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Пръст от Военното гробище
край Тутракан ще поставят в
румънския град Алба Юлия
олк. о. р. Ремус Маковей - председател
на Националната асоциация „Култ към героите”,
филиал Констанца, Румъния
и Дан Николау - член на Националната асоциация „Култ
към героите" посетиха Тутракан. Заедно с директора на
Историческия музей Петър
Бойчев те посетиха Мемориал „Военно гробище-1916 г.” и
артилерийските фортове при
с. Пожарево.
Основната цел на посещението им бе да вземат пръст

П

Цена 0.70 лв.

Абонамент'2019
"Тутракански глас" Вашият вестник!

Годишен абонамент - 28,00 лв.
Абонирайте се в Пощите и в редакцията
на ул.”Трансмариска” 6, ет.3

от Военното гробище край
Тутракан, в което рамо до
рамо са положени костите
на победители и победени,
над 10 000 воини, българи,
румънци и немци от епичната
битка за Тутракан през 1916 г.
Свещената частица земя
ще се пренесе и постави в
Алба Юлия, градът, в който
на 1-ви декември 1918 г. е
свикан Национален съвет и
се гласува обединението на
областите Трансилвания, Кришана, Сатмар, Марамуреш и
Банат с Румъния.

на стр. 3

Любопитно:

Чайот по тутракански, два корена цяла градина!
Ч

айот е тропически плод, който в
кулинарията се използва като зеленчук. Той прилича на круша и има вкус
на тиквичка. Култивиран като земеделска
култура от ацтеките в Мексико, използван е и от маите, а в днешни времена и...
в Тутракан.
В двора на тутраканеца Михаил Златанов гледката е любопитна. От "лозниците" виси не грозде, а... причудлив плод/
зеленчук - чайот, познат по нашите земи
като мексиканска краставица.
на стр. 8

8 ноември - професионален празник
на Българската полиция!

Уважаеми служители
от Полицейски участък Главиница,
В израз на уважение и признателност към достойната Ви работа, искаме да Ви благодарим за това, че
всеотдайно изпълнявате важната мисия да осигурявате сигурността на гражданите в нашата община!
Уверени сме, че и занапред чрез делата си ще повишавате авторитета на професията! Пожелаваме Ви
здраве, сили и воля за успешна работа!
Нека дежурствата Ви протичат безинцидентно
и Ви носят удовлетворения!

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

Уважаеми служители от РУ - Тутракан,

Поздравявам полицейските служители от РУ-Тутракан за
неуморния труд, за енергията и усилията, които полагате
ежедневно за активно противодействие на престъпността и
осигуряване на добър обществен ред. Пожелавам ви найвече здраве, сила и непоколебима вяра в каузата на
трудната и отговорна професия! С гордост носете
призванието български полицай, защото от всеки един от вас
зависят честта на професията и сигурността на гражданите!

Поздравявам Ви по случай Вашия
професионален празник! Благодарение на
високия Ви професионализъм и авторитет,
Тутракан е един спокоен град, в който
гражданите се чувстват сигурни, а Полицията
се ползва с общественото доверие.
Пожелавам Ви здраве, лично щастие и
много служебни успехи!

Честит празник!

Честит празник!

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Честит професионален празник на
служителите от
Полицейски участък Ситово!
Приемете нашите най-сърдечни поздравления по
случай празника на Българската полиция!
На този светъл ден отдаваме заслуженото
признание към една от най-мъжките професии.
Всички вие имате нелеката задача да се грижите за
обществения ред, спокойствието, сигурността и
спазването на законите в страната.
Бъдете здрави и успешни!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

регион
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НОВИНИ
ПРАЗНИК НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР В С.ЗЕБИЛ
На 10 ноември от 10:00 часа в залата на Народно читалище "Христо Ботев" в с.Зебил, община Главиница ще
започне Общински преглед на художествената самодейност, Раздел 2 - Турски фолклор, информира секретарят на
читалището Зайде Наим. В културното събитие са заявили
участие състави от 12 населени места.
Организатор е Община Главиница. Прегледът на художествената самодейност е част от Културния календар за
2018 г. на Общината.
ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА
ПРАТКИ В БЕЛГИЯ
Пощенският оператор в Белгия уведомява, че в периода
7-13 ноември 2018 г. е обявена ротационна стачка, която
силно ще засегне всички пощенски услуги.
Клиентите на „Български пощи“ ЕАД ще бъдат уведомени за развитието на ситуацията чрез сайта на дружеството.
ПРИКЛЮЧВА ЕСЕННАТА СЕИТБА
Направена е предсеитбена подготовка на 553 597 декара земя в Силистренско, показва справка от Областната
земеделска дирекция. Извършена е дълбока оран на 489
000 декара. Продължава сеитбата. Вече са засети 397 300
дка пшеница, 37 800 дка ечемик, 1 500 дка тритикале и 67
997 дка зимна маслодайна рапица.
През миналата година стопаните от Силистренско са
засели 453 877 декара пшеница, 38 620 декара ечемик,
220 декара тритикале и 95 061 декара зимна маслодайна
рапица.
КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР
В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Към края на септември в трите бюра по труда в област
Силистра - Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните
безработни са 4987. Техният брой намалява със 110 в сравнение с края на август, а от началото на годината до края
на септември числеността на регистрираните безработни
в областта намалява с над 22. Като търсещи работа лица
са регистрирани и 196 заети, 38 учащи и 103 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,0%,
при 11,2% през предходния месец. На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището
на регистрираната безработица за страната за септември
2018 г. е 5,6 %. По общини регистрираната безработица
в абсолютен брой и относителен дял има следния вид:
най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 30,7% /478 безработни лица/, следват общините
Главиница - 23,6% /787/, Алфатар – 19,6% /194/, Ситово 18,9% /285/, Дулово – 16,2% /1568/, Тутракан – 7,3% /381/,
и най-ниско в община Силистра - 5,6% /1294/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на септември са 2380 (47,7%)
от всички регистрирани безработни в областта. Над 72 на
сто от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско
образование са 70%.
По професионален признак регистрираните безработни
са: без специалност – 60%, с работнически професии –
27%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани
безработни в областта преобладават тези с основно и пониско образование - 55%, хората със средно образование
са 37%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че найголям се запазва относителният дял на безработните над
50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49
години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.

"ФААК България" ЕАД, гр. Тутракан
търси да назначи един служител на
длъжност

„Оператор, производствена линия“
който сглобява механични и електрически части
с пневматични и електрически инструменти.
Подавайте автобиографиите си в пощенската
кутия на „ФААК България“ ЕАД на адрес:
Тутракан, ул. „Ана Вентура“ 5А (Портала на Терма),
за Мартина Георгиева

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

СЪОБЩЕНИЕ
Община Тутракан апелира към жителите и гостите на общината да преустановят поставянето и
разлепянето на плакати, обяви, афиши, некролози и
други по автобусни спирки, стълбове за електрическо
захранване и дървета намиращи се на територията
на общината, тъй като това създава неприветлив
и неестетически вид на средата, в която всички
заедно живеем!
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Подготовка за предстоящия зимен сезон
В
Областна администрация бе проведено заседание на Областен щаб за изпълнение
на плана за защита при
бедствия, свикано от областния управител Ивелин
Статев в изпълнение на
задължение на държавната и местните власти,
както и на регионалните
институции.
На поканата на представителя на държавната
власт в област Силистра
се отзоваха всички регионални звена - ОДМВР,
ПБЗН, ОПУ, РЗИ, ОДБАБХ,
РУО на МОН и др., както
и три от общинските администрации - Тутракан,
Главиница и Ситово.
Всеки от участниците
в заседанието докладва за
готовността за зимата
от името на институцията, която представлява. В
обобщение областният управител заяви: за да бъдат
изпълнени задачите пред
предстоящите предизвикателства, са необходими
предварителна подготовка, правилна организация
и добра комуникация.
Както и правилно проведени преговори от страна
на местните власти с
партньорите им при почистване на пътища и
провеждане на други вменени им от закона мероприятия при зимни условия.
Той акцентира също, че
при проблеми освен ресорната институция трябва
да бъде уведомена и Областна администрация,
за да се търсят и други
пътища за разрешаване на
възникналите ребуси.
С изключение на община
Силистра до крайния срок 29 октомври, до областния
управител са пристигнали
доклади от останалите
общини в областта. В устен план и на заседанието
присъствалите от тях
представиха извършеното
до момента, както и това,

което им предстои – актуализиране на списъци
на родилки (вкл. чрез кметовете се издирват нерегистрирани бременни), за
да бъдат представени на
областно ниво.
ОД на РЗИ в Силистра
е направила проверка по
места относно плановете, за да стане ясно, че
болниците в Силистра,
Тутракан и Дулово имат
общо 56 резервни легла.
В Силистра и в Тутракан
има дизелови агрегати за
работа при липса на електричество.
Проверки са направени
и на трите пристанища
в Силистра - „Дръстър“,
АДМ и Пристанищен комплекс. От електроразпределителния район декларираха, че нямат проблем
с техниката, работната
ръка и горивата. РУО на
МОН: има транспорт за
пет от седемте държавни училища в областния
център. Без нафта засега

са само основното училище в Алфатар, както и
детските градини в селата Калипетрово и Проф.
Иширково.
В и К Силистра: има
осигурени наличности при
аварийна обстановка, но
има нужда от помощ от
общините при придвижване на техниката на екипите. ПБЗН: две МТЛБ-та
са в изправност и са в
готовност да помагат на
бедстващи хора. Очакват
списъците на техниката в
областта, за да ги вкарат
в Единна спасителна система (засега само община
Кайнарджа е представила
информация по въпроса).
Областно пътно управление: 69 са машините,
предвидени да участват
в решаване на проблеми.
Снабдяването с инертни
материали е на 100% налични са 5 600 т пясък.
Върви изкърпване на 4 400
кв.м. пътища в областта,
като за отбелязване е, че

през тази година са ремонтирани 32 км от републиканската пътна мрежа,
а предстои работа и по
още 9 км в Кайнарджанско.
Поставен бе и един проблем, актуален от няколко
години насам, а именно:
липсата на средства,
осигурени от държавата
за ОПУ относно косене
на трева и почистване на
крайпътните участъци, за
да не се създават характерните за няколко места
в Крайдунавска Добруджа
т.нар. условия за снегонавяване (вече е почистено
едно от тях – в района на
Антимово ханче).
От общините заявиха
също, че е проблемна работата с арендатори, които
не желаят да се ангажират със снегопочистване,
тъй като изразяват недоволство от предлаганите
разценки за услугата, за
осъществяване, на която ползвали скъпа частна
“ТГ”
техника.

Администрациите преустановяват
хартиения обмен на документи помежду си
О

т 1 ноември българската администрация преустановява
хартиения обмен на документи. Повече от 700
централни, областни и
общински структури преминават към изцяло електронен документооборот
помежду си. Мярката,
заложена в законодателството, ще доведе до
6-кратно увеличение на
ефективността на адми-

нистративния обмен. На
годишна база се очаква
да бъдат спестявани повече от 100 тона хартия,
значително да намалеят
разходите за закупуването й, както и за печатни
консумативи, куриерски
услуги и др.
Към края на октомври
т.г. 719 са реалните
участници в Системата
за електронен обмен на
съобщения (СЕОС), чрез

която се осъществява
електронният документооборот. Това е първата
приложена на национално равнище всеобхватна
мярка за премахване на
хартиената администрация, както и една от
основните за намаляване
на административната
тежест за гражданите,
бизнеса и за самите администрации.
Електронният обмен на

документи е сигурен и се
извършва в контролирана
среда, а документите са
гарантирани с електронен
подпис. Това позволява да
бъде проследено точното
време на изпращане, получаване и регистриране на
документа. По този начин
се повишава контролът
върху институциите както
от страна на потребителите, така и между самите
администрации.
“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 5 ноември 2018 г.
1 машинен оператор, шиене на облекла – без изискване ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” - в
за заемане
едно направление:
1 оператор, производствена линия – средно образо- За обучение по време на работа
вание, двусменен режим на работа
2 продавачи консултанти – няма изискване за заемане
1 гладач, ютия – основно образование
2 сервитьори – няма изискване за заемане
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова договорът е безсрочен. За учителските места се
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- изисква педагогическа правоспособност.

регион
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сни са финалистите
в престижния конкурс "Кмет на годината". В първия етап на
конкурса хората гласуваха
за кметовете на всички
265 общини в 10 категории.
Вотът продължи до 23:59
часа на 4 ноември.
На 5 ноември стартира
вторият етап на гласуването. В 9 от категориите
остават по 9 общини, получили най-много гласове. Те
са разделени както следва:
3 малки, 3 средни и 3 големи общини. Малка община
е такава с население до 20
000 души, средна – с население от 20 000 до 50 000
души и голяма – с население

Я

Относителна стабилност на криминалната престъпност
през октомври отчете ръководството на ОДМВР-Силистра
рез м. октомври на територията обслужвана от
ОДМВР-Силистра нивото
на криминалната престъпност е
относително стабилно и устойчиво, а броят на регистрираните
престъпления бележи намаление
с близо една четвърт. Това отчете
главен инспектор Деян Монев от
отдел „Криминална полиция“ на
проведения месечен брифинг,
в който участваха директорът
на областната дирекция старши
комисар Юлиян Караславов и началникът на отдел „Охранителна
полиция“ комисар Димо Василев.
Регистрираните престъпления
от 01 до 31 октомври т.г. са 103,
срещу 136 през 2017 г., т.е. налице е спад с 24.27%. По-нисък
е и коефициентът на престъпност
– 81,51 престъпления на 100
000 души за настоящия период,
срещу 107,62 за предходната
година. През изтеклия месец
няма регистрирани убийства и

П

грабежи, кражбите са 22 срещу
42 за същия период на м.г.
Въпреки активната разяснителна кампания, която ОДМВРСилистра стартира през пролетта
на тази година, през октомври са
регистрирани 9 телефонни измами, а от началото на годината 35,
съобщи главен инспектор Монев
и отново призова хората да не дават пари, поискани по телефона.
Той определи работата на
мобилните екипи в селата без
постоянно полицейско присъствие като основен приоритет в
работата на областната дирекция
и уточни, че през месец октомври
са проведени 31 срещи в 19
населени места на територията
на Силистренска област. Няма
подадени сигнали за престъпления или груби нарушения на
обществения ред, оплакванията
на хората и на представителите
на местната власт до момента
са свързани основно с пътната

безопасност, шофирането от
неправоспособни или употребили алкохол водачи, допълни още
главен инспектор Монев. Всеки
постъпил сигнал се подлага на
внимателен анализ от ръководството на областната дирекция
и се набелязват конкретни мерки
за преодоляване на проблема,
увери той.
Тенденция към по-благоприятна пътнотранспортната обстановка отчете началникът на отдел
„Охранителна полиция“ комисар
Димо Василев. От началото на
2018 г. в Силистренска област
са регистрирани 267 пътнотранспортни произшествия с 10
загинали и 114 ранени граждани.
За сравнение през предходния
период автопроизшествията са
били 282 с 16 загинали и 104
ранени. През месец октомври т.г.
катастрофите са 21 с 1 загинал и
11 ранени, а през същия месец на
м.г. пътнотранспортните произ-

шествия са били 24 с 2 загинали
и 12 ранени. 97 са наложените
принудителни административни
мерки през месец октомври, а
от началото на годината техният брой е 793. Същевременно
служителите на „Охранителна
полиция“ са реагирали на 716
сигнала през месец октомври и
са изпратили 99 сигнални писма
до различни институции за предприемане на мерки и действия
от тяхната компетентност.
Пред представителите на медиите директорът на областната
дирекция старши комисар Юлиян
Караславов се обърна с думи на
благодарност към полицейските
служители от ОДМВР-Силистра
за усилията и всеотдайността,
които влагат във всекидневната
си работа. Във връзка с професионалния им празник - 8 ноември,
той отправи пожелания за здраве, успехи и благоденствие към
тях и техните семейства. “ТГ”

3
над 50 000 души.
За кмета на община Тутракан д-р Димитър Стефанов може да гласувате
в следните категории: Ин
витро програми, Инвестиции и работни места,
Паркове и екотранспорт,
Туризъм, култура, фестивали и традиции и "Кмет
на гражданите".
Гласуването става
на платформата https://
kmetnagodinata.bg/и ще приключи на 13 ноември 2018 г.
Победителите, събрали най-много гласове от
вота на хората, ще бъдат
обявени на 15 ноември на
специална церемония в
НДК. Тогава ще станат

ясни 30-те градоначалници
отличници на България.
Авторитетната надпревара с онлайн гласуване
се организира за шеста
поредна година от единствената медия у нас,
която следи работата
на всичките 265 общини
в България – Порталът
на българските общини
Kmeta.bg. Стотици хиляди
граждани дават оценка на
работата на кметовете
си и така насърчават
местните администрации
да разработват повече
проекти, за да превърнат
градовете в удобно и попривлекателно място за
живеене.
“ТГ”

От "Български пощи":

Дядо Коледа
очаква детски писма
И

през 2018 г. Дядо
Коледа очаква да
получи детски писма през „Български пощи“
ЕАД. Младите коледни
елфи ще прочетат на белобрадия старец всички
писма и най-хубавите и
най-красиво украсените
ще получат коледни награди.
Приказният Дядо и
„Български пощи“ отново напомнят, че всяко
детско писмо ще получи
личен отговор от Дядо
Коледа, ако върху пощенския плик е изписан правилно адрес на подателя
и е залепена марка от 65

стотинки.
Крайният срок за изпращане на писмата е 12
декември 2018 г.
Вместо адрес на получател, е достатъчно
да пише ясно „За Дядо
Коледа“.
Участващите в конкурса „Най-красиво писмо до
Дядо Коледа“ (с рисунки,
стихове, апликации и др.)
писма стават притежание на организатора на
конкурса – „Български
пощи“ ЕАД, който може
да ги използва за популяризиране на детския
конкурс по избран от
него начин.
“ТГ”

Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна
инициативна група "Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"
ще подпомага проекти за социално-трудова и здравна интеграция
П
роектите, които
Местна инициативна
група „ГЛАВИНИЦАСИТОВО КРАЙДУНАВСКА
ДОБРУДЖА“ ще подкрепя по
Мярка 2.1. от Стратегията
си за Водено от общностите местно развитие,
чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г., ще
са за дейности в следните
направления:
Направление „Достъп до
социални и здравни услуги“
- Подобряване на достъпа
до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани и междусекторни;
- Социално-здравна медиация, информиране и консултиране;
- Мотивационно обучение
и/или психологическо подпомагане;
- Подкрепа за семейно
планиране и отговорно родителство;
- Повишаване на здравната култура и достъп до
здравни услуги;
- Подкрепа за самостоятелна заетост.
Направление „Подобряване на достъпа до заетост“
- Насърчаване към заетост на икономически

неактивни лица;
- Професионално информиране и консултиране;
- Мотивационно обучение
и/или психологическо подпомагане;
- Предоставяне на обучения с цел професионална
пригодност;
- Включване в стажуване,
чиракуване, заетост;
- Подкрепа за самостоятелна заетост.
Направление „Развитие на
местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи“
- Планиране, управление,
наблюдение и оценка на
инициативи за социалноикономическа интеграция
на социално изключени хора,
групи и маргинализирани
общности;
- Общностни дейности за
промяна на практики, оказващи негативно влияние
върху социалното включване;
- Подкрепа за включване
на целевите групи в процесите на формиране и
изпълнение на национални
и местни политики;
- Инициативи за популяризиране на културната
идентичност на етнически
общности, вкл. занаяти и

изкуства;
- Инициативи за преодоляване на стереотипи.
За оценка на проектите
ще се прилагат критериите за техническа и финансова оценка, одобрени от
Комитета за наблюдение
на Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014–2020г. Във
връзка с целите и приоритетите на Стратегията
на Местна инициативна
група „Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа“
проектите ще се оценяват
и ще получават точки и по
следните специфични критерии (общо до 30 точки):
- Проектът включва дейности по всички 3 направления - 10 т.
- Проектът обхваща целеви групи от двете общини - 10 т.
- Проектът е с иновативен подход и/или е за
интегрирани междусекторни социални и/или здравни
услуги и осигуряване на

заетост - 10 т.
Доставчици на социални
и здравни услуги, Работодатели, Обучителни организации, Общините Главиница и
Ситово, Читалища, Неправителствени организации,
Социални предприятия и
Кооперации за хора с увреждания, ще могат да
получат финансова помощ
с максимален интензитет
на помощта до 100 % от
общата стойност на допустимите разходи (неизчерпателно) за:
- Оборудване и обзавеждане, за разходи за софтуер;
- Трудови и др. възнаграждения, стипендии и др.
доходи на физически лица за
дейности, пряко свързани
с изпълнението на договора за финансиране, вкл.
осигурителните вноски,
начислени за сметка на
осигурителя върху договореното възнаграждение,
съгласно националното
законодателство;

- Командировки (по Наредбата за командировки в
страната);
- Материали и консумативи, необходими за
изпълнението на дейностите по договора за
финансиране;разходите за
стипендии и други доходи,
изплатени от трети страни в полза на участниците
в дадена дейност;
- Свързани с участието
на хора с увреждания;
- Управление на проектите.
Стратегията за Водено
от общностите местно
развитие за територията
на общините Главиница и
Ситово се изпълнява от
СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“
по Споразумение РД-50-34
от 20.04.2018 г. с Управляващите органи на Програма
за развитие на селските
райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“
2014-2020 г. и Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г., за
прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в
рамките на стратегии за
водено от общностите

местно развитие” на мярка
19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г.
Публичният принос по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. е в размер
на до 899 680.00 лева, от
които предвидени за проекти по мярка 2.1. „Социално-трудова и здравна
интеграция“ са 430 280.00
лева, или 12,50 % от цялата
Стратегия. За проекти по
мярка 1.7. „Приспособяване
на работниците и предприемачите към промените,
въвеждане на социални и
нетехнологични иновации
в предприятията“ са планирани 469 400.00 лева,
които са 13,64 % от цялата
Стратегия.
Желаещите да получат
допълнителна информация
могат да се свържат с екипа на СНЦ „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа“ на адрес: гр. Главиница, обл. Силистра, ул. „Дунав” 13а, тел. 0884459599,
факс: 086362258, e-mail:
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg,
www.mig.glavinitsa-sitovo.org
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В СУ "Йордан Йовков"-Тутракан:

СУ "Христо Ботев" - Тутракан:

С тържествено шествие ученици
почетоха Деня на народните будители

8 - 14.11.2018 г.

Помним народните будители!

събитието посветено на
Деня на народните будители.
От там със запалени
факли, развети знамена и с
портретите на народните
будители в ръце, учениците
и учителите в шествие се
отправиха към парк „Христо Ботев".
На откритата сцена третокласниците представиха
"Пътуване през вековете
по стъпките на народната
памет" с изпълнение на
патриотични стихове и
песни.
енят на народните
Пред паметника на забудители е общогиналите тутраканци във
български празник,
войните и пред бюста на
ознаменуващ делото на
Христо
Ботев
бяха
поднеПред паметника на Хрис- едноминутно мълчание и
българските просветители,
то Ботев в училището - с поднасяне на венец, започна сени венци и цветя. “ТГ” книжовници, революционери
и свети будители на възраждащия се национален
дух, стремеж към образование и книжовност.
Празникът бe отбелязан
и в СУ "Йордан Йовков",
информира педагогическият съветник Мария-Луиза
Христова. Учениците на
ресурсно подпомагане и
учениците от Ученическия
съвет изработиха презентация и табла с постери.
Възпитаниците от начален етап представиха
програма, посветена на
народните будители и поднесоха цветя на училищния
паметник на писателя Йордан Йовков.
“ТГ”

Д

поетично поетично поетично
Румяна
КАПИНЧЕВА,
гр. Тутракан

Будителите днес
Затънали сме във духовно блато
и всичко е обърнато в пари,
поробено е всичко свято,
достойнството отдавна спи.
А малкият екран внушава,
как с триене ще тънеш във разкош.
Просветата е просто плява,
захвърлена във боклукчийски кош.
Апатията пъпли във душата.
Приспива разум и сърце
сами сме май че на земята,
от бог захвърлени на неграмотни бесове.
Нима Будителите още съществуват?
Къде са, има ли ги днес?
И да узнаят хората жадуват
кой името Будител носи с чест.
Учителят със скромната заплата.
Писателят със острото перо.
Човекът във чужбина, който без отплата
създава българско гнездо.
Ще ги открием в кътче непознато,
встрани от синия екран.
За тях будителското дело свято
е пътят им от бог избран.

Адриан ВАСИЛЕВ,
гр. Русе

Пее, пуста кукувица…
От към Бобла, от горичка
пее, пуста кукувичка,
да се чуе до небето,
зад океана, зад морето,
дето чезнат синовете.
Насред остров, на върбица
кука, пуста кукувица,
чува се зад планините,
границите и реките,
дето раждат дъщерите.
Мята се в тревожен полет:
ще се върнат ли напролет?
Питам: „Сива кукувице,
де са твоите дечица,
де са мъжките десници,
и моми-повереници?
В гнездо чуждо кукувица
сее своите дечица.
Кука гордо сред глогина:
„Моичките са в чужбина!
Къща бащина се срина.“
Дунаве, бащице верен,
църквичке, със зван вечерен,
без вас, стражи крайгранични,
сред света ни безразличен
чезне моят край обичан.

Васка
НИКОЛОВА,
гр. Тутракан

Време мое
Не мразя хич аз старостта,
Благодаря, че аз я срещнах!
Макар на седемдесет и шест ухае тя,
на рози и спомени далечни.
Обърна ли се аз назад
и виждам си живота не беше той с пари богат,
а със любов и обич топла.
Не бяхме гладни, нито голи,
бяхме здрави и сърдечни
обичахме се помежду си останахме другари вечни.
Светът обърна се. Не знам
дали за лошо или за добро.
За мен остава вечно там,
времето оно!

общество
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От "Возрождение" до "Вапцаров"
тържествен концерт точно
в Деня на народните будители - 1 ноември, приключи
празничната десетдневка посветена
на юбилейните 145 години от създаването на Читалището в Тутракан.
Основано през далечната 1873 г.
от учителя Неделчо Балкански и от
родолюбиви българи, днес то стои
гордо на Дунава, с втората по големина библиотека в Силистренско,
с най-големия фолклорен състав
в областта, с един от най-добрите
читалищни салони в страната, с
множество занимания, съхраняващо

С

о повод 1.XI - Ден на
Народните будители,
в Читалище „Н. Й.
Вапцаров” на 29 октомври
се проведе викторина посветена на 145-годишнината
от основаването на Читалището в Тутракан.
Участваха ученици от VIa
и VI б клас от СУ „Йордан
Йовков” и ученици от СУ

П

„Христо Ботев”. Блестящо
и достойно с максимален
брой точки се представиха
учениците от СУ „Йордан
Йовков”. Те разказваха за
историята на Читалището,
за историята на Тутракан
и за местните народни будители.
Гости в залата бяха ученици, ръководители и учители.

Това беше урок по родолюбие, изключително
емоционален и вълнуващ,
докосващ детските души,
урок учещ на любов към
България.
Усетихме силата на словото и силата на българския
дух.
Почувствахме се горди
“ТГ”
Българи!

Ден на будителите и събитие
за холокоста в Старо село

оредната и предпоследна от петте
предвидени срещи
в Силистренска област
във връзка с провеждане
на събитие с мултимедийна презентация, подготвена от Областна
администрация Силистра
по повод инициатива от
Работна програма 2018
от Комуникационната
стратегия на Република
България за 75-ата година от спасението на
българските евреи от
холокоста, бе проводена в НЧ „Възраждане“ в
село Старо село, община
Тутракан, информират
от Областна администрация.
В нея участваха зам.областният управител
Илиян Великов (на снимката), който поздрави присъстващите от името

П

на областния управител
Ивелин Статев за празника на будителите, кметът на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов и
Данаил Николов - председател на ОбС-Тутракан.
Събитието бе в Деня на
будителите - 1 ноември,
на който бе посветена и
част от програмата.
След 20-минутната
презентация, проследила
въпроса за холокоста,
бе проведена и дискусия
с присъстващите, като
допълнение по темата
направи дългогодишната
учителка Атанаска Колева: „За холокоста някои не
искат да помнят, други
не могат да забравят,
но има и такива, които
не знаят нищо за него“.
Историчката, родом
от Старо село, но живееща в град Кубрат,
говори и за ролята на
будителите, т.е. хората,
които ни държат будни,
просветени, знаещи. Тя
подари на местната библиотека своята дипломна
работа от 1973 г. като

възпитаничка на Великотърновския университет,
посветена на етнографско изследване на село
Старо село, чийто танц
„Буенек“ е в националната представителна листа на нематериалното
културно наследство на
България, благодарение
на регионално предложение и на крайната експертна оценка на жури
в Министерството на
културата.
В десетгодишната история на номинациите в
листата са вписани 30
елемента, 4, от които
са вече приети и в представителната листа на
ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството.
По повод празника, Читалищното настоятелство на село Старо село
награди близо 20 местни
културни дейци за Деня
на будителите. Ученици
ги поздравиха с патриотична словесно-музикална програма.

традициите, но в крак с времето и
поглед в бъдещето.
Читалището е отворено за всеки
- от най-малките дечица до найвъзрастните таланти. Жадните за
книжнина, за местна история, за
изкуство и фолклор, търсещите
приятели или приятно прекарване
на свободното време са винаги добре дошли. Заради тях читалището
е живо, те са неговото сърце и дух,
а то техният светски храм. Тук се
развива талантът, тренира се умът,
насърчава се креативността, възпитават се дисциплина, целеустременост,
отборен дух, любов към родното,
уважение към по-старите и толерантност към връстниците. Читалището
е като една жива шевица - пъстра и
уникална. Доказателството за това
бяха изпълненията на сцената - от
малки до големи самодейци показаха талант и изкуство и заслужиха
продължителните аплодисменти на
вярната публика. Това са Танцова
формация „Дунавска младост” и
Клуб за народни танци „Добруджа” с

“ТГ”

ръководител Елена Атанасова, Танцов
състав „Детелини” и Вокална група
„Северина” с ръководител Стоян
Дечев, Школа по пеене и Вокална
група "Шурчета" с ръководител Антония Камбурова, група „Акустика” с
ръководител Володя Иванов, Школа
по съвременни танци „Мечтай смело”
с ръководител Лидия Светославова
и Театрален състав „Борис Илиев” с
ръководител Петьо Стойчев.
Поздравителни адреси, цветя и
подаръци за юбилея на Читалището
изпратиха областният управител
Ивелин Статев, кметът на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов,

председателят на Общински съветТутракан Данаил Николов, общинският съветник Нехат Кантаров, Исторически музей-Тутракан, МИГ "Тутракан
- Сливо поле", СУ "Христо Ботев", СУ
"Йордан Йовков", ЗК "Христо Ботев92"-Тутракан, НЧ "Васил Йорданов"
- с. Нова Черна, НЧ "Стефан Караджа"
- с.Шуменци, Кметство Шуменци, НЧ
"Възраждане" - с. Старо село.
Община Тутракан подари и портрет
на Васил Левски.
"Благодарим сърдечно на всички,
които уважиха 145-годишния юбилей
на тутраканското читалище! - каза
секретарят на НЧ "Н.Й.Вапцаров" Лидия Светославова. - Радваме се,
че толкова много хора ни поздравиха,
поднесоха подаръци, изпратиха приветствия, дариха, присъстваха на тържествения концерт! Благодарим от
сърце на всички самодейци и доброволци на читалището! Благодарим
на екипа за положените усилия и за
неуморната им работа! Благодарим
Ви! Бъдете живи и здрави и носете
любородната искра в сърцата си!"
“ТГ”
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за всекиго по нещо...

Улиците на Тутракан
В

месеца на Будителите да отдадем почит
на още един забележителен човек, чието име
носи улица в Тутракан. Това
е писателят Добри Немиров
(на снимката).
За да слезете по-набързо
в долната част на града
трябва да се спуснете по
три баира. През зимата
са великолепни писти за
спускане с шейни. Средният
баир минава покрай детската градина „Полет”. Ето
това е улицата на Добри
Немиров.
Той е роден през февруари
1882 г. в Тутракан. Всъщност името му е Добри
Зарафов. Родители му дълго
нямали деца и Добри бил
за тях малко чудо. Затова
когато се родил, го сложили
на кръстопътя, където е
църквата и се скрили. Който го намерел, той щял да
му сложи името. Намерил
го един рибар. Е, името,
което искал да му даде,
не било точно по вкуса на
родителите и те малко го
преиначили, но какво да се
прави. Родители!
Когато става двадесетгодишен, Добри приема
псевдонима Немиров, за да
изрази немирната си душа.

Криминални загадки

Лъжливият свидетел

И така е известен до днес.
Той не е политик, но става
посланик на българската
култура в поробена Добруджа. Когато се премества
в София работи като библиотекар, но перото му е
винаги в действие. Немиров пише, и пише, и пише,
а след освобождението
на Добруджа през 1941 г.
писателят посещава родното си място и възкликва
„Ах, Тутракан, Тутракан! Да
имах тайнствената власт
на чудодеец, ще замахна
с ръка и ще те преобразя, както аз те желая. О,
ти ще получиш онова сияние, което ти отреждат
и животът и историята.“
На пристанището той е
посрещнат от кмета на
града Петър Друмев и от
хиляди тутраканци с цветя.
Същия ден Добри Немиров
е провъзгласен за почетен
гражданин.
Умира през 1945 г., но
оставя след себе си забележително творчество с
което се гордее не само
Тутракан, но и цяла България.
Такава е историята на
тази уличка.

нспектор Ду-Ду и неговия помощник - патолог, влязоха в заведението „Трите бора”.
- Свидетелят каза по телефона, че знае важна информация за кражбата. Определи ни среща тук в това заведение - каза инспекторът.
- Защо тъкмо в това заведение? - попита патологът.
- Тук му било като в бащината къща. Прекарвал много
време в кибичене.
- Дали наистина информацията е вярна? Когато
обявихме, че даваме парична награда много хора се
отзоваха, но всичко беше
фалшиво.
- Ще видим. Когато дойде
ще го преценя - замислено
каза инспекторът.

И

Отговор от миналия брой:
Щом има скъпа писалка и
мастилница, жена, която е
склонна към самоубийство
едва ли би използвала компютър. Още по-вече, че не
е млада.

Простата бабичка
абичката приближи
към кладата, на която гореше Ян Хус и
сложи на нея снопче съчки.
- О, свещена простота!
- възкликна Ян Хус.
Бабичката беше трогната. Стори й се, че това
е похвала.
- Благодаря за добрите
думи - каза тя и сложи
още едно снопче на кладата.
Ян Хус мълчеше. Бабичката чакаше с нетърпение следващата похвала.
Когато не я получи, тя
раздразнено попита:
него стоеше бабичка. Не
- Защо мълчиш? Защо
просто бабичка, а бабичка
пак не ми кажеш: „О, свегорда с простотията си.
щена простота!”?
Из ”Несериозните
Ян Хус вдигна очи. Пред
Архимедовци”

Б

Историкът

„В сянката на изгубения свят“
дарение. „Някои люде не
смогват да възлюбят народ
един, а Илко-Миневото голямо и щедро сърце обединява
в едно силно чувство три
начала: еврейско, българско,
бразилско.“, казва за него
талантивият писател и
преводач Румен Стоянов.
А ето и едно признание
на писателя: „ Целият мой
живот е свързан с България.
В нея са моите приятели
от детинство, с които все
още държа връзка. Спечелих
и нови приятели, които
познавам само от няколко
години. Това се вижда и в

Свидетелят беше старец
със син анорак. Той влезе в
заведението и се огледа. Инспекторът му махна с ръка.
- Първо ще отида до тоалетната - каза старецът,
когато приближи и се обърна
наляво. После надясно сякаш търсеше нещо. - А, ето я.
- Да си вървим - каза инспекторът. - И този ще ни пробута фалшива информация.
Защо инспекторът решава, че свидетелят е ненадежден?

Приказки за възрастни

Нови книги

„В сянката на изгубения
свят“, новата книга на
Илко Минев, българин, който живее в Бразилия, цяла
седмица водеше класацията
на новите книги в Бразилия.
Илко Минев не опознава света през прозореца
на своята стая. Той е
в джунглата, той е при
златотърсачите, по бреговете на реки... Макар да
не обича да сочат с пръст
неговата щедрост, нека
припомним и тази част
от характеристиката му.
Софийският университет
получава от него не едно
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моите книги, където винаги българският елемент е
много важен. В моята последна книга „В сянката на
изгубения свят" между други истории разправям малко
от забележителния живот
на Илия Делев, един много

интересен човек, който
също е живял и действал
по Амазонка. Разбира се,
Бразилия, където живея
вече почти 50 години, също
заема важно място в моето
сърце.

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание

На 15 декември 2018 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около 10 часа.
Посещение в Музея на селото на неговото най-важно културно
събитие в края на годината провеждано в два дни – фестивал на
традициите и обичаите за Коледа и Нова година. Събитието има за
цел да възстанови атмосферата на традиционното село около Коледа и Нова година представяйки традиции, обичаи, ритуали - песни,
игри с маски, костюми, с участието на занаятчии и производители
на традиционната за Коледа храна.
12:00 - Отпътуване за търговски комплекс “Baneasa Shopping
city“ и Ikea. Свободно време за предколедно пазаруване в търговска
зона Баняса.
16:30 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар в центъра,
за да се насладим на красивото коледно осветление и настроение
с чаша греяно вино.
18:30 - Отпътуване от Букурещ; 21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва: транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и злополука в
чужбина”, водач от туроператора
Цената не включва:
- Музей на селото - входна такса - 15 леи - възрастен, 8 леи пенсионери, 4 леи за ученици и студенти /трябва да представят
ученическа/студентска карта, за да ползват намаление/
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи: - валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само с единия родител - паспорт и нотариално заверено пълномощно от липсващия
родител
За записвания: Анастасия Якова на тел. 0866 65890, 0895 425453

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, 10:30,
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 и 18:00 ч.
За Русе - 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

хоби
сМЯх

- Тате, тате, защо горилата
ни гледа така лошо?
- Тихо, бе! Още не сме влезли в зоопарка - на касата сме!

дия. Събуждам го аз с една
свирка, а той крещи и псува.
Щяла съм да му спукам тъпанчетата.

Момченце пита баща си:
- Тате, тате... Вярно ли, че
женитбата била лотария?
- Глупости, сине! В лотарията все пак има някакъв шанс.

Възмутена съм от бившите
си... Повечето твърдяха, че
не могат да живеят без мен,
а до ден днешен всичките са
си живи!

- Здравейте! Искам да си
- Англичанинът има жена
купя нещо, но без глутен, без и любовница. Обича жена си.
захар, без мазнини…
- Французинът има жена
- Имаме салфетки.
и любовница. Обича любовницата.
- Кажи ми звание, по-високо
- Руснакът има жена и люот генерал?
бовница. Обича водка.
- Маршал.
- Евреинът има жена и
- Не, с повече букви е…
любовница. Обича майка си.
- Значи - генералша!
- Българинът има жена и
любовница. Обича да има!
- Омъжена или неомъжена? - пита съдията.
Състояние на пълно заДълбока въздишка от стра- доволство ме обзема, когато
на на свидетелката.
изпълня съпружеският дълг!
- Неомъжена! - диктува съ- Па, бил той и чужд...
дията на секретарката.
- Женен или неженен?
Колкото по-малко книги е
Дълбока въздишка от стра- прочела една жена, толкова
на на свидетеля.
по сложен е дизайнът на
- Женен! - диктува съдията. ноктите й...
Днес си изпуснах филиНай-любопитното животно
ята и за първи път падна с е кокошката, по цял ден върви
маслото нагоре. Па като ме и пита: - Ко? Ко? Ко?
налегнаха едни съмнения...
дали не съм я намазала от
Ако си мислите, че не
обратната страна?
можете да живеете един без
друг, оженете се... и ще видиТова мъжете нямат уго- те, че можете.

Забавна астрология
Бедният Скорпион!
За Скорпионите се разказват разни истории. Ето една от тях:
Имало едно време скорпион, който искал
да премине през река. Видял крокодил да
се носи по течението на няколко крачки от
брега и помолил да го пренесе през реката на гърба си.
- А, не - ¬ твърдо отсякъл крокодилът. ¬ - Знам те аз. Стигнем ли средата на реката, ти ще ме ужилиш и аз ще умра.
¬- И защо да го правя? - ¬ изсмял се скорпионът. - ¬ Ако
те ужиля и умреш, аз ще се удавя.
Крокодилът размислил малко върху отговора и се съгласил да го пренесе на другия бряг. Когато стигнали по
средата на реката, скорпионът го ужилил.Смъртоносно
отровен, едва поемайки дъх, крокодилът изхриптял:
- Защо го направи?
Скорпионът помислил и миг преди да се удави, отговорил:
- По навик.
Да, това е тази история. Тя се разказва още като виц,
но никак не е смешна. Бедният крокодил. Удавил се във
своята доброта. Сигурно е бил Везни или Близнаци, а защо
не Лъв. Но като си помислим… бедният Скорпион. И той се
удавил. Обаче никой не му съчувства. И все пак - бедният
Скорпион! Той би бил добър, отзивчив и внимателен, ако
никой не му напомняше, че има жило и с него ТРЯБВА да
жили. Бедният Скорпион!

Астрологът

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Сканди
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Продавам
5 бр. автомобилни гуми - 13 цола,
летни, в комплект с джанти,
много запазени.
GSM: 0898 628 378

Продавам
апартамент с красив изглед!
За инфорамция:
тел.0895 425 453 - А. Якова

СУДОКУ
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таМ, краЙ реката...
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Любопитно:

Талон за отстъпка - ново предложение от

Чайот по тутракански,
два корена цяла градина!

Всеки клиент направил покупки за над 100 лв. в Строителния магазин или зареди за над 100 лв. в Бензиностанцията на фирмата получава Талон за 3% отстъпка при
покупка на стоки от най-новия магазин - Танчев Маркет!

от стр. 1 бере (според времето) до
края на ноември. Става
"От три години от- чуден таратор от тази
глеждам мексиканската краставица - с чесън, кокраставица - разказва пър и орехи. Може да се
Михаил Златанов. - Дъ- пържи и като тиквичка,
щеря ми Камелия я до- а също става и за турнесе. Вътре в краста- шия - мешана или само
вицата има само една от краставицата. Който
семка, като костилка дойде го черпя и всички я
е. През м.март ги пося- харесват."
вам в саксия, а в края
Не мислете, че трябва
на април ги разсаждам да насеете много семев двора. Като пораснат на, за да получите много
изглеждат като лози, мексикански краставици.
но интересното е, че в Цялото чайот-богатство
първите 4-5 месеца няма от снимката е малка
плод. Чак в първата де- частица от реколтата
сетдневка на септември дадена само от... два
връзва плод и може да се корена!
“ТГ”

Заповядайте!

архангеловска въпросителница
1. Кога се празнува Архангеловден?
а/ 8 ноември
б/ 2 ноември
в/ 8 декември
2. Колко ангели стоят до престола на Господ според
християнската религия?
а/ пет
б/ шест
в/ седем
3. Кой е първият ангел до престола на Господ?
а/ архангел Михаил
б/ архангел Лазар
в/ архангел Петър
4. Кога започва да се празнува Архангеловден?
а/ в началото на четвърти век
б/ в края на четвърти век
в/ в началото на пети век
5. Какъв курбан се прави в чест на Архангел Михаил?
а/ мъжко шиле
б/ женска коза
в/ патица
6. Кой разчупва питата на Архангеловден?
а/ най-старият мъж
б/ невестата
в/ най-старата жена
7. В какво събира виното домакинята на Архангеловден?
а/ в шепи
б/ в паничка
в/ в тава
8. Кой е именник на Архангеловден?
а/ Ангел, Гаврил, Михаил
б/ Иван, Драган, Стоян
в/ Мария, Елисавета, Петка
9. Как е изобразен ликът на Архангел Михаил?
а/ с меч и писание, б/ с копие, в/ с библия
10. На кои професии е празник Архангеловден?
а/ на полицаи, б/ на банкери, в/ на рибари
Отговори от миналия брой: 1. А; 2. Б; 3. А;
4. Б; 5. Б; 6. В; 7. А; 8. А; 9. А; 10.А

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

Мамо,прочети ми!
Цоп и Цап

алко дълъг, малко
странен, ходи-броди англичанин, във
ръка с далекоглед. Мисли,
излетник заклет: „Туй край
мен видях го вече, ще погледам надалече!" В гледка
много интересна толкоз много се заплесна, та се стресна
чак когато цопна в блато
нам познато. „Петер, Паул,
нещо стана, чужденецът де
се дяна?" - смаян спира се
бащата
на разходка със децата.
Англичанинът изскоква, стича се под него локва. Жив

М

е, всичко е наред, но е без
далекоглед. „Цопи, Цапи,
але-хоп!“ Скачат Цапи с
Цопи: цоп!” След безбройни
тренировки те послушни са
и ловки, вадят вещите без
труд. Оня вика: „Вери гут!
Много ми харесват тия!"
Бърка в пълната кесия: „Ще
ги купя за хиляда!" Таткото
почти припада, но веднага
се свестява, зер парата сила
дава. Хайде, Цопи, хайде,
Цапи,
дайте ни за сбогом лапи
точно тука, дето лани бяхме
заедно събрани за съдру-

жие сърдечно.
Ж алк о, че не
трая вечно. С
англичанина и
двете все бифтеци да ядете!
Всичко туй видя
злобаря. Чужда
радост го изгаря: „Олеле, каква награда не на мен, на
друг се пада!… Нещо вътре
го прободе, още малко той
походи, още малко подимя и
потъна вдън земя. Чу се звук,
но много слаб, първо „Цоп“
и после „Цап.“ На живота му

фитила тлееше с последна
сила в искриците на лулата
и обгаряше тревата. Литна
облаче кравай: фют, на разказа ни край.
„Цоп и Цап”, Вилхелм Буш

Мамчето

Честит рожден ден
и да почерпят:

10 ноември - Алириза ХАСАН, Общински съветник от
ДПС, ОбС-Тутракан
11 ноември - Радка СТЕФАНОВА, с. Нова Черна, община
Тутракан
11 ноември - Сузан АКИФ, Директор на Дирекция "Обща
администрация", Община Главиница
11 ноември - Ертунч АХМЕД, Общински съветник,
ОбС-Главиница
11 ноември - Надежда ТОРЛАКОВА, ФТС "Детелини",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
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12 ноември - Стефан АНГЕЛОВ, Кмет на с. Зафирово,
община Главиница
12 ноември - Мартин ВЪЛЧЕВ, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
12 ноември - Георги АЛЕКСИЕВ, Земеделски производител, с. Нова Черна, община Тутракан
14 ноември - Станимир КРЪСТЕВ, Шофьор, Община
Тутракан
14 ноември - Феджри БИЛЯЛ, Кмет на с.Зарица, община Главиница

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3
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e-mail: tgbg@abv.bg
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