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прозорците
Възможностите за бизнес в Натрошиха
на новостроящия се
Тутракан представени в Рим православен параклис
елегация на Асоциацията на дунавските
общини „Дунав“ направи официално посещение
в Рим, Италия на 13 и 14
май 2015 г., информират
от сдружението на общинските власти. Целта
на посещението е представянето на Дунавския
регион и членове-общини на
Асоциацията пред бизнеси,
асоциации на предприятия
и консултанти. Предмет
на дискусиите в различните осъществени срещи
са били потенциалът за
българо-италианско сътрудничество в различни
проекти, както и италиански инвестиции в България
и в частност - в Дунавския
регион.
на стр. 2
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Оffroad Нова Черна`2015 предстои
Кметовете на Тутракан и Каварна ще се впуснат в офроуд-приключение
БТР и Калинка Вълчева - с концерти на новочерненска сцена
Калина ГРЪНЧАРОВА
ръг от Националния
шампионат по офроуд "Bulgaria Trophy
Challenge" ще домакинства
тутраканското село Нова
Черна, информира Чавдар
Владимиров (на снимката)
- абсолютен фен, състезател по офроуд и заедно с
Атанас Арабаджиев, главен
организатор на събитието.
То ще се проведе на 13 и 14
юни, а трасетата са край
Нова Черна и Тутракан.
Нова Черна е единственото село в България, в кое-
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на стр. 3

Въоръжена охрана пази парковете в
Тутракан от вандали
на стр. 2

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

Калина ГРЪНАРОВА
"И от Господа нямат страх!" са
коментарите на всички, които
видят натрошените стъкла на прозорците на новоизграждащия се
православен параклис в Тутракан.
Стъклото с кръста на единият
прозорец е буквално потрошено - с
въпросителна от камък или топка,
а на втория - на малки дупчици от
нарочно "обстрелване".
Параклисът, който ще носи име-

то на Свети Димитър, се изгражда
вече втора година по инициатива
на тутраканския кмет и родолюбиви граждани обединени от каузата
и в горната част на града да има
православна обител.
Той се изгражда изключително
и само със средства от дарения.
Кой посегна на святото място
днес никой не знае, а вярващите,
кръстейки се, твърдят, че Господ
вижда всичко и си знае работата.

Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми просветни и културни дейци,
24 май е символ на достойнство, традиция
и духовност!
Достойнство, защото на този ден честваме
азбуката, която сме дали на света.
Бих искал да поздравя всички Вас – представителите на културата, образованието и изкуството!
Всички, които са избрали словото, баграта и музиката!

Честит
празник!

ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ

Уважаеми дейци на просветата е културата,
Делото на светите братя Кирил и Методий е найяркото свидетелство за жаждата на българина за
просвета и наука, за народно самоопределение и култура, непреходен символ на националното ни
достойнство, традиции, гордост и духовност.
Пожелавам Ви все така с любов и внимание да
продължите мисията си да се грижите и образовате
нашите деца – бъдещето на България!
С пожелания за вдъхновение и успехи, за творчески
и лични постижения!

Честит празник!

ȾɚɧɚɢɥɇɂɄɈɅɈȼ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɋɌɭɬɪɚɤɚɧ

Уважаеми учители и ученици,
Уважаеми просветни и културни дейци,

Предстои празникът на духовността,
писмеността и просветата – 24 май!
Тогава под величествените звуци на „Върви,
народе възродени!” се прекланяме пред
славата на българското слово и отдаваме
заслуженото уважение пред духовния си елит.
С уважение и признателност Ви поздравяваме по случай Деня на българската просвета и
култура учители, просветни и културни дейци!
ɏɸɫɟɢɧɏȺɆȾɂɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɋɟɣɮɢɋȺɅɂɆɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɈɛɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚ

2

РЕГИОН

НОВИНИ
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЛАВИНИЦА
Определянето на представител на община Главиница за участие в
Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Силистра е причина
за проведеното в следобедните часове вчера извънредно заседание
на Общински съвет-Главиница.
ТУРНИР ПО ШАХМАТ
Турнир по шахмат за деца - момичета и момчета, ще се проведе
на 30 май в Тутракан. Първенството е индивидуално, ще се играе
по швейцарска система в седем кръга с темпо на игра по 15 минути
на състезател до края на партията. Според регламента, участниците
ще се състезават в шест възрастови групи - от 1-ви до 12-ти клас. В
най-малката възрастова група ще бъдат допускани и деца от детските
градини при тяхно желание за участие.
Момичетата могат да се състезават в турниритеи за момчета.
Съдии на турнира ще бъдат Бехчет Патраклъ и Васил Симеонов, а
за победителите са осигурени грамоти и медали.
Шахматното състезание ще се проведе в Шахклуба, като в 9:45 ч. е
техническата конференция, а началото същинската игра е в 10:00 ч.
Турнирът е под патронажа на кмета д-р Димитър Стефанов.
Той е част от дейностите в Месеца на спорта в крайдунавския град
и се организира от Община Тутракан и Шахматен клуб "Трансмариска".
ЧЕТИРИ ПУНКТА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ СА ЗАЯВЕНИ
В СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
Уведомления за 16 пункта за изкупуване на охлюви са подадени до
началото на май в РИОСВ-Русе, съобщиха от инспекцията. От тях 11
са на територията на област Русе, 4 – в област Силистра и един – в
Разград. Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи
охлюви за търговски цели започва днес и ще продължи до 30 юни
включително. РИОСВ-Русе ще осъществява контрол по спазване
изискванията на специализираната заповед на министъра на околната среда и водите /РД-361/09.04.2004 г./, в която са определени
условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на
живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/
и градински охлюв /Helix pomatia/. В нея са регламентирани още
размерът на охлювите не по-малки от 28 мм в диаметър, начинът на
съхранението им, наличие на хладилни помещения, подходящ амбалаж и калибровъчно сито. За нарушения на режимите, регламентирани
в заповедта, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000
лева, а юридическите – от 200 до 5000 лева.
ЗАСАЖДА СЕ ТЮТЮНЪТ
Над 2000 дка с тютюн са засадени в Силистренско към момента,
съобщиха от Областната дирекция "Земеделие". 1205 от тях са сорт
"Бърлей", като 400 дка са в община Дулово, 500 дка вземлището на
община Ситово, 300 дка в землищетона община Тутракан и 5 дка в
Кайнарджа.
КРИМИНАЛЕ
22-годишният Д.Г. е заподозрян в унищожаване и повреждане. По
първоначални данни, на 14 май около 21:00 часа в Тутракан той умишлено е повредил двете странични огледала, двата стопа и целостта на
боята на лек автомобил „Фиат".
Образувано е досъдебно производство.

ОБЩИНА ТУТРАКАН,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Възможностите за бизнес в
Тутракан представени в Рим
от стр. 1 на българската част от Дунавския
регион в Европа, силните страни
на региона и приоритетните области на развитие.
Д-р Стефанов направи преглед
на основните индустрии в община
Тутракан, които могат да сътрудничат в италиански партньори и
разказа за културно-историческите забележителности и събития на територията на общината,
а д-р Найденов представи община
Силистра и приоритетите проекти на Общината в областите
транспорт, туризъм, хранителна
индустрия и земеделие" - уточняват от АДО.
"Изключително съм доволен
от посещението в Рим, защото
имах възможността да представя
средните и дребните производители от нашата община, каза за
читателите на "Тутракански глас"
д-р Димитър Стефанов. Точно от
това се интересуват италианците.
При тях в момента има свободен
капитал, който те търсят да инвестират извън Италия.

В делегацията посетила италианската столица са били членовете на УС на Асоциацията - кметът
на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов и кметът на община
Силистра, както и Мария Цанкова – Изпълнителен директор на
АДО и финансовият мениджър
Маргарита Цекова.
По време на визитата са организирани четири мероприятия от
Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството
на България в Република Италия.
"При огромен интерес, в сградата на Посолството на Република България в Рим се проведе
семинар на делегацията от АДО
с 80 италиански фирми, организации и заинтересовани лица. Н.
Пр. Марин Райков, Посланик на
Република България, говори за
възможностите, които България
предоставя за икономическо
партньорство. Мария Цанкова
говори за потенциала за развитие

В навечерието на 24 май
отново с достойно представяне
на форум на словото българско
Донка ПЕТРОВА
 ɦɚɣ  ɝ ɡɚɥɚ ÄɄɭɥ
ɬɭɪɚ´Ɋɭɫɟɟɫɴɛɪɚɥɚɭɱɚɫ
ɬɧɢɰɢɬɟ ɨɬ ɰɹɥɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɜ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ
ɬɟɦɚ Äɇɢɳɨ ɧɟ ɩɥɚɲɢ ɱɨ
ɜɟɤɚ ɬɚɤɚ ɤɚɤɬɨ ɞɨɩɢɪɴɬ
ɫ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɬɨ´ɨɬ ÄɆɚɫɚ ɢ
ɜɥɚɫɬɈɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢɫɚɆɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨÄȿɥɢɚɫ
Ʉɚɧɟɬɢ´ ɢ ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɝɢɦɧɚɡɢɹɩɨɢɤɨɧɨɦɢɤɚɢɭɩ

Интересът към Тутракан от италианска страна бе проявен още
при посещението на делегация
на АДО в Сицилия и особено от
онова интервю, в което аз казах,
че "ако не се посетил Тутракан, си
загубил половината от живота си".
По време на срещите аз информирах представителите на италианския бизнес, че по настоящем
могат да инвестират в община
Тутракан в три направления: в
изграждането на цех за сушени
плодове и замразени зеленчуци, защото тук се произвеждат
достатъчни количества кайсии,
череши и сливи; цех за първична
и вторична обработка на речна
риба, защото в България такова
производство специално за речна
риба няма и третата инвестиция - в изграждането на Яхтено
пристанище и инфраструктурата
към него.
Освен това, носех и производи
на три наши фирми, които бяха
изложени и дегустирани от участниците в срещите. От фирма "Ед-

рина" представиха "Чоризо", филе
"Елена", пушен бут и суджук. От
"Младенова изба" - бяло вино
"Тамянка" и Каберне Сувиньон, а
от "Булдекс" - мандра Белица - сирене. Мога да кажа, че интересът
към сирената бе голям, много се
харесаха, рекламните материали
на "Булдекс" веднага свършиха и
предполагам, че вече са се обадили на собственика Димо Денчев.
Италианците обещаха да дойдат
в най-скоро време."
Проведени са две кръгли маси
с представители на българската
общност в Италия и с фирми
и организации от строителния
бранш, които имат бизнес интерес в България.
Делегацията на АДО гостува в
централата на Италианската конфедерация на малката и средната
частна индустрия (CONFAPI) за
дискусии на сътрудничество с АДО.
CONFAPI е мощна организация с
дейност на национално и европейско ниво и с развита мрежа от
“ТГ”
контакти и партньори.

Доброта!

За съжаление, тя скоро напусна
този свят.
Двете й дъщери останаха сами.
И отново се намериха добри
хора, които им помогнаха в тежкия момент. След погребението,
жилището, в което те живеят,
вече е ремонтирано и освежено.
Създадени са по-добри условия
за живот на момичетата.
И този път в добрината, се
включиха част от членовете на Ротари Клуб Тутракан - Нури Мутиш,
Кенан Дуран, Рашко Денев, Юрий
Василев, Светослав Раев, Венцислав Статев, Красимир Петров,
Иван Костанцалиев, Димо Денчев,
Ирена Бонева и Румен Симеонов.
Думата, която следва е "Благодарим"...
“ТГ”

еведнъж тутраканци са
доказвали своята доброта и съпричастност към
болката на ближния.
Много са и дарителските кампании в подкрепа на нуждаещи
се. Идеята е била винаги да се
помогне в труден момент, за да
усети човек, че до рамото му има
хора готови да го подкрепят. За
да има той надежда да продължи
напред.
Една от последните благотворителни кампании по време на
тазгодишния Великден бе за леɬɚɧɢɤ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚɬɚ чението на онкоболната Павлинка
ɝɢɦɧɚɡɢɹ ɩɨ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ Димитрова от Тутракан.
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɊɭɫɟ
Ⱦɚɫɟɜɫɥɭɲɚɦɟɜɝɥɚɫɚɧɚ
ɦɥɚɞɢɬɟɬɚɥɚɧɬɢÄ«ɡɚɬɢɱɚɣ
ɬɟɫɟɯɜɚɧɟɬɟɧɟɩɨɡɧɚɬɨɬɨɫ
ɪɴɰɟ´ Ä« ɂɫɤɚɦ ɧɟɩɨɡɧɚ
ɬɨɬɨ ɞɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɹ ɱɟ ɞɚ
ɦɨɝɚɠɢɜɨɬɚɫɢɫɩɨɤɨɣɧɨɞɚ
ɠɢɜɟɹ«´
Калина ГРЪНЧАРОВА
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɉɪɨɮɟɫɢɨ
ɧɚɥɧɚɬɚ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ɩɨ ɢɤɨɧɨ
о края на годината
ɦɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɭɦɹɧɚ
парковете в ТутраȻɟɥɱɟɜɚɫɟɨɛɴɪɧɚɫɞɭɦɢɧɚ
кан ще бъдат охраняɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɡɚɬɪɭɞɚɤɴɦ вани от въоръжена охрана.
ɭɱɢɬɟɥɢɬɟɡɚɳɨɬɨɡɚɞɜɫɟɤɢ Фирмата извършваща дейɭɫɩɹɥ ɭɱɟɧɢɤ ɫɬɨɢ ɭɱɢɬɟɥ ɢ ността е избрана след проɜɫɹɤɨɧɚɲɟɭɫɢɥɢɟɫɟɜɪɴɳɚ ведена обществена поръчка.
Ɍɹɚɤɰɟɧɬɢɪɚɧɚɢɧɬɟɪɟɫɧɢɹ
Въоръжената охрана ще
ɧɚɱɢɧ ɩɨ ɤɨɣɬɨ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ пази Крайдунавския парк,
ɢɡɪɚɡɹɜɚɬ ɫɜɨɟɬɨ ɫɜɟɬɨɭɫɟ парк "Христо Ботев", парк
ɳɚɧɟɌɪɭɞɟɧɟȿɥɢɚɫɄɚɧɟɬɢ "Васил Левски", парк "Слаɡɚɪɚɡɛɢɪɚɧɟɫɩɨɞɟɥɢɬɹɧɨ вянка" и новия парк до
ɩɨɦɚɝɚɞɚɩɪɟɨɬɤɪɢɟɦɮɢɥɨ т.нар. Жабешки гьол от поɫɨɮɢɹɬɚɧɚɠɢɜɨɬɚ
сегателствата на вандали.
ɉɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ ɢɡɥɟɡɟ ɫɛɨɪ
Многобройни са примериɧɢɤ ɫ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɬɟ ɬɜɨɪɛɢ те на вандализъм в местаɧɚɝɪɚɞɚɡɚɜɫɟɤɢɭɱɚɫɬɧɢɤ
та за отдих. Стената на
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Въоръжена охрана пази
парковете в Тутракан от вандали

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

ОБЯВЛЕНИЕ
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ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥ ɚɥ ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɫɟɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɧɚɨɫɧɱɥɚɥ
ɬɢɚɥɬɨɬɁɍɌɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧ
ɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧɡɚ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɹɢɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɉɊɁɧɚɍɉɂɏɜɤɜɩɨɩɥɚɧɚ
ɧɚɫɉɨɠɚɪɟɜɨɨɞɨɛɪɟɧɫɴɫɁɚɩɨɜɟɞʋɝ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɬɨɧɚɉɊɫɟɢɡɪɚɡɹɜɚɜɫɥɟɞɧɨɬɨ
ɉɨɫɬɚɜɹɫɟɜɴɬɪɟɲɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɧɚɬɚɥɢɧɢɹɦɟɠɞɭɍɉɂ
ɏɢɍɉɂȱɏɩɨɢɦɨɬɧɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɨɬɩɥɚɧɚɦɟɠɞɭɍɉɂ
ɏɢɍɉɂȱȱȱɩɨɢɦɨɬɧɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɨɬɩɥɚɧɚɤɨɹɬɨɟɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɚɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɧɚɬɟɪɟɧɚɁɚɩɚɡɜɚɫɟɨɞɨɛɪɟ
ɧɚɬɚɭɥɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢɹɬɍɉɂɏɟɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦ
Ɂɚɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɟɧɚɢɦɨɬɚ
ɫɟɨɬɧɟɦɚɦɚɥɨɦɟɪɧɚɱɚɫɬɨɬɢɦɨɬʋɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚ
ɋɟɜɢɧɱɋɟɢɞȺɯɦɟɞɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦɩɥɨɳɢɫɟɩɪɟɞɚɜɚ
ɩɨɪɟɝɭɥɚɰɢɹɤɴɦɭɥɢɰɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
 ɫɟ ɩɪɟɞɚɜɚ ɦɚɥɨɦɟɪɧɚ ɱɚɫɬ ɨɬ ɢɦɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɳ
ɫɬɚɪɚɭɥɢɰɚɨɛɳɢɧɫɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɫɩɥɨɳɨɬɤɜɦɢ
ɫɟɩɪɟɞɚɜɚɤɴɦɍɉɂɏɜɤɜɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɧɚɋȺɯɦɟɞ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɬɨɧɚɉɁɡɚɫɹɝɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ
ɧɚ ɢɦɨɬɚ Ɉɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚ ɡɨɧɚ Äɀɢɥɢɳɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹ ɫ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɜɚɳɨɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɫɦɚɥɤɚɜɢɫɨɱɢɧɚɞɨɦ
ɀɦɫɟɩɪɨɦɟɧɹɜÄɁɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ´ɬɴɣɤɚɬɨ
ɫɟɩɪɟɞɜɢɠɞɚɢɡɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚÄɄɴɳɚɡɚɝɨɫɬɢ´ɉɨɫɨɱɟɧɢ
ɫɚ  ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɧɢɬɟ ɥɢɧɢɢ ɧɚ ɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟ  ɢɡɱɟɪɬɚɧɢ ɫ
ɩɪɟɤɴɫɧɚɬɚɥɢɧɢɹɓɟɫɟɫɩɚɡɢɢɡɢɫɤɜɚɧɟɬɨɧɚɱɥɨɬ
ɁɍɌɩɚɪɤɨɦɟɫɬɚɬɚɞɚɫɚɜɝɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚɩɚɪɰɟɥɚȼɫɢɱɤɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɧɚɡɚɫɬɪɨɹɜɚɧɟɫɚɞɚɞɟɧɢɜɦɚɬɪɢɰɚɜɨɫɧɨɜɧɢɹ
ɱɟɪɬɟɠɢɜɬɚɛɥɢɱɟɧɜɢɞ
ɇɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɢɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɭɫɬɪɨɣ
ɫɬɜɨɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɁɍɌɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬ
ɞɚɧɚɩɪɚɜɹɬɩɢɫɦɟɧɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɢɢɫɤɚɧɢɹ
ɩɨɩɪɨɟɤɬɚɞɨɨɛɳɢɧɫɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤ
ɨɬɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɩɨɱɥɚɥɨɬɁɍɌ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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ɪɚɜɥɟɧɢɟɊɭɫɟɂɦɚɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɢɬɟɥɢ ɨɬ ȼɚɪɧɚ Ʉɚɡɚɧɥɴɤ
Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ ɂɫɩɟɪɢɯ Ɋɭɫɟ
ɫɪɟɞ ɬɹɯ ɫɚ ɢ Ƀɨɚɧɧɚ ɂɜɚɣ
ɥɨɜɚ ɨɬ ɏȱ ɛ ɤɥɚɫ ɢ ɂɜɟɥɢɧ
ɇɟɝɪɹɧɨɜɨɬɏɚɤɥɚɫɨɬɋɈɍ
´ɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
Ƀɨɚɧɧɚ ɟ ɧɚ ɬɪɟɬɨ ɦɹɫ
ɬɨ ɜ ɠɚɧɪ ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
 ±  ɤɥɚɫ ɂɜɟɥɢɧ ɩɨɥɭɱɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɹɤɨɧɤɭɪɫɢɜɥɢ
ɬɟɪɚɬɭɪɧɨɬɨ ɱɟɬɟɧɟ ɍɱɢɬɟɥ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬ ɢ ɧɚ ɞɜɚɦɚɬɚ ɟ
Ⱦɨɧɤɚɉɟɬɪɨɜɚɛɢɜɲɜɴɡɩɢ
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крепостта "Трансмариска"
в Крайдунавския парк осъмна преди няколко месеца
изрисувана със спрей, а самата крепост веднага след
приключване на проекта,
финансиран със средства
от европейски програми,
бе превърната почти в
градска тоалетна.
Детските люлки и други
детски съоръжения във
всички паркове непрекъснато се трошат. Това е
причината Общината да
прибегне до услугите на
охранителна фирма и то с
въоръжена охрана.

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

22 Май - Международен ден на биологичното разнообразие
онвенцията за биологично разнообразие e обявена
за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро,
Бразилия, и влиза в сила от 29.12.1993 г. Във връзка
с това Генералната асамблея на Общото събрание на
ООН прави предложение за отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие на 29 декември
(което някои медии продължават да отбелязват и до
днес), с цел повишаване информираността и разбирането на значението на биологичното разнообразие.
Какво е „биоразнообразие”?
Зад тази сложна на пръв поглед дума се крие всъщност
цялата природа, която ни заобикаля, която познаваме

К

и за която дори не подозираме. Биоразнообразието е
чудото, което наричаме ЖИВОТ. То е навсякъде – в горещите гейзери и ледените планински води, в безбрежните
пустини и в непроходимите джунгли, в безжизнените
на пръв поглед скални пукнатини и в цветните ливади,
в най-дълбоките морски дълбини и в ефира на небето.
Биоразнообразието е това, което отличава нашата
планета от милиардите други подобни на нея във Вселената, то е това, което я прави жива и неповторима.
ɄɦɟɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
ȾɪȾɢɦɢɬɴɪɋɌȿɎȺɇɈȼ
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Бизнес справочник България и Асоциация
на българските градове и региони
връчиха годишните си награди
Ц
еремонията се състоя в „Пирин голф и
кънтри клуб” край
Разлог на 15 май. Началото
на събитието бе поставено
от митрополит Серафим
Неврокопски, който благослови начинанието и пожела здраве и просперитет
на гостуващите. Големите

награди бяха връчени на
зам.-министъра на образованието и науката Ваня
Кастрева и зам.-министъра
на здравеопазването д-р
Ваньо Шарков.
Сред отличените в различни категории са кметът
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов – в категория:

„Културно-историческо наследство“ и Младен Минчев
– зам.-областен управител
на Област Силистра в
категория "Заместник областен управител на годината“.
В събитието участва
зам.-кметът на община
Тутракан Милен Маринов,

който прие наградата на
тутраканския кмет.
Домакините на мероприятието, Кирил Златков – управител на Бизнес Справочник и Ергин Емин – изпълнителен директор на АБГР
разказаха пред гостите за
пораждането на тази идея.
“ТГ”

«Един народ, който има съзнание, култура,
писменост, наука, непременно ще има светла и
трайна бъднина!»
Васил Друмев

24 май Ден на българската просвета и
на славянската писменост!
Общобългарски празник на историческата
памет и националното ни самочувствие, дело на
стотици знайни и незнайни българи дейни книжовници,
учители, борци за книжовно дело,
хора на знанието!

Честит празник българи!
Честит празник, радетели на
българщината!

Ɉɬɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɢɟɤɢɩɚɧɚɋɈɍɏɪɢɫɬɨȻɨɬɟɜ
ɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧ

"Ще бъдеш в бяло" или време за матури
На 20 и 22 май се провеждат и изпитите за националното външно
оценяване по БЕЛ и математика за седми клас
чера 50 зрелостници от
тазгодишния випуск в
СОУ "Йордан Йовков", 33
от СОУ "Христо Ботев" в Тутракан
и 38 от СОУ "Васил Левски" в
Главиница положиха матура по
български език и литература.
Изпитният вариант бе изтеглен
сутринта в 5,30 ч. в Министерството на образованието и
науката. От там уточняват, че от
банката с тестови задачи теоретично възможните комбинации
на задачи са над 11 млн.
Държавният зрелостен изпит
по български език и литература
включва 41 задачи, като от тях 40
са тестовите задачи с максимални 70 точки. Задачата за създаване на аргументативен текст по
български език и литература е
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41-ва. Максималният брой точки
за тази задача е 30.
Тази година художествената
творба, върху която зрелостниците ще разсъждават, е произведението на Пейо Яворов „Ще
бъдещ в бяло“.
Матурата започва в 8:00 ч. и
продължи четири астрономически часа.
Скалата за оценяване на зрелостниците и тази година остава
същата, като 23 точки ще са необходими за оценка „среден (3)“.
Резултатите от държавния зрелостен изпит по български език
и литература ще бъдат обявени
до 9 юни.
На 22 май е матурата по
математика. Припомняме, че
зрелостниците трябва да зае-

мат местата си в определените
училища най-късно до 7,45 ч.
Те трябва да пишат с химикал
с черен цвят, но нямат право
да напускат залите до края на
първия час на изпита.
Всеки зрелостник ще получи
изпитен комплект, който ще съдържа лист с указания за работа
и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за
отговори и свитък за свободните
отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната
бланка, на листа за отговори и
на всяка страница от свитъка за
свободните отговори, са уникални и поредни, като чрез тях се
гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти
на изпитния комплект, поради

което не трябва да се разделят,
предупреждават от МОН.
На 20 и 22 май се провеждат и
изпитите за националното външно оценяване по БЕЛ и математика за седми клас. Оценките
са валидни за прием в езикови
гимназии и профилирани математически паралелки.
В Тутраканска община единствената профилирана паралелка с изпит след 7 клас е в СОУ
"Йордан Йовков".
Данните сочат, че в СОУ "Христо Ботев" завършващите 7-ми
клас са 42, а в СОУ "Й. Йовков"
- 41.
На 13 май приключиха и т.нар
матури за четвъртокласниците
по БЕЛ, математика, Човек и
общество и Човек и природа.

а 16 май се проведе Илиев. След което посетителите
инициативата Европей- имаха възможност да видят изска нощ на музеите и ложбата „Втора световна война",
галериите в цялата страна, ин- експозициите на Исторически
формират от Исторически му- музей, Етнографски музей „Дузей-Тутракан.
навски риболов и лодкостроене”
Инициативата в Тутракан стар- и Художествената галерия.
тира в 18:30 ч. с прожекция на
Последните нощни посетитеатралната постановка „От тук тели, любители на историята и
от там” в изпълнение на тутра- изкуството си тръгнаха малко
рия Николова от ОУ "Отец Паисий", канския самодеен състав „Борис след полунощ.
“ТГ”
с. Стефан Караджа.
В предучилищния етап на обучеНа 21 май (четвъртък) в Тутракан:
ние наградата "Учител на годината"
ще приемат Савена Димитрова група "Роза", с. Богданци; Вилияна
Бадева - група "Славейче", с. Черногор; Наджие Али - ЦДГ "Мир", с.
Каругерене и Марина Куниссарова
- група "Пролет", с. Листец.
На 24 май от 9:30 ч. с празнично
шествие от СОУ "Васил Левски" по
бщина Тутракан и както и измерване на ниулиците на Главиница ще бъдат
РЗИ в Силистра и вото на въглероден оксид в
изпратени абитуриентите. На ЛятРусе са организатори издишан въздух от пушачи с
ната сцена в централната част на
града ще бъде изнесена програма на Пролетната анти-СПИН консултиране за отказ от
от учениците, а финалът ще е от кампания "Подкрепяме бъде- тютюнопушене.
По време на кампанията
популярния дует Румънеца и Ен- щето без СПН и тютюнев
чев, които ще внесат допълнителен дим!" по повод Международ- ще се предлагат консултани яден за съпричастност ции по проблемите свързани
колорит и емоция на празника.
Абитуриентският бал на завърш- със засегнатите с ХИВ/ със сексуално преносимите
инфекции и за всичко, което
ващите СОУ "Васил Левски" тази СПИН.
Информационната кампа- ви интересува за СПИН,
година ще се проведе в КК "Златни
ния е в рамките на Програ- допълват организаторите.
пясъци".
ма "Превенция и контрол на
Акциите в Тутракан са
ХИВ/СПИН" и се отнася до на 21 май от 10:00 до 13:00
експресно, анонимно и без- часа пред СОУ "Христо
платно тестване на личния Ботев" и от 13:00 ч. до
ХИВ-статус и безплатно 15:00 ч. пред входа на СОУ
изследване за сифилис, "Йордан Йовков".
Музикална изненада ще
има и на 13 юни - тогава
в Нова Черна жици ще забият рокаджиите от БТР.
Вече са готови купите
и наградите за победитеетири са „милионерите”
Две физически лица от са
лите. Те са дело на новоот Силистренска област декларирали доходи над 1 млн.
черненската художничка
за
миналата
година.
лв.и
двама – над 3 млн. лв.
Янка Енева.
На базата на данните за СиСъорганизатор на офро- Общо те са спечелили 8,9 млн.
уд състезанието е Общи- лв. Само 4 600 са декларирани листра, профилът на силисна Тутракан, в чийто го- от трудови и приравнени пра- тренеца, декларирал най-висок
дишен спортен календар е воотношения, следват доходите доход от 2014 г., е мъж на 51
включено то. Спонсори са от прехвърляне на права и иму- години, с доходи от над 3,6 млн.
NetWorx, Utiform, Roan`90 щества – 1,05 млн. лв. и тези от лв. годишно.
Сред богатите хора на СиLtd, Trip X, Dekor, 2R, ФС стопанска дейност като едноличен търговец – 7,85 млн. лв. листра има и една дама.
Агро и Цветан Филев.

Абитуриентски дефилета и коктейл в Тутракан,
Румънеца и Енчев ще пеят в Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА

Тутракан
а 22 май (петък) в залата
на Обредния дом в Тутракан ще започне Церемонията по награждаването на изявени
просветни дейци в предучилищно,
начално, основно и средно образование и връчването на награди на
институция за високи постижения
и издигане авторитета на Тутракан.
Присъстващите ще бъдат поздравени за празника от кмета на
общината д-р Димитър Стефанов.
В програмата са включени и
музикални изпълнения на Кристина Александрова и Светослав
Стойчев.
На 24 май, в деня на българската
просвета и култура и славянската
писменост във всички училища в
община Тутракан ще се проведат

Н

тържества.
В 9:00 ч. в СОУ "Йордан Йовков"
и СОУ "Христо Ботев" ще бъде
изпратен поредният випуск с
абитуриенти.
Вечерта от 19:00 ч. ще започне
дефилето на Випуск`2015. То ще
тръгне по обичайния маршрут - от
двора на СОУ "Христо Ботев" по ул.
"Ал. Стамболийски" до Обредния
дом, където обикновено абитуриентите се снимат, след което те
ще тръгнат по централната улица
"Трансмариска" до Старата автогара. От там автомобилите ще
ги закарат до залата на "Терма",
където кметът д-р Стефанов ще
даде коктейл.
Там Община Тутракан ще награди отличниците от двете училища
и абитуриентите с високи постижения в областта на изкуството,
културата и спорта.
Абитуриентският бал на випу-

скниците от СОУ "Йордан Йовков"
ще бъде в КК "Златни пясъци" на 26
май, а на СОУ "Христо Ботев" - в КК
"Албена" също на 26 май.

Главиница
а 23 май (събота) от 20:00
часа в Главиница ще започне традиционната среща
на културни и просветни дейци
с ръководството на общината.
Кметът Хюсеин Хамди ще връчи
няколко награди.
Приз "Читалище на годината"
ще получи НЧ "Ведрина-1997 г.",
с Косара. С Плакет за принос в
развитието на културното дело в
община Главиница ще бъде отличен хореографът Росен Атанасов.
Наградата "Учител на годината"
ще получат учителите Стефка
Василева и Гюнюл Ресул от СОУ
"Васил Левски" - Главиница и Ма-

Н

Европейска нощ на
музеите в Тутракан

Н

Безплатно тестване
за ХИВ и сифилис
О

Оffroad Нова Черна`2015 предстои
от стр. 1 тезание в Нова Черна
майстори на офроуда ще
премерят сили в надпреварата за машини с
повишена проходимост в
три категории - клас АТВ,
клас Хоби и клас Експерт.
Освен български екипажи,
ще има състезатели от
Гърция и Румъния.
Трасето за клас АТВ и
Хоби е 80-километрово,
а за клас Експерт около
60 км.
То обещава много адреналин за любителите на
автомобилния спорт. Още

то се провежда кръг от
подобен род състезания,
още по-горд е Владимиров. Домакини на кръговете от веригата през
тази година са Кърджали
офроуд фест, Варна Трофи, Нова Черна, Стара Загора Трофи - 14-16 август,
Самоков Трофи - 11-13
септември, Загора Трофи
-3-4 октомври, Добруджа
4х4 (Добрич) -1618 октомври и Русе - 6-7-8 ноември.
В предстоящото със-

повече, че в клас Хоби ще
се състезават и двама
кметове - на Тутракан
д-р Димитър Стефанов
и на Каварна - Цонко Цонев. Кой ще е водачът, а
кой навигаторът ще се
разбере на самото състезание.
Ден преди старта, на 12
юни, когато пристигат
екипажите и се изпълнят
всички технически изисквания, вечерта концерт
ще изнесе популярната
добруджанска народна
певица Калинка Вълчева.

Четирима са милионерите
в Силистренско

Ч
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СОУ „Йордан Йовков“ - с 3 награди от национално IT-състезание

Елена ТОДОРОВА
три призови места се
завърнаха учениците финалисти в последния
национален кръг на състезанието
„ИТ Знайко+“. Деветима бяха
участниците, които тази година
преминаха през трите кръга на
инициативата, за да бъдат част от
160-те ИТ знайковци в страната от
5 до 8 клас, борещи се за първите
места.
Трето място зае Денислав Златков от 7а клас, а специални
награди получиха още двама от
възпитаниците на СОУ „Йордан
Йовков“ - Тутракан. Това са Диляра
Рашидова от 5а клас – със специална награда за презентиране,
и Илиян Иванов от 6б клас – за

С

и публика.
Тази година състезанието се
проведе от 15 до 17 май в хотелски
комплекс „Финландия“, Пампорово. Ежегоден организатор на
мероприятието е Сдружение „Образование и технологии“, Бургас,
със съдействието на Microsoft,
които освен състезателната част
се погрижиха и за социалната
програма на участниците.
С радост учениците се включваха в стрелбата с лък, „Бързи,
смели, сръчни“, работа по екипи,
карнавал на цветовете. А на 17
май по БТВ бе излъчено и тяхното
включване с почистване на Пампорово в инициативата „Да почистим
България заедно“.
Отправяме своите благодароригинална идея.
кръг, в който след проектите, раз- ности за Община Тутракан за
Отлично се представиха Дани- работени за време, финалистите съдействието при осигуряване на
ела Христова от 5б клас,
защитават своя труд пред жури транспорта!
Гюлнур Кяшиф от 6б, Емилиян
Славов от 7а клас, Даяна Златкова,
Габриела Косулиева и Теодора Атанасова – от 8б клас. Ръководители
на учениците са Елена Тодорова и
Нели Манчева.
Състезанието е едно от наймасовите прояви сред конкурсите
и състезанията по ИТ за ученици.
Традиционно се провежда в три
кръга – първи – дистанционен, в
който учениците изпращат проекти
по предварително посочени от организатори теми. Втори – на място,
в училища-гнезда, разработват
проекти по посочена тема, но в
рамките на два часа. И финалният

Децата на Зафирово
отново с призови места

а 15 май в Шумен се проведе церемония по награждаване на отличените
участници в Седмия национален
конкурс "Мадарският конник символ на историческото минало и
европейското бъдеще на България
- 2015 г.", в който участваха деца
от Школата по приложно изкуство
към НЧ "Христо Ботев", с. Зафирово. Ръководител на Школата е
Лорета Станева.
В първа възрастова група, раздел "Декоративно-приложно из-

Н

куство" на първо място се класира
Габриела Илиева Миткова, която
получи грамота, златен медал и
предметна награда.
В същата група на трето място е
Преслав Петров Михайлов, който
получи съответно грамота, бронзов медал и предметна награда.
За всички наградени деца и
ръководители, бе организирана
екскурзия до Мадара, където децата посетиха музея, разгледаха
местността и видяха Мадарския
конник изобразен в скалата. “ТГ”

Смехът е слънцето, което пропъжда
Спорт и забавление в детска градина с.Богданци зимата от лицето на човек

Сениха НЕАЗИ
исията на физическата
култура в предучилищна възраст е да осигури
развитието на здрави, жизнеспособни и интелигентни деца. Важни,
ключови компоненти в процеса на
подобряване на компетентностите на педагогическите кадри са
споделяне и популяризиране на
наличния опит на детските градини
на регионално и вътрешно институционално ниво.
С оглед развитието на децата,
опазване на здравето им и с принос за подобряване работата на
учителите в областта на физическата култура, е организираната от
група „Роза” с.Богданци, община
Главиница, открита практика по
образователно направление „Фи-

М

зическа култура”, която се проведе
на 14май т.г. под ръководството
на педагозите С. Димитрова и С.
Неази. На квалификационната
форма присъстваха Д. Гайтанджиева – гл.експерт по ПУВ към
РИО-Силистра, представители на
Управление „Образование”- Главиница, директори и учители от
всички детски градини от община
Главиница.
Общоразвиващият комплекс от
упражнения и игрите на открито
бяха демонстрирани от игров герой.
Това допринесе за положителната
Дончо ДОНЧЕВ
емоционална нагласа и мотивира
а седма поредна година
децата за изпълнение на физичесело Сребърна е домакин
ските упражнения и игри. Децата
подобряване
на
компетентностите
на
иновативни
практики
в
образона двудневен фестивал на
осъзнаха, че да спортуваш е приятно, полезно и забавно. Наблюдава- на учителите по физическа култура вателно-възпитателния процес в хумора „Сребърна пее и се смее".
Организаторите успяват да прината открита практика спомогна за и им показа варианти на прилагане детската градина.
влекат много групи от различни
посоки на страната, вкл. и от
Румъния и Молдова. Те вече са
внесли предложение в Министер-

З

Венеция - осъществената мечта

Продължение от бр.19 България към Шенген?
И тук, в Италия, продължихме да
се възхищаваме на хубавите магистрали, на подредбата на нивите, на
чистотата в пространството. Знае
се, че тук не остава и сантиметър
необработена земя.
Тъй като в пределите на града
не се разрешава преминаването
на коли и автобуси спряхме на

Анастасия ЯКОВА
т Любляна поемаме към
мечтаната Венеция. Не
усетихме как преминахме
през границата в Триест от Словения в земите на Италия, без дори
да спира автобуса. Ех, Шенген,
Шенген! Кога ще се присъедини и

О

пристанище Пунта Сибионе, откъдето се качихме на корабче до
централната част на Венеция.
С трепет пристъпихме в прочутата и мечтана Венеция. Камелия побърза да ни раздаде
дъждобрани, тъй като облаците
покриваха небето и ръмеше от
време на време. Преминахме през
двата високи пилони с фигура на

венецианец и крилат лъв – символ
на Венеция, които служиха като
портал и ориентир за площад "Сан
Марко". Въпреки мрачното време,
площадът бе изпълнен от групи и
самостоятелни туристи от различни националности и етноси. Там ни
чакаше екскурзоводката Лаура и
неин асистент. Раздадоха ни подвижни слушалки с апаратче, което
спомага за слушане на беседата,
независимо от дистанцията до
гида. Красотата и богатството на
архитектура, сградите, скулптурите
и широтата на площада ни замайваше. Въпреки ограниченията на
хвъркати, на площада деца и хора
се радваха на прочутите гълъби и
им поднасяха храна.
Заслушахме се в беседата на
Лаура, която ни запозна с кратка
история на града.
Венеция е разположена върху
118 острова в плитка лагуна на
между устията на реките По и
Пияве. Градът е създаден през
IX в. От X до XIV в. като независима държава е значителен
център, посредник в търговията
между Западна Европа и Изтока.
В Средновековието Венеция е
република - Венецианската република, оглавявана от дожи. През
на стр. 7

ството на културата, за включване
на фолклорния фестивал в Националния културен календар.
Два дни живописното дунавско
селище се огласяше от вицове, хумористични сценки, песни и танци
от 45 индивидуални и колективни
изпълнители на възраст от 5 до 85
г. Редът на участието се определяше по реда на получените заявки.
За първи път в него участваха
самодейците от с. Сокол, община
Главиница - с група от НЧ „Освобождение – 1940 г.” и самодейна
група към ПК „Сокол".
Няма да пропуснем да отбележим, че самодейците от двете
села имат дългогодишни връзки
осъществени под формата на об-

мяна на опит между читалищата
и пенсионерските клубове. При
своите взаимни гостувания са
осъществени по два концерта във
всяко село. Така, че ние се чувствахме на гости при наши стари
приятели, а с нашето присъствие
и участие искахме да покажем
още веднъж уважение си към
тях. Двете самодейни групи от с.

Сокол представиха обработени
и автентични български народни
песни, обработени и автентични
народни танци и индивидуални
изпълнения на хумористични
песни.
Със своите песни и танци
самодейците успяха да ангажират изцяло вниманието на
прекрасната публика. Бурните
й аплодисменти и приятните
възгласи бяха най-реалната
оценка за качеството на нашето
представяне.
За своето участие и представяне двете самодейни групи от с.
Сокол, бяха наградени с парична
награда, дипломи и грамоти, за
което сърдечно благодарим на
домакините от с. Сребърна.
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Фолклорни ритми от "Дунавска младост"
и малката изпълнителка Елица
Камбурова.
Специални плакети, поздравителни адреси и цветя получиха
шестима абитуриенти-танцьори
- Цветелина Димитрова, Галина

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Мъже от Тракия", "Тракийски
танц", "Добруджански танц със
стомни", "Исекийски танц", "Шопски фрагменти", "Добруджански

провождаха всеки танц на откритата Амфитеатрална сцена в
Крайдунавския парк.
С популярната "Я кажи ми, облаче ле, бяло" в концерта се включи

Заблеяло ми агънце...
Светлана ПЕТКОВА
окална група "Северина" и
Фолклорна група "Детелини" при НЧ "Н.Й.Вапцаров",
Тутракан участваха в четвъртото
издание на Националния фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце",
Георгиева, Ширин Ибрям, Тодор който се проведе в началото на
Мораров, Петър Ангелов и Али м.май на откритата сцена край
Чакър от ръководството на Чита- Петропавловския манастир, Община Лясковец.
лището.
Ръководител на двата самодейни състави е Стоян Дечев.
Тутраканските самодейци участваха в разделите "Народно пеене"
и "Танцово изкуство". Отлично
подготвени от своя ръководител,
те получиха грамоти за отличното

В

танц", Добруджанско веселие" такава пъстра програма представи
пред вярната си публика Представителният фолклорен ансамбъл
"Дунавска младост" на 14 май т.г., в
която участваха всички формации
- от малки до големи.
"Дунавска младост" - съставът, който е лицето на НЧ
"Н.Й.Вапцаров", показа талант и
качества по време на заключителния концерт, с който приключи
творческия сезон.
Нестихващи аплодисменти съ-

На финала техният художествен
ръководител и хореограф Елена
Атанасова благодари както на
танцьорите, така и на публиката,
която винаги ги е подкрепяла и
заради която са многобройните
репетиции през сезона.
Кошница цветя бе поднесена от
името на Община Тутракан.
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".

Първа самостоятелна изложба на Янка Енева
Радка ИВАНОВА
о повод Седмицата
на моето село и предстоящия празник 24май - Ден на българската
писменост и култура, в
централното фоайе на читалището в с. Нова Черна
беше открита първата
самостоятелна изложба
"Мъниста, декупаж, метал",
на новочерненката Янка
Енева.
Тя беше открита от
секретаря на читалището
Валентина Георгиева. Присъстваха близки, приятели
на авторката и жители на
Нова Черна.
В изложбата са включени
изделия изработени от канап, зебло, мъниста, гипс,
метал, дърво, плетиво и др.
Авторката получи Поздравителен адрес от Читалищното настоятелство.

П

си представяне.
Конкурсът се организира от
Сдружение „Национален събор
на овцевъдите в България” и
предоставя възможност за изява
на изпълнители в областта на музикалното и танцовото фолклорно
изкуство, словесния фолклор,
изобразителното изкуство, художествените занаяти и др.
ВГ "Северина" и ФГ "Детелини"
отбелязват през тази година 15-годишен юбилей.
Ако искате и Вие да се насладите
на техните песни и танци, на 4 юни
от 18:00 ч. на сцената в Крайдунавски парк, ще бъде представен
юбилеен концерт по този повод.

Соколци посрещнаха скъпи гости
Дончо ДОНЧЕВ
Срещата продължи с богата ки в изпълнение на самодейците от
енсионерите от Клуба на фолклорна програма от прекрасни с. Иширково.
Чудесната майска вечер беше
песни,
танци и хумористични сценинвалида в с. Иширково
осъществиха приятелска
визита в с. Сокол на 15 май. По стар
обичай гостите бяха посрещнати с
хляб и сол, а в знак на обич и уважение, всеки от тях беше закичен
с китка от здравец. И понеже месец
май е месец на пролетта и цветята,
церемонията на посрещане не мина
и без огромни букети от прекрасни
майски цветя. Гостите бяха поканени
в Клуба на самодееца в сградата на
Читалището. Празничната вечер
беше открита с приветствие от
Стефка Илиева - председател на
ПК „Сокол”.

П

изпъстрена през цялото време с
много песни, хора и добруджанска
музика, а талантливите домакини
като че ли нямаха брой - всички
бързаха да грабнат микрофона и
със своята песен или анекдот да
поздравят присъстващите.
Не трябваше да мине много време от началото на срещата, за да се
почувства истинската атмосфера
на задушевност и приятелство, такава, каквато соколци почувстваха
при посещението си в с. Иширково
в началото на м.февруари.
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Спомените спират забравата...
диции. Беше времето на
"гезмето" по крайдунавската улица, време на активен
и разнообразен живот на
учители, лекари, служащи и
др. през свободното време.
Актуални бяха гостуванията по домовете, серенадите, румънската "пернуца",
посещенията на кино, на
футболни мачове и т.н.
Възраждаше се икономиката
на града, постепенно се заличаваше изостаналостта
в сравнение с други селища
в страната.
По-нататък смених няколко институции, ръководните центрове, на които
бяха в София, следователно

21 - 27.05.2015 г.

професионалните чествания
на работещите в различните отрасли на икономиката. Всички дейности
извършвахме съвместно с
читалищата, училищата,
Младежкия дом, Пионерския
дом, физкултурното и туристическото дружества,
ОСО, Морски клуб, в. "Тутракански глас" и Профсъюзния
дом на културата.
Дългогодишните ми познанства и приятелства
с дейци на културата от
София, Русе, Силистра и
съответните им Концертни
дирекции ми гарантираха
гастролиращи състави,
индивидуални изпълнители
и интелектуалци за участия
в наши срещи и тържества.
Лично се опознах, както с

Марчо ДИМИТРОВ е роден през 1940 г. в с. Дриново, Поповско. В Тутракан се установява през 1963 г.
заедно със съпругата си Лазарина Боевска.
Започва трудовия си стаж като учител в бившето
ОУ "Стефан Караджа", след това преминава на организационна работа.
Основател и ръководител е бил на Районен пионерски дом, на в. "Тутракански глас", Профсъюзен дом на
културата, Общински съвет за култура, Дружество
за научни знания "Георги Кирков". Бил е и зав.-отдел
към ОбК на БКП-Тутракан.
През тази година Марчо Димитров е юбиляр. Отново. Също като преди пет години, когато с него
дълго си говорихме за житието-битието. Тогава в
"Тутракански глас" бях написала "Много или малко са
70 години? Всеки, който ги е доживял може да разкаже. Със сигурност отговорът е „Малко са!”. Разбира
се, че са малко, защото човешкият живот е едно
наситено с емоции и преживявания цяло, което всеки
сам подрежда.
А Марчо Димитров е интересна личност. Животът
му е пъстър, може да разказва до безкрай за събития
и случки всякакви".
Ето, че продължаваме разговора с него пет години
по-късно...
Калина ГРЪНЧАРОВА
- Спомените помагат да
си припомним миналото.
Каква бе твоята представа за Тутраканския край
преди да се заселиш тук?
- Във вътрешността на
България почти нищо не
се знаеше за Тутракан и
района. Името му рядко се
споменаваше, едва ли не
градът бе извън пределите
на България. През 50-те
години на миналия век от
родното ми село всяко лят
се главяли трима бедни и
безимотни мъже за ратаи
в Дуловския и Тутраканския
край (предимно около с. Стефан Караджа). Работили са
през жътвената кампания
- до края на вършитбата.
Като се върнеха в селото
разказваха: "Ей, да знаете, в
Добруджа живеят много добри и работливи хора. Много
са нивята и все плодородни,
но краят е много изостанал
- няма пътища, няма вода..."
За военните действия
край с.Шуменци през 1916 г.
разбрах от спомени на дядо
ми и един съсед, участници
във войната. Дядо ми рядко
разказваше за самото сражение, а по време на разказа целия се променяше: "...
Земята не се виждаше от
човешки трупове, чуваха се
сърцераздирателни стонове
и викове за помощ отвсякъде..." . Дядо ми се върнал
на село тежка ранен и разказите си винаги завършваше с думите: "Мамка им
мамалигари! Ние тръгнахме
на смърт, за да освободим
братята добруджанци.
Тези думи по-късно ми бяха
определящи за търсене на
дефиниция за патриотизъм
и национализъм.
- Какво те впечатли
най-много при първото ти
стъпване на Тутраканска
земя през 1963 г.?

- Бях изумен... Тук всичко
беше различно от това, което бях чувал и виждал. По
улиците, в магазините, в
бръснарницата, в хлебарницата, в халите и в повечето
домове се говореше на непознат за мен език. Обясниха
ми, че е в резултат от
25-годишната политика на
асимилация и румънизация
на местното население и
района. Резултатът беше
затрогващ...
А Дунава! Дунава бях виждал от Русенския бряг. В
Тутракан обаче ме порази с
величието си и красотата
си - рисувани от преминаващите кораби, пъшкащите
тежко натоварени шлепове,
пълните с риба лодки на
рибарите. Рядко живописният залез затвърждаваше
прекрасната дунавска панорама.
Градският стадион за мен
беше другото "чудо" в Тутракан. Местоположението
му - с разкошен изглед към
Дунава, уханието на близката Борова гора, високите
тополи около игрището,
създаваха усещането за
категория "Най"! Също така
изгледът от кота "Вила
Вета" към румънския град
Олтеница и корабостроителницата му бяха за мене
другото "чудо" на Тутракан.
- В Тутракан се установи със съпругата си през
1963 г. "Временното" ви
живеене тук продължава
вече повече от 50 години...
- Трудовият си стаж започнах като учител в ОУ
"Стефан Караджа", чиято
сграда по-късно бе съборена
в следствие на земетресението през 1977 г.
В последствие преминах
на организационна работа.
Бързо се приспособих към
местните условия и тра-

ɍɞɨɦɚɫɴɫɫɴɩɪɭɝɚɬɚɅɚɡɚɪɢɧɚȻɨɟɜɫɤɚ

това беше свързано с много командировки. Всяка от
институциите изпълняваше
специфични задачи, но аз ще
се спра на дейностите близки до културното развитие
на Тутракан и района.
През 1965 г. присъствах на
тържество в София, където
за пръв път наблюдавах
водене по сценарий. До тогава за сценарий бях чувал
само от филмови продукции.
В Тутракан за национален
празник аз написан първия
си сценарий. С времето
разбрах, че съставянето на
такъв, едва ли не е занаят
- сложен и отговорен.
Следваше другата трудна задача - да се намерят
подходящи водещи, които
успешно да "изиграят" текста. Последваха партийни
поръчения за нови и нови
сценарии за всички национални пра измерени за 6 чувала, като време - стотици
безсънни нощи).
Постепенно се променяше
обликът на площадните
тържества на стадиона,
на Гробницата край с. Шуменци, парк "Христо Ботев",
мястото, където е слязъл
край с. Дунавец Панайот Хитов с четата, както и след
това Таньо войвода и др.
Крайдунавските празници
и всички останали се превърнаха от "скара-бира" в
многоочаквани празненства,
свързани с историята на
местното население и приобщаването му към традициите на българщината.
Идеята за утвърждаването на българското вместо
на румънското влияние и румънската телевизия се превърнаха в успешен процес.
Развитие претърпяха и

ангажирани държавни институции и личности на
свободна професия. Докарах на тутраканска сцена

ɆɚɪɱɨȾɢɦɢɬɪɨɜɝɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪ
ɧɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫ

възраждането на автентичния фолклор. Възстановиха се певчески и танцови
състави в читалищата на

и различни писания за тях.
По-късно служебните ми
ангажименти провокираха
запознанствата ми с всички
тутракански, силистренски
и други български художници.
През 1965 г. се запознах
с въдворения в с. Ножарево
софийски художник Филип
Василев. Веднага му възложих да нарисува 7 портрета
на деца-герои. Убедихме се
в професионализма му. С
партийното и МВР-ръководства издействахме г-н
Василев да продължи изтърпяването на наложеното му
наказание в Тутракан. И се
заредиха - нагледна агитация във всичките й форми,
портрети, постоянни и
временни украси, мащабни
и най-високи железни конструкции за аранжиране на
художествени табла. Тези
дейности, заедно с организираната от ЦКС-София
"Коопвитрина" подобриха
екстериора на градската
част на Тутракан. Представихме за оценка на качеството и хонорарите на
художниците на Специализираната комисия по изобразително и монументално
общината, възродиха се оби- изкуство към Министерския
чаи и традиции. Последваха съвет.
редица общински прегледи и
Вълнуващо за мене беше
фестивали.
първото ми присъствие на

ɄɥɭɛɧɚɨɬɪɹɞɧɢɬɟɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɤɴɦɉɢɨɧɟɪɫɤɢɹɞɨɦɜɌɭɬɪɚɤɚɧ

всички държавни и други
ансамбли и най-известни
изпълнители от различни
артистични жанрове. Бях
запознат с художествените
ръководители чрез дипломация, лични срещи, кореспонденция, поздравителни
картички и други подобни.
Най-голямото изпитание,
за началото на първото
площадно тържество, беше
организирането на първомайското на стадиона. Това
беше изпитание на партийни и държавни институции.
Срещите с гостуващите и
наши изпълнители беше на
професионално ниво и триумф на българския дух.
След 70-те години започна

След 1978 г. Профсъюзният дом на културата
даде простор за развитие
и на работническата художествена самодейност.
Създадохме и развлекателни
програми за професионални
тържества и празници.
Към Профсъюзния дом на
културата и тутраканското читалище функционираха
и се изявяваха успешно и
състави на руски народни и
естрадни песни.
- Кога се пробуди интересът ти към изобразителното изкуство?
- В личен план започнах
колекциониране на албуми
на световноизвестни и
български художници, както

заседание на споменатата
комисия в качеството ми на
възложител.
Там се запознах с 13 от
най-известните светила на
художественото изкуство.
Председателката на комисията г-жа Бракалова постоянно ме представяше като някакъв ВИП от гр. Тутракан,
подчинил на 100 процента
цялата художествена дейност на професионализма.
Предложих на групите на художниците от Русе, Силистра и Добрич сътрудничество
на базата на конкуренция и
професионализъм, оценен от
гореспоменатата комисия
от София.
Следва
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Чистотата не е само
здраве, а и мерило за
културата на хората

Дончо ДОНЧЕВ
од мотото „Да изчистим
селото си за един ден и
да го пазим чисто 365
дни" на 15 май т.г., служителите
от Кметство Сокол и Читалището,
заедно с добросъвестни и обичащи
селото си доброволци се включиха
в инициативата. Вече трета година
тази инициатива и групата от доброволци се ръководи от кмета на
селото Иванка Дончева.
Главната задача на участниците в почистването беше да се
почистят основно двете чешми в
селото. Тези чешми са безценното
живо и не стареещо богатство,
което природата е сътворила, а
нашите предци са завещали на
поколенията след тях. Всички
присъстващи бяха ентусиазирани
и с голямо усърдие и отговорност
изпълниха набелязаните задачи
през този ден.

П

Ние, жителите на селото, наричаме тези чешми - „Малката чешма” и „Голямата чешма”.
По-старата от двете е Голямата
чешма, която е на над 150 години,
а малката чешма е на 75. И двете
чешми бяха изчистени старателно
и бяха освежени с вар. Голямата
чешма има приспособления, които служат за пране на огромни
домашни платове. Често заради
тези прекрасни приспособления
тя е предпочитана и посещавана от
жители на съседните ни села. Мероприятието приключи с почерпка
за всички участници.
Кметът Иванка Дончева благодари на всички съвестни жители
от селото, които се включиха в
благородното мероприятие, като
едновременно отправи апел и към
останалите жители и гости - да
полагат повече грижи за хигиената
в района на селото.

Моята лекарка

от стр. 4 опашката, тъй като по време на
строителството, той малко по малко
завземал територията на стария византийски дворец. Сградата е много
красива и изящна. Тя станала още
по-красива през 15-ти век, когато
била украсена с елементи в ренесансов стил, които са се запазили
и до днес. Дворецът на дожите бил
строен с помощта на известния
италиански архитект и скулптор
Филипо Календарио.
Най-красивата зала на двореца
е залата на Великия Съвет, която
е украсена с фриз от картини,
изобразяващи първите 76 дожи.
Великолепните полилеи от прочутото венецианско стъкло допълва
уникалността на двореца. Украсата
на двореца е сложна и впечатляваща. 36-те капитела на долната
колонада са украсени с животни,
цветя и символи на различните
месеци в годината.
Тук са творили известни художници като Веронезе, Тинторето. Насладихме се на огромните картини в
оригинал и позлатените орнаменти.
С картини и орнаменти са покрити
и таваните. Всяка зала има свой
колорит, всяка картина изобразява
исторически факт.
Един от най-сериозните актове на
вандализъм, извършени от Наполеон във Венеция, е разрушаването на
легендарните скулптури на Фоскари. След това на тяхно място били
поставени реплики. Украсата на
двореца е сложна и впечатляваща..
Част от групата посети уникалната базилика "Сан Марко". Там се
намират мощите на светеца.
Историята на създаването на
тази базилика е свързана с легенда,
според която през 828 г. тялото на
Свети Марк тайно е пренесено от
египетския град Александрия. Двама италиански търговци – Рустико
да Торчело и Буоно да Маламоко,
са откраднали тялото на светеца и
покривайки го със свинско месо го

Васка
НИКОЛОВА
гр. Тутракан

Посветено на д-р Стоянка Димова
Доктор Димова, мила, чаровна любяща съпруга, майка грижовна,
но и докторка любима.
С професия благородна и много отговорна към човека треперещ от болка и страх
се приближава и упойка поставя.
Усмихната, спокойна, лъчезарна разговор с него завързва.
За какво ли не пита,
успокоява го, кураж му дарява,
а той без да подозира бързо заспива.
Доктор Димова на следващия доктор го предава,
но след часове неспокойна става.
Леглото на болния обикаля,
чака го очи да отвори
и с него пак да заговори.
Болката му да отмине живота си да продължи.
За този ден това е д-р Димова да бъде здрава
и утре пак да продължава!
Станка ИЛИЕВА,
гр. Тутракан

Носталгия
Сбирка ний ще правим
на випуск... от шейсета.
Дали ще се познаем в почуда кой как крета?
Ще се познаем! Как пък не чак не сме ний толкоз зле.
Движим се и още как ще си троптем със мерак.
Ще спомним пак годините ония,
как бяхме волни като птичите ята.
Ще спомним ний шушоните що носехме,
и с кеф си се пързаляхме в снега.
Ще постоим до Дунава река прекрасна и сега.
Ще спомниме онова време как бягахме ний от часа.
Посрещахме, ех, кораба "Благоев"
със викове и прах след нас.
Зареждахме се със емоции
и връщахме се пак във час.
Той, Дунавът, тече по стария си път,
а ние ще си спомним за кой ли път,
че младостта ни вече мина
и че сме във възраст зряла,
с пъртина тъй отъпкана, корава.
Какво остава ний да искаме сега...
Да сме здрави, да не навява във сърцата ни тъга.
Да се радваме все още на живота тоз живот изпълнен с топлота.
Изпълнен със задължения, тревоги кефи се, старче, ти сега.
А пенсиите ни големи харчим ги и още как.
Те стигат ни да ходим
до Анталията чак

Венеция осъществената мечта
периодите 1797-1805 и 1815-1866
г. е владение на Австрия.
Градът и лагуната са включени в
списъка на световното културно и
природно наследство на ЮНЕСКО,
защото градът е уникален, както
в архитектурата на сградите, така
и в основите на града. Венеция е
построен върху дървени подпори
(пилоти).
Всички сгради на огромния площад впечатляват с мащабността и
разнообразието от архитектурни
елементи и статуи. Всяка сграда има
историческа стойност и е свързана
с политическия и културния живот.
Тук са творили известни художници,
поети, писатели, учени в различни
направления, световно известни
личности. Всяка сграда, всяка
улица, мост и площад е история.
Тук се намира известният дворец
на дожите, църквата Сан Марко,
известната часовникова кула. И
навсякъде опашки от хора чакащи
да се докоснат до реликвите.
Обърнахме внимание на църква
"Сан Салваторе", в която са мощите
на Св. Теодор Стратилат. Те са били
задигнати от църквата "Св.София" в
Несебър през 1257 г. от латинските
рицари-кръстоносци и пренесени
във Венеция.
Имахме търпението да се наредим на опашката и да влезем в
Двореца на дожите.
Дворецът се смята за едно от
най-значителните архитектурни
постижения на Венеция. Строителството на разкошната сграда
било започнато през 1301 г. и
продължило до края на16-ти век,
като по този начин обхванало целия
период на разцвет на Венецианската
република. Историята на Двореца на
дожите започва, когато през 9-ти
век бил построен първият дворец
във византийски стил.
Дворецът на дожите е известен като змия, която се хапе по

поетично

от редакционната поща

Но нали сме старци упорити,
да не се натъжаваме все пак оптимисти сме големи
и живеем със мерак!

Когато розите цъфтяха
пренасят във Венеция. Мюсюлманските власти са предпочели да не
проверяват забраненото от тяхната
религия месо. Затова е напълно
възможно тази легенда да е истина.
В олтарната част се намира едно
от уникалните съкровища на Венеция – знаменитият „Пала д'Оро“
(„Златнията олтар“). Дължината
му е 3,48 м, а височината – 1,4
м. Той е всъщност композиция
от 80 икони, орнаментирана със
злато, скъпоценни камъни – това
е огромно по размери ювелирно
изделие, което е практически
невъзможно да се оцени. Върху
създаването му се е работило на
четири етапа в продължение на
500 години! В съкровищницата
на храма също така се съхраняват
многобройни трофеи, държавни
подаръци, кинжали, тронни олтари,
произведения на изкуството и др.
Огромното богатство на базиликата допълва възхищението от
златото, с което е украсен интериора на сградата.
Разбира се, че интерес за нас
бяха известните канали с плаващите гондоли. Минахме и по моста
на въздишките. Видяхме на живо
красивите гондоли с облечените в
оригинални костюми гондолиери.
Цената на разходката (100 евро)

не бе по джоба на всеки, но имахме
възможността да ги проследим в
техният път.
Впуснахме се в тесните улички,
които носят полъха на предишните
векове с уникалността и богатството на характерните за града
сувенири. Магазинчета изпълнени
с разнообразни маски, подготвени
за поредните маскаради, старинни
костюми, трапезни прибори и
безброй сувенири привличаха гъмжилото от туристи. Все пак успяхме
да намерим подходящи подаръци
за близките ни хора.
Свободното време бе достатъчно
да огледаме и да се снимаме пред
незабравимите паметници на културата във Венеция. Разбира се, за
да видиш всичко в града трябва
време!
Качихме се на корабчето изпълнени с вълнение и удовлетворение
от това приключение. Автобусът ни
отведе в градчето Кавалино, където
любезните стопани ни очакваха
в уютния хотел. Умората не ни
попречи да посетим ресторант с
характерно за италианската кухня
меню.
На другия ден ни очакваха нови
не по-малко любопитни "завоевания" – Падова /Падуа/ и Верона.
Следва

ȼɩɚɦɟɬɧɚɞɴɳɟɪɹɦɢɅɢɥɹɧɚ
ɩɨɱɢɧɚɥɚɧɚɦɚɣɝ
Когато розите цъфтяха
отново беше месец май един Ангел ни напусна,
прости се той със този Рай.
Лили любеше цветята,
самата цвете беше тя.
Понякога чрез икебана,
творец бе Тя на красота.
Година вече как я няма,
скъпата ми дъщеря.
Нямам друга аз замяна,
една единствена бе тя.
И двата дома се сломиха,
отсъства нежният й глас.
Една много тежка мъка,
легна трайно между нас.
Ветрец духва от гората,
ведър полъх носи той,
на акация, на лавандула,
за месец май напомня той.
Сбогувам се със теб и с мама,
скъпи мои същества.
Уморих се, късно стана,
пътник съм към вечността.
ȼɚɫɢɥɌɔɊɉȺɇɈȼ

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

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

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Тутракан-градът на рибарите
и воинската слава
П
од това атрактивно название екип на
Исторически музей
представи Тутракан с щанд
с рекламни материали, брошури и книги в 11-то издание на туристическото
изложение "Уикенд туризъм", проведено в Русе от
13 до 15 май. В рамките на
изложението се проведе и
осмият Фестивал на туристическите атракции и
забавления. Събитията са
организирани под патронажа на кмета на града
Пламен Стоилов и със съдействието на Министер-

Волейболен турнир

ството на туризма.
Рекламни материали и
информация за Тутракан
получиха много гости на
изложението, сред които
министър на туризма Николина Ангелкова, Мария
Иванова - главен директор
на главна дирекция „Туристическа политика” към Министерството на туризма
и Пламен Стоилов - кмет
на Русе.
На снимката:
Министър Николина Ангелкова пред щанда на
Тутракан

а 18 и 19 май, в рамките на
Месеца на спорта, в Тутракан се проведе волейболен турнир, в който участваха
четири отбора. Съдии на срещите
бяха Галина Спасова и Ивелин
Спасов.
След двудневни емоции, на 1-во
място се класира Сборният отбор,

Н

“ТГ”

Месец май - Месец на спорта:

Бързи, смели, сръчни...
ва дни Спортната база
на СОУ „Христо Ботев”
домакинства състезанието „Бързи, смели, сръчни”, в
което взеха участие деца от подготвителни групи в трите детски
градини и ученици от начален
курс на обучение в двете средни
училища в Тутракан. Състезанието
се организира от Община Тутракан,
с любезното съдействие на преподавателите по физкултура Галина
Спасова и Ивелин Спасов, и е част
от Общинския спортен календар.
Начало на спортния форум
даде Стефка Станкова, директор
на Дирекция „Хуманитарни дей- че в черпак, бягане с препятствия, всяко състезание имаше и побединости”, която пожела на всички скачане с чували, най-продължи- тели. Шампион тази година е ОДЗ
„Полет” следвани от ЦДГ „Славянка” и ЦДГ „Патиланчо”.

зи, смели, сръчни” бе за деца от
начален етап на обучение и в него
участваха два отбора - от СОУ „Хр.
Ботев” и СОУ „Й. Йовков".

участници да са преди всичко
здрави, да покажат своите умения
и спортен дух.
Малчуганите се състезаваха в 6
игри - пренасяне на пинг-понг топ-

Учениците се състезаваха по
класове от двете училища, а всеки
отбор, според регламента, се състоеше от 10 деца. Те премериха
сили в 5 игри: щафетно бягане
с препятствия, теглене на въже,
скачане с чували, въртене на обръч
и щафетно бягане.
Крайното класиране оглави СОУ
Христо Ботев" с победа във всички
четири възрастови групи, следвани
от СОУ „Йордан Йовков".
Тодорка Ангелова, секретар на
МКБППМН при Община Тутракан,
връчи на всеки първи и втори клас
по една игра и по един федербал
за всеки трети и четвърти клас.
Васил Дойнов, специалист „Спорт
и туризъм” при Община Тутракан,
поздрави всички ученици за достойното им представяне и награди
всеки участник от отборите с
“ТГ”
медал.

Д

телно въртене на обръч, дърпане
Стефка Станкова връчи купите
на въже и щафетно бягане.
на победителите, а на всяко дете,
Макар игрите да бяха със със- участвало в състезанието, бе потезателен характер, малчуганите дарена топка от Община Тутракан.
се забавляваха безкрайно. И като
Следващото издание на „Бър-

21 - 27.05.2015 г.

на 2-ро място - отбор №1 на СОУ
"Христо Ботев", на 3-то място отбор №2 на СОУ "Христо Ботев" и
на 4-то място - "Джулай Морнинг"
(Община Тутракан).
Специалистът "Спорт и туризъм"
в Община Тутракан Васил Дойнов
връчи на капитаните на отборите от
призовата тройка парични награди.

Вестник ТУТРАКАНСКИ ГЛАС
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:

 ɦɚɣ  ɇɚɬɚɥɢɹ ɆȺɇɑȿȼȺ  ɒɤɨɥɚ ɩɨ ɤɢɬɚɪɚ ɇɑ
ɦɚɣȺɥɢȾɍɊɆɍɒɒɨɮɶɨɪɈɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
ɇɃȼɚɩɰɚɪɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɣȾɢɦɢɬɪɢɧɚɇȿȾȿɅɑȿȼȺɍɱɢɬɟɥɋɈɍɃɨɪɞɚɧ
ɦɚɣȺɧɟɥɢɹȾɈɑȿȼȺȾɢɪɟɤɬɨɪɧɚɞɢɪɟɤɰɢɹɂɧɮɨɪ ɃɨɜɤɨɜɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɢɨɛɳɢɧɫɤɢɭɫɥɭɝɢɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧ
21 май - Св. Св. Константин и Елена
ɦɚɣȾɪɋɢɧɚɧɌɈɉȺɅɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɤɨɬȽȿɊȻ
24 май - Ден на българската просвета и култура
ɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧ
и на славянската писменост
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