основата си жизнено
поколение... Водена от искреното
си приятелско чувство и дълбоко
искрено уважение към него,
предпочитам всеки читател да
усети сам със сетивата си - без
чуждо посредничество - аромата
от животрептящите в духовното
пространство чувства, мисли,
образи, а не чрез пъхнати в
ковчезите на разни догматични
правила и субективни представи
мумифицирани оценки".
Трите цикъла в книгата "Нещата
от живота", "Другият живот" и
"Завръщане" се четат на един дъх,
както обикновено се изразяваме,
и оставят у човек усещането
на съпреживяване и съучастие,
на удовлетворение, че някой е
наредил точно буква по буква,
рима след рима и твоите чувства.
И в тази обстановката, присъстващите в залата си спомняха за
събития, хора, емоции през годините... И пожелаваха на автора
здраве, за да продължава да твори, да издаде нова стихосбирка,
радваха се, че е добър пример за
децата и внуците си.
Всъщност кой е Адриан Василев, чийто стихове от време на
време четете на страниците на
в. "Тутракански глас"? Съпругата
му Мадлена даде най-точното
определение: "Неговата майка
е румънка, баща му - българин,
докато моята майка е еврейка,
а баща ми е българин. Но ние и
децата ни сме Българи!"
Ето какво ми разказа/написа за
себе си Адриан преди 13 месеца,
когато имахме едни намерения, а
те в крайна сметка се "облякоха"
в стихосбирка: "Родната ми къща,
където след появата на бял свят
съм живял (1945 до 1953 г.) беше
на тогавашната Улица 1, №33
Баща ми, Бог да го прости,
беше много интересна личност.
Ако трябва да го охарактеризирам с една дума, бих избрал
"чешит". Между 1925-29 г. завършил техническа гимназия (така и
викали тогава) в Букурещ. Имаше
страхотна памет. До последните
си години току изтърсеше някоя
латинска поговорка (в този техникум бяха учили и латински). Имал
е обаче нещастието, колкото пъти
е опитвал да стъпи на краката си,
толкова пъти обстоятелствата

СМЯХ
Младеж увещава момиче:
- Ще се съберем, ще
поживеем три месеца и ако
видим, че събирането ни е
грешка, ще се разделим.
- А, грешката при мен ли
ще остане или при теб?

спрели на площадката,
от която се разкрива величествената гледка на
Ниагарския водопад.
- Е, има ли нещо подобно
нещо в Тексас? - пита екскурзоводът.
- Не! Обаче, имаме един
- Скъпа, ти какво? Не раз- водопроводчик, емигрант
бираш ли, че половината ми от България, който, бас
заплата отива за твоите ловим, че ще спре тоя теч
максимум за половин час.
тоалети!
- А къде отива другата
Бабата възхитено разполовина ?
глежда новия бански на
Швейцария може да се внучката си: - Ех, ако можех
нанесе почти три пъти да нося такъв бански на
върху картата на България. твоите години, да знаеш
само какъв дядо щеше да
Ама не иска...
си имаш...
Туристи от Тексас са

възстания. Единствени българите обаче са успели да издигнат
за цар водача на своето селско
възстание - Ивайло! Защо?" или:
"Ние се гордеем с богомилството,
като първи масов протест през
Средновековието срещу Църквата. Но в Босна преди турското
нашествие всички били богомили
и всички приели исляма! Защо?"
А бе, подсказваше ни човекът, че
историята не е само изреждане
на събития, нито, Боже опази,
тяхното изопачаване!
В Тутраканската Гимназия наймного съм получил от следните
учители: Стела Узунова да е жива
и здрава - по математика; Димитър Минчев - от него научих руски
така, че после в Морско училище
преподавателката (там учехме
технически руски език) ми каза,
че говоря езика като студент по
руски трета година; по български
- от бъдещия професор Тодор
Тодоров (брат на съученичката ми
и в последствие също учителка
по български Надежда Петрова)
- когато завърших гимназия спокойно четях вестниците с червен
молив в ръка; от Стефан Минчев
- по физика. Този човек сам по
себе си е достатъчен да запълни
страниците, ако не на роман, то
поне на повест. Потомствен учител, насочен обаче първоначално
от тогавашната система към
друго поприще: разузнаването.
Завършва висша школа на КГБ,
прехвърлен под прикритие в
Турция, там е разкрит от турското
контраразузнаване, имал е обаче
достатъчно здрави гащи, за да
успее да им се изплъзне. Дойде
тук, за да бъде по-далеч от греха.
Не вярвам, в местната милиция
да са знаели, кой преподава на
децата им физика! В Русе беше
зам.- директор и директор на някои училища. Даде ми да прочета
мемоарите си три дни преди да
получи тежък инсулт, от който
така и не се оправи. Бог да позлати костите му! Вече вероятно е
чувствал, че смъртта ще го направи недосегаем, и все пак е искал
един от неговите ученици, с който
е поддържал връзка винагида
научи за двойнствения му живот,
защото, след като е бил "осветен",
вече в България е работил за
техническото контраразузнаване
особено през ваканциите.
Коста Бъчваров - Директор (с
главна буква) на гимназията и
учител по география. Възпитаник
на световно (без преувеличение!) известния акад. Николае
Йорга (академик, за съжаление
печално свързан с историята на
Добруджа). Когато Коста Бъчваров преподаваше география,
учебникът му беше само рамка.
Останалото беше светът: широк,
пъстър и огромен.
Военноморско училище за-

върших през периода 1963-68
години. Там също имах късмет
с почти всички преподаватели,
но те ме превъзхождаха толкова
много, че не бих могъл да ги
степенувам.
Във Варна се запознах със
съпругата си, докато учеше "Организация и икономика на туризма"
във ВИНС. Оженихме се в Тутракан, кръстница ни беше Чичилия
Ангелова (която ми е кръстница
още при приемане от църковния
купел).
Първият ми кораб в Параходство БМФ беше ста-а-ар, толкова
стар, че мрачно се шегувахме, че
си търсел място, където да потъне! Но там научих около 90% от
занаята си и разбрах смисъла на
Вапцаровото "трюмовете пълни с
лепкав мрак". Един ден, след като
плавах на този кораб почти две
години, отидох в отдел "Кадри"
и им показах прогнилите си от
масло и мазут длани (приличаха
на сюнгери). Изглежда съм ги
впечатлил, защото ме преместиха
на един нов, наскоро получен от
Япония кораб. Родих се. А въобще
там работих с много интересни
хора. Морските моряци, за разлика от дунавските, са много широко скроени. Вероятно, защото
няма нито един от тях, който, ако
е плавал някоя и друга година да
не е усетил как "оная с косата" му
диша във врата. На море изкарах
почти 4 години. По този повод се
шегувам, че не успях да обиколя
целия свят, на половината успях
да обиколя.
През 1972 г. въпреки волята си
и не по своя вина се преместих
в русенското БРП. Това беше
най-големият потрес, който съм
изживявал!
Там работих и на корабите
(когато ми стегнеше шапката) и на
брега. Най-интересната личност,
с която съм контактувал беше
Сойно Райчев - тогава вече бивш
директор на БРП, съвипускник на
Вапцаров, хем умен, хем хитър и
най-важното - мъдър! През 1975
г., когато вече много ми беше
отесняла шапката, направих на
море един двумесечен рейс до
Бразилия. Тогава първи пом.-капитан (комисар) на кораба беше
Никола Радев - писател, току що
завършил Московската Академия
"Горки", вече с 2-3 книги зад гърба
си. Той ми отвори очите за голямата литература и за голямата
поезия в частност. В последствие
беше директор на издателство
"Труд", а след оставката на Николай Хайтов - Председател на
СБП. С една дума - човек, от който
може много да се научи! Някъде
до към 35-годишна възраст почти
всяко лято ме мобилизираха като
инструктор по подводна дейност.
Обучавах бъдещи леководолази
за армията и флота. Може да се
каже, че съм "фамилиаризиран" и
с морското дъно.
Между 1982-89 г. работих
в Общинския комитет на БКП
- Русе. Отговарях за партийните организации от транспорта.
Междувременно завърших и

поетично
Андриан
ВАСИЛЕВ
гр. Русе

Тутраканецът
Над реката, на баира
древен град е закован
с името необяснимо,
град наречен Тутракан.
В него – хора като хора,
все край средната ръка .
Всеки си е… долу–горе,
ала малко „по-така”.
Горе с плуг, а долу – с лодка,
по средата – със лозя,
векове живее кротко,
нито залък разпилян.
И в богатство, в беднотия
свързва своята съдба
със кайсиева ракия
и със рибена чорба.
Еликсира от ракия
пийва сладко ,от сърце,
но преди това си мие
с водка двете си ръце.
Хляб, когато не достига ,
с малко труд и с много ум
си дояжда мамалига
още от преди Колумб.
Ако много си загазил,
хляб ще ти даде! И лук!
На добра земя улучил,
занаяти знае два.
Е, понякога се случва
да работи бедава…
В лозе, в нива гръб превива
често, в огън и вода!
Малко трудно се навива
да работи за града.
А туристът чуждестранен
ще възкликне удивен:
„Всеки честен тутраканец
триезичен е роден!”
По Великден свещ запалва,
до Великден му държи!
Господ здраве да му дава,
че на място си тежи!
съкратения курс на АОНСУ. Когато
се промени системата в България,
"смъкнах" стария занаят от тавана,
изчетках го и се пенсионирах като
корабен механик в БРП. Отново
имах късмета да видя как се
прави демокрация в Словакия и
в Унгария, и "късмета", да видя
как се разгромяват с НАТО-вски
бомбардировки непослушните
комунисти в Югославия, да видя
как загиват от двете страни хора,
които изобщо не са искали да
воюват!
Връзката си с Тутракан, за
добро или за лошо, не съм я прекъсвал никога. Често се шегувам,
че аз съм от последните моряци
прекарали живота си разкрачени
между нивата и корабната палуба.
Имам момче - Владислав, което
ми е наследило занаята, сега е на

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

ПРОДАВАМ
едноетажна полумасивна жилищна сграда
(къща) с гараж със застроена жилищна площ
47 кв.м и дворно място - 1650 кв.м
в с. Цар Самуил, община Тутракан
Цена - по споразумение
За информация: 0898 457 112 - Георгиева

СУДОКУ

14 - 20.05.2015 г.

един круизен кораб някъде между
Великите езера и Аляска (бел.
ред.: педи 13 месеца). Връща се
на всеки 4 месеца. Имам и момиче
- Стела, което работи в Русенската
Търговска камара. Имам и двама
внуци. В момента работя на принципа "няма забогатял преводач,
но няма и такъв умрял от глад".
Горе-долу, това е животът
ми, г-жо Грънчарова.
Оставам с уважение, Ад. Василев".
Адриан Василев е преводач от
румънски. Всъщност, първата ми
среща с него бе точно на това му
поприще - той превеждаше на
групата, с която бях в Букурещ.
Често можете да срещнете
Адриан в Тутракан, но с неговите
стихове ще се "срещнете" в градската библиотека.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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14 - 20.05.2015 г.

Новини от СОУ "Христо Ботев":

Тутраканиада`2015

Отлично представяне на
IT-олимпиада

ɄɭɩɚɬɚɧɚɨɬɛɨɪɧɢɹɩɨɛɟɞɢɬɟɥɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɛɟɜɪɴɱɟɧɚɧɚɋɚɲɨȺɧɞɪɟɟɜ

календар, а в него участваха учетази година спортната ството на поредното издание на ници от всички общински училибаза в СОУ "Христо Ботев" състезанието Тутраканиада`2015. ща - СОУ "Йордана Йовков", СОУ
То е част от Годишния спортен "Христо Ботев", ОУ "Св.Св.Кирил
в Тутракан "прие" домакини Методий"-с. Нова Черна, ОУ

И

Ɂɥɚɬɟɧɦɟɞɚɥɡɚɋɬɢɥɹɧɋɩɚɫɨɜɜɛɹɝɚɧɟɬɨ

гимназиален етап на обучение
т 8 до 10 май се провеучастваха във волейболен турнир.
де националният кръг на
Няколко часа спортният терен
олимпиадата по ИТ в Монбе огласян от подкрепящите възгласи на учениците, Асен Рашков тана. Допуснати за участие в Националния кръг за област Силистра
бяха само възпитаниците на СОУ
„Христо Ботев" - Тутракан. Съгласно регламента на олимпиадата,
учениците трябва да защитят пред
комисия проекта си и да решат тест
включващ знания в областта на
компютърните технологии.
В категория „Мултимедийни
приложения“ (9-12 клас) от нашето училище се представиха два
проекта. Теодора Филипова от 11
клас защити своя проект на тема
„Дигитална галерия“ и зае 6 място,
а в индивидуалното класиране,
което включва и тест, е с оценка
Отличен 5.50.
ɑɚɫɬɨɬɫɫɴɬɟɡɚɬɟɥɢɬɟɨɬɋɈɍɃɨɪɞɚɧɃɨɜɤɨɜ
Ирина Тотева и Ива-Мария
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɬɟɯɧɢɹɬɭɱɢɬɟɥȾɢɚɧɚɂɜɚɧɨɜɚ
Маринова също от 11 клас се
"Стефан Караджа"-с.Цар Самуил от СПИ-Варненци не пропусна и класираха на 9-то място с проект
и от държавния Социално-пе- този път да поздрави всички с на тема „Креативно и различно“ и
оценка много добър 5.00.
дагогическия интернат "Христо песен.
На победителите спец. "Спорт
Единадесетокласничките се
Ботев"-Варненци.
Момичетата и момчетата от 5 и туризъм" в общинската адми- представиха отлично, като се има
до 8 клас се състезаваха в три нистрация Васил Дойнов връчи предвид факта, че тестът включва
дисциплини - скок от място, награди - специално изработени
хвърляне на медицинска топка и медали, а за отборния победител
кросово бягане, а учениците от - СОУ "Христо Ботев" - купа! “ТГ”
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знания и от 12 клас.
В категория „Мултимедия“ (8-12
клас) бе представен един проект
- на Ния Бранимирова и Ивелина
Йорданова от 5 клас на тема
„Трансмариска“ и заеха 7 място.
На теста, който включва знания от
5 до 8 клас, ученичките получиха
много добри оценки.
Горди сме от отличното представяне на учениците на СОУ „Христо
Ботев“, още повече защитихме
достойно името на област Силистра със завоюваните 6, 7 и 9 място.
Директорът на СОУ “Христо
Ботев“ Дияна Станкова, ръководителят на групата Анна Георгиева и
участниците в Националната олимпиада по ИТ изказват своята искрена благодарност към инж. Людмил
Узунов, директор на Държавно
горско стопанство - Тутракан за
предоставената възможност групата да присъства на националния
кръг в Монтана.
Анна ГЕОРГИЕВА - старши
учител по Информатика
и Информационни технологии

В света на книгите и филмите

Венеция - осъществима мечта
Анастасия ЯКОВА
а 29 април вечерта, нетърпеливите екскурзианти,
настанени в два автобуса,
поеха дългия път към мечтаната
Венеция. Както винаги, Туроператор „Салвиния” на Камелия
Златанова подготви перфектна
организация за далечната дестинация. Към групата се присъединяха
още хора от Русе и София.
Осъмнахме в Сърбия и не след
дълго преминахме в Словения.
Тук вече се чувстваше полъхът
на Алпите. Изненадаха ни не
само необикновената красота
на природата, но и порядъкът и
грижата на хората за опазване на
природата. Пътищата - идеални,
имаш чувството, че летиш и не си
в автобус. Макар и на стотици километри, магистралите са опасани
с мантинели и безкрайна ограда от
метална мрежа. Колко ли време би
издържала такава мрежа в България? Като във фокус би изчезнала
предадена за вторични суровини.
Покрай пътищата няма треволяци
и храсти. Уют и грижа на добри
стопани лъха от всякъде. Нивите
- подредени като на картинка,
обработени, засети от грижовни
стопани. Чие дело е? Може би се
дължи историческите въздействия
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на различните власти.
От 1278 г. Словения е била в
пределите на Римската империя,
а от 1335 г. - във владение на
Хабсбургите.
Любляна, където отседнахме,
е столицата на Словения - много
красив град, съперник на Венеция,
с древна история и архитектурна
украса. Тук, р.Любляница се влива

в р.Сава.
Любляна е с население 300
хил. души. Началото си води от
римско селище наречено Емона.
За столица е обявена през 1991
г., когато Словения се отделя от
бивша Югославия и е обявена за
независима държава.
Сградите в различен, свеж цвят
са в бароков стил, богат на архи-

тектура, повлиян от Австрия и Италия. Градът привлича с красивите
канали и над тях различни по архитектура мостове. В централната
част се намират три моста един до
друг, свързващи различни улици
и местото носи логично наименованието тримостие. Многобройни
кафенета и сладкарнички допълват колорита.
Символът на града е драконът.
На много места се виждат статуи
на този символ. Според местната
легенда тук е преминал Язон с
аргонавтите по пътя за Златното
руно. Те преминали Дунав и са
стигнали до р.Любляница, където
е станала битката с дракона, когото
Язон убил.
За съжаление ограниченото време не ни даде възможност да посетим старинния замък край града,
който се извисяваше над площада.
Тук, на площада се намира католическата църква”Благовещение".
Виждаме статуята на местния
Ромео - Франс Прешерн, който се
самоубива заради свята любима
Юлия, чиито родители насила я
омъжват за друг. Нейният бюст е
в близост, за да бъдат в смъртта си
един до друг.
На следващия ден ни очакваше
близката Венеция.
/Следва/

а 11 май тази година, в
училищната библиотека,
съвместно с Иванка Павлова, проведохме филмов маратон и
маратон на четенето с учениците от
II б клас, изучаващи английски език.
Второкласниците проследиха
с интерес анимационни филми с
текст на български и английски
език на популярна приказка. Любуваха се на героите. Смяха се от
сърце на техните приключения.
Бяха очаровани от красивите панорамни изображения на издадената
по същата приказка, оригинална
книга от английско издателство,
които разгледаха от рекламно
видео клип. С желание четоха от
книжките на английски език текста
на приказката и превеждаха на
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български език, с помощта на госпожа Павлова, нейното съдържание. Видео клипът реклама с Гъми
Беър, сладкото зелено плюшено
мече, също зарадва малките си
почитатели. Слушаха на английски
език и пяха на български език прекрасната му песничка. Танцуваха
и се радваха на неговите певчески
и танцови изпълнения. Разпознаха
героите и от други анимационни
английски филмчета и откриха
поуката в тях.
Попаднахме с учениците от II б
клас в един омайващ и интересен
свят, свързан с книгите и филмите.
Четенето може да е интересно и забавно, а книгите са наши безценни
приятели.
Анка КОЗАРЕВА

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ

Честит рожден ден
и да почерпят:
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