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Скъпи дами,

Мили дами,

Бъдете горди и уверени,
бъдете смели в мечтите и
дръзки в начинанията си и не
забравяйте, че Вашето
призвание е да правите света
по-добър!

Никога не забравяйте колко
много сте специални!
Не забравяйте, че вие сте
онези, които даряват живот и вие
сте онези, които дават
смисъл на живота!
Не забравяйте, че няма нищо
по-красиво от силната
и горда жена!

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

Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Проф.д-р Иван ГАВРИЛОВ, Почетен гражданин на Тутракан:

Свободата! Да я завещаем
на поколенията след нас!

Цена 0.70 лв.

Скъпи дами от община Главиница,
Приемете нашите сърдечни
пожелания по случай настъпващия
празник 8 Март!
Бъдете нежни и красиви, възторжени и
вдъхновени! Съхранете женствеността и
лъчезарието си!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

Скъпи дами от община Ситово,
Нека в живота Ви винаги присъстват
хармонията и багрите на пролетта!
Пожелаваме Ви да сте уважавани и
обичани!
Бъдете силни и успешни!
Желаем Ви здраве и много любов!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Протест на специалистите
по здравни грижи

Калина ГРЪНЧАРОВА
тазгодишното честване на Националния
празник на България в
Тутракан се включи почетният гражданин на крайдунавския град - проф.д-р
Иван Гаврилов. Популярният
български хирург, който е
началник на Торакалната
клиника в УСБАЛО-София, за
пореден път прояви своето
родолюбие и истински патриотизъм и със сигурност
вдъхнови присъстващите

В

на заря-проверката, сред
които и много млади хора,
и със словото си ги накара
да се замислят над историческите събития, и над
днешното съвремие.
Ето какво каза той в
Тутракан, на тържеството:
- Тутраканци, бих казал
- мои съграждани, честит
празник! Мислех си, че само
човек, който дълго време е
боледувал и почти е загубил
вярата в изцелението си,

човек, който дълго време е
бил сляп и не е вярвал, че
ще прогледне, човек, който
дълго време е бил безписмен и се е ограмотил, и
човек, който дълго време
е бил роб и се е освободил,
безкрайно цени дара, който
е получил. Ние сме 10-ото
или 11-ото поколение, родено в свободна България,
10-ото или 11-ото поколение, което не знае що е
на стр. 3

На самодейците - с любов!
на стр. 8

"Подкрепете днес нас,
за да има кой да подкрепи
вас утре" и "Без нас няма
здравеопазване" са двата плаката, които издигнаха медицински сестри,
акушерки и лаборанти на
Националния протест на
специалистите по здравни
на стр. 4

регион
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НОВИНИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВЕЛИН СТАТЕВ С
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
"Уважаеми жители на област Силистра, поздравявам Ви с Трети
март - национален празник на Република България! - се казва в
поздравлението на областния управител. - Той е сред най-големите
възможности да изразим родолюбивото си чувство чрез обществени
събития от най-различен характер в празничния календар. Както и
нашата благодарност към предшествениците ни за постигнатата свобода и последвалото възстановяване на държавността по изконните
български земи. Честит празник!"
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ТЪРСИ ВОЙНИЦИ
ЗА ГАРНИЗОНИТЕ
Със заповед №ОХ-176/15.02.2019 г. на министъра на отбраната на
Р. България са обявени 185 вакантни длъжности за войници в гарнизоните София, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Карлово, Казанлък,
Хасково, Плевен, Шумен, Смолян, Асеновград, Мусачево, Враца,
Пловдив и Благоевград.
Основните изисквания са средно образование, физически здрави,
неосъждани, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за
физическа годност, психологично пригодни, на възраст до 28 години
/41 години за освободени от кадрова военна служба/.
Срок за подаване на документите 22.03.2019 г.
За допълнителна информация: Военно окръжие – Силистра, тел.
086 833 257 или офисите за военен отчет в общините.
ПАРИ ЗА ОБЩИНИТЕ В РЕГИОНА
Нови близо 13 млн. лв. отпуска Министерството на регионалното
развитие и благоустройството от Оперативната програма „Региони в
растеж“ за саниране на жилищни и обществени сгради. За средства
по нея могат да кандидатства 28 общини, сред които Нови пазар,
Тутракан и Попово. Припомняме, че в началото на годината бяха отпуснати още близо 33 млн. лева спестен ресурс от програмата за 32
проекта на 19 средни и малки общини отново в подкрепа на мерки за
енергийна ефективност. Решено бе и 39-те големи общини, бенефициенти по програмата, да ползват спестения ресурс за финансиране
на нови проекти или за намаляване на собствен принос по проектите.
С решение на комитета се удължи и срокът, в който общините могат
да кандидатстват с проекти по мерките за културна инфраструктура и
обновяване на студентски общежития. Проектите могат да се подават
до 31 декември 2020 г.
КОМПЕНСАЦИИ ЗА УНИЩОЖЕНИ ОТ БЕДСТВИЯ
ЖИВОТНИ И КОШЕРИ ПРЕЗ 2018 Г.
От 18 до 29 март 2019 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“
ще се приемат заявления по схемата за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни
и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
Общият размер на финансовия ресурс по схемата е 30 000 лв., реши
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“.
На финансова подкрепа подлежат земеделски стопани, включени
в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски
стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни
и пчелни кошери, и пчелни семейства през 2018 г., изготвен от МЗХГ.
Помощта се предоставя на физически лица, еднолични търговци и
юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, съгласно
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани. Те не трябва да имат задължения към ДФ
„Земеделие" и към държавния бюджет.
По линия на подпомагането, обезщетенията са до 100 % от средните
пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории
на базата на данни от Системата за агропазарна информация - САПИ
ЕООД. Подпомагането се намалява с плащанията по застрахователни
полици и други плащания, получени за компенсиране на допустимите
по помощта щети.
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Проведени заседания на местните парламенти

Председателят на ОбС-Тутракан и зам.-кметът
Милен Маринов

В Тутракан:
С приемането на допълнителни девет докладни
записки към предварителния дневен ред започна
заседанието на Общински
съвет-Тутракан на 28 февруари т.г.
Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за 2019 г. бе допълнена, след което бяха взети
решения за разпоредителни
сделки с девет общински
имоти.

Председателят на ОбС-Ситово Ридван Кязим и кметът на
общината Сезгин Алиибрям

В Ситово:
Отчет за дейността на
"В и К" - Силистра на територията на община Ситово
през 2018 г. и предстоящите инвестиции през 2019
г. бяха представени в на-

Читалищното настоятелство
на НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ-1873", гр. Тутракан
свиква

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ,
което ще се проведе на 15.03.2018 г. /петък/ от
17:30 часа в голяма зала на читалището, ет. 3,
при следния

Отлична оценка за своята работа през миналата
година получи Общинското
предприятие "Общински
имоти и услуги", отчетът,
за чиято дейност бе приет
от всички съветници.
Общинският съвет даде
съгласие Община Ситово да
кандидатства с проектно
предложение "Патронажна
грижа за възрастни хора и
лица с увреждания" по ОП
"Развитие на човешките
ресурси" и с проект "Реконструиране и модернизация на кухненски блок на
СПОХ "Независим живот",
Обществена трапезария,
Домашен социален патронаж и стол в Ситово".
Положително решение
получи и предложението
за кандидатстване с три
проекта по Мярка 7.2. на
Програмата за развитите на селските райони в
изпълнение Стратегията
на МИГ "Главиница-Ситово
Крайдунавска Добруджа".
Проектите са за обновяване на площи за широко
обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените
потребности от общинско
значение в селата Гарван,
Добротица и Босна.

В Главиница:

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад за дейността на читалището за 2018 г.;
2. Годишен финансов отчет за 2018 г.;
3. Отчет на проверителната комисия за 2018г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на
ЧН за дейността им през 2018 г.;
5. Бюджет на читалището за 2019 г.;
6. Освобождаване от длъжност на председателя на ЧН;
7. Освобождаване от длъжност на членовете на ЧН;
8. Освобождаване от длъжност на председателя на ПК;
9. Освобождаване от длъжност на членовете на ПК;
10. Избор на членове на ЧН;
11. Избор на председател на ЧН;
12. Избор на членове на ПК;
13. Избор на председател на ПК.
В случай на липса на кворум, Събранието ще се проведе от 18:30 ч., на 15.03.2019 г., на същото място.
Членовете могат да се запознаят предварително с
документи, предвидени за гласуване като изпратят
e-mail на chitalishte_tutrakan@abv.bg.
Милен ФИЛИПОВ,
Председател на ЧН

ацията по водоснабдяване и
канализация на обособена
територия обслужвана от
"В и К" ООД, гр. Силистра.
Това е кметът Неждет
Джевдет.
По тази точка се дискутираха представения
отчет за инвестициите на
"В и К" през 2018 г., както
и инвестиционните намерения през настоящата
година. 23 хил.лв. са планираните минимални инвестиции, които се определят
според дела на Общината в
дружеството "В и К", който
5,95%. През миналата година минимумът на инвести-

година, както и отчет за
изпълнение решенията на
Общинския съвет за 2018 г.
Представител на Община
Тутракан в заседанието на
Общото събрание на Асоциация по ВиК-Силистра,
което ще се проведе на 12
март, ще бъде кметът д-р
Димитър Стефанов.
В края на заседанието
общинските съветници
дадоха съгласие за отстъпено право на строеж на
жилищни сгради и детски
площадки.

Общинските съветници на
Тутракан

Съветниците приеха отчет за изпълнението на
Общинска програмата за
управление на отпадъците
през 2018 г., Общински план
за младежта в Община
Тутракан за настоящата

чалото на заседанието на
Общински съвет-Ситово,
което се проведе на 28 февруари. Повече информация
по тази точка дадоха гостите - инж. Милен Боранов
и инж.Татяна Филева от "В
и К"-Силистра. Стана ясно,
че минималната планирана
сума за двете години е
била по 12 хил.лв., а изпълнението през 2018 г. е на
стойност 25 714 лв.
На предстоящото Общо
събрание на Асоциацията
по ВиК-Силистра, представител на община Ситово
ще бъде кметът Сезгин
Алиибрям.

Общински съвет-Ситово

Редовно заседание проведе Общински съвет-Главиница на 27 февруари. Найнапред бе взето решение за
определяне на представител на Община Главиница в
Общото събрание на Асоци-

циите е бил също 23 хил.лв.,
а отчетеното изпълнение е
в размер на 52 хил.лв.
Съветниците приеха План
за действие на Община Главиница за 2019 г. в изпълнение на Закона за младежта
и Националната стратегия
за младежта (2012-2020
г.), както и отчет за дейността през 2018 г. на
Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните.
Прието бе допълнение
на Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти общинска собственост, както и разпоредителни сделки с такива
имоти.
Положително е и решението за мерите, пасищата
и ливадите от Общинския
поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за
настоящата стопанска
година.
Важен момент от заседанието бе разглеждането
на предложението за кандидатстването на Община
Главиница за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“, Стратегия
за Водено от общностите
местно развитие на територията на действие на
„МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“,
на стр. 3

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 5 март 2019 г.
1 оператор, производствена линия – средно образова- едно направление:
ние, 7-часов работен ден, двусменен режим на работа
- За обучение по време на работа
1 лекар – висше медицинско образование
1 майстор, производство на хлебни изделия – без
изиквания за заемане
***За всички работни места трудовите договори
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗА- договорът е безсрочен. За учителските места се
ЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в изисква педагогическа правоспособност.

регион
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Проф.д-р Иван ГАВРИЛОВ, Почетен гражданин на Тутракан:

Свободата! Да я завещаем
на поколенията след нас!
от стр. 1 донякъде, а за мен - изцяло,
защо българският род е
робство. Не знаем що е оцелял в превратностите
да си свеждаш погледа пред на съдбата - 7 века иго,
поробител, не знаем що е войни, глад, мизерия, врагода не бъдеш свободен. Нека ве, които и днес ни дебнат.
да го завещаем на децата Той е оцелял благодарение
си, нека да го завещаем на на следното нещо:
внуците, нека да го завеща"Обичам ти тъжните
ем на всички онези, които песни, народе.
идват след нас, за да знаят,
Запей ми пак тихо, на жал
че ние прогледнахме, огракак паднал прострелян в
мотихме се, изцелихме се гората войвода
и станахме свободни. Това
и как гурбетчия умрял.
ще бъде наша грижа, наше
Как оня Стоян към бесизадължение и наш дълг. лото слизал
Искам да ви прочета едно
с усмихната кротко уста,
стихотворение на Дамян
как Бойка му дала найДамянов, което обяснява чистата риза

да бъде левент и в смъртта.
Как жадна жадняла жътварка в полето,
как рана хайдушка кърви,
как плакал дюлгерин и
вдигал калето
все от комитски глави.
Запей ми народе пак с
тихата милост,
която в гласа ти звучи.
Запей ми! Запей ми със
тъжната сила
на твоите сухи очи. Не
сухи.
Ти плачеш, когато ги
пееш,
от песните хваща те жал.
А нявга от песен пострашно живееш,

но малко сълзи си пролял.
Мигар животът ти беше
тъй лесен,
животът така те смрази,
че само когато го чуеш
на песен,
се сещаш, че имаш сълзи.
Когато във песен скръбта си излееш
олеква събраната жал.
Народе, добре, че умееш
да пееш.
Как иначе би преживял?"
Проф.д-р Иван Гаврилов
е известен не само със
своя професионализъм в
медицината, но и с филантропската си дейност
в подкрепа на родолюбиви

Проведени заседания на местните парламенти
от стр. 2 телна агенция, обезпечаваща авансово плащане за
Програма за развитие на календарната 2019 г. към
селските райони 2014-2020 Сдружение „МИГ Главиниг.“ за предоставяне на без- ца-Ситово Крайдунавска
възмездна финансова помощ Добруджа”, по подмярка
по процедура чрез подбор

Общински съвет-Главиница

на проектни предложения
- „МИГ Главиница - Ситово
Крайдунавска Добруджа“.
Шест са приоритетните проекти, чрез които е
предвидено изграждане на
парк за активни занимания
и отдих в гр.Главиница,
изграждане на комбинирани детски площадки в
селата Коларово, Зафирово,
Зебил, Звенимир, Падина и
Стефан Караджа, както и
реконструкция на част от
уличната мрежа в селата
Дичево и Зебил.
Важно е и решението за
издаване на запис на заповед от Община Главиница
в полза на Държавен фонд
„Земеделие“ - Разплаща-

19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за Водено от общностите местно развитие" във
връзка със Споразумение за
изпълнение на стратегия
за Водено от Общностите
местно развитие сключено
между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ и Министерството
на земеделието храните и
горите.
С писмо до кмета на общината, управителят на
ОП "Общински превози" го
уведомява, че е необходима финансова подкрепа от
страна на Общината, за да
може да се осъществяват

3
български каузи в цялата
страна. "Имам едно много
кратко задължение" - така
определи той на 3 март
поредното си дарение - две
карти на Историческия музей и финансови средства
за осъществяване на второ
пътуване на ученици до
Букурещ, където проф. Лука
Велчов - генерален секретар на Демократичния съюз
на българите в Румъния, ще
им покаже паметни места
от българската история в
румънската столица. Това
ще бъде второто посещение на тутракански ученици в Букурещ осигурено от
проф.д-р Иван Гаврилов.
"Имам едно много кратко задължение - каза той.
След малко ще подаря в
Музея две карти. Едната
карта е създадена през
1902 г. Автентична е. Тя
е направена по поръка на
Българския генерален щаб
с една-единствена цел:
Илинденско-Преображенско
въстание и последваща
война. Втората карта е
създадена през 1904 г. и се
пази в Българската Екзархия. Всеки от вас ще види
двете карти, когато бъдат

изложени. Те са копия, разбира се, но в тези карти е
вплетено едно-единствено
нещо - огромният геноцид
към нашите поробени братя. Всички села в Западна и
Източна Тракия, Беломорието, Македония, и част от
Сърбия, са носели български
имена. С удивление разбрах,
че на острова, на който
моят дядо, сирак от Първата световна война, е бил
3 години войник, главният
град на остров Тасос се е
казвал Българи. Нека тази
карта не сее омраза, но
да напомня, че когато от
нас искат, първо трябва
да знаят какво са взели. И
още нещо: приветствам и
много се радвам, че сред
нас е един огромен българин
- проф. Лука Велчов. Тези от
вас, деца, които отидоха
в Букурещ и се срещнаха
с него, разбраха силата и
красотата и българския
говор, на българската история, и ще го помнят за
цял живот, надявам се. Не убеден съм! Искам пред вас
да подаря сумата, която
ще осигури пътуването на
втората група до Букурещ.
Бъдете здрави!"

Статистика:

Работа и заплата
П

о предварителни данни на Националния
статистически институт наетите лица
по трудово и служебно
правоотношение в област
Силистра към края на декември 2018 г. намаляват
с 2.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 20.6 хиляди. Спрямо
края на третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение
на наетите лица с 0.4%, а
Председателят на Общински съвет-Главиница Месут Алиш в частния сектор има намаление с 4.1%.
и кметът на общината Неждет Джевдет
В края на декември 2018 г.
автобусните линии до насе- взети от параграфа за разнаетите лица по трудово и
лените места. В противен ходи за неотложни нужди.
случай от началото на
В края на заседанието служебно правоотношение
м.март ще бъдат принудени Общинският съвет гласува в област Силистра са с
2.3%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на
декември 2017 г., като в
обществения сектор има
увеличение с 1.0%, а в частния има увеличение с 3.0%.
Средната брутна месечна работна заплата за
октомври 2018 г. в област
Силистра е 817 лв., за ноем-

ври - 815 лв. и за декември
- 807 лева.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната
месечна работна заплата в
област Силистра се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.1% и
достига 813 лева.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната
работна заплата в област
Силистра нараства спрямо
същия период на предходната година с 4.8%, като
в обществения сектор
средната работна заплата
нараства с 5.2%, а в частния - с 4.6%.
В сравнение с останалите области на страната
през четвъртото тримесечие на 2018 г. област Силистра е на 25-то място по
показателя средна работна
заплата. Най-висока средна
месечна работна заплата
получават наетите в областите София (столица) - 1
582 лв., София – 1 144 лв. и
Стара Загора – 1 132 лева.

Общински съвет-Главиница

да ги спрат. Общинският с 2 500 лв. да бъде подпосъвет гласува на предприя- могната МБАЛ-Тутракан.
тието да бъдат отпуснати
Калина ГРЪНЧАРОВА
12 хил.лв., които ще бъдат

Приета Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
заседателната зала
на Областна администрация Силистра
с председателството на
зам.-областния управител Илиян Великов бе
проведено заседание на
Областен съвет за развитие на област Силистра
за обсъждане и приемане
на Областна стратегия за
подкрепа на личностното

В

развитие на децата и учениците от област Силистра
за периода 2019-2020 г.
Нашата област е сред
първите в страната, отчела първия двугодишен
период по изпълнение на
досегашния вариант на
Стратегията, на базата,
които във всяка община
има общинска стратегия до 30 април всяка година

местните общински съвети
приемат съответно годишни планове за нейното изпълнение. Координацията
по стратегиите също е на
общинско ниво, а изпълнението - от институциите,
сред които са центровете
за подкрепа на личностното развитие и тези за
кариерно ориентиране.
„Рамката“ на документа

представи Ирена Маринова - старши експерт по
приобщаващо образование в Регионално управление на образованието
в град Силистра. В нейната
презентация бе наблегнато
на петте цели и на мерките
за постигането им ри работата както с децата със
специални образователни
потребности (над 460 в

цялата област), така и с
децата с дарби и таланти.
По време на заседанието
стана ясно, че все повече
са училищата, наемащи
екипи за работа по Стратегията, като пак там - засега
в някои от тях, вече се
правят и първи „стъпки“
за подобрения на архитектурната среда.
На дискусия бе поста-

вена темата за взаимодействието между институциите - сред тях и
училищата, за ползване
на създадени придобивки
за работа с децата със
специални образователни потребности, предвид
непълноти в законодателството, както и по други
причини, вкл. от организационен характер. “ТГ”

регион
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Протест на специалистите по здравни грижи
бъде заплатен по-високо,
извънредният труд - също.
Като се вдигне основната
заплата, естествено... Не
може да работим на минимална заплата: квалифицирани кадри със заплатата
на санитарка."
Николинка ПОРОЖАНОВА, Акушерка: "Проявявам
съпричастие към всички,
които днес сме се вдигнали
на протест за достойно
заплащане на нашия труд
и по-голямо внимание от
страна на управляващите."
Виждан КАРАНАСУФ,
Акушерка: Тук съм, за да
покажа съпричастност към
нашата гилдия - специалистите по здравни грижи
- във връзка с ниското заплащане и недооценяването
на нашия труд, с неглижирането му.
Основните искания на
протестиращите са депозирани в Министерския
съвет, Министерство на
здравеопазването и при
от стр. 1 всичко това е стрес, напрежение, което се отразява
грижи, който се проведе на на нашето здраве, а това,
1 март в цялата страна. което получаваме в крайна
Към него се присъединиха сметка, колкото и да е
и работещите в МБАЛ-Тут- малък градът ни, колкото
ракан специалисти.
и малки да са разходите
"И заплащането, и услови- спрямо софиянци, пак всеки
ята на труд са несправед- има деца, всеки има семейливи - заяви Кадер ЗЕКЕ- ство и всеки би трябвало
РИЕВА, старши лаборант. да има достатъчно пари,
- Малко персонал сме. Пове- за да може да си покрие
чето са пенсионери, които разходите, да си образова
са принудени да работят по децата и да си ги отгледа
две причини: първо - за да както трябва. Затова сме
има кой да обслужва паци- тук".
ентите и второ - защото
Галя ЗМЕЕВА, Ст. акупенсиите им са ниски и не шерка в АГ-отделение:
могат да изкарат месеца с - Включваме се спонтанно
тях. И е несправедливо да в националния протест,
бъдем подложени на този който не е организиран
стрес. Хубаво е сутрин, нито от асоциация, нито
като дойдем на работа да от синдикална организация.
имаме игли, спринцовки, Исканията ни са: достойно
памук, спирт - всичко не- заплащане, достойни услообходимо, за да работим вия за труд, здравните занормално. Всичко това го ведения да не са търговски
няма. Ден за ден се купуват дружества.
лекарства - днес малко за
Галя АНДРЕЕВА, Акутова отделение, малко за шерка: "Мисля, че трудът
другото... Ден за ден се ми не е достойно оценен
купуват реактиви, за да се и искам по-достойно заподдържат машините. И плащане, нощният труд да

Световният ден за борба с тормоза
в училище бе отбелязан
Чрез разнообразни дейности децата бяха мотивирани към по-добри
взаимоотношения и толерантност, добави още тя.
Местната комисия пре-

розови тениски от картон
направени от самите тях.
Припомняме, че всяка година последната сряда на
февруари е известна като
Ден за борба с тормоза или
Ден на розовата фланелка.
Тогава се носят розови фланелки, което е символ на
неприемането на тормоза и
несправедливостта.
Всичко започва през 2007
г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз

омбудсмана Мая Манолова:
болниците да не бъдат
търговски дружества; основна работна заплата за
медицинските сестри - в
размер на две минимални
работни заплати, но за
цялата страна; допълнителни възнаграждения и
регламентирани правила;
връщане на медицинските
стандарти; почасово заплащане на нощния труд;

Гривни от розова мъниста
изработехи децата и техните
ръководители в ЦОП

училище. Всяка следваща
година все повече ученици
го честват, идвайки в училище с розови тениски и
дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на

Събитието в Центъра за
обществена подкрепа...

М

естната комисия за
борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните в Тутракан
проведе интерактивен урок
в Центъра за обществена
подкрепа (ЦОП) по повод
Световния ден за борба с
тормоза в училище.

Освен децата от Центъра за обществена подкрепа,
в урока взеха участие и
деца от Центъра за настаняване от семеен тип
- Тутракан и Центъра за
настаняване от семеен
тип - Малък Преславец, информира секретарят на Комисията Тодорка Ангелова.

...в СУ "Йордан
Йовков"-Тутракан...

достави тематични материали за този ден на
всички училища в общината
- стикери, балони, плакати
и мъниста. Децата написаха своите послания върху

в едно училище в Канада.
През 2008 г. премиерът на
Британска Колумбия обявява този ден от февруари
за ден срещу тормоза в

допълнително заплащане
за медицинските сестри,
които работят в спешните
отделения и в отделението
по интензивно лечение и
анестезиология; разписване на Колективния трудов
договор; възможност за
регламентиране на сестринския труд, както и
промяна в категорията на
труд, която в момента е
трета категория.

...и в СУ "Христо
Ботев"-Тутракан

розовата фланелка“. Скоро
инициативата се подема
и от хиляди училища по
целия свят. За първи път в
България се отбелязва през
2012 г.
“
ТГ”

общество
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Да живее България!

Калина ГРЪНЧАРОВА
тържествена заряпроверка бе отбелязан
Националният празник
на България в Тутракан. Гости на празничното събитие
бяха народните представители Александър Сабанов
от Коалиция "Обединени
патриоти", Стоян Мирчев
от БСП, проф.д-р Иван Гаврилов - почетен гражданин
на Тутракан, проф. Лука
Велчов - генерален секретар
на Демократичния съюз на
българите в Румъния, д-р
Анатолий Кънев - почетен
гражданин на Тутракан и
председател на КПД "Родно Лудогорие", подполк. Борислав Калчовски - от Военна академия "Г.С.Раковски",

С

подполк. от запаса Димитър
Трендафилов - бивш началник
на Военно окръжие-Силистра, полк. от запаса Николай
Николов - бивш командир на
45-та Тутраканска корпусна

артилерийска бригада - Търговище и председателят на
Общински съвет-Тутракан
Данаил Николов.
Тържеството бе открито
с изпълнение на песента
"Кой уши байрака" от Елица
Камбурова и ВГ "Щурчета",
а присъстващите бяха поздравени от кмета на общи-

задружни усилия. Да застанем зад онези национални
и местни каузи, които ни
обединяват и ни показват,
че проблемите, които ни разделят са по-малки и преходни
от големите цели.
Нашите наследници трябва да знаят и тачат спомена за славните бойци и

на Тутракан д-р Димитър
Стефанов.
"Нека в тези тържествени
мигове да не бъдем обърнати
само назад - към миналото,

революционери, които чрез
своята преданост и нечувано себеотрицание отдадоха
живота си в името на Родината и нейната свобода.
Всяко кътче на страната
ни носи спомени за героизма,
храбростта и себеотрицанието, както на поколения
български възрожденци, така

а добре да помним посланията, заветите на Апостола,
на революционерите, на
възрожденците. Защото
много от тях са валидни и
днес - изтъкна в словото
си д-р Стефанов. - Валидна
е идеята за чиста и свята
република, за една държава,
в която "всички вери и народности да живеят в мир
и братство". Нека не забравяме и друго едно велико
послание на Апостола - че
всичко можем да постигнем
като резултат от нашите

и на поборници и опълченци,
след които и 30 тутраканци,
сражавали се в Руската-турската освободителна война.
Днес на националния ни
празник, нека засвидетелстваме своята безгранична
синовна почит и уважение
в името на една силна и
щастлива България, пожелавайки си мир и ясно бъдеще!
Дължим го и на нашите деца,
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които един ден, също като
нас, ще могат свободно да
извикат: "Да живее България!".
Поздравление за празника
поднесе и проф.д-р Иван
Гаврилов, който дари на музея две исторически карти
и финансови средства за
екскурзия на тутракански
ученици до Букурещ, където
да разгледат паметни мес-

та от българската история.
Поздравителни адреси до
кмета на Общината изпратиха областният управител
Ивелин Статев и от побратимената румънска община
Кирнодж.
На тържеството бяха
връчени юбилейни медали
"100 години Първа световна
война" от Министерство на
отбраната на д-р Димитър
Стефанов, д-р Анатолий
Кънев, полк.Николай Николов,
подполк.Борислав Калчовски, Стоян Великов и Милен
Минков от НД "Традиция", а
Данаил Николов бе награден
с паметна значка "Тутраканска епопея".
Пред паметниците на загиналите във войните тутраканци и на Христо Ботев
бяха поднесени венци и цветя от институции и партии.
Празникът завърши със
заря и концерт на самодейците от НЧ "Н.Й.Вапцаров".

За теб, Българийо свещена...
Н

Представителите на Демократичния съюз на българите
в Румъния водени от главния секретар проф. Лука Велчов
бяха приети от кмета на община Тутракан д-р Димитър
Стефанов и посетиха Мемориален комплекс "Военна гробница - 1916 г." край с.Шуменци

а 3 март т. г.,
по случай Националния празник
и 141-годишнина от
освобождението на
България, рецитал
представиха децатасамодейци към Народното читалище в
с.Зафирово.
В програмата с песни се включи и Вокална група „Младостта
е в сърцата ни".
Приветствено слово отправиха зам.кметът на Община
Главиница Соня Петкова и подполковникът от резерва
Христо Добрев.
В знак на признателност пред паметника
на загиналите за свободата на България в
селото бяха поднесени цветя и венци от
името на Община Главиница, Кметство с.
Зафирово, НЧ "Христо
а теб, Българийо безценна,
на твойте страсти и Ботев - 1901 год. "-с.
Зафирово и ЗК "Ген.
свещена,
на твойта жалост и тегло
покланям песни тъга,
и на венеца мъченишки, Атила Зафиров".
Текст и снимки:
си сега.
на твойте сълзи и
кой грей на твоето
Марияна ЛАЗАРОВА
На твойте рани, кръв въздишки,
чело.
Величка ПЕЙЧЕВА

Н

общество
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Приказки за възрастни

Е

дна притча за тънката граница между свободата и робството, за доброволното
робство, в което всички
ние участваме. И която
звучи повече от актуално
в днешния ден.
Някога живял един фараон.
- Вижте - казал фараонът един ден на своите
жреци - тези дълги върволици от роби, които носят
камъни. Винаги сме смятали, че колкото повече роби
имаме, толкова по-добре
за нас. Но всъщност те
ни струват немалко, а не
работят достатъчно. Охраняват ги огромен брой
войници, но колкото повече
роби имаме, толкова поголяма е опасността от
бунтове и толкова повече

трябва да засилваме охраната. Освен това, трябва
да ги храним добре, за да
могат да вършат тази
тежка работа. Вижте
колко бавно се движат, а
стражата не прави нищо,
за да ги накара да работят
по-бързо... Но така или
иначе, те са мързеливи и
склонни към непокорство...
Трябва да променим нещо.
Ето какво. Нека утре
преди изгрев глашатаите
разнесат навсякъде указ на
фараона, който гласи следното: „От днес на всички
роби се подарява пълна
свобода. Свалят се оковите ви, а за всеки донесен
камък, ще получавате по
една монета. Монетите можете да обменяте
за храна, дрехи, жилища
и дори дворци. От днес

нататък всички вие сте
абсолютно свободни хора!"
На следващия ден фараонът и жреците отново се
събрали да видят какво се
случва в долината, където
преди това робите носели
камъните. Това, което се
разиграло пред погледите
им ги поразило. Хиляди хора
се надпреварвали да носят
камъни, пот се леела от
тях, а някои носели по два
камъка наведнъж. Част от
предишните стражари на
бившите роби също носели
камъни. Всички се опитвали да пренесат колкото се
може повече, за да получат
мечтаните монети и да
изградят своя нов, свободен и щастлив живот.
Минали няколко месеца
и фараонът продължавал с
любопитство и интерес да

наблюдава какво се случва
с неговите поданици.
А промените били колосални. Част от бившите
роби се обединили в неголеми групи и измислили
технически приспособления, с които да носят
повече камъни, появили се
хора, които вършели разни
услуги, разнасяли храна и
вода.
„Със сигурност ще измислят още нови приспособления... - доволно си
мислел фараонът. - Скоро
ще си изберат и началник,
може би ще си организират и съд... Е, нека си
избират. Сега носят много
повече камъни, смятат се
за свободни, но по същество нищо не се е променило - както и преди, те
носят камъни...

Нови книги
ция в Париж и живее там 25 години, през които общува с легендарни
личности като Ана Ахматова, Владимир Набоков, Борис Пастернак,
Марина Цветаева, впоследствие се установява в САЩ, където преподава
руски език в университета в Йейл. Сътрудничи на литературни списания
Излезе от печат „Желязи пише статии, разкази, новели и романи, предимно биографични, сред
ната жена” – една необиккоито „Чайковски – историята на един самотен живот“, „Бородин“,
новена биографична книга,
„Александър
Блок и неговото време“, „Делото Кравченко – история на
подписана от също толкова
процеса“, „В памет на Шлиман“ и автобиографията „Курсивът мой“.
необикновена писателка.
„Желязната жена“ е биографията на баронеса Мария Закревска Бен„Желязната жена“ (превод: Белла Цонева, 504 стр., цена: 22 лв.) хвър- кердорф – Мура, издадена за пръв път в Ню Йорк през 1981 година със
ля светлина върху личността и съдбата на загадъчната Мура, неслучайно знаменателен успех!
наречена от авторката „желязната жена”. На Запад я спрягат като „руската миледи“ и „червената Мата Хари“ (в книгата това е само загатнато, но
днес е установено, че наистина е била двоен агент – съветски и британски). Далеч по-интересни обаче както за авторката, която я е познавала
лично, така и за читателя, който ще я опознае чрез тази книга, ще бъдат
връзките й с британския дипломат, агент и мемоарист Робърт Локхарт, с
руско-съветския писател Максим Горки и с английския фантаст Хърбърт
Уелс. Превърнала се в бестселър навсякъде, където е издавана, тази
обсебваща биография е изключително свидетелство, подкрепено с
много документи, за цяла една епоха от световната история: за Първата
световна война, Октомврийската революция и отношението на Европа
към нея, за драматичната действителност в Съветска Русия, за живота
на руските емигранти, без да забравяме майсторски описаните образи
на Локхарт, Горки, Уелс и цяла поредица други исторически личности.

Желязната жена

Нина Берберова (1901-1993) емигрира след Октомврийската револю-

"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, 10:30,
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 - 23:10, 01:00, 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

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

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079
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В ход е утвърждаване на ДПП в
училищата в област Силистра
заседателната зала на
Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Комисия по
заетост към Областен съвет за
развитие, като нейната работа
бе председателствана от Илиян
Великов – заместник-областен
управител. Съгласно дневния
ред бе разгледано за съгласуване от страна РУО на МОН
предложението за държавен
план прием в училищата в областта след 7 клас, за да постъпи
в Министерството, където ще
бъде докладвано на 6 март, след
което предстои утвърждаване на
регионално ниво.
И.д. началник на РУО на
МОН Марин Ботев представи обобщената картина, след
проведените съгласувателни
срещи с директори на училища,
общински администрации и
след проведената в Областна
администрация специализирана среща с представители на
различни бизнес организации,
както и на основание на направените анализи.
Предложението: прием на
прогноза от 805 ученици в 36 паралелки в 18 училища в областта
(плюс Спортно училище „Дръс-

В

тър“), от които 21 са професионални в 8 области(най-много
в сферите селско стопанство и
техника, най-малко – изкуства
(0,5) в интериорен дизайн).
От тях 17 от паралелките са в
9 училища в областния град
Силистра.
В сравнение с м.г. броят на
паралелките е с две повече. В
предложението е взето предвид
и миналогодишното постановление за т.нар. защитени
професии и други в недостиг.
Така става ясно, че 8 са новите
специалности, както и дуалната
форма на обучение в предложението за прием, а 3 са паралелките в 3 училища в задочна
форма.
Предложението бе прието,
като от членовете на Комисията
1 се въздържа и 1 гласува против. Своите съображения, вкл.
и несъгласия по предложението
на принципна основа, изказаха
представители на СБУ, Силистренска търговско-промишлена
палата, Камара на строителите
и др. Аргументирана подкрепа
изразиха представители на общините Силистра и Дулово, на
Държавен фонд „Земеделие“ и
др. от присъстващите.
“ТГ”

29 април - 1 май 2019 г.

Априлска Епопея
Маршрут: Калофер - Карлово Копривщица - Оборище - Панагюрище
Програма
I ден - 7:30 - Отпътуване за Калофер с посещение на Национален
музей „Христо Ботев” - възможност за обяд. Отпътуване за Карлово
- посещение на Национален музей “Васил Левски”. Настаняване в
хотел в района. Нощувка.
II ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица - Разходка в
архитектурно-исторически резерват - град Копривщица. Възможност за обяд. Посещение на местността Оборище - отпътуване с
автобус до хижа "Оборище", след което пеш до паметника в местността по приятна туристическа пътека /около 1 км/. Тук, през 1876
г., се провежда първото в историята на България Велико Народно
събрание, на което се взема решение за обявяване на Априлското
въстание. Целта на въстанието е да освободи българските земи
от продължаващото пет века османско владичество. Разходка в
Панагюрище - възможност за посещения на исторически музей с
различни експозиции с обходни билети /не са включени в пакетната
цена/ . Завръщане в хотела. Нощувка.
III ден - 8:00 - Закуска. Отпътуване за Копривщица или Панагюрище, за да наблюдаваме възстановката на събитията от Априлската
епопея на площад „20 април" в Копривщица или Военно-историческата възстановка „Мъжество и саможертва - Панагюрище‘1876“.
Отпътуване за Тутракан.
Цена: 159 лв.
Бележка: Програмата може да претърпи промени в последователността си, тъй като към момента на нейното изготвяне не са обявени
празничните програми на общините Копривщица и Панагюрище.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3 *, водач и “Снимка за спомен” - колаж от
снимки от екскурзията.
Цената НЕ включва:
- входни такси Панагюрище: за посещение на зала трезор
"Панагюрско златно съкровище"; експозиции "Археология", Дудекова къща, в която е представена етнографска експозиция,
показваща възрожденския градски бит на панагюрци от втората
половина на XIX век; макет на Панагюрска занаятчийска чаршия;
експозиция"Априлско въстание: за учащи и пенсионери - 3 лв.,
възрастни - 6 лв.
за посещение само на къща - музей "Райна Княгиня" - учащи - 1
лв., възрастни - 2 лв
- Копривщица - цена на билет за посещение на един музей - 4 лв.
възрастни/2 лв. ученици, обиколен билет за посещение на шестте
музейни къщи - 6 лв. възрастни/3 лв. Ученици
- Нац. музей "Христо Ботев" в Калофер - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 1 лв.
- Нац. музей “Васил Левски” в Карлово - възрастни - 3лв., за
учащи и пенсионери - 2 лв.
За записвания: Анастасия ЯКОВА,
тел. 0866 65890, GSM: 0887 553884 и 0895 425453

и още нещо...
сМЯХ

Американец: - При нас когато
минава Тръмп, всички псуват, плюят, хвърлят развалени плодове..
Руснакът: - При нас като минава
Путин, всички пикаем върху него!
Американецът: - Аз малко преувеличих - псуваме под сурдинка,
плюем настрани и като хвърляме,
гледаме да не улучим.
- Руснакът: - И аз преувеличих
малко. Пикаем, ама не си сваляме
гащите.

Събрахме се, значи, петима мъже
и пет жени в една стая. Угасихме
лампата, всички се съблякохме…
- И какво?
- Ами нищо - всеки си стои до
дрехите и ги пази. Крадлив народ
сме, ей…

Седи си жена у дома, на вратата
се чука. Отваря, а пред вратата мъж с кофа лайна, лисва я на килима и многозначително й намига.
- Какво правиш, бе? - попитала
- Докторе, падна ми една кутия жената.
на главата.
- Аз съм продавач на прахосму- Какво имаше в нея?
качки Rainbow. Ако с тая прахо- Нищо!
смукачка до 10 минути не изчистя
- А в кутията?
килима като нов, ще изям лайната.
- Нещо кетчуп, майонеза искаш ли?
- Защо?
В бар влиза мъж с пушка.
- Нямаме ток.
- Кой е спал с жена ми?
От дъното на бара се чува глас.
- Защо французите обичат да
- Нямаш толкова патрони, пич!
ядат охлюви?
- Защото мразят бързата храна!
- Докторе, искам да ме заразиш
с неква... ама, много страшна веГаджето ми иска да я заведа
нерическа болест.
някъде, където готвят директно
- Ти, добре ли си, бе?!
- Глей са... ти, като ме заразиш пред теб и правят чудеса. Заведох
мене, аз ше зараза жената. Жената я на дюнер...
ше зарази попа, попа - попадията,
Две съседки си говорят:
попадията - кмета, кмета - кмети- Не мога да си намеря партньор
цата, а кметицата - горския... ше
в живота, Марче, и това е!
ми бие той на мене кучето!
- Как да не можеш! То е като
Двама цигани си приказват за пътуването с градския транспорт
- чакаш, чакаш твоя номер, пък
секс, и единият вика:
- Абе ти чувал ли си за групов накрая се качваш на който дойде!
- Как тъй, после какво ще правя?
секс?
- Ами, прекачваш се! Какво
- Не, какво е това?
- Ами ние веднъж опитахме… толкоз...
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Забавна астрология
Риби
Родените под тази зодия трудно се задържат на
едно място. Духовни са, постоянно търсят нещо,
което да ги балансира емоционално. Често правят
компромиси за сметка на собствения си комфорт.
Какво още не знаете за представителите на зодия
Риби? Ето няколко техни отличителни черти:
1. Рибите имат голямо сърце и много любов, която да дадат на
света. Те са състрадателни и откритото им сърце им позволява да
видят най-доброто в хората.
2. Ако има представители в зодиака, които носят в себе си позитивен
дух, то това са родените под знака на зодия Риби.
3. За тях е много важна личността, която се крие зад образа.
4. Рибите са невероятно интуитивни и следват инстинктите си. Неща,
които другите биха пропуснали, те винаги ще забележат.
5. Рибите предпочитат качеството вместо количеството, когато става
дума за приятели. Не губят време, опитвайки се да поддържат много
повърхностни приятелства.
6. Винаги кроят планове, които задължително следват.
7. Рибите също като Близнаците са непоправими романтици. Те
обичат и искат да се чувстват специални, но също така знаят как да
накарат и любимия човек да се чувства специален.
8. Със сигурност сте забелязали, че представителите на тази зодия
са енигма.
9. Те са дълбоко емоционални създания. Преживяват интензивно
събитията, били те добри или лоши. Настроенията им могат да се
променят като вятъра.
10. Родените под този зодиакален знак имат способността да прозират истинските намерения на хората, тъй като са много аналитични.
11. Рибите са изключително приспособими и могат да се справят
с всички типажи хора. В състояние са да намерят обща среда с почти
всеки, което кара хората да се чувстват комфортно и спокойно.
12. Друга тяхна отличителна черта е щедростта им.
13. Въпреки многото си положителни качества Рибите биха могли да
бъдат и доста нерешителни. Понякога се нуждаят от съвет от приятел,
за да вземат окончателно решение.
14. Рибите жадуват за силна и здрава любовна връзка, но невинаги
намирането на подходящ партньор е толкова лесно за тях. Понякога
могат да изпитат и несигурност в себе си, страх от отхвърляне.

Сканди

СУДОКУ
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Изкупува земеделска земя в област Велико
Търново, Русе, Плевен, Силистра. Най-добри
цени. Изготвяне на документи.
Телефони за контакти:
0899 192 816 - Димитрова;
0892 292 600 - Караилиев

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

На самодейците - с любов!
Награди получиха и дългогодишните самодейци Радка
Маринова от с.Белица, Елена
Василева от с.Шуменци, Дечка
Игнатова и Станка Тодорова
от с.Варненци, Величка Димитрова от с.Старо село, Мария
Стефанова от Тутракан, Керана Радева от с.Нова Черна
и Надежда Добрева от с.Цар
Самуил.
най–възрастен самодеец:
С грамоти бяха наградени и
музикантите, които работят със
самодейните състави - Стоян
Дечев, Айдън Моролу, Георги
Иванов и Веселин Стоянов.
За активна дейност бяха
отличени и библиотекарите,
които са неразделна част от
Калина ГРЪНЧАРОВА
а 1-ви март, когато всички закичваме червено-белите мартеници,
хората, на които песента и танца
са в сърцето и душата и по тази
причина им се посвещават
участвайки в различни самодейни формации в българските
културно-просветни институции

инициатива на секретаря на НЧ
"Възраждане - 1940 г." в Старо
село Светла Коева, която в хода
на подготовката среща подкрепата и съдействието от всички
читалища. Община Тутракан ги
подпомогна с осигуряването на
транспорт.
Задължително отбелязваме,
че дрескодът бе национална

празнуват Деня на самодееца.
В Тутракан, за първи път, точно на този празничен ден среща
си дадоха самодейците от цялата община.Тя е организирана по

приятел на Тутракан - Красимир
Узунов - Поручика.
Гости на празника бяха кметът д-р Димитър Стефанов,
който поздрави всички, Данаил Николов - председател на
Общинския съвет, зам.-кметът
носия.
Петя Князова-Василева и дирекСъбитието започна с химна на торът на Дирекция "ХуманитарБългария и минута мълчание в ни дейности" в общинската адпамет на големия родолюбец и

читалищата - Стефка Капинчева от Тутракан, Анелия Ангелова от с.Старо село, Силвия
Петрова от с.Белица и и Стефка
Василева от с.Цар Самуил, на
която тази година й предстои
пенсиониране.
Поздравления и грамоти
имаше и за секретарите на

министрация Стефка Станкова.
За принос и запазване на
българския фолклор и традиции те връчиха Грамоти и
награди на самодейците. Отличени бяха Николинка Жекова и
Тодорка Петкова от с. Белица,
Десислава Йорданова,и Гинка
Стефанова от с.Шуменци, Теменужка Петкова и Дамянка
Райчева от с.Варненци, Величка Енева от с.Старо село,
Елица Камбурова от Тутракан
и Надежда Добрева от с.Цар
Самуил

читалищата.
Кметицата на с.Шуменци
- Калина Михайлова, също
поздрави самодейците и им
връчи по една ръчно изработена мартеница.
Срещата на самодейците бе
предшествана от тържествен
концерт в залата на тутраканското читалище посветен
на Националния празник на
България. В него участваха
всички състави на културната
институция.

Н
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Фризьорски салон "Guli Style"
Тутракан, ул."Ана Вентура" №8

Подстригване мъжко и дамско, боядисване,
кичури омбре, козметични процедури и грим!
Работно време:

За записване:

понеделник – петък:
10:00–18:00 ч.
събота: 10:00–14:00 ч.

GSM: 0894 552 143
Гюлбин К.

загадки за ума
1. Един мъж живее на 17-я етаж. Той ползва асансьора
само когато навън вали или когато един от съседите
му се вози заедно с него. Ако навън е слънчево или е
сам, мъжът слиза на 9-я етаж. Изминава останалото
разстояние пеша. Защо?
2. Ако вали в 24:00 часа през нощта, можете ли да
очаквате слънчево време след 72 часа?
3. Карат няколко души да скочат върху молив на пода,
но никой не успява да го направи. Защо?
4. Как можете да хвърлите тенис топка така, че тя
да се върне при вас?
5. Виждате момиче, което седи. Вие обаче не можете
да седнете на нейно място, дори и тя да стане. Каква
е причината?
6. Един мъж се върти в леглото си и не може да заспи.
Взима телефона, набира номер, изчаква малко, оставя
апарата и заспива. Защо не е могъл да заспи преди това?
7. Един хотел има 7 етажа. На партера има четирима
души. На всеки етаж - с двама повече спрямо предишния.
На кой етаж викат асансьора най-често?
8. Компания, произвеждаща маратонки, се сблъскала с
проблем в страната, в която се намирала нейната фабрика. Стоката постоянно се крадяла. Какво направила
компанията, за да предотврати кражбата, без да харчи
пари за охрана?
9. Кога гледаме към числото 2, но казваме „10“?
10. Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Уилям Шекспир,
Лудвиг ван Бетовен, Наполеон Бонапарт и Нерон - кой
значително е различен от останалите?
11. Малките пациенти в една детска болница обичали
да си играят с очарователни плюшени мечета. Децата
харесвали толкова много играчките, че ги взимали вкъщи
с тях. Как болницата успяла да разреши този проблем?
12. В зората на киното един американски киносалон
започнал да губи пари. Зрителите се ядосвали на дамите, които отказвали да свалят шапките си в залата и
по този начин закривали екрана. Кое е най-евтиното и
ефективно разрешение на този проблем?
13. На един и същи рафт в кабинета на един учен имало
2 две книги една до друга. Едната била 230 страници,
а другата - 325. Колко страници има между първата
страница на първата книга и последната страница на
втората книга?
Отговори от миналия брой: 1. Пътят, 2. Царевицата,
3. Ехото, 4. Марката, 5. Свещта, 6. Нагоре, 7. Името, 8.
Може. Спи през нощта, 9. Пътят, 10. Може. Глава лук.

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден ден
и да почерпят:

8 март - Иванка ДОНЧЕВА, Кмет на с. Сокол, община
Главиница
10 март - Анка АНДРЕЕВА, гр. Тутракан
10 март - Маринка АНГЕЛОВА, ВГ "Северина", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
10 март - Айсун КОШУДЖУ, Нач.-отдел "Устройство
на територията", Община Главиница
11 март - Борислав ПЕТКОВ, ТС "Борис Илиев", НЧ

"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
11 март - Петранка НИКОЛОВА, Чистач, Община
Тутракан
12 март - Жулвер РЕДЖЕБ, Ст.спец. АФО, Кметство
Зебил, община Главиница
13 март - Петър БОЙЧЕВ, Директор на Исторически
музей-Тутракан

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
Адрес: 7600 гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” №6, ет. 3

тел.: 0887 057 747
e-mail: tgbg@abv.bg
www.glas.tutrakan.org
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