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ФИРМА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
двама работници.
Сигурно и редовно изплащане на
трудовото възнаграждение.
Опит като заварчик и/или стругар
е предимство.
Тел. за контакти: 0898 628 378

Уважаеми жители на Главиница,

На Димитровден:

Главиница празнува!
Калина ГРЪНЧАРОВА
нес е празникът на
Глави н и ц а. С в ет и
Димитър Солунски
е покровител и закрилник
на града. В негова чест е
издигнат и православният
храм, завършен през 2005
г., който отбелязва и своя
храмов празник. Сутринта Света Божествена
литургия отслужи Н.В.Пр.
Русенският митрополит
Наум в съслужие с отци
от Тутраканска, Русенска
и Разградска епархии.

Д

В следобедните часове,
в залата на Общинския съвет, местният парламент
ще проведе тържествено
заседание, на което с почетни отличия ще бъдат
наградени граждани със
заслуги за развитието на
града в различни сфери.
С паметен плакет, посмъртно, ще бъде отличена
Еленка Борисова, дългогодишен директор на СУ "Васил
Левски" в Главиница - за
граждански принос в областта на образованието

Цена 0.60 лв.

и обществената дейност.
Баскетболистът Павел
Иванов ще получи награда
за постижения в областта
на спорта.
Културните събития посветени на Празника на
Главиница стартираха в
началото на седмицата с
гостуването на ДКТ "Васил
Друмев" - Шумен. Трупата представи за малките
"Пипи дългото чорапче", а
за по-големите любители
на театър - комедията на
Дарио Фо - "Едно налице -

две наопаки" с участието
на гост-актьорите Елен
Колева и Влади Въргала.
Младата изпълнителка
Бриана, която е с родови
корени от с. Черногор, изнесе концерт на 25 октомври.
Празничната седмица
в Главиница ще приключи с традиционния Мотокрос-2017, който ще се
проведе на пистата край
града през уикенда - на 28
и 29 октомври.
Честит празник,
Главиница!

Анка КОЗАРЕВА, Библиотекар в СУ "Христо Ботев":

Книгата е богатство, не трябва да
позволяваме да я загубим
Калина ГРЪНЧАРОВА
община Тутракан
има четири училища
и един Социално-педагогически интернат, в
които функционират училищни библиотеки. Сред
най-активните е тази в СУ
"Христо Ботев" в крайдунавския град. От 22 години
в нея като библиотекар работи Анка Козарева, която
всеки ден посреща малки и
големи ученици и ги пренася
в света на книгите.
Изненадваме я точно на
празника й - Международният ден на училищните
библиотеки, който се отбелязва от 2008 г. всеки
четвърти понеделник на
месец октомври по решение на Международната
асоциация на училищните
библиотекари.

В

на стр. 3

"Толерантността през
моите очи" - конкурс под
егидата на евродепутата
Филиз Хюсменова
на стр. 2

Най-сърдечно Ви поздравяваме по повод
Празника на града ни – 26 октомври!
Днешният ден е повод да отворим
сърцата си за всичко позитивно и да
бъдем заедно, както досега.
Заедно да празнуваме и заедно да
споделяме трудности и успехи в бъдеще.
Нека бъдем горди от съграденото и
искрени в желанието си да предадем
нашия град на бъдещите поколения със
самочувствие и увереност за изпълнен
човешки и държавнически дълг!

Честит празник,
Главиница!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

На 29 октомври (неделя)
в 4:30 ч. сутринта
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Днес:

НОВИНИ
ТУТРАКАНСКО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
МУЗЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Директорът на Историческия музей Петър Бойчев ще вземе участие в Национална научна конференция с международно участие
„HЕRITAGE ON DISPLAY (Наследство на показ)” на 26 и 27 октомври в
Русе, информират от културната институция. Той ще представи пред
научната и музейна колегия доклад на тема: „Проект за изграждане
на Мемориален комплекс-музей "Тутраканска епопея".
Организатори на форума са Регионален исторически музей – Русе,
Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при
БАН, Регионален академичен център-Русе и Държавен архив-Русе.
Форумът се фокусира върху формите на наследство, неговото
проявление, споделяне и съхраняване в национален и международен
мащаб. Гост на конференцията е д-р Ана Елина Антила, генерален директор на Националния музей на Финландия. В рамките на събитието
в Исторически музей-Русе ще бъде открита изложбата „Следите на
героичното време: места на памет, свързани с национално-освободителните борби“.
ОБУЧЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЦСРИ "НАДЕЖДА"

Местният парламент на Тутракан ще заседава
О

бщински съвет-Тутракан ще проведе
редовно заседание
днес, 26 октомври.
Най-напред ще бъдат
разгледани предложените
допълнения в Наредбата
за определяне размера на
местните данъци, след което ще бъдат определени

се иска разрешение за
допускане на изключение
от минималния брой ученици в две паралелки в СУ
"Йордан Йовков" и тяхното
дофинансиране.
В дневния ред е и допълването на Годишна
програма за управление
и разпореждане с имоти

общинска собственост за
2017 г., както и приемане
на решения по няколко
разпоредителни сделки с
общински имоти.
Началото на сесията е
от 8:00 часа, а Постоянните комисии заседаваха ден
по-рано - на 25 октомври.
“ТГ”

Минималният осигурителен
доход за фермерите скача
през 2018 г.
С проектозакона се увеличава
минималното обезщетение за
безработица
инималният осигурителен доход
за земеделските
производители ще скочи от 300 лева на 480
лева през 2018 г. Това
гласи проектобюджета
за следващата година,
изготвен от Министерство на финансите.
С проектозакона се
увеличава минималното
обезщетение за безработица, но ще се изисква
по-дълъг осигурителен
период, за да се ползва
това право. Минимално-

М

Потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция
“Надежда” в Тутракан участваха в обучение на тема: “Същност на
кинезитерапията. Методи и средства”, информираха от там. Обучител
бе кинезитерапевтът на Центъра Георги Ройбов. Потребителите ни
получиха информация какво представлява кинезитерапията, с какво
тя помага да живеем по-добре, както и видовете кинезитерапевтични
методи при различните видове заболявания
КРИМИНАЛЕ
2 500 лева са откраднати от частен дом в Тутракан. Престъплението
е извършено в периода 17-18 октомври. Образувано е досъдебно
производство.
С 3.05 промила алкохолно съдържание в издишания въздух управлявал лек автомобил „Фолксваген” 34-годишен тутраканец. Той бил
спрян за проверка от пътни полицаи на 21 октомври около 06.00 часа
по ул. „Ана Вентура” в града и тестван с дрегер. Мъжът е бил задържан
за срок до 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство.
Полицията извършва проверка по случай с противозаконно повреждане на 28 кайсиеви дървета в село Цар Самуил. Според данните
към момента, 58-годишен жител на селото с бензинопил отрязал
клоните на дърветата от чужда градина, тъй като според него хвърляли
сянка върху имота му. Случаят се изяснява, образувано е досъдебно
производство.
Стърнище е горяло на 23 октомври в района на село Пожарево.
Пожарът възникнал около 17:05 часа след небрежна работа с огън.
Екип на РСПБЗН-Тутракан се справил с произшествието, преди да
се стигне до загуби.
Дърво, паднало върху пътното платно в района на село Търновци,
са отстранили на 24 октомври огнеборци от РСПБЗН-Тутракан. Произшествието е станало около 20:00 часа.

минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници
за един километър пробег
по съответната тарифа,
валидни за територията
на община Тутракан.
На вниманието на съветниците ще стои и
докладна записка, с която

то дневно обезщетение
ще скочи от 7.20 лева на
9 лева, но се въвежда и
максимално дневно такова, в размер на 74.29
лева.
Освен това, за да получи човек обезщетение за
безработица, трябва да
се е осигурявал поне 12
месеца през последната
година и половина, а не 9,
както е в момента.
Колкото до максималния
осигурителен доход, той
се стопира на 2600 лева,
както е и сега.
“ТГ”

Служители на РУ-Тутракан
установиха и задържаха мъж,
разпространил клип с
жестокост към животни
Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 23 октомври 2017 г.

лужители на РУ-Тутракан установиха и
задържаха за 24 часа
32-годишен жител на града
- Пламен Петров, разпространил чрез профила си в
социална мрежа видеоклип
с жестокост към животни.
Полицейската проверка по
случая е започнала веднага след публикуването на
скандалното видео, което
предизвика възмущението

С

на голям брой граждани.
Установено, че клипът
е заснет от съпругата на
тутраканеца в присъствието на малолетното им
дете на 16 октомври.
Проверката по случая се
извършва с оглед на чл. 325
б ал. 3 от Наказателния
кодекс. Резултатите от
нея ще бъдат докладвани
на Районна прокуратура –
Тутракан.
“ТГ”

1 машинен оператор, консервиране на месо/риба –
начално образование
1 монтажник, изделия от метал – средно образование
1 оператор, въвеждане на данни – средно образование
1 касиер – средно образование, работа с компютър,
работа на две смени
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, кат.С, Е
1 продавач консултант – средно образование, двусменен режим на работа
2 общи работници, строителство на сгради – основно
образование
2 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
5 оператори, производствена линия – средно образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити

по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в
две направления:
- За обучение по време на работа
3 монтажници, изделия от метал – средно образование
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо
образование
1 машинен оператор, производство на пластмасови
изделия – средно образование
1 бояджия, промишлени изделия – средно образование
1 технически сътрудник
1 специалист, продажби
2 машинин оператор, производство на тестени изделия
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

3

РЕГИОН

26.10-1.11.2017 г.

Анка КОЗАРЕВА, Библиотекар в СУ "Христо Ботев":

Книгата е богатство, не трябва да
позволяваме да я загубим
от стр. 1
 Ʉɚɤɜɨ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɞɚ ɫɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ"
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɡɚɜɧɢɦɚɧɢɟɬɨ
ɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɬɚ ɬɪɨɝɧɚɬɚ
ɫɴɦ ɨɬ ɠɟɫɬɚ ɇɚɣɧɚɩɪɟɞ
ɢɫɤɚɦɞɚɤɚɠɚɱɟɜɴɜɜɪɟɦɟ
ɤɨɝɚɬɨ ɤɨɦɩɸɬɪɢɬɟ ɧɚɜɥɢɡɚɬ
ɫ ɩɴɥɧɚ ɫɢɥɚ ɢ ɞɟɰɚɬɚ ɩɨ
ɪɹɞɤɨ ɩɨɫɹɝɚɬ ɤɴɦ ɤɧɢɠɧɢɹ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚ ɤɧɢɠɤɢɬɟ ɢ ɬɴɪɫɹɬ ɩɨɜɟɱɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɢ Ƚɭɝɴɥ ɧɚɢɫɬɢɧɚ
ɟ ɯɭɛɚɜɨ ɞɚ ɢɦɚ ɭɱɢɥɢɳɧɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɫɪɟɳɢ ɫ ɤɥɚɫɨɜɟɬɟ Ⱦɚ
ɢɦɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢ ɭɪɨɰɢ ɞɚ
ɫɟ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚɬ ɝɨɞɢɲɧɢɧɢɬɟ
ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɢɫɚɬɟɥɢɬɟ ɧɨ ɢ
ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɢ ɫɜɟɬɨɜɧɢɩɪɚɡɧɢɰɢɫɰɟɥɞɟɰɚɬɚ
ɞɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɨɳɟ ɩɨɝɨɥɹɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɤɢ
ɦɭɥɬɢɦɟɞɢɹɬɚɞɚɧɚɭɱɚɬɧɨɜɢ
ɧɟɳɚɄɨɝɚɬɨɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨ
ɢɦɚɟɦɨɰɢɢɡɚɳɨɬɨɪɚɛɨɬɹɬ
ɜ ɟɤɢɩɢ ɡɚɞɚɱɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɢɦ
ɩɨɞɝɨɬɜɹɦɟ ɫɴɳɨ ɝɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɬ ɞɚ ɢɦɚ ɫɴɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɬɹɯ Ʉɨɝɚɬɨ ɜɢɞɢɦ ɭɫɦɢɜɤɢɬɟɧɚɥɢɰɚɬɚɢɦɤɨɝɚɬɨ
ɡɚɩɟɹɬ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɢ ɩɨɤɚɠɚɬ
ɞɨɪɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɤɨɣɬɨ ɜ
ɞɧɟɲɧɨɜɪɟɦɟɟɞɨɛɪɟɞɚɝɨ
ɢɦɚɜɴɜɜɫɹɤɨɟɞɧɨɞɟɬɟɞɚ

ɨɛɢɱɚɢɞɚɰɟɧɢɫɜɨɹɬɚɊɨɞɢɧɚɨɫɬɚɜɚɦɟɢɧɢɟɞɨɜɨɥɧɢɢ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹɢɭɱɢɬɟɥɹ
ɋɦɟɹ ɞɚ ɤɚɠɚ ɱɟ ɦɚɥɤɨ
ɞɟɰɚɨɫɬɚɜɚɬɞɚɱɟɬɚɬɜɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɬɟɉɨɜɟɱɟɫɟɫɩɢɪɚɬ
ɧɚ ɤɧɢɝɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɫ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢ Ɍɨɜɚ ɦɟ ɬɪɟɜɨɠɢ
ɡɚɳɨɬɨ ɫɩɨɪɟɞ ɦɟɧ ɤɧɢɝɚɬɚ
ɭɱɢ ɦɧɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɟ ɢ ɧɟ
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚɦɟ ɞɚ ɹ
ɡɚɝɭɛɢɦ ɉɪɢɡɧɚɜɚɦ ɪɨɥɹɬɚ
ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɨɝɪɨɦɧɚ ɟ ɧɨ
ɫɢɞɚɜɚɦɫɦɟɬɤɚɱɟɩɨɧɹɤɨɝɚ
ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɧɟɜɟɪɧɢ ɧɟɳɚ ɢ
ɡɚɬɨɜɚ ɟ ɩɨɞɨɛɪɟ ɞɟɬɟɬɨ ɞɚ
ɫɟɞɨɤɨɫɧɟɞɨɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟɧɚ
ɤɧɢɝɚɬɚɢɥɢɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɬɚɢ

ɞɚɨɬɤɪɢɟɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɞɚɧɟɝɪɟɲɢ
Ɍɴɪɫɹɬɥɢȼɢɭɱɢɬɟɥɢɬɟ
ɡɚɫɴɜɦɟɫɬɧɚɪɚɛɨɬɚ"
Ɋɚɛɨɬɢɦɫɴɜɦɟɫɬɧɨɫɤɨɥɟɝɢɬɟɢɚɡɫɴɦɦɧɨɝɨɞɨɜɨɥɧɚ
ɨɬɬɨɜɚɉɪɢɹɬɧɨɟɞɚɫɟɪɚɛɨɬɢɢɦɨɝɚɞɚɪɚɡɱɢɬɚɦɜɢɧɚɝɢ
ɧɚɬɹɯɢɧɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɟɬɨɨɬɤɨɟɬɨɫɪɟɳɚɦ
ɜɢɧɚɝɢɩɨɞɤɪɟɩɚ
ɋɤɨɥɤɨɬɨɦɚɪɚɡɩɨɥɚɝɚ
ɭɱɢɥɢɳɧɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ"
Ɉɤɨɥɨɯɢɥɹɞɢɬɨɦɚɧɨɢɦɚ
ɦɧɨɝɨɫɬɚɪɢɤɧɢɝɢɤɨɢɬɨɫɟɛɪɚɤɭɜɚɬɢɨɬɩɚɞɚɬɢɥɢɜɟɱɟɧɟɦɨɝɚɬ
ɞɚɫɟɩɨɞɥɟɩɹɬɢɩɨɞɞɴɪɠɚɬɌɚɤɚ
ɱɟɯɢɥɹɞɢɬɨɦɚɫɟɩɨɥɡɜɚɬɬɭɤ

Ʉɴɦɤɨɢɤɧɢɝɢɫɟɧɚɫɨɱɜɚɬ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɫɚɦɨɤɴɦɬɟɡɢɤɨɢɬɨ
ɢɡɭɱɚɜɚɬɜɭɱɢɥɢɳɟɥɢ"
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɧɚɱɚɥɟɧɤɭɪɫ
ɬɴɪɫɹɬɩɨɜɟɱɟɞɟɬɫɤɢɤɧɢɠɤɢɢ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɤɨɹɬɨɫɟɢɡɭɱɚɜɚ
ɜɱɚɫɨɜɟɬɟɩɨɱɟɬɟɧɟɚɝɨɥɟɦɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ɩɪɟɞɢɦɧɨ ɦɚɬɭɪɢɬɟɬɧɢɬɟɚɜɬɨɪɢɇɨɢɦɚɢ
ɬɚɤɢɜɚɦɚɤɚɪɢɪɹɞɤɨɬɴɪɫɹɬ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɚɮɚɧɬɚɫɬɢɤɚ
ɥɸɛɨɜɧɢɪɨɦɚɧɢ
 Ⱥ ɤɨɣ ɟ ȼɚɲɢɹɬ ɥɸɛɢɦ
ɚɜɬɨɪɢɥɸɛɢɦɚɤɧɢɝɚ"
 Ƀɨɪɞɚɧ Ƀɨɜɤɨɜ ȼɫɢɱɤɢ
ɧɟɝɨɜɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɨɠɚɜɚɦ ɧɨ ɚɤɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɫɩɪɚɧɚɟɞɧɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɬɨɜɚ
ɟ Ⱥɤɨ ɦɨɠɟɯɚ ɞɚ ɝɨɜɨɪɹɬ
Ɂɚɳɨɬɨɜɞɧɟɲɧɨɜɪɟɦɟɧɢɟ
ɯɨɪɚɬɚɬɪɹɛɜɚɞɚɩɨɦɢɫɥɢɦ
ɱɟɠɢɜɨɬɧɢɬɟɧɢɞɚɜɚɬɝɨɥɹɦ
ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɱɨɜɟɱɧɨɫɬ ɢ ɭɫɟɬ
ɡɚ ɤɪɚɫɨɬɚ ɤɨɹɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɨɬɤɪɢɜɚɦɟɜɟɠɟɞɧɟɜɢɟɬɨ
Ⱥɧɤɚ ɄɈɁȺɊȿȼȺ ɟ ɟɞɢɧ
ɨɬ ɪɟɞɨɜɧɢɬɟ ɫɴɬɪɭɞɧɢɰɢ
ɧɚ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢ ɝɥɚɫ ɋ
ɦɧɨɝɨɥɸɛɨɜɢɠɢɜɨɫɥɨɜɨɬɹ
ɪɚɡɤɚɡɜɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɢɬɟ ɦɭ
ɬɨɱɧɨɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɢɡɚɫɴɛɢɬɢɹɬɚ
ɜ ɋɍ ɏɪɢɫɬɨ Ȼɨɬɟɜ Ɍɹ ɟ
ɟɞɢɧɨɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɢɬɟ
ɧɚ Ɏɟɣɫɛɭɤ ɫɬɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ
ɭɱɢɥɢɳɟɬɨ

Устойчивост на проект, реализиран
в СУ "Васил Левски" - Главиница

атериално-техническата база на СУ „Васил
Левски“ в град Главиница през 2012 г. бе обогатена
с два нови, технически-модерно
оборудвани кабинети по проект
"ИКТ-движеща сила за промяна
в образованието", MIS-ETC CODE
221, финансиран по Програма за
трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2007-2013.
Тази професионална мрежа от
модерна технология и електронна
обучителна платформа, допринесе
за промяната в училищния живот
на ученици и учители. Поставената
цел продължава да е същата: използването на информационните
и комуникационните технологии
да бъде ключов инструмент за постигане на знания и демонстрация
на иновации в процеса на обучение
и преподаване.

дават възможност за диференцирана и индивидуална работа с
всеки ученик.
Благодарение на новите информационни и комуникационни технологии по проект "ИКТ-движеща
сила за промяна в образованието",
преподавателите обогатяват своя
професионален опит чрез: изнасяне на открити уроци, участия с
проекти в семинари и конференции, участия във форуми чрез
споделяне на опит за „Добри
практики в обучението“, изнасяне
на тренинг обучения за работа с
електронна дъска, изготвяне на
тестове чрез банка от въпроси от
системата SWOBLE.
Чрез новите кабинети и технологии в тях, училището отвори врати
за провеждане и на родителски
срещи, междупредметни мероприятия и състезания, работни срещи

Новите кабинети ефективно и
рационално се използват в часовете по биология, математика,
информатика и информационни
технологии от ученици в прогимназиален и гимназиален етап.
Дигиталните уроци по математика
и биология за 9 клас от пратформата SWOBLE /СУОБЪЛ/ улесняват
учителите при преподаване на нов
материал, а поднесената информация е много по-интересна за
запомняне и разбиране. Учениците
с голям интерес слушат, четат,
записват и преживяват новите
знания. Всеки има собствен акаунт,
който позволява самостоятелна
работа в час или екипна работа. Водещ метод е методът „Учене чрез
прилагане“. Интерактивната дъска
подсигурява лекота и прецизност
при чертане на геометрични фигури и схеми. Електронните тестове

на методическото обединение
по математика, информатика и
природни науки, педагогически
съвети и др.
Дейности, свързани с използването на ресурсите предоставени по
проекта и тяхното популяризиране:
открити уроци по биология и математика, участие на преподаватели
по математика и информационни
технологии в областен форум за
споделяне на „Добри практики в
обучението математика, информатика и ИТ“, математически
състезания, празник на физиката,
викторини и решаване на пъзели,
изнесени беседи и презентации на
здравна тематика, мероприятия на
учениците от ЦОУД.
Нефие РАИМ,
Директор на
СУ „Васил Левски“
гр. Главиница
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Снима се филм за Трансмариска
П
о проект "Разработване и промоциране
на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут
"Римска граница на територията на трансграничен
регион Румъния-България"
се снима филм за Трансмариска, информират от Исторически музей-Тутракан.
Трансграничният регион
Румъния-България е богат
на културно-исторически
обекти, свързани с римското наследство, сред които
е и недвижима културно-историческа ценност „Трансмариска”.
Като експерт в документалния филм взе участие
Георги Митев - археолог в
Исторически музей-Тутракан. Засне се Северната и
Южната крепостна стена
на кастела, както и археологическата експозиция на
Историческия музей.

През II в.сл.н.е. „лимесът“
на Римската империя достига своята максимална
дължина - над 5 000 км. Той
се простира от Атлантическия бряг на Шотландия,
през цяла Европа до Черно
море, продължавайки до
Червено море, минавайки

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

ОБЯВЛЕНИЕ

през Северна Африка до
брега на Атлантическия
океан.
Туризмът е ключов сектор в развитието на трансграничния регион и в частност, туризмът, свързан с
културното наследство.
Създаването на общ ту-

ристически маршрут „Римска граница на територията на трансграничния
регион Румъния-България“
е най-добрият способ за
пълно оползотворяване на
културното наследство
на региона, завещано от
епохата на римляните. Това
ще създаде предпоставки
за ефективно промоциране и маркетизиране на
културно-историческото
наследство, ще привлече
интересуващи се от римско наследство туристи,
ще създаде икономически
стимули за облагородяване, устойчиво използване
и модерно експониране на
включените обекти и, в
крайна сметка, ще допринесе за постигането
на икономически растеж
и сътрудничество между
заинтересованите страни
от двете страни на Дунав.

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

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 58/24.10.2017 год.

№ 59/24.10.2017 год.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,
че със Заповед №РД-04-1111/24.10.2017 г. на Кмета
на Община Тутракан се разрешава на: Петър Венков
Великов (носител на ограничено вещно право в имота)
и Община Тутракан (собственик на поземленият имот/
земя) да възложат изработване на проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План
за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор
73496. 501. 3434 от КККР на гр. Тутракан, одобрена
със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр. София;
в кв. 35 от План за улична регулация на гр.Тутракан,
одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински
съвет гр.Тутракан.

Община Тутракан на основание чл.124 б, ал. 2 от
Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-1112/24.10.2017 г. на
Кмета на Община Тутракан се разрешава на: ”Кайчо-67” ЕООД, представлявано от Николай Господинов
Маринов, гр.Тутракан, в качеството си на собственик
на поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 3046
по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със
Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София да
възложи изработване на проект: Подробен устройствен
план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ за
поземлен имот с идентификатор 73496.501.3046 от
КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-186/04.02.2008 г. на АГКК гр. София; в кв. 69 от План за
улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение
№ 327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Първоначалната регистрация на
МПС - временно с удостоверение
от лицензиран пункт за
технически прегледи
оради технически проблем от 25.10.2017
г. при първоначална
регистрация на МПС в
сектор „Пътна полиция”
при ОДМВР-Силистра е
необходимо гражданите да
представят удостоверение от лицензиран пункт

П

за технически прегледи за
спирачното усилие на автомобила. Изискването е
в сила до отстраняване на
проблема.
От сектор „Пътна полиция” се извиняват за причиненото неудобство.
“ТГ”
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ОБЩЕСТВО
Уважаеми просветни и
културни дейци,
Уважаеми съграждани,

За мен е чест да Ви поздравя с
Деня на народните будители!
На тази дата изразяваме своята почит към
създателите и пазителите на нашата духовна
традиция, събудили българското самосъзнание!
Благодарение на тях нашият народ е запазил
вярата си в духовните ценности,
в морала и доброто.
От сърце Ви желая здраве, благополучие и успехи!

Честит празник!
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

26.10-1.11.2017 г.

Скъпи съграждани,
В навечерието сме на един свят ден – 1 ноември Ден на народните будители.
Ден, в който изразяваме нашето дълбоко
преклонение пред всички българи, посветили
силите и живота си за нашата независимост
и национално достойнство.
Уважаеми учители, писатели, читалищни дейци,
учени, творци, журналисти – радетели на
българската духовност във всички сфери и от
различни поколения, поздравявам ви с Деня на
народните будители и Ви пожелавам здраве и много
енергия, за да продължите да поддържате
вечно жив българския дух!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Преосвещаване на Троица "Св.Иван Рилски" в Кирнодж
Н

а 19 октомври по румънския православен
християнски календар
се празнува Свети Йоан
Рилски, закрилник на България. В Кирнодж - побратимен с Тутракан, в присъствието на кмета Роман
Иринел, зам.-кмета Адриан
Кирица и местните съветници заедно с православните християни оглавявани
от свещениците Адриан
Постолеа, Фанел Бурулеан
и Санду Мошу се проведе
преосвещаване на красивата троица, единствената в
Румъния, която е кръстена
на Св.Йоан Рилски.
В знак на респект бяха
издигнати знамената на
двете приятелски държави
Румъния и България.
За в."Тутракански глас"
от Кирнодж Аурелиан КОТОБАН

"Растем, учим и играем сред чиста и зелена природа"

СУ "Васил Левски" в гр.
Главиница приключи изпълнението на проект "Растем,
учим и играем сред чиста и зелена
природа", който е част от Националната кампания "За чиста околна
среда - 2017 г.", Тема: "Обичам природата - и аз участвам". Проектът бе
финансиран с 5 000 лв. от МОСВ и
ПУДООС и се реализира от 1 юни до
30 октомври т.г.
Повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните
тенденции в сферата на опазване на
околната среда във възпитателния и
образователен процес осъществяван
в СУ „Васил Левски“ е главната цел на
проекта. Както и изграждане на екологосъобразни модели на поведение
чрез формиране на знания, умения
и отношения на учениците към природата и създаването на подходяща
образователно-възпитателна среда
за формиране на позитивна нагласа
към нея.
При реализацията на проекта е
използвано учебното съдържание
по природни науки за формиране и
развитие на грамотност за природната среда, процесите и явленията
в нея и тяхната взаимосвързаност.
И още - формирани са умения у
учениците за грижа и опазване на

В

придобити активи, а също насърчена
е активността на родителите във възпитателно-образователния процес в
училището, чрез съвместни прояви.
Всички включени и одобрени
дейности са осъществени. Отпечатан
е банер с логото на кампанията и
проекта. Закупен е проектор, който
се ползва при представяне на презентации за Националната кампания
и проекта пред ученици, учители и родители, в съвместните образователни
дейности с екологична насоченост.
С помощта на учителите и служителите, работещи в училището,
родителите на учениците и самите
ученици са засадени цветя, за които
в последствие ще полагат грижи.
Тази дейност бе свързана с теми от
образователното съдържание по няколко учебни предмети - Околен свят,
Човекът и природата, Технологии и
предприемачество, Изобразително
изкуство, както и при заниманията по
интереси в целодневното обучение.
Бяха проведени училищен конкурс
за ученически проекти по екология и
опазване на околната среда и конкурс
за есе, рисунка, стихотворение, разказ на тема, посветена на Международния ден за опазване на околната
среда - 5 юни.
Във връзка с инициативата „Да

изчистим България за един ден“ бяха
проведени екоакции по почистване
на училищния двор и района на
училището, варосване и окопаване
на дръвчета, засаждане на дръвчета
и храсти, затревяване на зелени
площи, оформяне на цветни алеи в
училищния двор.
В двора на СУ „Васил Левски“
вече има изграден Екоцентър - монтирани са градинска беседка, пейки
и кошчета за отпадъци и в този кът
за активен отдих ще се провеждат и
уроци на открито по различни образователни направления - класна стая
на открито, провеждане на часове по

Изобразително изкуство, занимания
по интереси и провеждане на организиран отдих и физическа активност
на учениците, обхванати в групите по
целодневно обучение и др.
След успешно реализираните
дейности, учениците подготвиха и
изнесоха празничен концерт „Растем,
учим и играем сред чиста и зелена
природа“ - с песни и стихове за
природата, нейното опазване, разделното събиране на отпадъци и др.
Гости на концерта бяха учениците,
техните родители, представители
на местната власт и жители на гр.
Главиница.
Осъществяването на дейностите
по проектите ще доведе до повишаване на познавателната активност
на учениците, повишаване на екологичната им култура и формиране на
активна гражданска позиция по отношение на опазване на околната среда
в дългосрочен план. А спечелената
популярност и обществена подкрепа
ще спомогне за превръщането на
някои дейности в ежегодни – засаждането на дръвчета, изграждането
на цветни лехи, концерти и открити
уроци с екологична насоченост с
участието на родителите, както и грижата по опазването на придобитите
активи по проекта.
“ТГ”

Уважаеми дейци на просветата
и културата,
уважаеми съграждани,
Честит празник на всички достойни
наследници на народните будители, които
неуморно работят и възпитават у младото
поколение любов към всичко свято и родно,
като не спират да пръскат просветление!
Пожелаваме на всички Вас, чиято мисия днес
е да опазите и съхраните българската духовност, да запазите жив копнежа по нови
хоризонти в образованието и културата!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Румяна
КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Разговор на майка и дете
за Будителите
ǬȍȚȍȚȖǴȈȔȖȒȈȒȊȖȍȚȖȊȈǩțȌȐȚȍȓ"
ǴȈȑȒȈȚȈǩțȌȐȚȍȓȓȐ"ǨȔȐǩțȌȐȚȍȓ«
ǫȓȈȊȐȞȈȚȈȚȐȚȖȑȗȖȋȈȓȊȈ
ǹȢȉțȎȌȈȔȈȓȒȖȚȖȚȐșȢȘȟȐȞȍ
ǰșȒȘȐȞȈȊȢȊȌțȠȈȚȈȗȈȓȊȈ
ȐȌȈȊȈȏȌȘȈȊȐțșȚȘȍȔȕȐȒȘȐȓȍ
ǬȍȚȍȚȖǻȝȈȒȘȐȓȈȒȈȚȖȕȈȗȚȐȞȐȚȍȓȐȔȈȔȖ"
ǴȈȑȒȈȚȈǵȍșȈȔȖȒȈȚȖȕȈȗȚȐȞȐȚȍǺȖȊȈșȈȈȕȋȍȓșȒȐȒȘȐȓȈ
ǲȘȐȓȈșȒȖȐȚȖȌȈȓȍȚȐȠȊȗȘȖșȚȖȘȈ
ȒȢȔșȓȢȕȞȍȚȖȒȢȔȕȖȊȈȉȢȌȕȐȕȈ
ȒȢȔțȚȘȖȚȖȌȈȊȖȌȐȠȊșȐȟȒȐȝȖȘȈ
ȐȌȈȐȔșȢȉțȎȌȈȠȊȚȧȝȔȍȟȚȈ
ǬȍȚȍȚȖǴȍȟȚȈȒȈȚȖȔȖȧȚȈȓȐ"ǬȈșȐȐȔȈȔȚȈȉȓȍȚ"
ǴȈȑȒȈȚȈǶȕȍȚȈȏȐȔȍȟȚȈȍȔȕȖȋȖȗȖȋȖȓȧȔȈ
ǺȧșȍȚȈȐȊșȢȘȞȍȚȖȕȈȊșȍȒȐȉȢȓȋȈȘȐȕȕȖȚȘȧȉȊȈ
ȐșȒȘȐȞȈȌȈȗȓȈȔȕȍ
ǴȍȟȚȈȌȈșȔȍșȢșțȔȐȌțȝȉȖȋȈȚȐ
ȈȕȍșȢșȊȍȡȐșȢșȚȖȧȕȐȍȗȈȘȐ
ȐȌȈȕȍȞȢȒȈȔȍȚȈȉȓȍȚȈȋȓțȗȖȊȈȚȖ
ȈȌȈȘȈȏȗȘȢșȒȊȈȔȍȖȗȈșȕȐȚȍȚȢȔȐ
ǬȍȚȍȚȖǵȈȓȐțȚȘȖȚȖȘȈȏȗȘȢșȒȊȈȚȢȔȐȚȍȔȈȔȖ"
ǴȈȑȒȈȚȈǺȢȔȕȖȚȖșȍȘȈȏȗȘȢșȒȊȈșȢȡȖșȢșșȓȖȊȖ
ȝȘȈȉȘȖșȚșȍȉȍȖȚȘȐȞȈȕȐȍȐșȔȍȓȖșȚ
ǲȖȋȈȚȖȘȈȏțȔȢȚȊȚȢȔȈȗȖȚȢȕȍ
ȐȖșȓȍȗȍȧȚȊșȐȟȒȐșȍȚȐȊȈ
ǩȍȏșȐȓȍȕȓțȚȈȠșȍȗȖȗȢȚȏȈȌȢȕȍȕ
ȚȐȚȘȧȉȊȈȚȗȖȒȢȘȚȐȚȍȓȕȐșȓȖȊȈ
ǬȍȚȍȚȖǲȈȚȖȗȘȐȒȈȏȒȐȚȍȒȖȐȚȖȔȐȘȈȏȒȈȏȊȈȠ
ȓȐȔȈȔȖ"
ǴȈȑȒȈȚȈǲȈȚȖȗȘȐȒȈȏȒȈȒȖȧȚȖȡȍșȍșȉȢȌȕȍ

ǵȈǳȍȊșȒȐǩȖȚȍȊȟțȑșȓȖȊȈȚȈ
ȐșȚȖȘȐȧȚȈȕȈǷȈȐșȐȑȗȘȖȟȍȚȐ
ǰȡȍȖȚȒȘȐȍȠȗȢȚȗȘȍȒȘȈșȍȕȏȈșȚȘȈȕȈȚȈ
ȊȒȖȧȚȖșȐȕȍȘȈșȕȍȠȚȐ
ǬȍȚȍȚȖǨȌȕȍșȒȖȑȕȐȉțȌȐȔȈȔȖ"
ǴȈȑȒȈȚȈǬȕȍșȐțȚȘȍȐȔȈȐȡȍȐȔȈȚȈȒȐȊȈȝȖȘȈ
ǴȖȎȍȚȐȌȈșȐȍȌȐȕȖȚȚȧȝǺȘȧȉȊȈșȈȔȖȌȈȘȈșȚȍȠ
ȐȌȈșȍȕȈțȟȐȠȒȈȒșȍșȢȉțȎȌȈȍȌȐȕȕȈȘȖȌ
ǹȢȉțȎȌȈșȍȕȈȘȖȌșȓȈȊȧȕșȒȐ
ȖȚȗȍșȍȕȡȖȖȚȊȍȒȖȊȍȏȊțȟȐ
ÄǹȚȈȕȐȔȐșȚȈȕȐȦȕȈȒȖȉȈȓȒȈȕșȒȐ
ǹȢȕȧȚșȐȌȢȓȉȖȒȗȘȍȒȢșȕȐ´
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Интересна творческа
година пред ОЦИД
пя дейността на ОЦИД. С
благодарност и надежда
за успешна и интересна
творческа работа към
присъстващите се обърна и ръководителят на
ОЦИД Доротея Бальовска,
а изпълненията на музикантите от Школата по
класическа китара и техният учител Росен Димитров повдигнаха с октава
празничното настроение.
Различни забавни игри и
танци предложени от аниматор направиха следобедните часове на малки и
Калина ГРЪНЧАРОВА
овата творческа
учебна година в Общински център за
извънучилищни дейности
в Тутракан бе открита
на 18 октомври т.г.
Учениците от различните школи и клубове и
техните ръководители
бяха поздравени от кмета
на Тутракан д-р Димитър
Стефанов, който обеща,
че и занапред Общината
ще продължава да подкре-

Н

големи още по-интересни.
По традиция, Центърът
предлага различни форми
за занимания в свободното време. Детска вокална
група "Слънчева усмивка",
Театрално студио "Суматоха", Клуб "Журналистика", Школа по изобразително изкуство, Градски
мажоретен състав, Духов

оркестър, Танцов център
"Ритъм" за възрастни продължават своята дейност
и през тази година.
Центърът предлага още
индивидуално обучение по
поп и джаз пеене, Арт
академия за възрастни,
школа по класическа китара, рисуване на стъкло,
английска занималня, ан-

глийски език в детската
градина, фитнес за деца с
наднормено тегло, дамски
фитнес, тенис на маса и
футбол за деца.
На откриването стана
ясно, че Клуб "Журналистика" ще продължи да
издава в. "Тутраканче" и
подготвя новия му брой.

Фитнес център "Тутракан" работи за вас!
В
Калина ГРЪНЧАРОВА
ɟɱɟɟɮɚɤɬɎɢɬɧɟɫɰɟɧɬɴɪɴɬ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ  ɬɨɣ
ɛɟ ɨɬɤɪɢɬ ɨɮɢɰɢɚɥɧɨ
ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɨɬ ɤɦɟɬɚ ɞɪ
Ⱦɢɦɢɬɴɪ ɋɬɟɮɚɧɨɜ Ɍɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɱɟ ɩɪɟɞɫɬɨɢ ɞɚ
ɛɴɞɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚ ɨɳɟ ɟɞɧɚ
ɢɞɟɹɜɝɪɚɞɚɞɚɢɦɚɢɫɬɪɢɣɬ
ɮɢɬɧɟɫ
Ʉɚɤɬɨ ɌȽ ɜɟɱɟ ɩɢɫɚ ɐɟɧɬɴɪɴɬ ɟ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧ ɫɴɫ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢ ɫɩɨɪɬɧɢ ɭɪɟɞɢ
ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɧɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɯɨɪɚ ɨɬ ɝɪɚɞɚ
ɚ ɪɚɛɨɬɧɨɬɨ ɦɭ ɜɪɟɦɟ ɟ ɨɬ
ɜɬɨɪɧɢɤɞɨɩɟɬɴɤɨɬɞɨ
 ɱɚɫɚ ɚ ɜ ɫɴɛɨɬɚ  ɨɬ
ɞɨɱɚɫɚɌɚɣɧɢɬɟ
ɧɚɮɢɬɧɟɫɚɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɤɨɣɞɚ

ɟ ɚ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɢɹɬ ɫɜɟɬɨɜɟɧ
ɲɚɦɩɢɨɧ ɩɨ ɤɚɧɚɞɫɤɚ ɛɨɪɛɚ
ɋɚɲɨ Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɤɨɣɬɨ ɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ
ɇɚ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɯɚ ɦɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢɰɢ ɨɬ ɞɜɟɬɟ
ɫɪɟɞɧɢ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɝɪɚɞɚ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɧɚɐɟɧɬɴɪɡɚɫɨɰɢɚɥɧɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ³ɇɚɞɟɠɞɚ´ɢɐɟɧɬɴɪɡɚ
ɧɚɫɬɚɧɹɜɚɧɟɨɬɫɟɦɟɟɧɬɢɩɡɚ
ɞɟɰɚɛɟɡɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ³Ɇɟɱɬɚ´
ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɯɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ
ɢɡɩɪɨɛɜɚɬɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɭɪɟɞɢ
Ⱥɤɨ ɫɟ ɱɭɞɢɬɟ ɤɚɤ ɞɚ ɫɟ
ɪɚɞɜɚɬɟɧɚɩɟɪɮɟɤɬɧɚɮɢɝɭɪɚ
ɢɠɟɥɚɟɬɟɞɚɪɚɛɨɬɢɬɟɡɞɪɚɜɨɡɚɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɠɟɥɚɧɨɬɨ
ɬɟɝɥɨ Ɏɢɬɧɟɫ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɟ
ȼɚɲɟɬɨɦɹɫɬɨɟɩɨɤɚɧɚɬɚ

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

„Есента е втора пролет..."

„Есента е втора пролет, защото
тогава всяко листо е цвете“.
Албер Камю
сещаме вече приказното
обаяние на есента. Пъстра палитра оцветява клоните на дърветата. Неслучайно
творците намират вдъхновение
в красотата на есента. Вероятно
не всеки знае, че през този сезон
– на 18 октомври, художниците
честват своя професионален
празник. Отбелязахме деня с
учениците от 6 „А“ клас и тяхната
преподавателка по изобразително изкуство Надежда Минчева.
Организирахме състезание за
най-красива картина с есенни

У

багри. Момичетата и момчетата се
постараха да отразят в своите творби
богатството на есента с нейните топли жълто-кафяви и
червеникави краски.
Най-добрите от тях
получиха награди.
С темата за „красотата, грейнала
върху лицето на
есента“ започнахме и седмицата на
четенето в библиотеката с учениците
от 2 „А“ клас и г-жа

Добринка Вълкова. Второкласниците гледаха в началото на
интерактивния урок подходящи
видеоклипове с детски песни
за есента. Пяха любимите на
много поколения „Есен в гората“
и „Капят листата“. Разгледаха
с интерес виртуална есенна
книжка албумче. Прочетоха
изразително и стихотворения,
посветени на нашата „златошита“ есен от български поети.
Незабравимите Дора Габе, Асен
Разцветников, Методи Христов,
Димитър Спасов, Петя Дубарова
и други майстори на словото.
След прочита на произведението
„Златна есен“ от Елин Пелин,
учениците коментираха по какво
познават, че е настъпила есента.

Нарисуваха с думи промените
в природата през този сезон.
Решиха да сътворят красотата
на есента с четка и бои, а след
това да подредят кът със своите
картини.
Насладете се и Вие на златокосата есен!
Анка КОЗАРЕВА

Мобилна изложба "разказва" за МК "Балкан"

а 19 октомври се откри
мобилна изложба на Регионален исторически
музей-Ловеч, посветена на една
от най-старите машиностроителни

Н

фирми в България. Изложбата
откри директорът на Ловешкия
музей Капка Кузманова, а приветствия бяха отправени от директора на Исторически музей-Тутракан

Петър Бойчев.
Изложбата в Тутракан може да
се разгледа до 10 ноември в Изложбената зала на музея. Входът
“ТГ”
е свободен.
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(Пре)Откриване на Брашов

ȺɞɪɢɚɧȼȺɋɂɅȿȼ

олемият писател от миналия век Ърнест Хемингуей освен всичко
друго, е и автор на две крилати фрази: „Една обиколка
на екватора е равна на един
завършен университет“ и „Моряците обикалят света без да
го видят“. Именно срещу последното явление посвещавам
следващите редове, защото от
многото екскурзии, които съм
водил до румънския град Брашов, до сега една-единствена
беше включила в програмата
си посещение на Първото румънско светско училище. Не че
в Брашов няма и други места
свързани с нашата история, но
именно това Румънско училище
е „най-българският“ обект в
град Брашов.
И така, ако не знаеш румънски и нямаш водач, но си имаш
GPS, въведи в него„piata uniri
1" (без кавичките) и хитрото
приспособление ще те отведе
пред една хубава православна
църква с позлатени кулички
– църквата „Св. Николай“. Не
за нея ми е думата, макар че
историята й започва от 1292
г. и си е жива приказка, а за
една скромна двукатна сграда,

Г

на петдесетина метра вляво от
притвора на църквата: Първото
румънско светско училище.
Не се страхувай да прекрачиш
прага: цената на входния билет
е 10 леи (малко под 5 лв.).
Там, в преддверието ще те
посрещне един усмихнат човек
със среден ръст, малко над
средна възраст. Само малката
му брадичка подсказва, че той
е ръкоположен свещеник. Това
е проф. д-р Василе Олтян.
Между четирите чужди езика,
които владее е и руският (в
необходимата степен). Няма
начин да не намерите общ език.
Помолете го да ви разкаже за
българските светини в тази
съкровищница на знанието. Той
кротко и учтиво ще напомни, че
преди всичко това е музей посветен на румънското минало,
но ще удовлетвори молбата ви.
Ще започне с една класическа
класна стая от 19-ти век. Нарича се тя „Антон Пан“, на името
на един от основоположниците
на съвременния литературен
румънски. Доскоро неговите
приказки били включени в
детските читанки, но сега били
заменени с извадки от „Хари
Потър“. Звучи ви познато,
нали!? И, дръжте се да не паднете - Антон Пан е роден като
Антон Пантелеймонов, а баща
му бил сливенски бакърджия!
На три пъти се е цанил и е преподавал в това училище. Долу
шапките, драги съграждани!
По-нататък любезният домакин ще ви спомене, че в
библиотеката на този музей
има около 6000 старопечатни
книги и над 30 000 документа
с неоценима историческа стойност. Повечето от тях – на чист
румънски и написани на чиста
кирилица! Какво ще кажете за
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оригинали или за ръкописни
преписи на части от кореспонденцията на Св. Патриарх
Евтимий с първия висш йерарх
на Влахия – българина от Прилеп - Архимандрит Никодим
от Тишмана, или с първия
Митрополит Киевски, Литовски
и на цяла Русия, търновчанина
Киприян Цамблак?
Какво бихте казали за ръкописа на „Историята на крепостта Велико Търново“ от 1394 г.
или за „Житието на Патриарх

Йоан Рилски“ в превод на Патриарх Теофилакт? Разбира се,
тези светини не са изложени на
всеобщо обозрение – прекалено безценни са! Но българските
учени имат достъп до тях. До
тях и до много други.
Следва другата „румънобългарска“ светиня – залата
„Дякон Кореси“. Румънска,
защото тук, през 1561 г., по
идея на скромния дякон Кореси
заработва първата печатница на
румънски език (с кирилически
шрифт), само 122 години след

печатницата на Гутенберг. Изиграва огромна роля за румънското национално Възраждане
и неоценима роля за българското Възраждане. Защото тук,
на тази печатарска преса, която
и ти, драги съгражданино, можеш да докоснеш с ръка, през
1824 г. е отпечатан Рибният
Буквар! Аз я докоснах с ръка и
се прекръстих два пъти: преди
и след това.
Много неща още ще ви разкаже проф. д-р отец Василе
Олтян и, повярвайте ми, освен
енциклопедични знания по история, сравнителна лингвистика, етнография и културология,

той притежава и забележителен дар-слово.
А на излизане, ако не сте
го забелязали още в началото, погледнете лявата страна
на фасадата. Там ще видите
един красив двуезичен надпис
поставен през 2016 г., в който
надпис се напомня, че тук, през
1824 бил напечатан Рибният
Буквар на д-р Петър Берон. И
може би още веднъж, драги
съграждани, ще се почувствате
горди, че сте българи. Амин!
Адриан ВАСИЛЕВ
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ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥɚɥɨɬɁɍɌɫɴɨɛɳɚɜɚɱɟɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧɩɪɨɟɤɬ
ɉɨɞɪɨɛɟɧɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɩɥɚɧɉɍɉɢɡɦɟɧɟɧɢɟɧɚɉɥɚɧ
ɡɚɪɟɝɭɥɚɰɢɹɂɉɊɜɨɛɯɜɚɬɧɚɭɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɨɡɟɦɥɟɧɢɦɨɬ
ɍɉɂ 9,ɜɤɜɨɬɄɚɞɚɫɬɪɚɥɟɧɩɥɚɧɧɚɫɉɪɟɫɥɚɜɰɢ
ɨɞɨɛɪɟɧ ɫɴɫ Ɂɚɩɨɜɟɞ ʋɊȾ ɝ ɧɚ
ɆɊɊȻ ɢ Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɨɞɨɛɪɟɧ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ʋ
ɝɧɚɈɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɌɭɬɪɚɤɚɧȼɴɡɥɨɠɢɬɟɥɢɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɚɫɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟɧɚɢɦɨɬɚɆɭɫɬɚɮɚȺɫɚɧɆɭɫɬɚɮɚ
ɢɊɚɢɦȺɫɚɧɆɭɫɬɚɮɚ
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɚɬɚɡɨɧɚɧɟɫɟɩɪɨɦɟɧɹ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɦɨɝɚɬɜɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɫɴɨɛɳɟɧɢɟɬɨɞɚɧɚɩɪɚɜɹɬɩɢɫɦɟɧɢɜɴɡɪɚɠɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɢɫɤɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚ ɩɨɞɪɨɛɟɧ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧ ɩɥɚɧ ɞɨ
ɨɛɳɢɧɫɤɚɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен
имот №021005 в землището на с.Старо село, Община
Тутракан, местност: Лозянска чешма, имот извън границите на урбанизираната територия за изграждане на
тръбен кладенец, съоръжения за електро-снабдяване,
водоснабдяване, хидромелиорация и селскостопански
сгради.
Възложител на проекта е „Драция” ЕООД - Тутракан.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/
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Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор
№73496.32.71, местност: Каракуз от Кадастрална
карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-1806/04.02.2008 г. на ИД на АГКК, имот извън границите
на урбанизираната територия за изграждане на тръбен
кладенец, съоръжения за електроснабдяване, водоснабдяване, хидромелиорация и селскостопански сгради.
Възложител на проекта е собственика на имота:
„Драция” ЕООД, гр.Тутракан.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Община Тутракан на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект:
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация
и застрояване /ПРЗ/ и План за застрояване и силуетно
оформяне /РУП/ за поземлен имот с идентификатор
73496.501.2969 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,
одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008 г. на АГКК
гр.София; в кв.61от План за улична регулация на
гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/02.02.2006 год.
на Общински съвет гр.Тутракан.
Възложител на проекта е собственикът на имота Васил Гецов Стефанов.
Заинтересуваните лица могат в 14-дневен срок от
съобщението да се запознаят с изработеният проект,
както и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

26.10-1.11.2017 г.

Нови книги

Манипулаторите са сред нас
Излезе от печат „Манипулаторите са сред нас”,
една книга, която ще ви
направи по-предпазливи и
твърди в отношенията с
хора, способни да ви навредят.
„Манипулаторите са
сред нас“ (превод: Валентина Бояджиева, 320 стр.,
цена: 18 лв.) е посветена
на така наречените релационни манипулатори
– манипулаторите в отношенията, в общуването
с другите. Те нямат нищо
общо с професионалните
„манипулатори” в областта
на рекламата, продажбите
или политиката. Симпатични, чаровни, сдържани или
направо тиранични, релационните манипулатори използват различни средства,
за да постигнат целите си.
Действайки подмолно, тези
наши „близки“ – родители,
спътници, познати, колеги – успяват да ни вменят
чувство за вина, да ни унизят и да посеят съмнения в
душите ни. Манипулаторът
не държи сметка за правата, нуждите и желанията
на другите. Той се налага
фино (в сравнение с него
диктаторът просто се
налага). Ако някой ден го
упрекнете за това, той ще
се закълне в противното и
ще подкрепи твърденията
си с лъжливи доказателства. С какви средства
да се предпазим от тези
терористи на чувствата,
които под видимия си чар
прикриват опитите си… да

ни унищожат? Прочетете
тази книга и ще разберете.
Изабел Назар-Ага е завършила психомоторика
в Медицинския факултет
„Питие-Салпетриер”, практикува софрология и невролингвистично програмиране. Специализирала е
поведенческа и когнитивна
терапия, води курсове по
себеутвърждаване и самоуважение, има частен
кабинет в Париж, където
ръководи стажове по личностно развитие, комуникация и управление на стреса.
Автор е на 4 книги по тази
тематика. Провежда и семинари на тема „Да се опълчим на манипулаторите”,
за да помогне на жертвите
на манипулация и морален
тормоз. „Манипулаторите
са сред нас” е безспорният
й бестселър, преведен на
12 езика. От книгата са
продадени повече от 200
000 екземпляра!

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30,
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00,
17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30,
19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15,
19:00, 19:30 ч.
№2 - 17:05
За Пожарево - събота - 7:30 и 14:00 ч.; в неделя
- 16:00 ч.
№21 - в делнични дни - от спирка ЗРЧ-Тутракан
до с. Цар Самуил - 6:30, 11:30 и 17:30 ч.
№21 - събота - 11:30 и 17:30 ч.
№21 - в неделя автобусите временно са спрени!
№22 - в делнични дни - от спирка "Плоскости"
до с. Бреница - 6:30, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в събота - 6:30, 10:00, 12:00 и 17:15 ч.
№22 - в неделя - 12:00 и 17:15 ч.

Междуселищни линии - от Автогара Тутракан
За Силистра - 7:15, 8:40, 9:40, 10:50 (без събота
и неделя), 11:40, 13:40, 14:45, 17:15, 18:00 и 19:00 ч.
За Русе - 7:00, 7:30 (без събота и неделя), 7:40,
9:40, 10:30, 12:30, 14:00 (без събота и неделя), 14:45,
16:30 и 18:00 ч.
За Силистра през Главиница - 6:45 - понеделник,
сряда и петък;
За Велико Търново - 7:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35
- от Автогара Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00,
11:00, 12:30 (през Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00,
17:00 (през Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 12:45
Редовни автобусни линии, пътнически превози
и екскурзии на "Т.А.Т." ООД!
За информация и резервации:
Автогара Тутракан: 0879558533 и тел.0866/63636
гише Силистра - 0879558566 и тел.086/821908
гише Варна - 0879558577
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ХОБИ
СМЯХ

Фермер си купил кобила от ми ще се съгласи да спи на стълграда, но наскоро след това се бището?
оплакал: - Сбърках с тази градска
кобила! Пред всяка локва спира да
- А за вечеря какво си ми присе оглежда!
готвила?
- Стихотворение...
- Какъв е Вашият сексуален
живот?
- Брат, ти нали завърши Техни- Как какъв, като в приказка!
ческия?
- Това означава чудесен?
- Да!?
- Не, бе, означава: имало едно
- Ще станеш ли да загасиш ламвреме…
пата, моля те....
- Скарахме се с жената и тя
Като чуя съседа да нарича жена
обяви гладна стачка.
си "Съкровище", ми идва да го
- И от колко време не яде?
попитам: Къде я изкопа?
- Аз не ям.
- Имаш ли си мъж?
Жена на коктейл: - Къде е хуба- Да. Умен, силен и красив.
вичката сервитьорка, която преди
- Как се казва?
малко разнасяше коктейлите?
- Митко, Сашо и Андрей.
- Желаете нещо за пиене ли? попитал барманът.
"Мили синко, изпращам ти тея
- Не, питам се къде е мъжът ми. 100 лева, за които ми хленчиш
втора седмица, И запомни: Сто се
Индианец отива в паспортна пише с две нули, а не с три!"
служба: - Искам да си сменя името.
- Поради каква причина?
Спря ме стара циганка и като
- Много е дълго.
почна: - Ще си намериш красива,
- Е, да го чуем.
умна, добра, вярна.
- Дивият орел с големите крила,
Мисля си... Куче ще да е.
който пада като камък от небето.
- Даа... дългичко е наистина. И
- Докторе, боли ме главата!
какво ново име сте си избрали?
- Ай, не на мен тия, аз да не съм
- Бум!
мъжа ти...
Помолих я да ме целуне, като за
Отива циганин на зъболекар.
последно, а тя кучката, ме целуна Отваря уста, а там всички зъби
по челото.
златни. - Какво искаш от мен?
- Да ми сложиш аларма, бате.
Психотерапевт съветва пациент:
- Вечер, като влезете в спалХодих на зъболекар. Каза ми да
нята, оставете отвън всичките си не ям два часа. Шегаджия! Още
неприятности.
като видях сметката разбрах, че
- Докторе, мислите ли, че жена няма да ям поне две седмици!

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

Забавна астрология

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Скорпион

Програма
Достъп до Информация

Миналата седмица не казах много хубави думи
за Скорпиона. Ала веднъж ожалих една приятелка,
че гаджето й е Скорпион, а тя тихо ми прошепна:
- Да знаеш какъв любовник е само!
И взе да ми рецитира:
Преградите рухват пред него.
Той стреля направо в целта.
Показва любовното его
пред мене във страстна игра.

Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

Обича да хапе, да смуче.
Да властва със сила и мощ.
Жената със ключ да заключи.
Денят да превърне във нощ.
И още щеше да ми рецитира, но аз си тръгнах.
Някак си не ми са по вкуса тези любовни изблици.
Но някои ги предпочитат. Обаче какви Скорпиони
има по света! Ален Делон, Енио Мариконе, Деми
Мур, Леонардо ди Каприо, Ан Хатауей – направо да
й завидиш на тази зодия. И да ти се иска Скорпион
да си се родил! Блазе им на Скорпионите!

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

ПРОДАВАМ
24 дка земя в землището на с. Белица
За справки на тел.: 0888 780 422

Сканди

СУДОКУ

26.10-1.11.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Ученически спортни игри

урнир по футбол се
проведе на 20 октомври т.г. на стадион
"Христо Ботев" в Тутракан.
Той бе първата част от
общинския етап на ученическите спортни игри
2017-2018. Основните цели
на Ученическите спортни игри са да се обогати
спортно-състезателната

Т

и СУ "Йордан Йовков" - гр.
Тутракан във възрастова
група V - VII клас. Класиралите се на първо място
момчета от СУ "Христо
Ботев", продължават надпреварата на областния
кръг в град Силистра.
Крайното класиране сочи,
че на първо място е отборът на СУ "Христо Ботев",
следван от футболния отбор на СУ "Йордан Йовков",
а трети е отборът на ОУ
"Св. Св. Кирил и Методий" с. Нова Черна
Втората част от таз
годишните ученически игри
по футбол, ще се състои на
26 октомври (четвъртък),
когато сили ще премерят
младежите във възрастови
групи VII - X клас и XI - XII
клас.

“ТГ”
дейност на учениците от Черна, СУ "Христо Ботев"
училищата в община Тутракан и да се популяризира
заниманието със спорт,
както и укрепване на физическата дееспособност
сред подрастващите.
1. С колко лева глоба се наказвало миенето на
По време на състезаниекаците от сирене през 1898 г. в Тутракан?
то на терена се срещнаха
а/ с 10 лв.
отборите на ОУ "Св. Св.
б/ с 5 лв.
Кирил и Методий" - с. Нова
в/ с 1 лв.

Забавна въпросителница

2. Колко месеца работят тутраканци за кирия
на къщата през 1903 г.?
а/ един месец
б/ два месеца
в/ три месеца
3. Колко струва винаги топлата ракийка в заведението на Добри Шоричелов през 1905 г.
а/ 0,50 лв.
б/ 1 лв.
в/ 0,10 лв.
4. Какво е направила Общината с 40 000 лв. през
1905 г.?
а/ построила галерия
б/ организирала панаир
в/ построила касапница
Ако не знаете отговорите на тези въпроси
може да прочетете книгата на Петър Бойчев
„Старият Тутракан”.
Отговори от миналия брой: 1-А, 2-А, 3-Б, 4-А

Старостта не е порок!
Урок № 15

Тази беззъба,
беззъба възраст...

ярно е, че с възрастта зъбите опадват. Слагаме
си изкуствени ченета или пък, ако сме по заможни, дори импланти. Обаче чувството в устата не
е като при истинските зъби. Някак не е… истинско.
Сваляме си изкуственото чене, слагаме го в чаша
с вода и се замисляме. Как така станахме беззъби?
Защото беззъбието не е само в устата ни, а и в
душата ни. Не искаме вече да захапваме света. А
какви бяхме на младини? Борбени, целеустремени,
с море до колене. Сега си мислим, че ще се удавим
дори на брега на морето. Страх ни е да минем през
отворената врата на живота. Когато се срещнем си
говорим колко ни е пенсийката, какво сме платили с
нея, кога ли ще се увеличи. Попадаме в един свят на
себеподобни, в който младите не влизат. Струва им
се, че вечно ще имат здрави зъби. Уви!
Какво ли трябва да направим, за да не станем беззъби? Може би трябва да слагаме на четката си паста
от самочувствие. Да изплюваме цялата страхливост
на старостта, цялото отчаяние, че в не сме нужни
на този свят. Тоалетната вода, с която освежаваме
устата да бъде пълна с оптимизъм към бъдещето.
Нали сте гледали ония старци на Бети Уайт, които
се шегуват с младите и с живота? Нека бъдем като
тях! Дори когато попаднем в инвалидна количка, тя да
бъде за нас ракета, с която да се носим в простора.
До последно да живеем с проблемите на света. Кой
знае, може би един от нас ще ги реши!
И тогава… о, тогава може да ни израснат нови
зъби. Здрави зъби, солидни зъби, непоколебими зъби.
Такива, с които ще сдъвчем света. И много ще ни се
услади, от мен да знаете, много, много.

В

Оптимистката

Мамо,прочети ми!
ƩƽǈǇǅǜǏǍǋǇƽǁǃǅǜ

о минало се време
и Ивчо трябвало да
проговори, не само
бебешки да се кокори. Бащата тайно обучавал си
момчето, да казва „татенце” детето. Ще каже
първо „мама” викала жена
му , главичката повдигала
на рамо. А бабата припя-

Н

вала слова „бабабабабабабаба”. Ала блажено Ивчо
си мълчал, макар родът да
пощръклял.
- Май нямо ще да е това
момче, то само може да
реве.
- Или пък просто е тъпак
и учи бавно пустия хлапак.
- Джипи-то трябва да
прегледа детето май е то
с повреда.
- Така ли, Боже, ти си ме
наказал - ядосано бащата
казал. - От днеска вместо
да те уважавам, ще те
заплювам, обещавам.
И Господ чул това от рая,
на Ивчо рекъл:

- Неприятности аз, дечко,
не желая. Затуй проговори,
от мене тази грижа премахни. Кажи... там "тати,
мама"... каквото искаш,
нека няма драма.
- А ти какво ще ми дадеш? - попитал малкият
младеж. Че можел вече да
се пазари, макар и бебе,
знаел тези уйдорми.
- Поискай! - Господ прогърмял, ядосал се, ала духа
запазил цял.
- О, Боже, направи магия,
аз искам глас на рокаджия.
- Готово! - щракнал Висшият със пръсти и тайно
си направил кръст, дано

да няма работа с хлапака,
каква ли неприятност ще
го чака.
И тъй родата кършела
ръце, и триела си сополиви
носове, но Ивчо изведнъж
запял и о, родът му занемял:
Long live rock and roll
Long live rock 'n' roll
Long live rock and roll
Let it liv...
Когато свършил се засмял. Родът на Ивчо гледал занемял
Следва продължение

Европейски казан със съвременна
система за изваряване на ракия в
село Суходол отвори врати!
За контакти: 0886 721 902

Мамчето
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

28 октомври - Вилияна БЪЧВАРОВА, ТФ "Дунавска
младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
29 октомври - Сезен ФУЧИДЖИ, ТФ "Дунавска младост", НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
30 октомври - Бекир ИЗЕТ Общинси съветник от ДПС,
ОбС-Тутракан
30 октомври - Анка ХРИСТОВА, Домакин клуб, Община

Тутракан
26 октомври - Св.Димитър Солунски - Димитровден - Димитър, Димитрина, Димитрия, Деметра, Дима, Димо, Димка,
Димчо, Димана, Митко, Митра, Митка, Митрана, Мита,
Дияна, Диян, Дианa, Диан.

1 ноември - Ден на народните будители
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ɬɟɥ
HPDLOWJEJ#DEYEJ
ZZZJODVWXWUDNDQRUJ

ȽɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ
HPDLONDOLQD#DEYEJ*60
ɉɟɱɚɬ³ɎɈɊɍɆɉɊȿɋ´ɝɪɊɭɫɟ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɞɨɜɬɨɪɧɢɤɜɤɥ
Ɋɴɤɨɩɢɫɢɧɟɫɟɜɪɴɳɚɬ

