РЕГИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК

и
к
с
н
а
к
а
р
ут

ТУТРАКАН

за общините Тутракан, Главиница, Ситово

Вестникът
е основан през 1962 г.
ISSN 2534-9058

Брой 21

Година LVII

30 май - 5 юни 2019 г.

И в Силистренско -

ГЕРБ е победител на евроизборите
артия ГЕРБ - „Граждани за европейско развитие на България“,
е първа политическа сила
в Силистренска област на
изборите за Европейски
парламент с 12 997 гласа
или 33,11%, съобщиха от
Районната избирателна
комисия.
След тях са ДПС с 12 522
гласа - 31,90%. „БСП за България” печели 7 470 гласа
- 19,03%. След това се нареждат „ВМРО – Българско
национално движение” с 1
637 гласа - 4,17% и „Воля –
Българските родолюбци” с
1262 гласа - 3,22%.

П

885 души или около 2,3%
не са подкрепили никого
в изборната бюлетина. В
Силистренско право на глас
са имали 109 100 избиратели. Гласували са 41 976
от тях.
В община Тутракан с
право на глас са 14 051 избиратели, а са гласували 4
971 или 35,38%. ДПС води
с 1 876 гласа, следван от
БСП - 1 049 гласа, ГЕРБ 908 гласа, ВМРО-БНД - 240
гласа, "Воля" - 134 гласа, Патриоти за Валери Симеонов
- 70 гласа, Демократична
България - 54 гласа, Атана стр. 2

Влади Въргала в Тутракан:

Най-важното нещо е човек да
бъде щастлив!

Училище любимо...
Теодора Атанасова и Християн
Тодоров - Мис и Мистър Бал 2019!

на стр. 5

Калина ГРЪНЧАРОВА
"Възможно ли е животът
на един човек да е по-интересен от сценарий за филм?
Бива ли да се заливаш от
смях, без да има потърпевши? Когато се казваш
Владо, а всички те знаят

като Въргала, всичко е възможно". Всъщност, това са
"Мемоарите на един Въргал"
или истината за Влади Въргала, която той разказа от
сцената в Тутракан.
Владислав Карамфилов
на стр. 3

ултурно-просветно
дружество „Родно Лудогорие“ организира
34-тия национален поход
„По стъпките на четата
на Таньо войвода“.
Инициативата, която е
под патронажа на президен-

та на Република България
Румен Радев и се осъществява със съдействието
на заместник министърпредседателя и министър
на отбраната Красимир
Каракачанов, ще се проведе
на стр. 3

Тръгва Националният поход
"По стъпките на четата
на Таньо войвода"
К

Цена 0.70 лв.

регион
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И в Силистренско -

НОВИНИ
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА 24 МАЙ ИЗПРАТИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ
Областният управител Ивелин Статев поздрави жителите
на област Силистра по случай 24 май. "Уважаеми съграждани, поздравявам Ви с най-българския празник - 24 май - Ден
на българската просвета и култура, и на славянската писменост - безспорното тържество на духа и знанието, на което
сме отредили достойно място в календара от събития, се
казва в Поздравителния адрес. - На педагозите и творците в
различни области пожелавам вдъхновение и вяра, че техният
труд ще бъде забелязан и оценен. Сърдечно приветствам
всички добруджанци, участници в разнообразните инициативи и шествия в деня на празника!"
ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ПО СХЕМАТА ЗА
ЕДНИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ
ДФ „Земеделие“ преведе близо 76 млн. лв. (75 898 249
лв.) по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 57 977 земеделски стопани. Окончателното
плащане е направено след актуализация на данните в
Системата за идентификация на земеделските парцели, на
база подадени възражения и изясняване принадлежността
на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018
г. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани
са декларирали пред НАП.
Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед
№ РД 09-472 от 20.05.2019 г. на министъра на земеделието,
храните и горите. Изчисленията са направени по окончателна
ставка от 195,73 лв./хектар.
С това плащане общо оторизираните средства по СЕПП
за кампания 2018 г. достигнаха 713,5 млн. лв. Още през
декември миналата година земеделските стопани получиха
основната част от плащанията за единица площ в размер
на 634 млн. лв.
КОМПЕНСАЦИИ НА ОВОЩАРИТЕ
ЗА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ
ДФ „Земеделие“ преведе над 3 млн. лв. (3 031 795 лв.) по
схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски
стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната
програма за контрол на вредителите по трайните насаждения
през зимния период“, прилагана през 2019 г. Субсидии получиха 2 959 производители, които отглеждат трайни овощни
култури, ягоди и малини.
Финансовата помощ е до 270 лв./ха с ДДС. Тя покрива направените разходи за зимните пръскания, които се прилагат
в периода след преминаване на студовете до набъбване на
плодните пъпки.
Средствата се изплащат само за препарати, закупени от
лицензиран представител или фирма. Другото изискване е
те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.
Бюджетът по схемата е увеличен с решение на УС на
ДФЗ и за тази година са одобрени общо 5 500 000 лева.
Неусвоеният ресурс ще бъде разпределен през есента.
Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на
земеделските стопани от разпространението на вредители
по трайните насаждения.
ОБНОВЯВАТ АВТОПАРКА НА ПОЛИЦИЯТА

Четири нови леки автомобила от марката „Шкода Рапид“
получи ОДМВР-Силистра. Колите, които са предоставени от
МВР, обновяват автопарка на дирекцията и ще се ползват
от полицейските служители, изпълняващи задължения по
охрана на обществения ред. Две от тях остават в Силистра, по една ще получат районните управления в Дулово и
Тутракан. В близко време се очаква да бъде доставен още
един автомобил от същата марка.
Последното попълнение на автопарка на ОДМВР-Силистра е от 2017 г., когато в него постъпиха пет автомобила „Киа“
за служителите от пътния контрол.
КРИМИНАЛЕ
Взломна кражба от стопанска постройка в село Нова Черна е извършена в нощта срещу 22 май. Противозаконно са
отнети 4 автомобилни гуми, моторна резачка и други вещи.
Образувано е досъдебно производство.
58-годишен шофирал лек автомобил ВАЗ с концентрация
на алкохол 1.91 промила. Той бил засечен вчера по ул. „Ана
Вентура“ в Тутракан и тестван с дрегер. Задържан е за срок
до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство.
Кражба от питейно заведение в село Варненци е извършена в нощта срещу 27 май. Противозаконно се отнети
цигари, алкохолни напитки и хранителни продукти на неустановена към момента стойност. Образувано е досъдебно
производство.

ГЕРБ е победител на евроизборите
от стр. 1 шествия и инциденти.
Създадена е необхока - 34 гласа и Коалиция
димата организация по
за България - 10 гласа.
транспортирането на
Бюлетина с отметка "Не
изборните книжа от избиподкрепям никого" са пусрателните секции до РИК
нали 128 гласоподаватели,
- Силистра да се осъщеста останалите 228 са дали
ви под полицейска охрана.
гласа си за други партии
В звената “Български
и независими кандидати.
документи за самоличХарактерно и за тези
ност” в Силистра, Тутраизбори е, че гласува прекан и Дулово от 21 май до
димно по-възрастното
19:00 часа в изборния ден
население, а младите хора
са издадени общо 17 удосне проявяват особен интоверения за гласуване на
терес.
граждани, непритежаващи
Спокойно и при добър обвалидни лични документи.
ществен ред премина изГЕРБ печелят изборите
борният ден на територив страната с 6,7% преднията на област Силистра.
на пред БСП. Останалите
Няма регистрирани произтри партии, които изпра-

щат свои хора в Брюксел
са ДПС, ВМРО и „Демократична България”. Данните
са на база 95% от избирателните протоколи.
Листата на ГЕРБ, начело
с Мария Габриел, получава
30,9% от гласовете на
българите.
Елена Йончева получава
24,2%. Разликата между
двете партии е малко над
120 000 гласа.
ДПС заема третото
място на изборите. За
партията на Мустафа Карадайъ са гласували 12,3%
от избирателите.
Следват ВМРО и „Демократична България”. С
резултат от 7.8% ВМРО

отново си осигурява представителство в Брюксел
- Ангел Джамбазки, и е с
възможност за втори депутат след прилагането
на системата Хеър-Ниймайер, при която водещ е
методът на най-големия
остатък, който на тези
избори точно ВМРО има.
Свой евродепутат ще
изпрати и „Демократична
България” - Радан Кънев.
До редакционното приключване на броя разпределението на евродепутатските места е следното:
ГЕРБ - 6, БСП - 5, ДПС - 3,
ВМРО - 2 и Демократична
България - 1.
“
ТГ”

Нов проект ще бъде реализиран в Главиница
П

одписан е договор за финансиране на поредното одобрено проектно
предложение на Община Главиница за грижа
на възрастни и хора
с увреждания, информира кметът Неждет
Джевдет. Проектът е
на стойност около 190
хил. лева.
Целева група са минимум 55 лица на възраст

над 65 години с ограничения или с невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.
20 безработни граждани от общината ще
бъдат назначени на
длъжност „домашен помощник”, които след
преминаване на обучение ще се грижат за
поддържане на личната
хигиена и ще обслужват други ежедневни

потребности на нуждаещите се.
Проектните дейности
предвиждат на тези
лица да бъдат предоставени и мобилни интегрирани здравно-социални под формата на
почасови услуги: измерване на кръвно налягане, ЕКГ, проверяване на
кръвна захар, следене
графика за прием на лекарства, предоставяне

на психологическа и мотивационна подкрепа,
консултиране и други
услуги.
Предвижда се също,
закупуване на офис оборудване и транспортно
средство за изпълнение
на проектните цели.
Очаква се дейностите да стартират през
месец август 2019 г.
и да продължат 16 месеца.
“ТГ”

Предстои заседание на Общински съвет-Главиница
О
бщински съвет-Главиница ще проведе
редовно заседание на
31 май (петък) от 14:00 ч.
В предварителния проект
за дневен ред са включени
три точки. Най-напред

ще бъде обсъдено кандидатстването на Община
Главиница за членство в
Сдружение с нестопанска
цел Асоциация "Еврорегион
Данубиус".
Ще бъде разгледано

предложението за подаване на проект "Социално-трудова и здравна
интеграция" към МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа", а също
и допълнена Годишната

програма за управление и
разпореждане с общински
имоти.
Петте Постоянни комисии към Общинския съвет
заседаваха по дневния ред
на 29 май.
“ТГ”

Важна информация от
ДФ "Земеделие" - Силистра
В
ъв връзка с постъпващи запитвания относно
промени в сроковете
за подаване на заявления
по ДПП 2019, директорът на
Държавен Фонд "Земеделие" Областна Дирекция Силистра
- Христина Николова информира, че на 23 май 2019 г. е
приключил срокът за подаване на заявления за подпомагане с директни плащания за
Кампания 2019 без санкция.

Срокът за извършване на
промени без санкция във вече
подадените заявления, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както
и земеделски парцели и/или
животни по заявените схеми
и/или мерки е до 10 юни 2019
г., включително. Крайният срок
за подаване на заявления
и извършване на промени в
подадени заявления за подпомагане със санкция от 1% на

всеки работен ден закъснение
е 17 юни 2019 г. включително.
В резултат на промяната
в крайния срок за подаване
на заявления, настъпват изменения и в периодите на
задържане на животните. За
кампания 2019 по схемите за
обвързана подкрепа, периодът на задържане (80 дни) е от
18 юни до 5 септември 2019 г.
включително, а по схемата за
преходна национална помощ

за овце и кози периодът на
задържане (100 дни) е от 18
юни до 25 септември 2019 г.
включително.
Променя се и датата, на
която кандидатите по схемата
за преходна национална помощ за говеда, необвързана
с производството, следва да
отглеждат 70% от референтните животни в стопанството
си, като за кампания 2019 тя
е 17 юни 2019 г.

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 27 май 2019 г.
1 монтажник, електрооборудване – няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия
– средно образование, редовна смяна;
2 готвачи – основно образование;
7 сервитьори – основно образование;
2 монтажници, изделия от пластмаса - средно образование, редовна смяна;
4 машинни оператори, дървообработване – основно
образование;
1 водач ССМ – основно образование, шофьорски умения
кат.Ткт, Ттм;
1 тракторист – основно образование, шофьорски
умения кат.Ткт;
1 продавач-консултант – основно образование, двусменен режим на работа;

2 общи работници – няма изискване за заемане;
1 лекар – висше образование „Медицина“.
Работни места за младежи до 29 години, разкрити
по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова
възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в
едно направление:
- За обучение по време на работа
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма
изисквания за заемане на длъжността
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.

регион

30.05-5.06. 2019 г.

3

Отчетени положителни резултати Тръгва Националният поход
"По стъпките на четата
от полицейската дейност
на Таньо войвода"
П

оложителни резултати
от полицейската дейност през месец април
2019 г. отчете ръководството
на ОДМВР-Силистра на редовния месечен брифинг, проведен днес с представители
на национални и регионални
медии. С 13.48% е намалял
броят на регистрираните
престъпления, а криминогенната обстановка в областта
остава относително стабилна
и устойчива. Коефициентът
на престъпност през изтеклия
месец е 60.93 престъпления
на 100 000 души, което е с
близо 10 престъпления помалко от същия период на
миналата година.
Като основни непосредствени задачи в предстоящата
дейност на дирекцията областният директор старши комисар Юлиян Караславов открои осигуряването на добър
обществен ред и безопасност
по време на абитуриентските
балове и изборите за членове
на Европейския парламент.
Той увери, че са взети всички
необходими мерки, създадената е оптимална организация и е ангажиран целият

охранителен и оперативен
състав на дирекцията, за да
се гарантира безпроблемното
им протичане.
Според данните от полицейската статистика, представени от заместник-директора
комисар Мартин Недялков,
през месец април т.г. са регистрирани 77 престъпления, а
за същия период на м.г. 89,
т.е. налице е спад с 13,48%.
През периода няма регистрирани умишлени убийства
и грабежи, кражбите са 13,
срещу 12 през април 2018

г., измамите 3, срещу 2 през
април м.г., престъпленията,
свързани с наркотици 10, срещу 9 през предходния период.
През изтеклия месец са
проведени 51 специализирани полицейски операции, издирени са 26 лица, извършени
са 19 проверки на пунктове за
изкупуване на черни и цветни
метали, 18 – на заложни къщи
и 18 на автоморги и депа за
разглобяване на автомобили.
Полицейски служители са
провели 151 срещи с органите
на местното самоуправление

за идентифициране и търсене
на решение на конкретни проблеми, а ръководни служители са осъществили прием
на граждани в 10 населени
места.
От 01 до 30 април т.г. в
Силистренска област са регистрирани 14 пътнотранспортни произшествия, 3 от
които тежки, с 1 загинал и 3
ранени граждани, съобщи
началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Димо
Василев. За същия период на
м.г. автопроизшествията са
били 14, 3 от които тежки, без
загинали и с 4 ранени. През
изтеклия месец са съставени
141 акта и 2472 фиша, 1312 от
които електронни. Наложени
са 73 принудителни административни мерки.
Служителите на „Охранителна полиция“ са реагирали
на 848 сигнала, 86, от които за
нарушения на обществения
ред. Полицейски и младши
полицейски инспектори от
„Териториална полиция“ са
приели 1159 граждани, отработили са 1379 преписки
и са изготвили 202 сигнални
писма.

Влади Въргала в Тутракан:

Най-важното нещо е човек да
бъде щастлив!
от стр. 1 заблуждаваме, че нещо се
променя. Променят се тех- Влади Въргала, гостува нологията, начина на комув крайдунавския град по никация, но хората са си абпокана на общинския кмет, солютно същите, които са
която бе един интересен били и преди 1000 години. И
подарък за просветните и мисля, че най-важното нещо
културните дейци в навече- е човек да бъде щастлив.
рието на 24 май.
В такива моменти, както
Разговорът с него започ- е днешният ден, аз съм
вам с любимия си въпрос:
щастлив. Аз съм щастлив,
- Когато чуете името защото се върнах някъде,
"Тутракан" какви асоци- където виждам нещо. В
ации нахлуват в главата Шумен като отидох - по
Ви?
същия начин, Велико Търно- Дядо ми! На времето, во, Пловдив... Да не говоря
дядо ми - Ганчо Ганев, беше за Силистра, тя ми е едно
шеф на МТС-то тук, в от най-милите неща на ЗеТутракан. В интерес на мята. Има нещо, което ме
истината, в момента, в кара да съм щастлив само
който слязох в Тутракан и от мисълта, че моя живот
видях Дунава, вторачвам се е бил на тези места. Тогава
в него и изведнъж ставам събитията и случките не са
на 6 години. А като влязох били по-различни отколкото
в Общинския център за из- са сега. Нищо не зависеше
вънучилищни дейности пред от нас, когато бяхме деца
мен изплува табелата на и щастливи, а сега просто
залата в Силистра, където зависи от нас и затова се вам смислен, защото това,
репетирах с хор "Дунавски чувстваме напрегнати. Но което работя, ще има някаславеи".
тази вечер имам отговорно къв смисъл.
Прочее, не бива да се мероприятие и аз се чувст- Как се справяте с фалшивите новини за персоната си?
- Четох в интернет, че
съм спрял цигарите и ходя
да купувам цигари на Джани, момичето, с което сме
заедно. И, че аз не пуша,
но тя като пуши на мен не
ми пречи и т.н. Това не е
вярно! Ако ме види някой,
че пуша, защото аз не пия
алкохол, но пуша цигари, ще
каже: "Ти що лъжеш, че си
спрял цигарите?". Виждате
ли каква демагогия, в какво
време на подмяна живеем? След моя 50-годишен
юбилей, всички ми казваха
равносметка да правя. Аз
не знаех, че трябва да

от стр. 1 Попово.
Историята на бойния път
от 30-ти май до 2-ри юни. на четата е следната: на
Походът е залегнал в 17 май 1876 г. 28 четници,
националния календар на водени от 30-годишния, роМинистерството на обра- ден в Сливен, Таньо войвода
зованието и науката и се (Таньо Стоянов Куртев),
реализира и благодарение преминават Дунав при тутна общините и музеите в раканското село Пожарево.
градовете Тутракан, Си- Четата е втората, образулистра, Исперих, Разград вана от българската емии Попово.
грация в Румъния и по идея
В събитието се пред- на самия Христо Ботев.
вижда да се включат акад. Формированието на поета
Георги Марков и проф. Хрис- и революционер е трябвато Матанов като научни ло да действа в помощ на
консултанти, както и Те- Врачанския революционен
одосий Спасов и неговата окръг, а четата на Таньо
група, които ще изнесат войвода в подкрепа на Сликонцерт в гр.Исперих. Об- венския революционен окръг
щият брой на участниците за подсилване на въстаниесе очаква да надвиши 450. то и създаването на север
Походът ще бъде открит от Балкана на свободна
днес - 30 май, в 8:00 ч. пред територия. Бойният път
паметника на Таньо войво- на четата продължава 11
да в Тутракан.
дни, преминава покрай 28
В 9:00 по централната селища на Лудогорието
улица "Трансмариска" ще и Поломието и през три
започне преглед на маршо- битки - при днешното села
вата и патриотична песен, Ломци, на хълма "Припека"
който ще продължи с шест- край Светлен и последното
вие и поднасяне на цветя на "Керчан баир", в което е
пред паметниците на Васил разбита, а Таньо войвода
Левски, Панайот Хитов, е убит.
ген.Пантелей Киселов и на
Точно на Керчан баир, по
загиналите във войните.
традиция, ще бъде отдаИ тази година ще бъде дена почит на воеводата
инсценирано слизането и неговите четници, ще
на четата на българския бъдат поднесени венци и
бряг край с.Пожарево, а цветя на паметника в знак
след това в местността на признателност.
"Антимовско ханче" ще се
В края на похода, тутрапроведе състезание по во- канските участници - Меенна подготовка.
мориалната чета "Таньо
По време на похода е войвода" и блокът на депредвидено да бъдат про- войките, ще бъдат посрещведени прегледи на маршо- нати в Тутракан на 2 юни
вата и патриотична песен от 17:00 ч. в парк "Христо
още в Исперих, Разград и Ботев".

Архипастирски благослов
за жителите на с.Черногор

правя равносметки, но щом
хората казват, се замислих.
В един момент си дадох
сметка, че моят живот е
бил много интересен, като
един сюжет на филм, и реших, че ще е много правилно
да го разкажа, защото за
мен хората знаят от това,
което пише във вестниците, а 75% не е така. Ако
е интервю, което аз съм
дал, там се казва нещо.
От всичко друго, което
съм прочел за себе си, само
името ми е вярно. Така че
"Мемоарите на един Въргал"
е истината за Въргала и
времето, в което е живял,
неговите случки, събития
и личности, и тук-таме
някой извод. Преди всичко,
е забавно.

а 25 май 2019 г. Негово Високопреосвещенство Русенски
митрополит Наум посети
с. Черногор, Тутраканска
духовна околия, където
отслужи света литургия в
храм „Св. вмчк Николай Нови
Софийски”. На архиерея
съслужиха: ик. Васил Василев, ик. Михаил Михайлов,

Н

свещ. Йордан Йорданов,
енорийски свещеник, свещ.
Йордан Куцаров, свещ. Йордан Тонков и дякон Росен
Георгиев.
Владиката произнесе проповед и насърчи християните да бъдат все така
грижовни стопани на Божия
дом, който поддържат с
любов и отдаденост.

общество
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Празнично ехо
В Тутракан:
реди повече от век и половина 24 май започва
да се отбелязва съвсем
спонтанно - истински, с вяра и със
сърце. Той се превръща в най-българския празник, в символ на националното ни обединение около
духовността, знанието и културата.
Безсмъртните слова на Стоян
Михайловски и мелодията на Панайот Пипков и до днес изправят
на крака българи от всички краища
на Родината и на света, и карат
сърцата ни да туптят гордо.
По случай Деня на българската
писменост, просвета и култура,
Община Тутракан и тази година
връчи своите Годишни награди
на изявени дейци в областта на
просветата и културата. На церемонията проведена в залата

П

на местното читалище, те бяха
поздравени от кмета д-р Димитър
Стефанов, който връчи наградите.
В Направление „Образование и
наука”, Категория „Предучилищно
образование” бяха номинирани
Соня Николова Пенева - учител
в ДГ „Патиланчо”, Десислава
Петкова Денева - старши учител
в ДГ „Славянка” и Виолета Стефанова Илиева - старши учител,
ДГ „Полет”.
За високи постижения и издигане авторитета на община Тутракан
в сферата на образованието Наградата бе присъдена на Виолета
Стефанова Илиева.
Номинираните в Категория „Начално образование” бяха Гюлнар
Назмиева Адем – старши учител в
ОУ „Стефан Караджа” - с.Цар Самуил, Маргарита Недева Иванова
- старши учител в ОУ„Св.Св. Кирил
и Методий” - с.Нова Черна, Мария

Петкова Тодорова - старши учител
в СУ «Йордан Йовков» и Тодорка
Георгиева Карастоянова - зам.директор на СУ „Христо Ботев”.
Наградата бе връчена на Маргарита Недева Иванова, а Специална
награда на Община Тутракан в
сферата на образованието бе
присъдена на Тодорка Георгиева
Карастоянова.
В Категория „Основно образование” бяха номинирани трима
учители - Кристина Милкова
Георгиева - учител в ОУ „Свети
Свети Кирил и Методий” - с. Нова

30.05-5.06. 2019 г.

В Направление „Изкуство и
култура", съответните институции бяха номинирали петима
свои представители - Антония
Камбурова - ръководител на
Вокална група „Щурчета”, НЧ
„Н.Й.Вапцаров-1873”, Тодорка
Крумова Владимирова - председател на Читалищното настоятелство
на НЧ „Васил Йорданов-1942 г.” в
с. Нова Черна, Доротея Константинова Бальовска - ръководител
на Общински център за извънучилищни дейности, Георги Пламенов
Митев - археолог, Исторически

Награда за Росица Кичукова

противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
връчи своята награда на обществения възпитател Емилия Николова

ляризиране на историята, културата и живота в гр. Тутракан и
общината бе присъдена на Калина
Грънчарова - главен редактор на

Шарбанова.
За първи път, откакто Община
Тутракан отличава дейци за 24
май с подобни награди, бяха отличени и местните медии. Специална награда на Кмета на Община
Тутракан д-р Димитър Стефанов
за медийно отразяване и попу-

в. „Тутракански глас” и Тамара
Спасова - главен редактор на в.
„Напредък”.
В края на церемония Владислав
Карамфилов - Влади Въргала
представи за всички "Мемоарите
на един Въргал".

Доротея Бальовска получава своето отличие

Награда за инж.Снежана Данчева

В Главиница:
а пореден път Община Главиница организира традиционния
коктейл по случай 24 май
- Ден на българската писменост, просвета и култура. На събитието бяха
поканени и присъстваха
140 учители и културни
дейци от цялата община.
По повод празника, Неждет Джевдет - кмет на
Община Главиница поздрави всички учители,
културни дейци и гости.
И тази година бяха връчени награди за висок
професионализъм, заслуги
Награда за Айлер Мустафа
и принос в развитието на
образованието - „Учител
Юлвие Тасин Мусин-Хюна годината” в няколко сеин получи приз "Учител
категории.
на годината в детска гра-

З

"Читалище на годината" -

НЧ "Отец Паисий - 1948 г.", с. Богданци

Черна, Росица Стоянова Кичукова - главен учител в СУ „Христо
Ботев” и Марияна Петкова Йорданова - старши учител в СУ «Йордан
Йовков».
Наградата получи Росица Стоянова Кичукова.
В Категория „Средно образование” двете номинирани от своите
колеги - Вероника Димитрова
Атанасова - учител в СУ «Йордан
Йовков» и инж. Снежана Иванова
Данчева - старши учител в СУ
„Христо Ботев” си поделиха Голямата награда.

музей и Айдън Айлядин Моролу,
музикант, корепетитор в ,,НЧ
„Възраждане-1940”, с. Старо село.
Награда за принос в развитието на музикалното изкуство и
доказан авторитет сред обществеността получи Доротея Бальовска,
а наградата за принос за съхраняване на народното творчество и
създаване на съвременни форми
за представяне на изкуството и
дейностите на културата и провокиране интереса на младите хора
- Тодорка Крумова Владимирова.
Местната комисия за борба с

дина", Димитричка Иванова Петрова - "Учител
на годината в начален
етап", Румянка Георгиева
Гълчавова - "Учител на
годината в прогимназиален етап" и Айлер Метин
Мустафа - "Учител на

се връчи и приз за „Найдългогодишен читалищен
секретар“ - на Айри Бейтула от НЧ „Бъднина 1941 г.“, с. Бащино.
С букет от стихотворения, песни и танци децата
от ДГ ”Св. Св. Кирил и

Отличие за Румянка Гълчавова
Димитричка Петрова

годината в гимназиален Методий” и ученици от СУ
етап".
”Васил Левски”, гр. Гла- присъстващи гости на
Отличените получиха виница поздравиха всички празничния коктейл. “ТГ”
плакети, грамоти и цветя от зам.-кмета Соня
Петкова и началника на
отдел "Хуманитарни дейности" Мюмюне Хаккъ.
Поздравителни адреси
и букети бяха връчени на
пенсионирали се учители
през учебната 2017/2018
г. 2018 г. в СУ „Васил Левски“ гр. Главиница. Това
са Данка Милчева, Иванка
Дончева и Лиляна Ганева.
За принос в културно
развитие на общината,
с плакет „Читалище на
годината“ и грамота бе
отличено НЧ „Отец Паисий - 1948 г." в с. Богданци.
За втора поредна година

“ТГ”

Кметът Неждет Джевдет
поздрави учителите и
културните дейци

Юлвие Тасин

общество

30.05-5.06. 2019 г.

Училище любимо...

Калина ГРЪНЧАРОВА
а, не за всеки училището е любимо,
защото трябва труд
и воля, за да постигнеш
отлични резултати. Знания,
които в живота напред са
много необходими. Но, на 24
май училището е любимо.
Тогава звучи "Върви, народе възродени", всички са
празнично настроени, първокласниците завършват
първата школска година, а
абитуриентите броят от 1
до 12 - те са на финалната

Д

права.
И тази година обстановката в училищата беше
такава - празнична. В СУ
"Христо Ботев", СУ "Йордан Йовков" и ОУ "Стефан
Караджа" в с.Цар Самуил,
учениците и учителите
бяха поздравени от кмета на община Тутракан
д-р Димитър Стефанов и
председателя на Общин-

ле по централната улица
"Трансмариска", където
гражданите освен, че с
любопитство оглеждаха
тоалетите им, ги поздравяваха искрено.
Коктейлът се проведе
в ресторант "Рио". Тук
общинският кмет също ги
поздрави и им връчи награди
- плакети и грамоти. Найнапред - за отличен успех!
От СУ "Христо Ботев"
това са Михаела Валентинова Иванова, Християна
Йорданова Йорданова, Стефани Станимирова Маринова, Теодора Любомирова
Николова, Мирела Генадиева

Празничната вечер премина с много музика и танци и
разбира се, с импровизиран
конкурс за Мис и Мистър
Бал. Теодора Атанасова се
окичи с короната Мис Бал, а
Християн Тодоров - Мистър
Бал. И двамата са бъдещи
студенти в Технически университет - Варна.
Тези дни един виц е много
популярен из социалните
мрежи: "Новият сайт за
запознанства на завършващите абитуриенти вече
се казва jobs.bg". Може би
част от тях наистина ще
го потърсят, но друга част
ще продължи образование-

ския съвет - Данаил Николов. Учениците от ОУ "Св.
Св.Кирил и Методий" в с.
Нова Черна този път честваха празника на българската писменост, просвета и
култура в старата столица
Плиска. Пътуването им
бе осигурено от Община
Тутракан като подарък за
120-годишния юбилей на
школото.
Отличниците в трите
общински училища бяха
наградени, а техните ро- Илиева, Ипек Бурхан Ибрям, то си в български и чужди
дители поздравени. И на Несрин Нермин Сароолу, Ни- университети. Да им пожеколет Валентинова Марино- лаем успех!
ва, Таня Юлиянова Тодорова
и Мартина Браткова.
Отличниците от СУ "Йордан Йовков" са Петя Светославова Слободанова, Александра Димитрова Гогова,
Теодора Николова Атанасова, Ванина Валентинова Димитрова, Даяна Златкова
Тодорова, Денислав Емилов
Василев и Габриела Петрова Косулиева.
За високи постижения в
спорта награди получиха
Николай Иванов Иванов
- национален шампион по
водомоторен спорт, Елбин
Елиман Ферад - републикански шампион по канадска борба, Айхан Айджан
Нешели - канадска борба
финала - абитуриентите и Александра Димитрова
преминаха под цветните Гогова - тенис на маса.
венци с пожелания за спеВ областта на танцовошен старт в живота.
то изкуство бяха отличени
Във вечерните часове Теодора Николова Атанаследва другото събитие сова, Вилияна Валентинова
- традиционен коктейл за Иванова, Михаела Валенабитуриентите, който тинова Иванова, Теодора
дава за тях кметът д-р Любомирова Николова, ХрисДимитър Стефанов. Той тияна Йорданова Йорданова
се предхожда от дефи- и Искрен Николаев Иванов. Абитуриентите-отличници от Випуск 2019!

Най-добрите абитуриенти-танцьори!

Абитуриентите - спортисти!
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В гнездото на българския патриотичен дух
и самоотверженост
Продължение от миналия брой
Анастасия ЯКОВА
порядъка на значимите
дестинации разгледахме
и Лютовата къща. Днес
къщата е Етнографски музей.
Богатият дизайн на всяко помещение с уникални фрески навяват
буржоазна атмосфера. Мебелите
и тоалетите са донесени от далечната Виена. Най-впечатляващ
експонат е ароматизаторът-фонтан за освежаване на въздуха. И
сега е запазен на втория етаж на
красивата къща.

В

В Копривщица посетихме и
къщата на българския поет от поновото време Димчо Дебелянов.
В зацветеният двор ни посреща
скулптурата на чакащата майка на
поета. Димчо е роден в Копривщица в уютната къща, също в стила
на времето. Бащата умира рано и
Димчо се преселва в Пловдив. Там
започва с първите издания. Пише и
сатирични творби под името Амер.
В къщата са подредени всички
негови стихосбирки и други творби. Поетът продължава учението
си в Юридическия факултет на
Софийски университет. Записва
се доброволец, въпреки че не подлежи на военна служба и участва
в Първата световна война, на
Македонския фронт. В сражение
с англичаните пада убит, само на
29 години в с.Горно Караджово. По
късно костите му биват пренесени
в Копривщица. Всяка година тук
се провеждат празници в чест на
поета.
Времето и тук не закъсня с изненадите си. Избирахме сувенири
от базара, когато заваля градушка.
Подслонихме се в магазините и
изчакахме пороя да приключи.

Слънцето грейна и ние поехме
обратно към Панагюрище. При
преминаването през Стрелча,
известна с лековитата вода, не
пропуснахме да си налеем от горещата, миришеща на сяра вода.
Не пропуснахме и друга забележителност. Край Оборище, изкачихме двукилометровата пътека в
планината, за да посетим поляната,
където е взето решението за датата
на Априлското въстание през 1876
г. Голямата плоча-паметник говори
за историческото събитие и решенията на участниците в първия
български парламент.

Въпреки преумората, настроението се повишаваше от песните на
Теменужка и шегите на староселци
и другите туристи. Подготовката за
хубавия концерт на известни наши
певци, посветен на 143 години от
Априлското въстание беше вече в
разгара си. На фасадата на Общината, бяха окачени в голям формат
портретите на героите борили се за
свободата - Панайот Волов, Георги
Бенковски, Тодор Каблешков,
Тодор Икономов, Димчо Дебелянов, Райна Попгеоргиева, Захари
Стоянов и Поп Харитон. Интересни
са огромните фонтани пред Община Панагюрище. Впечатли ни
подържаната хигиена. Не видяхме
в градовете, дори и по пътищата в
района, нито хартия, нито найлонови торбички. Вижда се, че самото
население пази града си чист. На
площада се инсталираше голямата
сцена за големите певци - Деси
Добрева, Графа и групата „Диана
експрес” със своя ръководител
- известният композитор Митко
Щерев. Чуваше се вече музика и
умората у нас изчезна. Площадът
до край се изпълни с публика от

Картина на трудовия пазар
рез м.април постъпилите
на работа регистрирани безработни от област
Силистра са 485. Започналите
работа безработни без квалификация са 189, с работническа
професия - 201, а специалистите
със средно специално и висше
образование - 95. Близо половината от устроените на работа са
жени, а младежите до 29 години
са 90. Заетост е осигурена на 59
продължително безработни, както
и на 35 безработни с намалена
трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар
на 298 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други
53 безработни от областта са наети
по мерки, програми за заетост и
схеми по Оперативната програма
«Развитие на човешките ресурси».
Общо обявените през април
свободни работни места от работодатели на територията на област

П

Силистра са 391.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика
се изразява в заявените общо 343
места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности
най-много свободни работни
места са заявени от селското
стопанство (66), преработващата
промишленост (30), търговията
(28), строителството (19), държавното управление (13) и др.
По мерки, програми за заетост
и схеми по ОП РЧР в бюрата по
труда в област Силистра през април са заявени 48 работни места.
Към края на април в трите
бюра по труда в област Силистра
– Силистра, Тутракан и Дулово,
регистрираните безработни са
5086. Техният брой намалява с 325
в сравнение с края на март. Като
търсещи работа лица са регистрирани и 208 заети, 46 учащи и 104
пенсионери.
Равнището на безработица за

местни любители и много гости.
На фона на възвишението на
Средна гора, гласовете на певците се лееха в чистия балкански
въздух. Деси Добрева, вярна на
стила си, зарадва публиката с обработени народни песни. Захвърли
обувките си и боса, в червената
си дантелена рокля, взривяваше
многобройната публика. Графа
бе аплодиран от негови фенове.
Митко Щерев контактуваше с
публиката и с другите музиканти
- познатите лица от група „Диана
експрес”. Изпитахме удоволствие
от любими песни при тази красива
нощна природа. Уморени и доволни се прибрахме в хотела и още
дълго слушахме музиката.
Сутринта изпихме кафето радвайки се емоционално и на свежия въздух. Знаехме, че днес
ще наблюдаваме традиционната
възстановка на Априлското въстание, която се провеждаше за 13-ти
път в града - духовното гнездо
на непримиримостта с робския
живот на българина. Подготовката
беше започнала, но ние имахме
още обекти за разглеждане в
Панагюрище. А това бе къщата
на българската светиня - Райна
Попгеоргиева. Отвън се извисява
величествен паметник на великата
жена-революционер. Не можеш да
не изпиташ вълнение при престъпването прага на къщата. Тук
се е родила смелата патриотка, в
именития дом на свещеник от Футеков род. Учила в метох, а после
продължава в Железник. Когато
започва подготовката на въстанието, тя е само на 20 години. Георги
Бенковски, с когото изпитват
влечение един към друг, й поръчва да ушие историческото знаме
с надпис ”Свобода или смърт”.
С голямо желание и умение, тя
ушива зеленото знаме и му извезва
знаменития надпис „Свобода или
смърт”. В деня на изстрела на

първата пушка, Бенковски я качва
на бял кон, препасана с револвер
и кинжал, предвожда въстаниците.
Турците хващат княгинята. Пашата казва: Нито я колете, нито
я бесете, жива ми я доведете. Аз
да я питам, питам и разпитвам:
Кой уши байрака? Кой му тури
знака "Смърт или свобода"? Айде,
провикна се Райна Попгеоргиева
от Панагюрище: “Щете ме колете,
щете ме бесете, аз съм Райна Попгеоргиева. Аз уших байрака, аз му
турих знака: "Смърт или свобода".
Аз съм Райна Попгеоргиева.” Така
се пее в популярната песен.
Турците я хващат, измъчват и
полугола я разкарват по улиците
на Пловдив, като хората я замерват
с различни предмети. Престоява
месеци в турските затвори. Дипломати от чужди държави се застъпват за нея и тя е освободена. Учи
в Русия за акушерка и се завръща
в България. Омъжва се и ражда 5
деца. Умира през 1917 г.
Това ни разказва екскурзоводката. С интерес разглеждаме
подредените соби, с български дух
и традиции. Атмосферата говори и
напомня за славния дух в този дом.
При излизането ни очакваше
друго предизвикателство. В близост е музеят с Панагюрското
златно съкровище. Стойността
на експонатите, представляващи
накити и предметите изработени
от чисто злато е висока със своите уникални изработки. Това е
съкровище открито край Стрелча
и Старосел през 1949 г. и е доказателство за висока материална
и духовна култура на местните
тракийски племена. Уникалните 9
предмета са изработени от чисто
злато - фиала, амфора и ритони,
по външните стени, на които са изобразени сцени от трако -гръцкия
пантеон.Заредихме се емоции и
чувство за естетика.
Но изненадите продължиха. От-

област Силистра, е 11,2%, при
11,9% през предходния месец. /В
сравнение с април 2018 г. равнището на безработица е по-ниско
с 1,4 процентни пункта./ На база
административната статистика на
Агенцията по заетостта равнището
на регистрираната безработица за
страната за април 2019 г. е 5,6 на
сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически
активните лица на 15–64 години,
установени при Преброяване 2011.
По общини регистрираната
безработица в абсолютен брой
и относителен дял има следния
вид: най-високо е равнището на
безработица в община Кайнарджа – 34,9% /544 безработни
лица/, следват общините Главиница - 25,8% /861/, Ситово
– 19,1% /288/, Алфатар – 20,3%
/201/, Дулово – 15,1% /1457/, Тутракан – 7,9% /413/, и най-ниско в
община Силистра – 5,7% /1322/.
Продължително безработните
лица (с престой на борсата над 1

година) към края на март са 2215
(43%) от всички регистрирани
безработни в областта. От тях
без специалност са над 73 на
сто, а тези с основно и по-ниско
образование са 71%.
По професионален признак
регистрираните безработни са:
без специалност – 62%, с работнически професии – 26%,
специалисти – 12%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават
тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със
средно образование са 36%, а
висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям
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 – 13%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност
са 396.
“ТГ”

30.05-5.06. 2019 г.
вън, до Музея, е построен действащият храм ”Св.Георги”. Влязохме
да запалим свещички и там ни
посрещна млад свещеник. Оказа
се, че отец Ангел е от Тутракан,
родил се и живял на ул.Радецки.
Колко е приятно да срещнеш съграждани, когато живееш далече
от родния град.!
Отвън вече се събираха участниците в шествието и възстановката - мъже и жени облечени
в революционни униформи, със
затъкнати револвери и кинжали
в поясите. Не пропуснахме да се
снимаме с тях и се присъединихме
към дългото шествие. Отправихме се към централния площад,
където се проведе възстановката.
Преживяхме това историческо
събитие, почувствахме величието
и готовността на хората отдали се
на вярата и борбата, знаейки, че
ще умрат за освобождението на

от двете страни на воюващите.
Да, дойде време на потушаването
на въстанието. Вълнението при
представянето на баталните сцени
предизвикаха у нас мъка и гордост
от величието на себеотдаващите
герои. Това не е театрална постановка, това е възстановяване на
великото историческо събитие,
с геройството и с безпримерната
смелост на загиналите герои. След
словото на кмета на Общината г-н
Белишки, сведохме глави пред героичното събитие станало в 1876 г.
в Панагюрище. Емоции, вълнение и
патриотични чувства на гордост за
това, че сме техни потомци!
Чудесна екскурзия, с богата
информация от страна на Камелия Златанова за обектите,
които ни предстоеше на посетим.
Може би емоционалните чувства
повдигнаха настроението на туристите и по време на пътя звучаха

поробената Родина.
На фона на класическа музика,
наблюдавахме възстановката подготовката на хората за въстанието, включените жени и деца
в изработването на облеклото и
оръжията на въстаниците. Като на
театрална сцена... Видяхме виртуалните Волов, Бенковски, Каблешков изговарящи пламенните слова
за бунт. Тук бяха Боримечката и
черешовото топче. Битката започна с атакуване на турската потеря,
чуваше се победното „ура” и се
виждаше импровизираната смелост на героите. Имаше и „убити”

възрожденски и народни песни от
Теменужка и Здравко. Всички се
включиха в импровизираното шоу
с ръкоплясканията на присъстващите. Водачът на автобуса Бончо,
ни осигуряваше спокойствие и
настроение, като се включваше
към емоциите на групата.
Заключението: периодично
всеки българин, трябва да види
това и да си припомни за героизма и чистотата на патриотичните
чувства на хората дали живота си
за Свободата на Родината! Достоен
пример за всички българи!

"Т.А.Т." ООД, гр.Тутракан
Разписание
на автобусите от градска и общинска пътна мрежа
№1 - надолу - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
11:00, 11:30, 13:30, 16:00, 17:00, 19:00 ч.
№1 - нагоре - в делнични дни - 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00,
10:30, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00, 19:30 ч.
№1 - събота, надолу - 7:00, 8:00, 9:00, 11:30, 13:30 ч.
№1 - събота, нагоре - 7:30, 8:30, 9:30, 12:00, 13:30 ч.
№1 - неделя, надолу - 7:00, 8:00, 11:30, 13:30, 17:30, 19:00 ч.
№1 - неделя, нагоре - 7:30, 12:00, 13:30, 17:15, 19:30 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, 10:00 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,
14:45, 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

и още нещо...
сМЯХ

Циганин в Спешното:
- Казал си, че съм идиот, вярно
- Вземете го, ма, сестрУ..., няма ли е?
нито майка, нито баща… леля му
- Вярно е, но не съм го казвал.
го роди…
- Тате, "Малката русалка" бълТуристи от Тексас са спрели на гарска приказка ли е?
площадката, от която се разкрива
- Не.
величествената гледка на Ниагар- А кой я е написал?
ския водопад.
- Андерсен, дъще.
- Е, има ли нещо подобно в
- А как му е първото име?
Тексас? - пита екскурзоводът
Бащата се замислил, но скоро
- Не! Обаче, имаме един водо- отговорил: - Памела.
проводчик - емигрант от България
- който, а на бас, че ще спре тоя теч
- Вчера бях на среща с мацка и
максимум за половин час...
по едно време токът в заведението
спря.
Шофьор на камион пътува по
- Ти възползва ли се?
шосето. На едно място стои сто- Че как, веднага й изпих уиспаджийка с туба в ръка. Спира той кито!
камиона и качва девойката.
- Винце ли си носиш? - пита я
- Докторе, мъжът ми глътна асслед дълго мълчание шофьорът. пирин погрешка. Какво да правим?
- Не!
- Създай му някакво главоболие,
- А.... сигурно ракийка?
за да не отиде хапчето на вятъра!
- Не!
- А какво тогава носиш в тубата?
Влиза мъж в цветарски магазин,
- Бензин!
а там виси голям плакат: „Кажете
- Че за какво пък ти е бензин?
й го с цветя“.
- Абе, знам ви аз вас - шофьори- Една роза, моля!
те! До първата горичка и бензинът
- Само една?
все ви свършва.
- Аз не съм много по говоренето...
Мъж чете вестник и подскача
като ужилен:
Изпитна комисия в НАТФИЗ.
- Майка ти кога е заминала за Комисията казва на кандидатка:
Африка, ма? - пита жена си
- Госпожице, изобразете нещо
- ?!?
еротично, но с неочакван край.
- Ми глей к'во пише: "Чума в
След кратко замисляне:
Судан"...
- А!... Ааа! Ааааа!!! Ааа-а-аапчихх!!!

Забавна астрология
Близнаци
Зодия Близнаци е двойствен знак. Родените под тази зодия винаги привличат
вниманието към себе си. Обикновено гледат
на живота откъм светлата страна, но като
всеки знак си имат и своите особености:
1. Обикновено Близнаците избягват конфликтите и безсмислените
драми, когато е възможно, разбира се.
2. Една от негативните черти на представителите на тази зодия е, че
ако бъдат силно наранени, няма да се поколебаят да си го върнат. Те
не се страхуват да се изправят срещу врага и няма да се поколебаят
да ви отвърнат с остри думи.
3. Що се отнася до приятелството, любовта и семейството, Близнаците са лоялни.
4. Една от най-креативните зодии е именно Близнаци. Ако сте
родени под този знак, значи идеите ви идват от нищото и често
обичате да размишлявате за нещата от живота.
5. Близнаците са изключително независими и не могат да бъдат
контролирани. Ето защо не се опитвайте да им отнемете личната
свобода.
6. Представителите на зодията имат буден ум и са много любопитни. Обичат да четат и да посещават курсове, семинари.
7. От друга страна са големи флиртаджии и дори да не целят
изневяра, биха се позабавлявали ей така, за разнообразие.
8. Близнаците нямат търпение за прекалено критичните хора и за
тези, които постоянно се оплакват от живота.
9. Силно ги привличат хора, които стимулират тяхното мислене,
които са интересни и разговорите с тях са вълнуващи.
10. Почти никога не се страхуват да изразят мнението си дори
когато е критично.
11. Едни от най-добрите слушатели са именно Близнаците. С тях
може да разговаряте дълги часове на различни теми и да получите
добър съвет.
12. Трябва да знаете, че Близнаците могат да бъдат малко странни
понякога, непредсказуеми, което оставя и погрешно впечатление в
другите.

Сканди
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СУДОКУ

30.05-5.06. 2019 г.

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

Работа на морето
Хотел "Балчик", гр.Балчик, търси сервитьор/
сервитьорка, камериерка и готвачка. Осигурява 800 лв. заплата плюс осигуровки, храна и
хотел от 1 юни.
За информация:тел.0899 655 249
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тАМ, КрАЙ реКАтА...

30.05-5.06. 2019 г.

Цветята на Мария В

навечерието на Деня на българската писменост, просвета и култура, залата на
"Н.Й.Вапцаров" събра почитателите на театралното изкуство. Премиерата на комедията
"Службогонци" от Иван Вазов бе представена от
Театрален състав "Борис Илиев".
За час време те имаха възможност да видят
превъплъщенията на самодейните актьори, които
умело представиха сцени, характерни и за днешните
времена.
Аплодисментите накрая бяха за Петьо Стойчев играещ "треньор" на трупата, Даниела Бъчварова,
Людмила Коваленко, Дамян Лазаров, Георги Чафаланов,
Мартин Димитров и Радостина Пейчева.
От името на кмета на общината д-р Димитър
Стефанов поздравления и цветя поднесе Стефка
Станкова, директор на Дирекция "Хуманитарни
дейности".

Размисли разни...


Георги
ВАСИЛЕВ
Тутракан



расивите цветя на снимките се наричат "великденчета". А тяхната стопанка - Мария Неделчева
от Тутракан. Терасата на апартамента й в бл.
"Космос-2" е отрупана с различни видове цветя, но сега
великденчетата привличат вниманието на всеки, който
ги види.
"Откакто живея в блока - от началото на 70-те години, отглеждам цветя. През всичките тези години съм
имала различни видове. Красиви са като цъфнат, грижа
се за тях, защото създават хубава обстановка у дома"
- каза Мария.
Пред блок "Космос-2" има и градинка, където много
често гражданите могат да я видят - тя засажда нови
цветя, полива ги и ги копае. "За съжаление, много е сенчесто пред блока и не всяко цвете може да вирее така"
“ТГ”
- допълва още тя.

К

Честит рожден ден
и да почерпят:

30 май - Севинч ДАИЛ, Община Главиница
30 май - Светла КОЕВА, Секретар на НЧ "Възраждане",
с. Старо село, община Тутракан
31 май - Моника КОЙЧЕВА - Нотариус, гр. Тутракан
31 май - Николинка НИКОЛОВА, Мед.сестра, ДГ "Славянка", с. Нова Черна, община Тутракан
1 юни - Милица СТОЯНОВА, ТФ "Дунавска младост",
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
1 юни - Едис МЕТИН, Гл.спец. "Общинска собственост",
Община Главиница
2 юни - Сюзан ХАСАН, Зам.-кмет на Община Главиница
2 юни - Михаела ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",

НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
2 юни - Вилияна ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Ненка НИКОЛОВА, ТФ "Дунавска младост", НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
3 юни - Емине ИБРЯМ, Счетоводител, Кметство с.
Цар Самуил, община Тутракан
4 юни - Хюсеин ХАМДИ, Общински съветник, ОбСГлавиница
5 юни - Кремена ЙОРДАНОВА, Мл.експерт "Управление
нежилищни имоти", Община Тутракан

Всеки изминат ден е изпълнен със събития от различно естество.
Реакцията на случващото се в страната ни е различна - някои хора
се възхищават, други се възмущават, други гледат с усмивка на
случващото се. Аз, пишещият тези редове, се опитвам да реагирам
реалистично на ставащото около нас. Ако греша в оценката си, моля за
снизхождение. В едно трябва да бъдете убедени, скъпи читатели, че съм
добронамерено настроен към вас - читателите на в-к "Тутракански глас".
Как да се отървем от беднотията?
Човек може да бъде беден по няколко причини:
1. Поради мързел.
2. Прекомерна употреба на алкохол и цигари.
3. Поради неумение да организира труда си.
4. Бидейки експлоатиран от алчен и жесток работодател.
5. Поради лошо ръководене на държавата.
6. Поради природно бедствие.
7. Поради липса на въображение.
Първите три причини не оправдават бедняка. Следващите четири причини могат да се отстранят чрез силна воля и последователното й проявление.
Вяра
Трябва да си много наивен или тъп, за да вярваш в партия с наймного милионери, че тя ще защитава бедните и ще бъде стожер на
справедливостта. /Надявам се читателят да има въображение и да
идентифицира партията./ Искам да бъда безпристрастен.
Предизборно
Ако всички кандидати Ви се струват недостойни, т.е. мръсници, все пак вървете до урната и гласувайте за по-малкия
мръсник, така ще имате право след време да критикувате.
Призив към мъжете
Бъдете внимателни в отношението си към жените.
1. Никога не допускайте жената да бъде много уморена или много
отпочинала. И в двата случая тя просто няма да ви чува.
2. Търсете съжителство с жена, която се задоволява с малко.
Има жени, които са постоянно недоволни - можете да изсипете в
краката им чувал злато, можете да сте супер мъж във всяко отношение, и тя да е винаги недоволна - пазете се от такава жена.
За родната мафия
- Последните 30 г. показват, че ние, българите, не случихме на
управници. Държавата ни се управлява или по-точно е под влияние
на мафиотите.
- Няма да е пресилена оценката, ако кажем, че се намираме под
най-тежкото робство в българската история - това на родната мафия.
- Ако всички балкански държави бяха ни обявили война, нямаше
да ни нанесат толкова големи поражения, колкото ни нанесе нашата
родна мафия.
За общуването
По-добре е да общуваш с необходимия, но сговорчив
грешник, отколкото с високомерен светец.
Състави за Вас с много любов:
Георги ВАСИЛЕВ
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