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Проф.д-р Иван Гаврилов с
предстоящото ново дарение за Тутракан!

в Тутракан:

Представиха
Българско председателство
на Съвета на ЕС

ɃɨɪɞɚɧȽȿɈɊȽɂȿȼȿɤɫɩɟɪɬȼɪɴɡɤɢɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚɜ
Ɉɛɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚ

Народно читалище „Н. Й.
Вапцаров“ в град Тутракан
бе представяно Българското председателство на Съвета
на ЕС с участието на областния
управител на област Силистра
Ивелин Статев, който приветства
участниците в срещата, Елена
Томова – главен секретар на Областна администрация Силистра
и Петя Василева – зам.-кмет на
община Тутракан, която откри
форума от името на Общинска
администрация в присъствието
на представители на кметства и
на стр. 5

В

ɈɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɂɜɟɥɢɧɋɌȺɌȿȼɢɫɟɤɪɟɬɚɪɹɬɧɚ
ɈɛɥɚɫɬɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɋɢɥɢɫɬɪɚȿɥɟɧɚɌɈɆɈȼȺ

Трима тутраканци загубиха
живота си в катастрофа
в насрещното движение
и така се е стигнало до
удара.
В МБАЛ- Шумен са откарани водачът на "Пежо"-то
- 50-годишен мъж, 46-годишната му съпруга, 43-годишна жена, която е сестра на
на стр. 3
ъж на 45 години и
две жени – на 31 и 41
години, са загинали
в тежка катастрофа на
пътя Шумен-Силистра на
20 ноември, а други четирима души са ранени, съобщиха националните медии.
Инцидентът е станал
около 15:15 часа в района на
село Венец, между селата
Страхилица и Дренци.
Сблъскали са се лек автомобил "Пежо" с шуменска
регистрация и "Опел" с
благоевградски номера. По
първоначална информация
немското возило е навлязло

М

ПП "Възраждане"
организира

Среща
на гражданите от
Тутракан и общината

с Костадин КОСТАДИНОВ Председател на ПП "Възраждане"
на 1 декември (петък) от 18:00 часа
в Лекционната зала на НЧ "Н.Й.Вапцаров"

Заповядайте!

Александър ДИМИТРОВ
"За Отечеството…" така започва всеки жест
на проф.д-р Иван Гаврилов
към Тутракан. Той е голям
приятел на града ни, който заслужено тази година
стана и негов Почетен
гражданин (заедно с градовете Монтана и Карлово).

Тези дни софийският лекар
дари две уникални икони на
Божията майка – копие на
Пресвета Богородица Пътеводителка-Несебърска,
датирана от XIV в., както
и копие на Пресвета Богородица Троеручица.
Освен това родолюбивина стр. 3
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НОВИНИ
МУЗЕЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ТУТРАКАН УЧАСТВА
В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Екатерина НиколоваЦанева, зам.-директор
на Исторически музейТутракан участва в
Международна научна
конференция „Суворовский биеннале", която
се провежда от 22 до
24 ноември в СанктПетербург, Русия. Тя
ще изнесе научен доклад на тема: „Места,
свързани със Суворов
в България”.
Научният форум се
организира от Държавния мемориален
музей „А. В. Суворов”
и Санктпетербургския
държавен университет.
Тутракан е сред
малкото населени места в България, които са свързани с личността на Суворов. През 2018 г. ще се
чества 245 години от овладяването на Тутракан от
ген. Александър Суворов.
УТОЧНЕНА Е СТАВКАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ И КОЗИ-МАЙКИ
Министерството на земеделието, храните и горите
определи ставката по схемата за преходна национална
помощ, обвързана с производството, за овце-майки и
кози-майки за кампания 2017 г. Подпомагането се изчислява на 40,30 лв. за едно допустимо за подпомагане
животно и ще се изплати на два транша.
Първият превод ще бъде още през месец ноември – в
размер на 28,36 лв. През януари 2018 г. се предвижда
стопаните да получат остатъка от 11,94 лв. за всяко
допустимо за подпомагане животно.
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си
50 или повече овце-майки или кози-майки, регистрирани
в Системата за идентификация и регистрация на
животните на Българската агенция по безопасност
на храните. Животновъдите имат задължението да
продължат да отглеждат най-малко 80% от заявените
овце-майки и/или кози-майки, минимум 100 дни след
датата за подаване на заявленията за подпомагане.
КРИМИНАЛЕ
32-годишен мъж е установен да шофира след употреба на дрога. На 17 ноември в района на Тутракан
пътни полицаи спрели мъжа, който бил зад волана на
лек автомобил „Нисан”. С техническо средство било установено, че той шофира след употреба на амфетамин.
По случая е започнато бързо производство.
Без книжка и в едногодишния срок от наказването
му по административен ред за същото провинение
49-годишен управлявал товарен автомобил „Мерцедес”.
Той бил засечен от пътни полицаи на 16 ноември по
пътя между селата Стефан Караджа и Преславци.
По случая е започнато бързо производство.
Няма пострадали хора, но са нанесени значителни
материални щети при пътнотранспортно произшествие, станало в района на село Нова Черна на 18 ноември
около 20:30 часа. До инцидента се е стигнало, след
като 29-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген”
предприел пресичане на платното и в този момент
бил ударен от изпреварващ го лек автомобил „Опел”,
управляван от водач на същата възраст. При удара бил
засегнат и паркиран край пътя лек автомобил „Тойота”. Няма пострадали хора, но са нанесени значителни
материални щети по трите автомобила. Местопроизшествието е било посетено от оперативна група,
наложила се е и намесата на противопожарен екип.
Изясняват се причините и обстоятелствата по случая,
образувано е досъдебно производство.
Късо съединение е причината за пожар в стопански
навес, възникнал на 18 ноември около 09:15 часа в село
Белица. Изгорели около 60 кв. м от покрива на навеса,
но огнеборци от РСПБЗН-Тутракан, които загасили
пожара, спасили две съседни къщи.
Лек автомобил „Ауди”, паркиран на три километра
от село Търновци, е отнет противозаконно на 19
ноември. По случая работи РУ-Тутракан, образувано е
досъдебно производство.

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

23.11.2017 г.

Ноемврийска сесия на Общински съвет-Главиница
Р
Калина ГРЪНЧАРОВА
едовно заседание
ще проведе Общински съвет-Главиница. То ще се проведе на
29 ноември от 14:00 часа.
В неговия предварителен
дневен ред са включени
девет точки. Най-напред
съветниците ще разгледат предложението за

изменение на Приложение
№1 от Решение №295
прието от местния парламент по време на заседанието на 12 октомври
т.г.
Съветниците ще приемат решение за предложената нова Наредба №21
за реда и условията при
разглеждане на животни
на територията на об-

щина Главиница и отмяна
на старата. Предстоят
и промени в Наредба №30
за отпускане и изплащане
на еднократни парични
помощи за насърчаване
раждаемостта и отглеждане на деца от община
Главиница. След допълване на Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти - общин-

ска собственост за 2017
г. ще бъдат разгледани
няколко предложения за
разпореждане с общински
имоти.
Като ход от подготовката за сесията ще бъде
проведено заседание на
Постоянните комисии към
Общински съвет-Главиница на 24 ноември от 14:00
часа.

Служители на ОДМВР-Силистра се обучаваха
по въпроси, свързани с насилието на честта
О

бучение по въпроси,
свързани с насилието
на честта, бе проведено с близо 40 служители
на ОДМВР-Силистра в областния град през вчерашния ден. Представители на
фондация „Джендър проект
в България” представиха
тематиката пред служители на криминална и охранителна полиция, инспектори
от детските педагогически
стаи и разследващи полицаи от районните управления в Силистра, Дулово и
Тутракан. В партньорство
с организации от няколко
европейски страни фондацията реализира проект
„Посланици на добра воля
срещу насилието на честта”, в който участва и полицията на град Валенсия,
Кралство Испания.
Целта на проведеното
обучение бе полицейските

служители да придобият
необходимите умения за
превенция, идентификация,
оценка и комуникиране на
новите форми на насилие
срещу жените.
В обучителната програма

бяха застъпени теми за
европейските и общите
правила за насилието, насилствения брак и т.нар.
„престъпленията на честта”. Представен бе Наръчник за въздействие в помощ

на жените – жертви или
тези в ситуация на риск.
В рамките на формата
полицейските служители
представиха и дискутираха с лекторите конкретни
случаи и различни форми на
насилие от професионалната си практика. С тях бе
обсъдена възможността
да се присъединят към
изграждащата се транснационална мрежа „Посланици
на честта”, включваща
организации и индивидуални
членове от цяла Европа.
Действията за справяне
с формите на насилие са
постоянен елемент от обучението на полицейските
служители на ОДМВР-Силистра. От началото на 2017
г. са издадени 29 заповеди за
защита по Закона за защита
от домашно насилие, а през
изминалата 2016 г. тези заповеди са 26.
“
ТГ”

Преводи на документи от чужбина ще
се заверяват от нотариуси в България
З

аверката на подписа
нотариусите
на преводач на докусъщото ще
менти от чужбина
струва 6 лева.
ще се извършва от всички
За да бъде
български нотариуси по
гарантирана
места, а не както досега
правната си– от централното управлегурност, прение на Министерството на
водачът ще
външните работи (МВнР)
се легитимира
в София. Това предвиждат
пред нотариприети от Министерския
уса с издаден
съвет промени в Правилот МВнР доника за легализациите,
кумент, удосзаверките и преводите на
товеряващ,
документи и други книжа.
че е вписан в
С промените отпада несписъка на фиобходимостта преводачите
зически лица,
или гражданите да пътуват
извършващи
до столицата единствено
преводи на
с цел да заверят превод
документи и
на определен документ, в страната. За услугата други книжа. До момента
предназначен за ползване до момента МВнР събира- преводите на документи,
ше такса от 15 лв., а при

предназначени за ползване
в страната, трябваше да
бъдат заверени от Служба
„Заверки и легализации“
към дирекция „Консулски
отношения“ в МВнР. Това
изискваше отделянето на
сериозен времеви и финансов ресурс.
Услугата ще продължи да
се извършва както и досега
– и от МВнР, ако такава
заверка се изисква или се
приема от държавата, в
която ще се използва.
Мярката е поредната,
предприета от правителството за облекчаване и
ускоряване на административното обслужване на
гражданите и бизнеса в
страната.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 20 ноември 2017 г.
1 мияч на съдове, ръчно – основно образование
1 общ работник – средно образование
1 портиер – средно образование, работа на смени
1 каналджия – средно образование
1 работник, поддръжка – 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 машинни оператори – средно образование, трисменен режим на работа
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
1 технически секретар
1 снабдител доставчик
1 продавач консултант
1 технически сътрудник
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
- За стажуване
1 младши специалист
1 старши счетоводител
2 главни специалисти
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Историческият музей в Тутракан гостува в Проф.д-р Иван Гаврилов с
Исперих с изложба „Добруджа в годините ново дарение за Тутракан!
на Първата световна война 1916-1918“
тева. Тя отдели внимание
на героизма на българските войници през Първата
световна война, в която са
загинали 16 700 войници и
офицери. Припомни, че 198
от тях са от Исперихска
община и имената им са
изписани на мемориала на
загиналите войни от 1912
до 1945 г., който се намира

зложбата е подготвена от Тутраканския музей по повод
100-годишнината от Освобождението на южна
Добруджа по време на Първата световна война. Тя
бе организирана от Историческия музей в Исперих в
музейната експозиция и на
нея присъстваха учители,
музейни служители пенсионери, председателят на
Общинския съвет на Съюза
на офицерите и сержантите от запаса и резерва о.з.
капитан Стоян Стоянов.

И

В експозицията са показани войнишки униформи на
български и румънски войници, снимки и картини от военните действия в Първата
световна война, снимки на
войнишки паметници, както
и документални материали.
Експонатите са от фонда
на Историческия музей в
крайдунавския град. Има и
снимки на командния състав на българската армия
на Добруджанския фронт.
Изложбата бе открита от
директора на Историческия
музей в Исперих Боряна Ма-

се сражавали войниците в
онова героично време.
Уредникът в Историческия музей Веселина Белева
прочете спомен на генерал
Стефан Тошев - главнокомандващ на Трета армия,
в годините на Първата
световна война.
Присъстващите с интерес разгледаха изложбата,

от стр. 1 година той дари над 500
книги свързани с историята
ни, спонсорира издаването
на две книги с автори от
Тутракан, двете средни
училища получиха дарение
от общо 10 хил.лв. за стипендии на ученици доказали
родолюбив български дух,
дари озвучителна уредба
за новопостроения параклис
"Св.Димитър Солунски" и др.
Отчитайки приноса на
проф. д-р Иван Гаврилов
за съхраняването на българската духовност и патриотизъм, с решение на
Общинския съвет, на 21
септември 2017 г. той бе
удостоен със званието
"Почетен гражданин на

ят българин дари и средства за закупуването на
две картини на художника
Жельо Тачев, чието име
носи Художествената галерия на Тутракан. Иконите и
картините ще бъдат част
от фонда на Историческия
музей и след като бъдат
експонирани могат да са
видят от всеки тутраканец и гост на нашия град.
Благодарим на проф. Гаврилов за високоблагородния жест.
Бел.ред.: Към горенаписаното ще добавим, че това
не е първото дарение на
известния български лекар
за Тутракан. Само за една

ȱȈɸˑ˘ʺ˕ʲˊ˘ˆʵˑˆȱ
ʴˆʴˏˆ˓˘ʺˊˆȱˆȱː˙˄ʺˆȈ

която ще бъде експонирав центъра на града.
Боряна Матева показа на в продължение на един
намиращата се до информа- месец.
ционните табла автентичАнгел НИКОЛОВ
на картечница, с която са
гр.Исперих

25 години АДО "Дунав" - споделена
визия за Дунавския регион
Н
Н
а 17 ноември 2017 г.
в зала „Европа“ на
Доходно здание в гр.
Русе беше тържествено
отбелязан четвъртвековният юбилей на първата
регионална асоциация на
местните власти в България – Асоциацията на
дунавските общини „Дунав“
(АДО). Събитието беше
открито от Председателя
на Управителния съвет (УС)
на организацията и Кмет
на Община Русе г-н Пламен
Стоилов. С присъствието
си годишнината уважиха
още г-н Галин Григоров,
Областен управител на
Област Русе, проф. д-р
Любомира Попова, Областен управител на Област
Велико Търново, г-жа Гинка
Чавдарова, Изпълнителен
директор на Националното
сдружение на общините в
Република България, г-жа Николета Минку, Изпълнителен
директор на Съвместния
секретариат на Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg V-A
Румъния-България 2014-2020
г., настоящи кметове на
дунавски общини и кметовеучредители, представители
на регионални власти, партньори и приятели на Асоциацията. Поздравителен адрес
изпрати и Комисарят за Цифрова икономика и цифрово
общество в Европейската
комисия г-жа Мария Габриел.
В откриващото си приветствие г-н Пламен Стоилов отдаде уважение на
общините-учредители на
АДО „Дунав“. „Прави чест
на колегите кметове, които
през 1992 г. са отправили

ɄɦɟɬɴɬɧɚɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɞɪȾɢɦɢɬɴɪɋɬɟɮɚɧɨɜ
ɩɨɥɭɱɢɘɛɢɥɟɣɧɚɝɪɚɦɨɬɚɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɍɋɧɚȺȾɈ
ɉɥɚɦɟɧɋɬɨɢɥɨɜ
ɈɛɳɢɧɚɌɭɬɪɚɤɚɧɟɱɥɟɧɧɚȺȾɈȾɭɧɚɜɚɞɪɋɬɟɮɚɧɨɜɟ
ɱɥɟɧɧɚɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹɫɴɜɟɬɧɚȺȾɈ

поглед напред и са решили
да направят тази инициатива“, заяви настоящият
Председател на Асоциацията. Г-н Стоилов обърна
внимание на факта, че за 25
години членовете от 9 са
станали 37, с население от
над 800 000 души. „През тези
години АДО винаги е била
коректен партньор, намирала е път към институциите
и е осигурявала подкрепа“,
допълни той. Ролята на
Асоциацията е особено значима в контекста на председателството на България
на Дунавската стратегия
и на предстоящото през
първата половина на 2018

г. ротационното председателство на страната ни на
Съвета на ЕС.
Г-жа Гинка Чавдарова се
обърна към „най-опитната регионална асоциация
на общини“и подчерта, че
„една асоциация не може да
оцелее толкова дълго, ако
не развива полезна дейност
за своите общини“. Г-жа
Николета Минку обърна
внимание на факта, че АДО
„Дунав“ изпълнява максималния допустим брой проекти
- 4, което е свидетелство
за една активна и дейна
организация.
Честването продължи с
юбилеен форум под надслов

„25 години АДО „Дунав“ –
споделена визия за Дунавския регион“, в рамките на
който бяха представени
идеи за развитие на региона
в трите ключови области:
Транспорт и свързаност;
Сигурност и управление на
риска, Туризъм и културноисторическо наследство.
След това бяха връчени
Юбилейни плакети и грамоти на всички общини-учредители, бивши Председатели
на УС и настоящи кметове
на дунавските общини.
На 16 юни 1992 г. 9 общини - Козлодуй, Мизия,
Оряхово, Долна Митрополия, Гулянци, Никопол,
Белене, Свищов и Борово,
учредяват Асоциацията на
дунавските общини „Дунав“
като сдружение на местните власти в крайдунавския
регион. Година по-късно
организацията е регистрирана, а основната й цел е да
работи за създаването на
обща концепция за развитието на региона и съвместното осъществяване на
политики за социално-икономически растеж, както
и да сътрудничи с всички
заинтересовани страни на
територията на Дунавския
регион в България. АДО
последователно разширява
дейността си и през 2017
г. тя вече има 37 общиничленки с население от над
800,000 души, работи за
осъществяване целите на
Дунавската стратегия на
Европейския съюз и се развива като център на обща
регионална идентичност и
реализиране на проект от
общ интерес.

а 14 ноември 2017
г. в Grand Hall на
Cosmopolitan Hotel в
гр.Русе се проведе семинар
на тема "Интерактивни
библиотеки и музеи". В него
взеха участие специалисти,
библиотекари и музейни
работници от България и
Румъния. Семинарът е организиран от платформата
Qulto, която представи своята интегрирана система
за управление на колекции.
На събитието се обсъдиха
актуални практики в работните процеси на музеи
и библиотеки по света.
Участие в него взеха и библиотечни специалисти от
НЧ „Н.Й.Вапцаров-1873”, гр.
Тутракан - Лидия Светославова и Стефка Капинчева.
Основните акценти
на събитието бяха управлението на данните на
културните институции,

улесняването и стандартизирането на работните
процеси и привличането на
посетители и читатели.
Освен това тема бе и
сътрудничеството между
различните институции за
постигането на по-добри
резултати.
Qulto Digital Delivery
Platform беше представен
от Янош Панча – директор
Международни операции за
Qulto, и Петър Каишев –
мениджър за България. Акцентът на презентацията
беше върху иновативните
решения, които предлага
Qulto за подпомагане на работните процеси в библиотеки и музеи и платформа,
която позволява свързването между библиотеките в
дадена страна, за улесняване и подобряване на процесите по дигитализация.
“ТГ”

Трима тутраканци
загубиха живота си
в катастрофа
от стр. 1 опасност за живота.
В "Опел"-а, който се е
движил в посока към Шумен, са пътували трима
души- 45-годишният водач
Николай Димитров и две
жени - Анелия Василева на
31 г. и Диана Василева - на
41 г. Загинали са на място.
И тримата са от Тутракан.

водача, и 14-годишният й
син. Мъжът и двете жени
са в тежко състояние,
настанени са за лечение
в болничното заведение с
различни наранявания, предстоят им операции.
Момчето е с временна
загуба на съзнание и без
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ОБЩЕСТВО
В СУ „Христо Ботев" - Тутракан:

Празничен ноември
Анка КОЗАРЕВА
есец ноември не ни изненадва с променливото
си време - мъгли, дъжд,
студени слънчеви лъчи, а с разнообразните си празнични дни, които се
стараем подобаващо да отбелязваме
с учениците.
От 13 до 17 ноември се проведе Седмица „Анти-Тормоз“. Тя се
организира за 14-та година във
Великобритания, както и в редица
училища по света. Протича винаги
през третата седмица на месеца.
С учениците от 2а клас и г-жа
Добринка Вълкова се присъединихме
към международната инициатива.
Гледахме видеоклип „Училище
без насилие“ от кампанията срещу
насилието над деца с подкрепата на
УНИЦЕФ и Държавната агенция за
закрила на детето. Запознахме се
със стихотворението и историята на
Лора Граймс, които се превръщат в
основа на кампанията. Проследихме
с интерес краткото видео-послание
на младите обучители от Център
за приобщаващо образование, посветено на справянето с тормоза в
училище. С него те ни показват,
че актът на насилие може да бъде
спрян, ако целият клас заедно каже
"Не!" на тормоза. Гледахме клип по

М

българската народна приказка „Лоша
дума“, създаден по проекта „Знаков
език в училище“ с подкрепата на
Програмата „Учене през целия живот“ на Европейския съюз, след което
прочетохме същата приказка със

заглавие „Мечката и лошата дума“
от книгата „Български народни приказки“. Четохме „Приказка за торбата
с пирони“ и „Приказка за добрата и
лошата дума“. Открихме поуките.
Посочихме многобройни примери
на словесно насилие и коментирахме
как заедно да се справим с тормоза

С героите на Астрид Линдгрен!

на лошата дума, която нанася на
човек „по-тежка рана и от нож“.
Специално внимание отделихме на
вълшебните думи и с радост пяхме
песента за тях. Вярваме, че с активното участие на децата ще се изгради
система от ценности и правила, които
да ръководят отношенията между тях
и да не допускат прояви на насилие.
На 16 ноември отбелязахме с
шестокласниците и госпожа Анелия

Иванова деня на толерантността.
Гледахме филми по темата. Четохме
и коментирахме прояви на толерантност в ежедневието. Особено
внимание обърнахме на взаимната
търпимост и зачитане на различията
в училище. Обсъдихме нашите правила, с които да покажем, че можем да
бъдем добронамерени и сдържани.
Да се стараем да не обиждаме никого. Да уважаваме личното пространство на всекиго. Слушахме химна на
приятелството и си обещахме да се
подкрепяме и уважаваме взаимно.
Да няма физически и психически
тормоз в училище.
В същия ден учениците от първи до
дванадесети клас бяха поздравени с
празника, а Михаела Валентинова –
председател на Ученическия съвет,
им връчи листовки с правилата за

толерантност. Табло по темата изработиха момичетата и момчетата
от Хб клас и г-жа Наталия Генчева,
което бе поставено в библиотеката.
На 19 ноември се навършиха 107
години от създаването на нашето
училище. В навечерието на празника ръководството на СУ "Христо
Ботев" връчи медали и сертификати
на отличилите се и участвалите ученици в международното състезание
"Математика без граници". След
приключване на учебните занятия
ученици и учители поднесоха венец
пред паметника на патрона на училището - Христо Ботев. Тържествено
произнесоха училищната клетва.
Слово произнесе директорът Дияна
Станкова, след което връчи наградите и на отличените участници в
Областното състезание по дигитални
компетентности. Училището за втора
година бе организатор и домакин на
тази инициатива.
Отбелязахме 107-та годишнина на
училището и в библиотеката с петокласниците и г-жа Румяна Стоянова
и г-жа Раданка Ангелова. Гледахме
с интерес презентации за неговата
вековна история, първите директори и учители, летописната книга
и символите на СУ „Христо Ботев“.
Четохме откъси от книгата „Училище
„Христо Ботев“, гр. Тутракан – извор на родолюбие и традиции“ от
Тотю Пейков и Димитрина Рашева
и алманаха „65 години училище с
традиции“. Впечатлиха ни страниците със спомените на Георги Цачев,
започнал работа като директор през
1954 г. Замислени останахме от спомените на една от ученичките – Зорка
Опрева. Прочетохме и стихотворения
за родното училище от известни
наши автори. Две от момичетата
ни изненадаха с лично ученическо
творчество по темата. Справихме
се отлично с тестовите и забавните
игри. Пяхме с вълнение любимата
песен за училището. Коментирахме
какво означава то за всекиго от нас…
Дълбок поклон за мъдростта и

23.11.2017 г.

любовта, с която ни дарява!
На 17 ноември с учениците от 2б
клас и г-жа Даринка Иванова отбелязахме 190-тата годишнина от рождението на Петко Рачов Славейков
- виден български поет, фолклорист,
основоположник на българската
литература за деца, публицист и
политик. Книжовник и будител.
Човек, верен на народа. Биографичният филм, който проследихме, ни
предостави богата информация за
интересния му живот и богатата му
книжовна дейност. Слушахме аудиозаписи на стихотворения, написани
от него за деца. Насладихме се на
песента „Хубава си, татковино!“ по
текст на Петко Славейков и музика
на Емануил Манолов. С тази прекрасна творба са израснали няколко
поколения деца. Докоснахме се до
книгата с незабравимата поема „Изворът на белоногата“ и ценните книги
със събрани български пословици.
Прочетохме стихотворения и басни,
написани от него. За нас той е забележителна колоритна личност, която
заслужава уважение и преклонение.
Не пропуснахме да отдадем дължимото уважение и на 21 ноември
- Ден на християнското семейство.
Заедно с учениците от 4а клас и г-жа
Николова проведохме интерактивен
урок за този специален ден в библиотеката. Гледахме филм, който ни
запозна с историята и особеностите

на големия християнски празник
Въведение Богородично. Проследихме с желание и образователния
филм „Семейството – необходимост,
опора, ценност и святост“. Насочихме
вниманието си специално към препоръките как да пазим и съхраним
своите семейства. Слушахме песни
за семейството. Четохме разказ и
стихотворения от български поети,
посветени на мама, тати, баба, дядо.
Отделихме време и за забавна игра
с думи. Коментирахме защо човекът
без семейство не може да живее.
Така премина поредната седмица
от ноември. Задават се други желани
празници. Надявам се да успеем да
отбележим и тях.

Ɋɚɫɬɟɪɡ
ɬɟɤɫɬɧɚ

Нашият конкурс - "Вкусно училище"!
Äȼɤɭɫɧɨɭɱɢɥɢɳɟ´ɟɧɨɜɚɬɚɧɢɪɭɛɪɢɤɚɤɨɹɬɨɫɬɚɪɬɢɪɚɫɤɨɧɤɭɪɫɌɨɣɳɟɩɪɢɤɥɸɱɢɞɨɤɪɚɹɧɚɝɨɞɢɧɚɬɚɇɚɞɹɜɚɦɟɫɟ
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ɫɥɟɞɬɨɜɚɧɚɣɞɨɛɪɢɬɟɳɟɧɚɝɪɚɞɢɦɫɛɟɡɩɥɚɬɟɧɚɛɨɧɚɦɟɧɬɡɚɜɌɭɬɪɚɤɚɧɫɤɢɝɥɚɫɡɚɝɢɨɳɟɧɟɳɨ
Зайде НАИМ, Секретар на НЧ
"Христо Ботев-1954 г.", с.Зебил
ената, която ни помогна
да не забравяме детското в себе си и да търсим
винаги най-интересните приключения дори когато сме пораснали
- Астрид Линдгрен, е родена на 14
ноември 1907 г.
В следобедните часове на топлия
ноемврийски ден, посетихме ДГ „Кокиче” в с. Зебил. Носехме и книгите
на писателката популярни в целия

Ж

свят, които подредихме в специален
кът. Библиотекарката Мерлин Али
прочете на малчуганите за 9-годишното момиче от Вила Вилекула, което
със своя кон и маймунка сътворява
история след история. Това е Пипи
Дългото чорапче. Децата слушаха в
захлас, а 110 години по-късно, ние
можем да поклоним пред забележителната личност - Астрид Линдгрен.
Тя не е била само талантлив разказвач на приказки, но и истински борец
за справедливост.

Не е лесно да си първокласник!
престилката.
- Аз мислех, че само ще го водя
на разходка, а то трябвало и да му
готвя - въздъхна Софи, но застана
до майка си. Пак ще учи, какво да
се прави!
- Вземаме една купа, онази
бялата, и слагаме две яйца, чаша
олио, чаша кисело мляко, чаша
натрошено сирене, чаша брашно...
- Че имаме ли толкова чаши? чуди се Софи.
- С една чаша всичко ще свършим - смее се майка й - и накрая

Ден на толерантността в с.Зебил

а 16 ноември бяхме отново заедно с децата от ДГ
„Кокиче” в с.Зебил. Тогава
отбелязахме Международния ден на
толерантността.
Независимо от това къде живеем,
каква религия изповядваме, какво

Н

увреждане имаме, ние искаме да
споделим с другите нашия свят,
нашите ценности. Съпричастни и
толерантни сме, ако не отблъснем
този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.
Опознай различните от теб!

Не е лесно да си първокласник.
Пишеш, смяташ и игрите са помалко. Ех, колко хубаво беше в
детската градина! Но какво да се
прави - София расте и няма как да
се прави на малка. Обаче в събота
и неделя я чака почивка и забавления. Тази събота мама е решила да
бъде по-различна. Пак ще има училище, но Софи не трябва да ходи на
него, защото то ще бъде… в къщи.
И учителката ще е най-добрата на
света, защото това е... мама.

- Сега, Софи, ще учим как се
правят солени мъфини - казва тя
уж строго, но лицето й говори, че
без малко ще се разсмее.
- Добре, но ми омръзна все да
уча, да уча! Не може ли ти да ги слагаме една супена лъжица бакнаправиш, а аз да ги изям? - хит- пулвер.
рува Софи.
- Защо?
- Когато станеш голяма и ти ще
- За да се надуят.
си имаш детенце. Сутрин, когато
- Като балончета ли?
стане, ще иска да си хапне нещо. И
- Да, като балончета. Я сега да
кой трябва да го направи? Мама! - видя, ще можеш ли да разбъркаш
обяснява мама Дани докато слага

всичко? - подава й купата мама.
- О, да, много съм голяма и
силна. Нали вече съм в първи клас!
- хвали се момиченцето.
София изплези езиче докато
бъркаше всичко в купата. Майка
й извади красиви формички и
двете започнаха да сипват в тях
сместа. Е, тя често излизаше от
тях и попадаше къде ли не, но
накрая всичко беше готово и след
като се изпекоха, мама извади от
формичката един мъфин.
- Той е много красив! - посегна

към него Софи, но не го захапа. - И
моето бебе ще бъде такова.
Мама Дани отново се засмя.
Да си учител на първокласник не
е лесно. Но тя се беше справила.
Беше предала първия си вкусен
урок на дъщеричката си.

ɡɚ
ɚɫɧɢɦɤɚ
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С Флашмоб
Представиха предстоящото учениците
от
Българско председателство СУ "Й. Йовков"
канят на концерт
на Съвета на ЕС
165 милиона лева. За новия период
2014-2020 година има 160 сключени
договори за 67 милиона лева. Средно на жител се падат инвестиции за
598 лева.
Българското ротационно председателство на Съвета на ЕС започва с
откриване на 4 януари в София и ще
продължи до 30 юни 2018 г. В тези
шест месеца са разположени 230 събития в столицата и в други големи
български градове, а други 1 500 са
в Брюксел, където е седалището на
Европейската комисия.
На присъстващите им стана ясно,
че решенията на Европейския съюз
са „продукт“ от сътрудничество в
„институционалния триъгълник“,
включващ Европейска комисия,

Ɉɛɥɚɫɬɧɢɹɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɂɜɟɥɢɧɋɌȺɌȿȼ

от стр. 1
на народни читалища, както и на
граждани.
Йордан Георгиев – експерт за
връзки с обществеността в Областна
администрация Силистра, представи
презентацията, посветена на 10-ата
година от членството на България в
ЕС, както и предстоящото председателство.
Свои съпътстващи събитието
презентации имаха Областен информационен център Силистра чрез своя
управител Ани Караджова – за проектите в предходния и в настоящия
програмни периоди, както и Васил
Тончев от Регионална библиотека
„Партений Павлович“ – за уникален
проект, представящ на сайта си
www.libsilistra.com медицински и
транспортни услуги в 4 общини в
област Силистра.
ОИЦ Силистра представи ефектите от членството в ЕС конкретно
за област Силистра. В региона за
периода 2007-2013 г. са усвоени

ȺɧɚɄȺɊȺȾɀɈȼȺ

предлагаща законодателство, както
и следяща за прилагането му, изпълняваща политиките и бюджета
на ЕС; Европейски парламент, който е пряко избираем орган на ЕС,
имащ законодателни, надзорни и
бюджетни отговорности; Съвет на
Европейския съюз – на практика това
е „гласът“ на правителствата на страните от ЕС – той приема закони на ЕС
и координира политиките на Съюза.
С понятието председателство
на Съвета на ЕС се обозначава
поемането от страна-член на ЕС на
отговорността за общите решения
на Съвета на Европейския съюз във

ɁɚɦɤɦɟɬɴɬɉɟɬɹȼȺɋɂɅȿȼȺ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɳɢɬɟ

всички аспекти от неговата работа.
То се сменя на ротационен принцип
между държавите членки на ЕС на
всеки шест месеца (България е от 1
януари до 30 юни 2018 г.).
Председателството съчетава в
себе си функциите на политически
лидер, администратор, посредник
и представител: определяне на
политически приоритети и изготвяне на национална програма на
ротационното председателство;
администриране и координация;
осъществяване на посредничество
за постигане на консенсус, както и
на представителство.
Ротационното председателство
играе съществена роля и притежава
редица инструменти, с които при
добра организация е способно да
оказва влияние в процеса на вземане
на решения.
Пред аудиторията бе представена
презентация, включваща темите: 10
години членство на България в ЕС
и резултатите от него; Българското
председателство като роля и съдържание, възможности и отговорности.
В контекста на презентацията подрастващите научиха, че в рамките на
Европейския съюз, създаден като
Европейска икономическа общност
през 1957 г., а в настоящия си вид
през 1992-1993 г., функционират
7 институции, които имат обща
компетентност и вземат общозадължителни решения. Освен трите в
т.нар. институционален триъгълник,
това са още Съд на ЕС, контролиращ
спазването на договорите и нормативните актове на ЕС; Европейска
централна банка; Европейска сметна
палата, контролираща бюджета
на ЕС.
Представянето на Българското
председателство на Съвета на ЕС в

ȼɚɫɢɥɌɈɇɑȿȼ

област Силистра е с общо 7 събития във всички общини, от които 4
в народни читалища – в Тутракан,
Главиница, Алфатар и село Искра.
Три са т.нар. основни събития като
част от програмата за изпълнение в
Крайдунавска Добруджа на Комуникационната стратегия на Република
България – в Дулово, Сребърна и
Кайнарджа.

ȿɥɢɰɚɄɚɦɛɭɪɨɜɚɢɡɩɴɥɧɢ
ɡɚɜɫɢɱɤɢɆɨɹɫɬɪɚɧɚɦɨɹ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ

Празник на християнското семейство
Стефка КАПИНЧЕВА
а 21 ноември Православната църква
чества празника Въведение Богородично, известен още като Ден на християнското семейство. На
този ден семейното ходене
на църква символизира влизането на тригодишната
Мария в храма и напомня на
бащи и майки за духовните
им задължения към децата.
Водени от своите родители или учители в църквата
и представени на Бога,
децата ще растат благочестиво в послушание към
родителите си и чистота

Н

на нравите.
На този голям
християнски празник се събрахме в
библиотеката с
учениците от IV"б"
клас при СУ "Хр.
Ботев" и техните преподаватели
Деяна Маринова и
Ирена Проданова.
Тук ние разговарях-

ме какво трябва да бъде
християнското семейство
и кои са християнските
добродетели за здраво семейство – доброта, любов,
мир, трудолюбие. Гост на
празника бе Румяна Капинчева - местен писател, която имаше мисия. По повод
желанието на български
деца от Тараклия да си
пишат с деца от България

унавско хоро се завъртя за минути пред
сградата на Община
Тутракан на 20 ноември.
Изпълниха го учениците
от СУ "Йордан Йовков" и по
този начин, чрез флашмоб,
те поканиха служителите
и случайни минувачи по
централната улица "Трансмариска" на концерт за
Патронния празник на училището на следващия ден.
Трагичните обстоятелства около смъртта на
трима тутраканци бе причината за отлагането на
концерта.
Новата дата, която ръ-

ководството на училището
е уточнило, е 29 ноември
2017 г. (сряда) от 17:30 ч.
в залата на Читалището.
P.S: Флашмоб - е предварително запланувана и
организирана масова акция, в която голяма група
хора се появява внезапно
на обществено място и
в продължение на броени
минути изпълнява някакво
действие, след което се
разотива също така внезапно, все едно нищо не се
е случило.
Флашмоб е особен вид
представление, разчитащо
на случайна публика.

ко ти се иска да станеш художник, но рисуването не ти се
отдава, не се отчайвай!
Красотата се създава по
различен начин. Важното е
душата да го иска. Рисуването не става само с четка
и молив.
Ето една техника за създаване на шедьоври. Нарича
се енкаустика и вместо
четка се използва… ютия.
С нея може да се сътвори
вълшебство от образи.
Най-неочаквани и най-чудни!
Човек не само твори, но и
се забавлява. Рисува не
само с ръката си, но и със
сърцето и душата си. А боичките са пъстри восъчни
блокчета.

И така, загрявате ютийката, намазвате я с различни цветове /според настроението ви/ и я плъзгате по
един лист. Плъзгате наляво,
надясно, нагоре и надолу, по
диагонал, в кръг – въобще
както си желаете. Получават се умопомрачаващи
картини.
Впрочем такава ютийка
има в Историческия музей
в Тутракан. Там вече са
създали своите шедьоври.
Това е само една от техниките за рисуване, а има
още много. Ще продължа да
ви разказвам за тях.

Д

тя отправи запитване към
учениците от IV"б" клас
дали желаят. Всички много
се зарадваха и пожелаха до
си пишат и да се запознаят
с тези деца, които са на
възраст от 7-12 г. и милеят за България. Вярваме,
че това е едно добро и се
радваме, че точно в Деня на
християнското семейство
се случи това предложение.

Стани
художник!
А

Начинаещият
рисувач
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Нови книги

Жената на писателя
А

вторът на „Български рози” и „Партиен
дом” Георги Тенев се
завръща със сборника „Жената на писателя”, образец
за силна, безкомпромисна
литература!
Това не са разкази, а
разкази-трилъри. Романс
в прегръдка с неоготика,
истории за съвременни
грехове и подвизи на тялото и духа. „Жената на
писателя” (168 стр., цена:
14 лв.) е откровено политическа, предизвикателна в
жанрово отношение книга,

Георги Тенев - „Жената
на писателя“, сборник с
разкази
Откъс от разказа
„Негово Светейшество”
...В мъгливия правоъгълник
на отворената врата се издигат
кълбета пара. Пръстите на Олечка
са изранени сега от химикалите и
горещата вода.
Негово Светейшество не че не
изпитва тъга, не че не напират сълзи в очите му, но колкото тъжно,
толкова и сладостно му става.
Олечка беше започнала да го учи
на руски, първите стотина думи.
Може да се каже, че тя бе причината за кариерата му като преводач и
богослов. Оттам беше започнало. В
дома на свещеника руски никой не
беше учил. Църковнославянският,
на който се пееше и бе написан
Псалтирът, богослужебният език,
беше близък с езика на руснаците,
и все пак. За Наум, за Атанас тогава, руският беше език, идващ от
детско гласче, звънтящ: „головка“,
„ветерок“, „клад“, „глаза“, „летит“,
„солнце“, „девушка“...
След това той вървеше все
по детските стъпки, дори после,
когато се задълбочи в руското
богословие. А то му се отвори
като разлистена книга. Не беше ли
всичко благодарение на първите
уроци на Олечка между черешите,
в разградените овощни градини на
брега на реката? Топлите протяжни
и незалязващи вечери. Лятото в
годината на Народния съд, когато
овдовялата майка на Атанас отпъждаше детето от къщи, за да не
я слуша как плаче, забила глава
върху китеника на бащиното му
легло. Майката лежеше като куп
черни дрехи под иконата с кандило,
което вече почти не палеше. От
страх, че ще строшат прозорците
им, като видят светлинка, следа от
живот. А и от беднотия. Дървено
масло вече изобщо нямаха.
Трябваше ли да се разделят
с Олечка? Краят на света беше
ли причина и те да се отделят?
Възможно ли e равновесието да
продължава вечно?
Бащата беше в затвора по онова
време. В лятото след Страшния
съд. Какво помнеше Негово Светейшество от своя баща? Малко и
спорадично е, един смътен бащин
портрет. Ръце с едри пръсти, загрубяла кожа, широки длани. Черна
плетена броеница винаги там, на
лявата китка. Обувките на баща
си също помнеше, зиме и лете все
същите. В студовете и поледицата
той нахлузваше над тях плетен
дебел чорап, за да не се пързалят.
За големите калища слагаше гумените галоши. Кожените обувки на
баща му дълго време бяха мечта за
малкия Атанас. Негови собствени
му купиха чак в осми гимназиален
клас. Помнеше брадата на баща
си, черна отстрани на бузите,
побеляла отдолу, под устните и
на брадичката. Помнеше ушите на
татко си, прищипнати в крайчетата, които той обичаше да стиска
с малките си пръстчета, малки,
но опасни, когато се нахвърляше

внезапно от засада. Не помнеше
точно ръста на баща си. Не би
могъл да каже нисък ли беше, или
висок. За носа и устните – никакъв
спомен. Помнеше отчетливо едни
стъпки на баща си в снега. Малкият
Атанас вървеше тогава след него.
Стъпка след стъпка. „Ходи в моите
дири“, каза веднъж баща му. Тези
стъпки не беше забравил, дупките
в дълбокия плътен сняг, на които
не се виждаше дъното. Помнеше
още благословението на трапезата
преди ядене. Пазеше нагръдния
кръст на баща си. В един момент
и тази собственост му натежа и
подари кръста на Историческия
музей в Сливен. Там пазеха портрет
на баща му като военен свещеник,
рисуван на фронта от Константин
Щъркелов. Поставиха кръста във
витрината под пастелния портрет.
Отец Сивриев гледаше от изображението с живи очи, брадата му
беше все още съвсем черна. Млад
човек в униформа без пагони, с
епитрахил през врата. Поохлузен
и гладен, но жилав и жив. Мъж,
който е далеч от късните години и
достойнството на свещеноиконом,
с каквото се беше сдобил малко
преди да отиде на Страшния съд.
Този същият кръст, сега във витрината, бяха го върнали от затвора
през 1945-а заедно с малкото
походно Евангелие. Не можело
арестуваният да задържи метални
предмети и книги, така казали на
майката на Атанас.
На Негово Светейшество не му
е дадено да познае старческата
самота. Не и онази на родителите,
които се въртят около мълчащия
телефон, наглеждат през посивелия прозорец пътя, по който не
идват децата им. Патриархът винаги е заобиколен с имена, с лица,
той има сериозен списък. Да не си
дарен с наследници, да нямаш вече
живи роднини, но да имаш толкова
много имена и задължения, свързани с тях, помени, годишнини. Пет
години след възкачването си на
най-високия престол патриархът
избра да следва Антиохийския
устав от IV век.
***
– Ето ме. Помниш ли ме?
Той гледа жената и тя го гледа.
Мълчи. Негово Светейшество чува
някаква позната песен от заведението наблизо. Разпознава ли
песента? Не би могло да я е чувал
друг път, това е танцова музика.
Или по-точно рокмузика. На Негово
Светейшество не му достига компетентност, за да определи песента
като балада. Но това е балада.
Далечно и чуждо нещо, неприемливо за реда и тишината, в които
живее патриархът. Може би на
път, в залите на аерогарите, някой
случаен ден... Станало е съвпадение, при което тази мелодия се е
прилепила в паметта му, без той да
разбере. Или самата памет го лъже.
Жената го гледа – с вързопчето
пране в ръце. Колко далеч е онова
време, войната. И през Втората,
както и през Първата война, докато
силите на стария и новия свят си
разпределяха картата, приютите
се пълнеха и изпразваха с ужасна

безмилостно изправяща
читателя пред сюрреалистичното огледало, в което
се отразяват българските
кризи от последните години. Между кориците се
подвизават романтици и
мракобесници, антигерои
и представители на висшия църковен клир, шпиони
и модерни феодали, рано
пораснали деца и крехки
любовни двойки... Болезнено отекващи, майсторски
изпипани разкази, поредно
доказателство за острата
социална чувствителност
на автора.
Георги Тенев е роден
през 1969 година в София. Завършва НГДЕК „Кон-

стантин-Кирил Философ”
и Софийския университет
„Св. Климент Охридски“,
по-късно следва и във Виенския университет. Автор
е на романите „Партиен
дом“ (Награда за български
роман на годината на фондация „ВИК“, 2007), „Кристо и свободната любов“,
„Господин М.“, „Български
рози” и на сборника с разкази „Свещена светлина“
(отличен със стипендия
за превод на Американския
ПЕН център).

бързина. Такава скорост може да
постига само смъртта. Тази жена
не е рускинчето. Малката Олечка си
е отишла от света много отдавна.
А Наум не е знаел. Не е добавил
името й към другите имена на
покойници, които споменава всеки
ден в молитвата си. Затова ли дойде тук? Тази тревога ли го вдигна
на крак и го накара да бяга, скрит
в чужда дреха? Всъщност името на
Олечка не може да бъде добавено
към списък. С него може само да
се започне. После той би спрял, би
се препънал, би секнал вътрешният
му глас. Туберкулозата беше много
страшна и открадна много деца
по време на войните и след това.
Недохранени деца, малчугани без
семейства, най-вече тях.
Да, Наум разбира, че греши, че
се е заблудил. Това не е тя. Било е
наивно даже да го предполага. И
тогава в сърцето му става празно
и неистинско, сякаш и въздухът,
който вдишва, и светлината, ко-

ято влиза в очите му, е измамна.
Някакъв лъжлив пейзаж, лукаво
преместен пред погледа, за да
закрие истинския свят. И не е дори
съзнателна измама, не е капан,
поставен от нещо или някого, а
обикновен феномен на природната
случайност. Фрагмент от хаоса на
света. Видял е несъществуващи
контури, нещо познато върху силуета на напълно непознатото. Краят
го очаква, казала му е внезапно
вечността със своя глас, студен
и далечен. „Краят те очаква“,
повтаря си наум Наум, преповтаря отново и отново това, докато
крачи с вдървени стъпки обратно.
Прибира се. Дори не забелязва
суматохата пред централния вход
на болницата, където тази сутрин
е паркиран черният мерцедес на
Светия Синод. В отделението вече
са се разтревожили, че Негово Светейшество не отговаря, а вратата
е заключена отвътре и дори май
подпряна с нещо.

Забавна въпросителница
1. Кое платно не може да се отреже?
а/ дългото
б/ пътното
в/ неизтъканото
2. Когато колата се движи, коя гума не се
движи?
а/ предната
б/ резервната
в/ задната
3. Кой град е съставен от три женски дрехи?
а/ Тутракан
б/ Пловдив
в/ Триполи
4. Кой номер обувки носи треньорът на „Левски“?
а/ 44
б/ Който му става
в/ 36
5. Какво няма в женската чанта?
а/ Молив за устни
б/ Ред
в/ Пари
6. Ако един бял кон влезе в Черно море, какъв
ще излезе?
а/ естествено черен
б/ бял на петна
в/ мокър
7. Какво има месец декември, което го нямат
другите месеци?
а/ „Д”
б/ нямат Никулден
в/ нямат Коледа
8. Могат ли пет човека да стоят под един
чадър, без да се намокрят?
а/ могат, ако са гушнати
б/ могат, ако не вали
в/ могат, ако дъждът е по-рехав
9. Защо слоновете не могат да карат кола?
а/ защото нямат шофьорски книжки
б/ защото не могат да влязат в колата
в/ защото им е прекалено трудно на теста
10. В какви чинии се сипва супата?
а/ в чисти
б/ в празни
в/ няма значение, но да е по-дълбочка
11. Как ще слезе един слон от дървото?
а/ както се е качил
б/защо да слиза, там му е хубаво
в/ като си изпружи хобота
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Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
 ± Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟ ɜ Ȼɭɤɭɪɟɳ ɨɤɨɥɨ 
ɱɚɫɚɉɪɨɝɪɚɦɚɩɨɠɟɥɚɧɢɟɉɨɫɟɳɟɧɢɟɜȾɜɨɪɟɰɚɄɨ
ɬɪɨɱɟɧɢɡɚɹɜɹɜɚɫɟɩɪɢɡɚɩɢɫɜɚɧɟɬɴɣɤɚɬɨɟɧɭɠɧɚɩɪɟɞ
ɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɡɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɢɥɢɫɜɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟɧɚɌɴɪɝɨɜɫɤɢɰɟɧɬɴɪȺɮɢɉɚɥɚɫɄɨɬɪɨɱɟɧɢ
Ɋɚɡɩɨɥɚɝɚɫɧɚɞɦɚɝɚɡɢɧɚɫɢɡɜɟɫɬɧɢɦɚɪɤɢɝɨɥɹɦɚ
ɩɴɪɡɚɥɤɚɢɞɪɭɝɢɚɬɪɚɤɰɢɢ
ȼȾɜɨɪɟɰɚɄɨɬɪɨɱɟɧɢɞɧɟɫɫɟɩɨɦɟɳɚɜɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɇɚɬɨɜɚɦɹɫɬɨɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨɟɩɨɫɬɪɨɟɧ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɝ  ɩɨɤɴɫɧɨ ɫɟ ɢɡɝɪɚɠɞɚ
ɫɝɪɚɞɚɬɚɧɚɞɜɨɪɟɰɚɩɨɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɧɚɮɪɟɧ
ɫɤɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬ ɉɨɥ Ƚɨɬɟɪɨ ɦɟɠɞɭ  ɢ  ɝ  ɤɚɬɨ
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹɧɚɤɧɹɡɚɧɚɫɥɟɞɧɢɤɎɟɪɞɢɧɚɧɞ,ɛɴɞɟɳɢɹɬ
ɤɪɚɥɧɚɊɭɦɴɧɢɹ
  Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟ ɡɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ³%DQHDVD
6KRSSLQJ FLW\ ³ ɢ ,NHD ɋɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɩɪɟɞɤɨɥɟɞɧɨ
ɩɚɡɚɪɭɜɚɧɟɜɬɴɪɝɨɜɫɤɚɡɨɧɚȻɚɧɹɫɚ
±Ɉɬɩɴɬɭɜɚɧɟɡɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɢɹɤɨɥɟɞɟɧɩɚɡɚɪɜ
ɰɟɧɬɴɪɚɩɪɟɞɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɡɚɞɚɫɟɧɚɫɥɚɞɢɦɧɚɤɪɚɫɢɜɨɬɨ
ɤɨɥɟɞɧɨɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟɢɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
±ɈɬɩɴɬɭɜɚɧɟɨɬȻɭɤɭɪɟɳ
±ɉɪɢɫɬɢɝɚɧɟ
ɐɟɧɚɥɜ
ɐɟɧɚɬɚ ɜɤɥɸɱɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɴɬɧɢ ɬɚɤɫɢ ɩɚɧɨɪɚɦɧɚ
ɨɛɢɤɨɥɤɚɧɚȻɭɤɭɪɟɳɡɚɫɬɪɚɯɨɜɤɚ³Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɪɚɡɯɨɞɢ
ɢɡɥɨɩɨɥɭɤɚɜɱɭɠɛɢɧɚ´ɜɨɞɚɱɨɬɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɥɟɚ ɥɜ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɚɥɢɞɧɚɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚɡɚɞɟɰɚ
ɩɨɞɝɨɞɢɧɢɩɴɬɭɜɚɳɢɫɚɦɢɢɥɢɫɚɦɨɫɟɞɢɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥ±
ɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɨɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɨɬɥɢɩɫɜɚɳɢɹɪɨɞɢɬɟɥ
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0866 65890 и
0895 425453

"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 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

Главната причина за инфаркт
Мъжът отговаря: - Да, към кофепри мъжете над шестдесет, са ин. Не мога да пия кафе.
жените под тридесет...
- Добре. Били ли сте някога на
военна служба?
Жена с необръснати подмишни- Да, бил съм на една мисия в
ци се вози в автобуса и се държи Афганистан.
с едната ръка за горната дръжка.
Интервюиращият казва:
До нея пък седи един пийнал.
- Това ще ви донесе 5 допълниПоглежда нагоре към нея и казва: телни точки към характеристиката.
- Ало, балерината! Или си свали А имате ли някакви увреждания?
крака оттам, или си сложи гащи!
- Да, избухна бомба близо до
мен и изгубих двата си тестиса.
Учителка пита класа си:
Интервюиращият прави гримаса
- Ако на една ограда са кацнали и вписва: "Увреждания, получени
пет птици и вие уцелите една от при служба на Родината".
тях, колко ще останат там?
- Това носи допълнителни 5
След кратко мълчание тя се бонус точки. Според регламента
обръща към малкия Джони.
имате достатъчно точки, за да ви
- Нито една! – отговаря той. - назнача още сега. Нормалното ни
Защото всички ще отлетят още при работно време е от 8:00 ч. сутринта
първия изстрел.
до 16:00 ч. следобед. Можете да
- Верният отговор е четири, но започнете утре в 10:00 ч. и да си
ми харесва начинът ти на мислене. планирате нещата си така, че всеки
- А мога ли и аз да ви задам един ден да идвате в 10:00 ч.
въпрос? - пита малкият Джони
Мъжът озадачено го пита:
и когато учителката кимва, той
- Щом работното време е от 8:00
продължава.
до 16:00, защо да идвам в 10:00?
- На една пейка седят три жени
- Това е държавна работа и ядат сладолед. Едната го ближе казва интервюиращият.- Първите
нежно отстрани, втората налапва два часа пием кафе и си чешем
почти цялата топка и я смуче, а тре- тестисите. Няма смисъл да идваш
тата си отхапва по малко от върха преди 10:00.
на сладоледа. Коя е омъжената?
Учителката пламнала от смущеДвама се карат:
ние и отговорила:
- Никакъв приятел не си, напра- Е, предполагам, че онази, която во си боклук. Дори на погребениналапва цялата топка и я смуче.
ето ти няма да дойда, да знаеш!
- Верният отговор е онази, ко- Аз пък на твоето ще дойда...
ято носи венчална халка! - казал
Джони.- Но ми харесва начинът
В лекарския кабинет:
ви на мислене.
- Днес кашлицата ви е по-добре!
Пациентът:
Мъж отива да търси работа като
- Разбира се. Упражнявал съм
пощальон. Интервюиращият го се цяла нощ...
пита: - Алергичен ли сте към нещо?

Забавна астрология

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:

Скорпион
А сега са ви видя, знаете ли кои са
трите основни неща, които трябва да знаете за тази
обожавана от мен зодия.
1. Стрелецът умира да се хвали с откровеността
си.
- Знаеш ли ти за съжаление си малко тъп-казват
те на близкия си приятел, като счита, че това е
добронамерена критика.
- И ти не си по-умен - отговаря приятелят му и
Стрелецът ужасно се обижда. Той не понася да е
обект на нежелани истини.
2. Ако не сте много подготвени по темата, никога
не влизайте в спор с един Стрелец - винаги ще ви
надговори.
- Скоро е Никулден. На този ден… - опитваш се да
кажеш, но Стрелецът те прекъсва.
- О, знам, а ти знаеш ли, че Свети Никола… така
и така… и че шаранът… така и така и че на 6-ти
декември така и така… - и говори Стрелецът не се
спира.
3. Стрелците лесно се палят, но и лесно гаснат това се отнася и до любовните им отношения.
- О, мила, скъпа, вечно ще те обичам - пламенно
говори Стрелецът, но това вечно трае около една
седмица, а може и по-малко.
Но всичко може да им бъде простено, защото са
велика зодия. И защо мисля така ли? Защото познайте
кой е бил Стрелец? Самият Нострадамус!

Ⱥɫɬɪɨɥɨɝɴɬ

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

Сканди

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

Програма
Достъп до Информация
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

СУДОКУ

23.11.2017 г.

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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3-годишната Крисия НИКОЛОВА:

Абонирахте ли се за
в. "Тутракански глас"?

На 6 декември е Никулден! След Светата Литургия отслужена в православната църква "Св.Николай" в Тутракан, която празнува тогава своя
храмов празник, на брега на р. Дунав ще започне Никулденски празник
подготвен от Община Тутракан и НЧ "Н.Й.Вапцаров" - ТФ "Детелини".
Ще бъде пресъздаден ритуалът "Избиране на ватаф" и така ще бъде
почетен светецът, закрилник на рибарите.

За Св. Николай още се разказва...

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Каталожен № 2487
Абонирайте се в Пощите в страната
или в редакцията

Веднъж когато бурята вилняла и
раждала гигантските вълни, един
човек със лодка остаряла гребял
по морските вълни. Ала внезапно
зейнала пробойна. Във лодката
полазила вода и той разбрал, стихията поройна ще донесе нерадостна съдба. В молитва сключил той
ръцете, предвиждайки жестокия
си край и мислено погалил синовете, сбогувал се със земен рай. Но
в този миг спасение получил, запушил дупката шаран. Нещастието с
ключ заключил да е спасител на човека бил призван. И тъй до днес
почитаме шарана, спасил живота на светеца Николай. Трапеза слагаме
избрана, глава прекланяме пред този обичай.

На Никулден естествено се поднася пълнен шаран...
Шаранът е жертвена риба. С
шаранът се прави курбан. Богатство и радост да има, домът да е в
слънце огрян. Събират се люспите в
шепа да падне не трябва нито една.
Измива се после полека, полека
във чиста и свята вода. Коремът
се пълни със билки. Ухание плъзва
навред. Ръцете си търкат в престилки жените и дават обет. А после в
тесто го увиват, във фурната той
се пече. Мъжете ракия отпиват и
хапват сушено мезе.

Мамо,прочети ми!
ƩƽǈǇǅǜǏǍǋǇƽǁǃǅǜ

азходки Ивчо най-обичал, към пясъчника в
парка тичал. Играел
си със кофичка в ръка и
щура падала игра. Но най
от всичко падал си по барабан и с палки произвеждал
ритъм неразбран. Ушите си
запушвал татко:
- Ужасна какафония е,
братко.

Р

А майка му въздишала с
печал:
- О, боже, що за чудо си
ми дал!
Май само бабата потропвала с крака, и със усмивка тиха клатела глава.
Веднъж на пясъка си Ивчето стоял, момиченце с
корделка той видял. Примъкнал се, подал играчка,
но тя му казала:
- Не съм глупачка. Днес
станах на една година и
няма със играчки да се
мина. И ако искаш моето
внимание, ще ми покажеш
свое дарование, с което
аз да се гордея, че мой

ǿțȊȈȓȢȚȕȈ
ȌȧȌȖǲȖȓȍȌȈ

Кесия със злато той тайно оставил пред прага на беден баща. Пред
чуждата болка радост забравил,
помагал без да очаква блага. Във
яростна буря спасявал моряци.
Стихиите спирал със поглед суров.
Разчитал свободно господните знаци на водния свят дал безрезервна
любов. В очите на някой бил момък
омаен, с крилете от злато летял А
други го виждали старец незнаен,
разтърсващ снега от кожуха си бял. Почитат го всички – търговци,
банкери моряци, рибари и водни чада, отваря за него небесните двери
дори и самия господен баща.

Рибарите си имат личен празник. Техен патрон е
Свети Никола. Историята е следната:

Абонамент'2018
Ȉʊ˙˘˕ʲˊʲˑ˖ˊˆȱʶˏʲ˖ȈȱȬȱ
ɪʲ˦ˆˮ˘ȱʵʺ˖˘ˑˆˊǷ

23.11.2017 г.

приятел си, а аз съм твоя
Дулцинея.
- Аз даровит съм много,
то се знай, наддавам бързо по кило на месец май.
И не рева когато падна,
намирам болката досадна.
А памперсите пълня яко,
особено когато пия мляко.
- О, боже, що за дарования, това са ежедневни
занимания. Със тях ти
смайваш ли света, или е
простичка хвалба.
На пясъка към друго някакво момче, момиченцето
вирнало носле. Извикал
Ивчо:
- Аз ще свиря рок!

ано ли е да говорим за Коледа? Не, не е никак рано.
Тъкмо си е на време. Защото това не е празник
за един ден. Коледата е празникът, в който
честваме добротата, благостта и съпричастността.
Може би това трябва да е целогодишно празненство,
но нейсе, ще се задоволим и с един месец.
Защо ли отваряме чувала на дядо Коледа толкова
рано? Защото трябва да извадим от него сума ти неща.
И първо подаръците за най-близките хора.
Нещо ще им подарите, нали? Но не използвайте думичката „трябва!” Не купувайте предмет в последния
момент от близката бакалия! Всяко нещо, което е за
тях, обмислете с много нежност и любов! Не знаете,
какви са техните скрити желания ли? Ами открийте
ги! Докоснете се до душата на близкия човек! Разровете се в нея!
Подаръците не са само блузка, тостер или сервиз за
кафе. Може да бъде възглавничка със снимка на близкия
човек. Или прочувствено стихотворение. Или книга „За
тебе, мамо.” Или шоколадова роза. Към всеки подарък
е добре да има някакво лично послание, с което да
дарите част от сърцето си.
Разширете кръга на близките си хора! Те не са само,
мама, татко, жената и децата. Те са братовчедът, за
който рядко се сещаме. Чичото и лелята, които живея
на село. Вуйчото, вуйната и добрия приятел.
Не мислете, че много ще се охарчите! Понякога
подаръците не струват пари, но може да струват
нещо повече. Затова казвам, че трябва отрано да се
помисли за подаръците. Чувалът на дядо Коледа да се
пълни с тях дълго. И да е толкова препълнен, че да не
може да се затвори.
Ако ви се иска да напишете нещо прочувствено, а да
не ви се отдава, само ни кажете! „Тутракански глас”
ще ви помогне.
И така чувалът на дядо Коледа е отворен. Има за
изваждане още много неща. Ще ги извадим в следващия брой.

Р

Приятел на дядо Коледа

Със тези думи мъничкия
мушморок вниманието на
момиченцето заковал, за
дарбата си дал сигнал.
- От утре банда ще
събирам, момчета яки ще
намирам. И знай, че първото парче, за тебе ще да е.
И тъй със гадже се сдобил, а вечерта във люлката
решил да стане динозавър
рокаджия в света най-върла страхотия.
Какво ли любовта не
прави? С мечти се всеки
в нея дави.
Следва продължение

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

23 ноември - Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница
23 ноември - Радослав НЕНЧЕВ, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
25 ноември - Милан МИЛАНОВ, Ротари Клуб Тутракан
26 ноември - Цветанка СТОЯНОВА, Кметство Нова
Черна, община Тутракан
27 ноември - Анелия НИКОЛОВА-РАЕВА, Нотариус,
Тутракан
28 ноември - Д-р Любомир БОЙЧЕВ, Началник на АГОТутракан, Общински съветник от ГЕРБ, ОбС-Тутракан,
Ротари Клуб Тутракан
28 ноември - Никола РАЙКОВ, Охрана, Община Тутракан

28 ноември - Звезделина ТРОСКОВА, Касиер, Община
Тутракан
29 ноември - Наталия АНДРЕЕВА, гр. София, Фен на
в. "Тутракански глас"
29 ноември - Диляна КИРЧЕВА, Ст.инспектор Еколог,
Община Главиница
2 декември - Теменужка РАЕВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
5 декември - Неждет ДЖЕВДЕТ - Кмет на Община
Главиница

6 декември - Св.Николай Мирликийски Чудотворец Никулден - Николай, Никола, Никол, Нейчо, Николина,
Николета, Кольо, Нина, Ния

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