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Ñúñ ñëúíöå è ïîáåäà îò
Âàðíà
ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËﬂ üäéÇÄ
От 13 да 15 юни в гр. Варна се проведе Шестият национален конкурс за детска песен "Морско конче".
Пленарната зала на Общината събра деца от различни краища на България Пловдив, Севлиево, Разград, Перник, Велико Търново, Свищов, Варна, Добрич, Тутракан и др.
Не само слънцето и хубавият плаж привлече децата. Любовта към песента на малките изпълнители събра граждани и гости
на морската столица.
Сладкопойните "чучулиги"се оценяваха от компетентно жури в лицето на
Стефка Оникян - известна
на стр. 2
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НОВИНИ
ГОТОВНОСТ ЗА ИЗБОРИТЕ
16 218 са гласоподаватели в тутраканска община съгласно последните данни от ГРАО към 13 май т.г, съобщи
секретарят на Община Тутракан Нина Търпанова. Няма промяна в избирателните секции - те са 26 на брой. 27-мата
се открива в общинската болница, ако има 20 лежащо болни в отделенията й.
ГЕРБ ОТКРИ КАМПАНИЯТА СИ

С тържествен водосвет в църквата "Св.Св. Петър и
Павел" в Силистра официално беше даден старта на предизборната кампания на ГЕРБ за народни представители в
41-то НС.
В листата влизат 8 души, доказали своя професионализъм: д-р Владимир Янков, д-р Мария Димитрова, Милен
Филипов от Тутракан, Алтимир Адамов от Дулово, Рашко
Денев от Главиница, председателят на ОбС Силистра Александър Сабанов и Денка Михайлова.
"Да докажем, че България може" - това е основното
послание, отправено към избирателите. България може
да избере народни представители, които да изпълняват
обещаното. Може да промени статуквото и да върне доверието в институциите.
СТАРТ НА КАМПАНИЯТА НА НДСВ
Със среща с членове и симпатизанти на НДСВ от община Тутракан стартира предизборната кампания на НДСВ
на 14.06.2009 г. По време на предизборната среща кандидатът за народен представител от листата на Партията Петко Добрев и областният координатор на НДСВ Нели
Гунева, направиха анализ на постигнатите резултати от
Евроизбори 2009 и успеха на Партията на регионално ниво. Представена бе кандидатската листа на жълтите, целите и задачите, които местната организация си поставя
за предстоящите избори, идеите и политиките, които НДСВ
ще защитава на национално ниво.
"Предстоят ни трудни избори - сподели областния координатор Нели Гунева, но нека не забравяме, че НДСВ е
Партията, която е "ЗА", а не "срещу" или "против".
ПРЕДИЗБОРНИ СРЕЩИ

Водачът на листата на "Коалиция за България" и мажоритарен кандидат Светлана Великова се срещна с избиратели от с. Зафирово. В присъствието на кмета на селото
Ангел Ангелов, председателя на ЗК "Ген. Атила Зафиров"
Петко Петков, членове и симпатизанти Великова демонстрира компетентност и откритост и обеща винаги да бъде
близко до хората и техните проблеми.
След края на срещата Светлана Великова бе поканена
от Петко Петков да открие жътвената кампания.
ПОДХОДЪТ ЛИДЕР
Вчера в Силистра се проведе информационен семинар
на тема: "Същност и прилагане на подхода ЛИДЕР по Програмата за развитие на селските райони". На него бе представена подробна информация за същността и целите на
подхода ЛИДЕР, особеностите на прилагането му в България, бъдещите Местни инициативни групи и предстоящото
разработване на Стратегии за местно развитие.
В семинара участваха представители на одобрените
партньорства от региона, които ще получат финансово
подпомагане по подмярка 431-2 от ПРСР за създаване на
Местни инициативни групи и подготовка на стратегии за
местно развитие. Сред тях е и Община Тутракан, която си
партнира с Община Сливо поле.
КРИМИНАЛЕ
Кошара и животните в нея са изгорели в местността
"Канарите" край тутраканското Старо село. Огънят пламнал около 14.30 ч., на 15 юни и унищожил 60 кв.м. от стопанската сграда, 8 овце и 16 агнета. Пожарникарите успели да загасят пламъците преди да се прехвърлят в съседната 80-декарова гора. Пострадали хора няма. Оперативна група от РУМВР-Тутракан изяснява причините за пожара, проверява се и версията за умишлен палеж.
61-годишен мъж е пострадал при опит да гаси пожар.
Произшествието е станало около 19.00 ч. на 17 юни в с.
Преславци. Мъжът сам причинил пожара в стопански навес в имота си при непредпазлива работа с ъглошлайф.
Докато изчаквал пристигането на противопожарния автомобил, човекът опитал сам да загаси пожара, при което
получил обгаряния по лицето и дясната предмишница. Настанен е в болница, опасност за живота му няма. Пожарът
е овладян от екип на РУ "Пожарна безопасност и спасяване" - Тутракан, спасена е съседна къща.
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Äåíÿò íà Áîòåâ äà ñå ïðàçíóâà
íà ïàìåòíèêà êðàé ñ. Äóíàâåö
ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËﬂ üäéÇÄ
Специалисти от Регионален исторически музей Сливен гостуваха на колегите си от Историческия музей в Тутракан. Екипът бе
съставен от д.ф.н. и фолклорист Влад имир Демирев, Росица Георгиева и
Мария Кирова. Те проведоха теренно проучване на
тема "Исторически и етноложки проблеми, свързани
с голямо преселение от
Сл ивенско и Котленско
през 1830 г."
В продължение на цяла
седмица те посетиха редица села от Силистренско Попина, Гарван, Ветрен, за
да открият потомци на преселилите се по време на
руско-турските войни. В Тутракан се срещнаха се с Дуся Донкова, чиито деди са
се преселили от Сливенския край. С много добри
впечатления музейните
специалисти останаха от
посетените тутракански села - Шуменци, Варненци,
2 юни 1975 г., деца от Тутракан
пред паметника край с. Дунавец
Белица, Нова Черна, Старо село.
Голям интерес проявиха дето е преминала четата могнат на поробената ни
към околностите на с. По- на Панайот Хитов от Румъ- Родина. Гледката на занежарево и Дунавец - там, къ- ния в България, за да по- мареният паметник и лип-

са на път до него не обезкуражиха екипа. В разговор
с директора на музея Петър Бойчев, те предложиха възстановяването на
прекъсната традицията - 2
юни, Денят на Ботев да се
отпразнува на паметника.
Панайот Хитов е роден в
Сливен и се счита за техен
герой. Той отдава живота си
на развитието на Сливенския край си и след Освобождението на България
от османско робство.
Гостите останаха с отлични впечатления от гостоприемството и отзивчивостта на екипа от нашият музей и от гражданите, които
им оказаха съдействие. Те
отправят послание към
всички, които имат някакви спомени и корени от
Сливенско, Котленско, Ямболско, Одринско и други
от Стара България - интерес за тях представляват и
процесите свързани с преселението след Крайовския договор. За връзка е телефон 044/62 37 96, на който ви очакват Мария Кирова и Росица Георгиева от
Регионален исторически
музей гр. Сливен.

Â ñ. Ìàëúê Ïðåñëàâåö

Ìèíèñòåðñòâàòà
Ïðàçíèê íà
íà Åòåì, Ïàñè
âîäíèòå ëèëèè è Âàñèëåâ
ñà èçëèøíè

ä‡ÎËÌ‡ ÉêöçóÄêéÇÄ
Утре - събота, 20 юни,
край блатото "Малък Преславец" ще започне Празник
на водните лилии. То е едно от малкото места в България, където растат тези
най-красиви водни цветя.
Първото му издание през
2008-ма, преминало изключително добре и при голям интерес, амбицира организаторите, информира
кметът на селото Галина
Ангелова.
Началото ще бъде поставено в 9 часа с фолклорно
надпяване, за което вече са
заявили участие 14 певчески групи от цялата Силистренска област - Богорово,
Попина, Ветрен, Главиница, Тутракан, Зафирово,
Стефан Караджа, Сокол и
др. За своите изпълнения
те ще получат специални
плакети във формата на
водна лилия.

"Красотата на водните лилии" се нарича конкурсът за
рисунки, който е обявен месеци преди празника. Той е
за деца от 5 до 18 години,
които са разпределени в
три възрастови групи. Найдобрите ще бъдат наградени, а посетителите ще видят
техните творби в изложба.
Тази година Празникът на
водните лилии се подкрепя
и от Фондация "Екообщност", които осигуряват
фланелки по този повод.
Организаторите - Община Главиница, Кметство с.
Малък Преславец и НЧ
"Йордан Йовков", са предвидили и две атрактивни
състезания - за най-добър
риболовец и за най-голяма
уловена риба. Те се надяват, че всички ще останат
удовлетворени от видяното
и ще останат с чувстото, че
са били наистина в царството на водните лилии.

âÓ‰‡Ì ÉÖéêÉàÖÇ
"Министерствата
на
Емел Етем, Николай Василев и Гергана Паси са изл ишни, тъй като харчат
много пари и дублират други структури, а е спорно дали енергетиката и икономиката трябва да са в общо ведомство", смята Мартин Димитров, лидер на
СДС, според негово изявление на пресконференция в Силистра. По изчисления в Синята коалиция,
кандидатите й щели да вземат над 400 000 гласа на
предстоящите избори и така ще удвоят резултата си
от евровота. Сред симптомите били големите митинги в Плевен и Русе, където

от 10 години за пръв път
площадите били изпълнени със сини знамена, което доказвало, че "хоратя я
харесват". К оалицията
ДСБ-СДС трябвало да се
запази за бъдещите местни и президентски избори.
В София борбата на сините била за победа в два от
мажоритарните района.
В Силистра СДС пуска
Сметната палата-София
срещу кмета Иво Андонов,
във връзка с реализацията на търгове за обществени поръчки. Поводът бил
дело за клевета, заведено
от градоначалника срещу
местния син лидер Димитър Георгиев, втори в листата на Синята коалиция.

È òóòðàêàíöè ïðîÑúñ ñëúíöå è... òåñòèðàõà â Ñîôèÿ
от стр. 1
джазпевица и преподавател в Музикалната академия гр. София, Юлиян Слабаков - композитор и сценарист и Мая Райкова продуцент в БНР.Често пъти те самите аплодираха
младите изпълнители и се
оказваха в изключително
затруднение при оценяването.
По талант и достойнство
бяха оценени малките ни
изпълнители от ВГ "Слънчева усмивка" с ръководител Доротея Бальовс ка.
При така оспорваната конкуренция взеха втора награда и дадоха заявка за успешен старт на своята кариера
И още един успех свързан с Тутракан! Адриана
Съботинова от Варна взе
три награди - специалната
на МОН за индивидуално
изпълнение, 2-ра награда

Ади Съботинова

за дует и 1-ва награда с ВГ
"Сребърни звънчета" към
ОДК гр. Варна. Първите
стъпки на изпълнителското поприще на Ади са направени при музикалната
педагожка
Доротея
Бальовска в Тутракан.

ÖÏËÎËﬂ òÖêÅÄçéÇÄ
На 16 юни пред сградата
на Министерския съвет се
проведе синдикално-гражданска демонстрация за
защита на конституционните права, за защита на работните места и доходи.
Организираният от КНСБ
протест събра няколко хиляди души срещу бездействието на правителството.
Освен представители на
браншовите структури на
синдикатите в демонстрацията участваха зърнопроизводители,
млекопроизводители,
с т удент и ,
млади учени,
автопревозвачи, представители на
ловно-рибарския съюз "С ъединение".

Синдикатите настояха
правителството да отмени
"замразяването" на бюджетните заплати и д а
спре приемането на Закона за събранията, митингите и манифестациите,
както и за спешни мерки за
спиране на масовите съкращения.
В протеста участие взеха
синдикалисти и от град Тутракан.Свои представители
изпратиха СОУ "Й.Йовков"членове на СБУ,ОДЗ"Полет"- членове на НУС и
"Дом за стари хора".

ÈÇÁÎÐÈ`2009
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"Ãëàñóâàé ñ íîìåð 19
çà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ!"
На 16 юни съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров, съпредседателят на Изборния щаб Найден Зеленогорски, кандидатите за народни представители от листата на сините бяха в Русе на предизборна среща с членове и симпатизанти. На площад "Свобода" за всички бе концертът
"Гласувай с номер 19 за Синята коалиция!". Настроението и изборния дух на
русенци вдигнаха Богдана Карадочева
и Стефан Димитров, Владимир Ампов Графа, Ицо Хазарта и "Ъпсурд", Вили
Кавалджиев, Роберта, Милена и Белослава - заклети фенове на синята идея.
Сини активисти от Тутракан също подкрепиха събитието.

Лидерът нп СДС Мартин Димитров и
кандидатът на Синята коалиция в
Силистра Марин Грънчаров

Àëòåðíàòèâàòà å
Ñèíÿòà êîàëèöèÿ
Ако искаме промяна,
трябва да си я спечелим
сами. Преди 20 г од ини
промяната в България започна от Русе. Тук беше
първата битка срещу държавната машина. Битката
за нормален живот се води и днес и на 5 юли е кулминацията. Тогава трябва
да покажем, че не искаме
и Станишев и Доган. Да покажем, че България ще
има демократично управление. Има само една формация, в която няма ченгета, която не е символ на
корпоративни интерес и. тернатива - това е Синята
Има една единствена ал- коалиция.

ç‡È‰ÂÌ áÖãÖçéÉéêëäà:

Çà Ñèíÿòà êîàëèöèÿ ñå ãëàñóâà
ñúñ ñúðöå è ðàçóì

Богдана КАРАДОЧЕВА: В Синята коалиция са
интелигентните и мислещите хора. Когато през 97-ма
година завариха една разрушена страна, те я вдигнаха
на крака и я вкараха в НАТО и в Европейския съюз. Аз
им вярвам и силно искам всички да им повярват. За
Синята коалиция е коалиция на почтеността. В
кандидатите на Синята коалиция с № 19!
нашите редици са хората,
Стефан ДИМИТРОВ: Трябва да гласуваме за които показаха два пъти,
Синята коалиция, защото е единствената, която може че можем да извадим България от катастрофи - едида оправи България. Затова на пети юли с №19!

Íîâîòî íà
ïàðëàìåíòàðíèòå
èçáîðè

Бисер Троянов

За първи път на предстоящите избори за Народно събрание ще се гласува пропорционално, мажоритарно и експериментално - електронно. По обичайната пропорционална
система ще бъдат избрани 209 от 240-те народни
пред ставители, а за 31
кандидати ще се гласува
по мажоритарната система.
Преди да влязат в "тъмната стаичка" избирателите ще получат две интегрални бюлетини - за пропорционалното и за мажоритарното гласуване.
Всяка една от областите излъчва само по един
мажоритарен кандидат.
Всяка партия може да посочва по един мажоритарен к андидат, който ще
бъде включен като партиен представител, макар и
мажоритарен.
В бюлетината, освен
квадратчето с наименова-

нието на тази партия, ще
има и името на кандидата.
Освен партийните мажоритарни кандидати, в изборите ще участват и независими мажоритарни кандидати. Те се издигат от инициативни комитети от съответния район, като инициативният комитет също
трябва да бъде регистриран в РИК.
Независимите кандидати ще бъдат подредени в
интегралната бюлетина за
мажоритарни кандидати,
след партийните кандидати, в зависимост от поредността при регистрацията.
На въпрос д ал и е задължително избирателят
да направи и мажоритарен, и пропорционален избор, говорителят на ЦИК
Бисер Троянов уточни, че
който не желае да гласува
за една от бюлетините, може да я сгъне и да я пусне
с неотразен вот. Тогава тази бюлетина ще се отчете
като недействителна.
За първи път на тези избори ще се гласува електронно, макар и експериментално. ЦИК реши експерименталното електронно гласуване да се състои в 9 секции в Девета
френска езикова гимназия в София. За целта членовете на районната и на
секционните комисии ще
бъдат обучени. Ако някой
избирател прецени, че
електронното гласуване е
сложно, той може да се
върне към традиционния
начин.

ния път от правителството
на Луканов, другия път - от
правителството на Виденов. Защото правителството на ОДС беше най-доброто правителство в най-

новата история на България и защото вярвам, че в
страната има много демократи, които очакваха
това обединение. Сега те
са обнадеждени, събират
кураж и ще подкрепят коалицията. Затова трябва
да гласуваме с №19. Аз с
бюлетина №19 съм побеждавал в Плевен, така
че надявам се, това да е
още един знак, че можем
да се справим. Обикаляйки цялата страна виждам,
че има въодушевление,
има над ежда и сигурен
съм, че ще подобрим значително резултата си. Хората очакваха това обеди-

нение, искаха да видят дали ще се получи проектът.
Той даде добър старт в евроизборите - двама евродепутати, макар единият
да отиде там след ратификацията на Лисабонския
договор. Ние сме коалиция, която не получи нито
един купен глас, за разлика от някои политически
сили, които станаха нарицателно за контролиран,
корпоративен, купен вот.
Който е гласувал за нас е
гласувал със сърцето и разума си. Както каза г-н Костов, някои направиха кампания не очи в очи, а "ръка в ръка".

Ñòðàõúò îò ñâîáîäàòà
ÄÌÚÓÌËÈ ÉöãöÅéÇ,
ëÚ‡¯ËÏË
Ñàåàíê éÇ
Отминалите избори за Европейски парламент за първи път от много години насам показаха тенденция към
стабилизиране на избирателната активност. Вероятно в българското общество
е достигната точката на топене на вездесъщата гражданс к а пас ивност. Пасивност, която доведе до тотален разпад на стратегическото мислене в България, която разруши с пособността
на обществото да се самоорганизира, която превърна
народа в прекалено лес на
плячка на всякакви шарлатани и мошеници.
Следствие на това състояние на разпад са за съжаление все ощ е прекалено
силните опити за контролиране на изборния процес. Това се прави като се прилагат различни форми на принуда: мотивирано с пари
гласуване, изискване от служителите да гласуват за политическите приятели на шефа си, опити за опорочаване
на изборния процес в деня на
изборите.
Досега по приблизителни
данни 15% от избирателите
в България упражняват правото си на глас по принуда финансова или физическа.
Разрастването на тази тенденция е изключително опасно, а последиците са заплаха за правото ни на с вобода, на избор, на работа, на
развитие, на просперитет.
Контролирането на вота
придобива голямо значение
им енно когато голямото
мнозинство от хората отказ-

ва да даде гласа си и да санкционира според зас лугите
им представителите на политическия елит.
Колкото по-малък е броят
на гласуващите, толкова поголямо е влиянието на купените гласове. Политическите формации, които разчитат
да продължат пагубното за
всички нас свое присъствие
във влас тта, са едновременно и следствие, и причина за финансовите, стопанските и екологичните безобразия в държавата. Те не могат да си осигурят политическото оцеляване на изборите по друг начин, освен
чрез финансиране с пари от
престъпната дейност на
протежетата си, чрез кражби на средства от държавния бюджет, чрез заставяне
на определени групи избиратели да пуснат определена
бюлетина.
За формации като БСП ви-

с оката избирателната активност е заплаха. За мафиотския кръг около Станишев
и Първанов учас тието на
разгневените и недоволните
от случващото се през последните 8 години хора е найм алкото нежелано, защото
всяко повишаване на гражданската активност работи
срещу интересите на мафията в лицето на турското и
българското БКП: ДПС и БСП.
Е то защ о предизборната
кам пания на партиите от
Тройната коалиция е насочена към колебаещите се избиратели - тя цели да ги откаже от участие в изборите.
Ако дос тъпът до влас тта
стане зависим само и единс твено от купуването на
гласоподаватели, финансирано с крадени пари, мафията ще превземе и последната непревзета крепост - свободата ни на протест срещу
с татуквото, правото ни на

мисъл и организирано действие в името на икономическия просперитет на обикновения човек.
Липсата на свобода на избор, на конкуренция в стопанския живот на страната
е изключително голяма заплаха за бъдещето на малкия
и средния бизнес, за прехраната на огромното мнозинство от населението. Политичес ката корупц ия може да
бъде прекратена само ако хората започнат да предявяват активно претенциите си
за ред, за социална организация, за ефективно административно обслужване, за
право на реализация без извиване на ръце от страна на
чиновниците и/или мафиотите.
Днес отново сме изправени пред рис ка от мас иран
опит за подмяна на свободния избор на гражданите. Огромни организационни и финансови ресурси са насочени към разширяване на обхвата и влиянието на контролирания вот.
Предстоящите избори са
решителни за промяна на сегашното безрадостно статукво. На водещи позиции в
държавата са все още ония
с труктури, които ос игуриха
мимикрията на тоталитарния
режим в днешната система
на платени политически услуги във всички доходоносни области на обществените взаимоотношения.
Идеята на изборите е съгрешилите и недостойните да
бъдат отстранени от властта. На 5 юли ще определим в
каква посока ще се развива
страната ни не просто през
следващите 4 години, а за десетилетия напред.
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105 ãîäèíè Íàðîäíî ÷èòàëèùå
"Ñâåòëèíà" â ñ. Âàðíåíöè
ä‡ÎËÌ‡ ÉêöçóÄêéÇÄ
Тази година жителите на
с. Варненци се радват на хубав юбилей - 105-та годишнина от основаването на
местното читалище. И то като много други български
читалища носи името "Светлина", за да напомня за
възрожденския дух, който
не трябва да угасва през годините.
Сградата на културната
институция е в центъра на
селото и е притегателно
място за млади и стари.
През всичките години в неговата зала е кипял ентусиазъм, много емоции и чисти чувства към изкуството танцово, певческо, инструментално.
Секретарят на читалището Олга Атанасова повече от
година подготвя юбилейното честване, чиято кулминация бе в началото на м.
май. Нейна е идеята за издаването на специален
плакат, тя поддържа и етнографската музейна сбирка в една от читалищните
стаи. От множеството експонати и снимки в нея разбираме, че през далечната
1955 г. Мита Друмева е организирала първия Танцов
състав, а неговият пръв хореограф е бил Иван Гичков.
През 1962 г. танцьорите са
поети от следващия ръководител Александър Василев Александров.
От 1957 г. до сега съществува женската вокална гру-

Димитър ДОБРЕВ: Да
съм танцьор в състава за
мен е удоволствие и найвече поддържаме традицията, наследена от бащи
и деди. Едно приятно преживяване е за мен. Тук сме
все млади, хубави и красиви хора. Автентичния фолклор в селото трябва да се
поддържа.

освен Танцовия състав
имат и участниците в Кукерската група. Характерните
"черни кукери" веднага правят впечатление при своите участия. Техен първи ръководител е бил Гани Маринов Янакиев. През 2001 г.
Гаврил Ганев възстановява
юношеската кукерска група,
в която се включват момчета от селото.
В празничния юбилеен
па. През последните годи- концерт участваха всички сани неин ръководител е
Йорданка Друмева, която
от 2004 г. води и Групата за
стари градски песни. Самодейците са изпълнявали
популярните градски шлагери по сцените в Силистра, Варна, Велико Търново
и София. Мъжката вокална
група от 2004 г. се ръководи
от Димитър Добрев, а в нейния репертоар вече са
включени и руски народни
песни.
През годините в с. Варненци са се радвали на силна театрална трупа, която е
изнасяла своите представления не само в селото.
През последните години,
обаче, голяма популярност

Цветан
ДОСЕВ: Закърмен съм,
както се казва, с народната музика.
Като само деец към читал и щето
съм още от
ученическите си години,
после преминах и в
танцовия
състав.
Илия К А ЛИНОВ: Аз
съм
най старият тук,
на 63 години. Сърце
не трае и започнах да играя пак с
Йордан ВАСИЛЕВ е син
Димитър РАЙЧЕВ: Ма- младите. На концерта иг- на Мита Друмева, която е
кар да съм на 51 години рах и със старите и с мла- организирала първия самодеен танцов състав към
много ми харесва в съста- дите.
Игнат КИРОВ: Играя за читалището в с. Варненци.
ва. Всички сме на едно
мнение, че чрез нашето селото. С младите - млад, Той живее в Тутрак ан и
участие съживяваме и със старите - стар. На село всички го познават като
под държаме автентич- друго няма, това ни е раз- шофьор в болницата. Танността във Варненци. Вуй- нообразието. Благодаря цьор е бил от малък, танчо ми - Александър Васи- много на читалищната сек- цьор е и синът му, внучката
лев е един от създателите ретарка, отнася се много и внукът - също. На юбилея,
добре с нас.
Йорд ан Вас ил ев едва
на танцовия състав.

"Çëàòåí ïëàêåò"
çà àâòåíòè÷åí
ôîëêëîð
Национални фолклорни
празници се проведоха в
гр. Смолян от 11 до 13 юни
под патронажа на министъра на културата проф.
Стефан Данаилов. Тутраканска община бе представена от четири самодейните колективи за автентичен фолклор. Тутраканци
представиха "Опас" и "Ръ-

ченик", от с. Нова Черна обичая "Трифон Зарезан"
и хора, от с. Цар Самуил обичай "Герман и Пеперуда" и от с. Варненци "Хора
на мегдана". Компетентното жури оцени техния талант, артистичност и изпълнения и бяха наградени с най високата награда
"Златен плакет" и грамоти.

сдържаше сълзите си - заради спомените за своята
майка и младежките години и всичко свързано с родното село.
"От детските си години
танцувам, наистина майка
ми ме научи, после преминах в младежкия състав.
1958-59 година са първите
ми години на танцьор. Много дълбоки спомени... зато-

модейци на читалище "Светлина", част от тях си спомняха за своята младост, за случки и събития, които ги караха да се просълзяват. Те бяха поздравени от кмета Георги Василев, който е един
от радетелите за развитие
на културата в селото. Поздравителни адреси и подаръци юбилярите получиха от
областния управител и от
Регионалния център на читалищата в Силистра.

ва и така съм развълнуван. Тук на
този площад пред
читалището сме
правили чудеса.
Много хора идваха да ни гледат."
Марийка ГЕОРГИЕВА, съпруга
на Йордан Василев: "С него, кажи-речи, сме от
основаването на
танцовия състав от 1959 до 1967 и
сега предаваме
уменията с и на
внуците. Дано да
продължат нашето дело."
Йордан ДОБРЕВ: "И аз като
Данчо съм участник в танцовия
състав. Участвали сме в
различни фестивали, в много градове. Преди да започна да играя голямо впечатление ми правеше ръководителя на състава Иван
Гичков, който беше незаменим. Беше стриктен, докато не научим стъпките не ни
оставяше. В Русе, докато
танцувахме, се счупи въртящата се сцена."

ÎÁÙÍÎÑÒ

12-18.06.2009 г.

"Äóíàâñêèÿò áàñåéí æèçíåíî ïðîñòðàíñòâî"
Ïî ïîâîä Äåíÿ íà ðåêà Äóíàâ, 29 þíè, Äóíàâñêèÿò åêîëîãè÷åí ôîðóì /ÄÅÔ/ òðàäèöèîííî îáÿâè êîíêóðñ çà ó÷åíèöè íà òåìà "Äóíàâñêèÿò áàñåéí - æèçíåíî ïðîñòðàíñòâî".
Êîíêóðñúò çà äåòñêî òâîð÷åñòâî å ïðåäíàçíà÷åí çà ó÷åíèöè íà âúçðàñò îò 5 äî 19 ãîäèíè, êîèòî ùå ñå ñúñòåçàâàò â òðè âúçðàñòîâè ãðóïè. Æåëàåùèòå äà ó÷àñòâàò ìîãàò
äà èçïðàùàò ðèñóíêè, öèôðîâè ôîòîãðàôèè
èëè ïðèëîæíè òâîðáè îò îòïàäúöè, ñúáèðàíè ïðè ïî÷èñòâàíå íà êðàéáðåæíèòå èâèöè. Êðàéíèÿò ñðîê çà ïîëó÷àâàíå íà òâîðáèòå å 31 þëè 2009 ã. íà àäðåñà íà Èíôîðìàöèîííèÿ è ó÷åáåí öåíòúð ïî åêîëîãèÿ â Ñîôèÿ.
Ùå áúäå èçëú÷åí íàöèîíàëåí ïîáåäèòåë, êîéòî ùå ó÷àñòâà â ìåæäóíàðîäíèÿ êîíêóðñ çà
öåëèÿ Äóíàâñêè áàñåéí.
Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ìîæå äà áúäå íàìåðåíà â ÐÈÎÑÂ-Ðóñå èëè ÷ðåç îðãàíèçàòîðèòå:
Èíôîðìàöèîíåí è ó÷åáåí öåíòúð ïî åêîëîãèÿ, íàöèîíàëåí ïðåäñòàâèòåë íà ÄÅÔ çà Áúëãàðèÿ, ãð. Ñîôèÿ, 1303, óë. "Öàíêî Öåðêîâñêè"
¹ 67, âõ. Á, åò. 2, àï. 3 èëè íà www.ceie.org.

Øàõìàò
Шахматен турнир по кръговата система "Всеки срещу всеки" ще започне на 22 юни т.г. Той се организира от Шахматния
клуб "Трансмариска" и е предназначен за ученици от 1 до 8
клас.
Регламентът на кръговата система включва игра по 1 час
на състезател или по 2 часа на партия. Постигнатите резултати ще важат за покриване на клубен разряд.
Началото е в 9 часа в залата на шахматния клуб в бл.
"Росица".

Ìëàäèòå õîðà
äèñêóòèðàò

Да вижда как поколението на България изразява
и защитава своята позиция
е най-голямата награда за
един учител. Това направиха седмокласниците от
СОУ"Хр. Ботев" на 10 юни
т.г.
Каролина, Христо, Камен, Тихомир и Иван от 7а
клас и Габи Димитрова, Таня, Венета, Маринела и
Иван Ганев от 7б клас дебатираха на тема "Патриотизъм! Има ли го днес?". Това е заключителна тема на

уроците от учебното съдържание по литература - "Човекът в българския свят".
Дискусията бе водена от
Еслин Каранасуф.
С много жар, емоции и
оригинални вдъхновения,
отборите спориха и провокираха публиката, която също се включи в дискусията.
Благодаря ви млади хора за приятните моменти!
Геновева Стоянова,
Учител по Български
език и литература
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ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ - ÏÎÇÂÚÍÅÒÅ:
166 или 65 151 - РУ на МВР - Тутракан
160 - “Пожарна безопасност и спасяване”
60 150 - Спешна медицинска помощ - Тутракан
60 617 - Община Тутракан - при проблеми в
електро- и водоподаването
62 023 - Ветеринарна служба - Тутракан
60 304 - Помпена станция
60 529 - Началник на ВиК - Тутракан
60 501 - Автогара Тутракан
0894 204 486 - Фризьорски салон “Офелия”
60 506 - "Викинг такси"
61 002 - "Точните таксита"
61 400 - “Съни такси”

È ëîâåö ñúì,
è ðèáàð ñúì...
Âåñòíèê "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" è
Ëîâíî-ðèáàðñêî ñäðóæåíèå “Ñîêîë”-Òóòðàêàí
îáÿâÿâàò êîíêóðñ çà íàé-èíòåðåñíà
ñíèìêà íà ëîâíà è ðèáîëîâíà òåìà.
e-mail: tgbg@abv.bg èëè íà ïîùåíñêèÿ íè
àäðåñ: 7600 ãð. Òóòðàêàí, óë. "Òðàíñìàðèñêà" 6, åò.3, â. "Òóòðàêàíñêè ãëàñ" (çà ðèáîëîâíèÿ êîíêóðñ), êàòî íàïèøåòå èìåòî ñè
è òåëåôîí çà îáðàòíà âðúçêà.

Øàìïèîíè íà êàíó-êàÿê
На 13 и 14 юни т.г. се проведе Държавното първенство по кану-каяк в град Русе. Във всяка възрастова група се състезаваха над 140 гребци от отборите на
ЦСКА, Левски, Тракия, Локомотив, Черно море и други. Състезанието е предпоследна проверка за селекция на националния отбор за юноши и девойки
младша възраст за предстоящите Олимпийски игри в Сингапур през 2010 година.
Отборът по кану-каяк "Олимпия" към
Общински детски комплекс отново доказа своята класа, майсторство и профес ионал изъм, информираха о т едноименния клуб.
В едноместния каяк на 2000 метра Денис Идриз победи безапелационно конкурентите си, като остави на 34 секунди
останалите състезатели и се класира
първи, а на каяк 500 метра, с 5 секунди,
е отново първи.
Гизем Кечели при момичетата след оспорвана борба отстъпи първото място

ÒÃ-Êîíêóðñè`2009
Победен финал за Денис
Айдън.

Преди старта на 2000 м
едноместен каяк момчета

ÒÀËÎÍ
ÇÀ ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÎÁßÂÀ
Представете този талон в
редакцията на вестника на ул. “Трансмариска” 6,
в сградата на Банка ДСК, 3-ти етаж
и поръчайте своята безплатна
малка обява до 10 думи.

на 2000 метра на Тракия, Пловдив, но
в дисциплината на 500 метра защити
титлата си на двукратен шампион и с
финален спринт грабна първото място.
При двойките каяк Здравко Василев
и Камен Чи мидялков заеха третото
място на каяк 2000 метра и четвърто на каяк 500 метра.
Достойно се представиха в дисциплините си Борислав Петков и Радослав Тодоров, въпреки контузията.
Отборът по кану-каяк благодари за
отношението и подкрепата на фирма
"Кентоя" партия ГЕРБ и лично на г-н
Вергил Русев.
С поредните си постижения гребците отново се доказаха, въпреки отрицателната политика на община Тутракан и общинс кото ръ ководс тв о на
БСП, спортистите от града да не се
изявяват на държавно и международно ниво, а да се отбива номер, че се
спортува, което е несъвместимо с националната политика и желанието на
децата да се изявяват, доказват и да
допринасят за авторитета и славата на
град Тутракан.

Ïðîäàâàì êúùà ñ äâîð,
êúì êúùàòà èìà è ãàðàæ.
Èìîòúò ñå íàìèðà â
ãîðíàòà ÷àñò íà Òóòðàêàí.
Çà êîíòàêòè: 0898858185 èëè 0631/40242;
Â Òóòðàêàí - òåë. 0866/60 742 ñëåä 18 ÷.

Âåñòíèê "Òóòðàêàíñêè ãëàñ"
îáÿâÿâà

Ôîòîêîíêóðñ

“lîå2î ìàë*î ùàñ2èå”
Óëîâåíè ìîìåíòè îò áåçãðèæíîòî
åæåäíåâèå íà ìàëêèòå ïàëàâíèöè äî
6-ãîäèøíà âúçðàñò,
çàïå÷àòàíè íà
ñíèìêà, êàòî íå çàáðàâÿòå äà íàïèøåòå
èìåíàòà è ãîäèíêèòå èì.

e-mail: sfaf?`au-af èëè íà
ïîùåíñêè àäðåñ: 65//+ ãð- Òóòðàêàí+
óë- !Òðàíñìàðèñêà! 5+ åò-2+ â- !Òóòðà,
êàíñêè ãëàñ! 'çà äåòñêèÿ ôîòîêîíêóðñ(-

Íàé-ñïîëó÷ëèâèòå ñíèìêè îò äâàòà
êîíêóðñà ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè íà ñòðàíèöèòå íà âåñòíèêà, à â êðàÿ íà ãîäèíàòà íàãðàäà - èçíåíàäà!
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Ôîòîêîíêóðñ
Ìîåòî
ìàëêî
ùàñòèå

12-18.06.2009 г.
19-25.06.2009

ÂÐÅÌÅÒÎ
Ç ÔÂÚ˙Í Ë Ò˙·ÓÚ‡ ‚ ÂÏÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÒÎ˙Ì˜Â‚Ó Ë ÔÓ˜ÚË
ÚËıÓ; Ò‡ÏÓ ‚ ËÁÚÓ˜ÌËÚÂ ‡ÈÓÌË ˘Â ‰Ûı‡ ‰Ó ÛÏÂ ÂÌ ËÁÚÓ˜ÂÌ ‚ﬂÚ˙ . íÂÏÔÂ ‡ÚÛ ËÚÂ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡Ú Ë ‚ Ò˙·ÓÚÌËﬂ
‰ÂÌ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ËÏ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ˘Â ·˙‰‡Ú ÏÂÊ‰Û 29 Ë
34°. éÚ ÌÂ‰ÂÎﬂ ˘Â Ì‡ÒÚ˙ÔË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Î‡·ËÎËÁË ‡ÌÂ Ì‡
‡ÚÏÓÒÙÂ ‡Ú‡ ÓÚ Á‡Ô‡‰. Ç ÌÂ‰ÂÎﬂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÏÂÒÚ‡ ‚
Á‡Ô‡‰ÌËÚÂ ‡ÈÓÌË, ‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÏÂÒÚ‡ Ë ‚ ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚ ‡Ì‡Ú‡ ˘Â ËÏ‡ ‚‡ÎÂÊË, Ô Ë‰ ÛÊÂÌË ÓÚ „ ˙ÏÓÚÂ‚ËˆË Ë ‚ ÂÏÂÌÌÓ ÛÒËÎ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ﬂÚ˙ ‡. éÚÌ‡˜‡ÎÓ ˘Â ÒÂ Á‡‰˙ ÊË „ÓÂ˘Ó, ÌÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÚ Á‡Ô‡‰ ˘Â Ì‡ÒÚ˙ÔË ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ ‡ÚÛ ËÚÂ Ë ‚˙‚ ‚ÚÓ ÌËÍ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ‚ ÔÓ-„ÓÎﬂÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚ ‡Ì‡Ú‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÏÂÊ‰Û 23 Ë 28°.

"Òóòðàêàíñêà ãîðà" ÅÎÎÄ
œÂ‰ Î‡ „‡ ÔÓËÁ‚ Ó‰ ÒÚ‚ Ó Ë Â ÏÓÌÚ Ì‡
‚ ÒË ˜Í Ë ‚Ë ‰ Ó ‚ Â ıË ‰  ‡‚ Î Ë ˜ Ì Ë Ï ‡ ÍÛ ˜Ë .
«‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË: 0895 660 879 Ë 0866/61 450

t!,ƒü%!“*, “=ë%… "n-ë, "
Êðàñîòà íà íàðîäíè öåíè!
Êîàôüîðêàòà Îôåëèÿ
ðàáîòè çà Âàñ âñåêè äåí
îò 8 äî 18 ÷àñà,
à â ñúáîòà - îò 8 äî 13 ÷.
Ñàëîíúò ñå íàìèðà
â öåíòúðà íà Òóòðàêàí,
â ñãðàäàòà íà Ïîçåìëåíà êîìèñèÿ.

Äèìèòúð
Èâàéëîâ Òîäîðîâ,
íà 7 ìåñåöà, îò
ãð. Òóòðàêàí
Çàïîâÿäàéòå!

òåë.: 0894 204 486

“Êåíòîÿ Áúëãàðèÿ” ÅÎÎÄ
„. íÛÚ‡Í‡Ì

ïðåäëàãà îôèñè, ñëåä îñíîâåí
ðåìîíò, íàõîäÿùè ñå íà
óë."Òðàíñìàðèñêà"¹10,
âòîðè åòàæ, íàä áàð "Ôóåãî"
á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚË:
íÂÎ.: 0866/61 014; 0898597134

Ïðîäàâàì
àïàðòàìåíò â áë. "Âúçõîä-1"

Â Êëóáà äî
áèâøåòî ó÷èëèùå
Âàñèë Ëåâñêè
âñåêè ÷åòâúðòúê
îò 10 äî 12 ÷àñà
èçìåðâàò
áåçïëàòíî
êðúâíîòî íàëÿãàíå
íà ãðàæäàíèòå.

Ïðåâîäà÷åñêè
óñëóãè îò è íà

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÅÇÈÊ

C%›ë="=
C!, 2… =C2,2
…= "“,÷*, ÷,2=2ë, …=
" . "Š32! =*=…“*, ãë=“"!

ÒÀËÎÍ
ÇÀ
ÎÒÑÒÚÏÊÀ
3 ÎÂ‚‡ ÓÚ
ÏÂÒÂ˜Ì‡Ú‡ Ú‡ÍÒ‡.
Ç‡ÎË‰ÂÌ Ò‡ÏÓ Á‡
ûÎË 2009 „.
ÇÒÂÍË ‡·ÓÌ‡Ú,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ÚÓÁË
í‡ÎÓÌ ‚ ÓÙËÒ‡
Ì‡ ÛÎ.êÓ‰ËÌ‡ ‹23,
ÔÓÎÛ˜‡‚‡
ÓÚÒÚ˙ÔÍ‡Ú‡!

Çà ñïðàâêè: òåë.: 0889 770 008

Ïðîäàâàì
äúðâà çà îãðåâ - àêàöèÿ

Öåíà 43 ëâ./êóá.ì
ñ òðàíñïîðòà.

òåë. 0899 055 222,
Èâàíêà Äèìèòðîâà

Ìîäåðíà ôóðíà

TUTRAKAN.NET

22 ˛ÌË - ÖÓÎ Äêàî, Ó·˘ËÌÒÍË Ò˙‚ÂÚÌËÍ ÓÚ Ñèë, é·ë - ÉÎ‡‚ËÌËˆ‡
25 ˛ÌË - Ç‡ÒËÎ èÖíêéÇ, ÏÎ. ÂÍÒÔÂÚ,
é·˘ËÌ‡ ÉÎ‡‚ËÌËˆ‡

Òåë.: 0887 862 830

"Милбол" ЕООД гр. Тутракан
ïðåäëàãà çåëåí÷óêîâè ñåìåíà è
ñëàäêà öàðåâèöà íà MAY SEED - Òóðöèÿ.
Çà ñïðàâêè: â îôèñà íà óë. "Òðàíñìàðèñêà"3,
áë. "Áîð", åò.1 /ñðåùó ïîùàòà/ èëè íà
òåë: 60303 è GSM: 0887 380 192, Íóðè Ìóòèø

ÑÌßÕ
í‡ÈÌËÚÂ ÏÂ˜ÚË Ì‡ Ï˙ÊÂÚÂ:
1. éÒÏË Ï‡ Ú ‰‡ ÒÂ Ô ÂÏÂÒÚË Ì‡ 29-ÚË
ÙÂ‚ Û‡ Ë - ‚Â‰Ì˙Ê Ì‡ 4 „Ó‰ËÌË ÒÂ ÔÓÌ‡Òﬂ.
2. éÔÂ ‡ˆËËÚÂ Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÌÒÍËﬂ ·˛ÒÚ ‰‡ ÒÂ ÔÎ‡˘‡Ú ÓÚ á‰ ‡‚Ì‡Ú‡ Í‡Ò‡ Ë ‰‡ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË.
3. á‡ Á‡˜Â‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÚÂ ‰‡ Â ÌÛÊÌÓ Â‰ÌÓ‚ ÂÏÂÌÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡ Â‰ËÌ Ï˙Ê Ë ˜ÂÚË Ë ÊÂÌË.
4. á‡ ‰‡ ÒÂ Ô Â‰Ô‡ÁË Ô‡ ÚÌ¸Ó Í‡Ú‡ ÓÚ
ÌÂÊÂÎ‡Ì‡ · ÂÏÂÌÌÓÒÚ ‰‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‰‡ Í ˙ÒÚÓÒ‡¯ Ô ˙ÒÚË Á‡‰ „˙ ·‡ ÒË ÔÓ ‚ ÂÏÂ Ì‡ ‡ÍÚ‡.
5. á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú Ó·˙ Í‚‡ÌËﬂ ‚ÒË˜ÍË
ÊÂÌË ‰‡ ÌÓÒﬂÚ Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ËÏÂ.
6. ÇÒË˜ÍË ÊÂÌË ‰‡ ËÏ‡Ú ‡ÎÂ „Ëﬂ Í˙Ï ÁÎ‡ÚÓ, ‰Ë‡Ï‡ÌÚË Ë ÍÓÊÂÌË Ô‡ÎÚ‡.
7. Ç ÌÓÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÊÂÌËÚÂ ‰‡ ËÏ‡ ÙËÎÚË, Ô ËÍ Ë‚‡˘Ë ÏË ËÁÏËÚÂ Ì‡ ‡ÎÍÓıÓÎ,
ÔÓÚ, ÎÛÍ Ë ˜ÂÒ˙Ì.
8. Å‡ÌÒÍËﬂÚ ÍÓÒÚ˛Ï ÓÚ ‰‚Â ˜‡ÒÚË ‰‡
ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ Ë‰Â‡ÎÌÓ Ó·ÎÂÍÎÓ Á‡ ·ËÁÌÂÒ‰‡ÏËÚÂ (‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Â Ë Ò‡ÏÓ ·ËÍËÌË).

9. á‡ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÍÓÔ˜ÂÂ ÒÛÚËÂÌ‡ ‰‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌÂ (Ì‡ Ô ÓËÁ‚ÓÎÌÓ ÏﬂÒÚÓ).
10. Ç ‡ÚÓ‚ ˙ÁÍ‡Ú‡ ‰‡ ÌÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
‰‡ ÒÂ Á‡‚˙ Á‚‡, ‡ ÍÓÎ‡Ì‡ ‰‡ ÒÂ Á‡Úﬂ„‡.
11. èÓÌÂ ‚Â‰Ì˙Ê ‚ ÏÂÒÂˆ‡ ‚ÒÂÍË ‰‡ ËÏ‡ „‡‡ÌÚË ‡ÌÓ ÓÚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ô ‡‚Ó ‰‡
ÔÓ‰Ô‡ÎË ÓÙËÒ‡ ËÎË ÔÓÌÂ ‰‡ Ô Â·ËÂ ¯ÂÙ‡.
12. äÓÒÏËÚÂ ÓÚ ÌÓÒ‡ Ë „˙ ·‡ ÎÂÒÌÓ Ë ·˙ ÁÓ
‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ô ÂÌ‡ÒﬂÚ Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡.
13. ÇÒË˜ÍË Ô˙ÚË˘‡ ‰‡ Ò‡ Ï‡„ËÒÚ ‡ÎË Ë ‰‡
ÌﬂÏ‡Ú Ó„ ‡ÌË˜ÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÓ ÓÒÚÚ‡.
14. å˙ÊÂÚÂ Ò˙˘Ó ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú ÔÓ ÌﬂÍÓÎÍÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË Ó „‡Á˙Ï‡.
15. Ñ‡ ËÏ‡ ˜Ó ‡ÔË, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
Ò‡ÏÓ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ - ÍÓ„‡ÚÓ ·˙‰‡Ú ‡Á‰ÂÎÂÌË
‚ÒÂÍË ÓÚ ‰‚‡Ú‡ ‰‡ ÔÓ˜‚‡ ÂÌÂ „Ë˜ÌÓ ‰‡ Ô˙ÎÁË
Í˙Ï ‰ Û„Ëﬂ.
16. ä‡Ô‡Í˙Ú Ì‡ ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡Ú‡ ˜ËÌËﬂ ‰‡ Ô‡‰‡
Ò‡Ï ‚Â‰Ì‡„‡ ˘ÓÏ ÒÚ‡Ì‡Ú ÓÚ ÌÂ„Ó.
17. Ç˙‚ ‚ÒÂÍË ·‡ ‰‡ ËÏ‡ Á‡‰Ì‡ ÒÚ‡ﬂ Ò ÎÂ„Î‡ Á‡ ıÓ ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÏﬂÚ‡Ú ‰‡ ÒÂ Ô Ë·Ë‡Ú ‚ Í˙˘Ë.
18. óÛ‚‡ÎËÚÂ Ò ·ÓÍÎÛÍ Ò‡ÏË ‰‡ ÒÂ ËÁı‚˙ ÎﬂÚ - ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‡ Â ‰‡ ·˙‰‡Ú ÎÂÍÓ ÔÓ‰ËÚÌ‡ÚË Ë ‰‡ ÔÓÂÏ‡Ú Í˙Ï ÍÓÙ‡Ú‡.

ÑÓÄÎÊÓ

×åñòèò ðîæäåí äåí
è äà ïî÷åðïÿò:

Попълнете празните квадратчета
така, че всеки ред, всяка колонка
и всеки голям квадрат
да съдържат цифрите от 1 до 9.
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