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На 3 ноември в община Тутракан:

Д-р Димитър Стефанов и
Нехат Кантаров на балотаж!
Калина ГРЪНЧАРОВА
ще няколко дни ни
делят от втория тур
на изборите за кмет
на община Тутракан. На 3
ноември ще стане ясно кой
ще управлява крайдунавската община през следващите 4 години. А до балотаж
се стигна след проведения
първи тур на местните
избори - на 27 октомври,
когато за кметския стол се
"бориха" петима кандидати.
Изборният ден тогава
премина в спокойна обстановка. В Общинската
избирателна комисия са
постъпили два сигнала, по
които са взети решения.
Общият брой на избирателите е 13 848, а правото
на глас са упражнили 7 933
от тях или 57,54%.
В крайна сметка, избирателят си е казал думата
и изборната статистика

О

на стр. 3

Благодаря на всички съграждани, които ме
подкрепиха в изборния ден!
Радвам се, че успях да спечеля доверието Ви!
Надявам се, че ще ме подкрепите и на втория
тур на изборите - на 3 ноември, и отново ще
работим заедно за каузата Тутракан.

От раз - Неждет Джевдет е кмет
на община Главиница, а Училище за
Сезгин Алиибрям - на община Ситово щъркели в Тутракан
Д-р Димитър СТЕФАНОВ

Днес:

редстоят още интересни събития, в
които МЦ "Св. Иван
Рилски", гр. Тутракан активно участва, информират от там. Отново ще
сме част от "Щъркелите на
Тутракан - училище за бременни" и ви очакваме на 31
октомври от 13:00 часа в
залата на Общинския съвет
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ɇɟɠɞɟɬȾɀȿȼȾȿɌ

ɈɛɹɜɹɜɚɡɚɢɡɛɪɚɧɡɚɄɦɟɬ
ɧɚɨɛɳɢɧɚȽɥɚɜɢɧɢɰɚɇɟɠɞɟɬ
Ⱦɠɟɜɞɟɬ ɇɢɚɡɢ ɢɡɞɢɝɧɚɬ ɨɬ
ɉɉ ÄȾɜɢɠɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɫɜɨɛɨɞɢȾɉɋ³ɩɨɥɭɱɢɥ

ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢɝɥɚɫɨɜɟɬɨɜɚ
ɟ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɚ
ɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɜ
ɝɪ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɫɥɟɞ ɤɪɚɹ ɧɚ
на стр. 3

ɋɟɡɝɢɧȺɅɂɂȻɊəɆ

в гр. Тутракан. Настоящи
и бъдещи родители, ако
искате да научите повече
за раждането и подготовката за него, а също и за
стволовите клетки и Биорегенерация, заповядайте!
Лекторите са д-р Деян
Малчев и акушерките Иванка Маринова и Галя Змеева.
“ТГ”
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РЕГИОН

НОВИНИ
ɉɊɂȾɈȻɔɊɈȻɓȿɋɌȼȿɇɊȿȾɉɊȿɆɂɇȺ
ɂɁȻɈɊɇɂəɌȾȿɇȼɋɂɅɂɋɌɊȿɇɋɄɈ
ɋɩɨɤɨɣɧɨɢɩɪɢɞɨɛɴɪɨɛɳɟɫɬɜɟɧɪɟɞɩɪɟɦɢɧɚɢɡɛɨɪɧɢɹɬ
ɞɟɧɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚɨɛɥɚɫɬɋɢɥɢɫɬɪɚɇɹɦɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ
ɩɪɨɢɡɲɟɫɬɜɢɹɢɢɧɰɢɞɟɧɬɢɢɧɮɨɪɦɢɪɚɬɨɬɈȾɧɚɆȼɊ
ɋɴɡɞɚɞɟɧɚ ɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚ
ɧɟɬɨɧɚɢɡɛɨɪɧɢɬɟɤɧɢɠɚɨɬɢɡɛɢɪɚɬɟɥɧɢɬɟɫɟɤɰɢɢɞɨɈɂɄ
ɞɚɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɢɩɨɞɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚɨɯɪɚɧɚ
ȼɡɜɟɧɚɬɚȻɴɥɝɚɪɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɫɚɦɨɥɢɱɧɨɫɬ´ɜɋɢ
ɥɢɫɬɪɚ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɢ Ⱦɭɥɨɜɨ ɨɬ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɞɨ  ɱɚɫɚ
ɞɧɟɫɫɚɢɡɞɚɞɟɧɢɨɛɳɨɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɡɚɝɥɚɫɭɜɚɧɟɧɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɢ ɧɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɳɢ ɜɚɥɢɞɧɢ ɥɢɱɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɨɬ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹɬɚ ɫɚ ɢɡɞɚɞɟɧɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɢɹ ɝɪɚɞ  ɜ
ɌɭɬɪɚɤɚɧɢɜȾɭɥɨɜɨ
ɇɈȼɈɊȺȻɈɌɇɈȼɊȿɆȿɇȺɆɍɁȿɂɌȿȼɌɍɌɊȺɄȺɇ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɝɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɝɪ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ ɱɟ  ɩɪɟɡ
ɦɟɫɟɰ ɧɨɟɦɜɪɢ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚ
ɧɚ ɡɢɦɧɨ ɪɚɛɨɬɧɨ ɜɪɟɦɟ ȿɤɫɩɨɡɢɰɢɢɬɟ ɧɚ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɦɭɡɟɣɌɭɬɪɚɤɚɧ ɢ ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɦɭɡɟɣ Ⱦɭɧɚɜɫɤɢ ɪɢɛɨɥɨɜ
ɢ ɥɨɞɤɨɫɬɪɨɟɧɟ ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɡɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɜɫɟɤɢ
ɞɟɥɧɢɱɟɧɞɟɧɚɜɩɨɱɢɜɧɢɬɟɞɧɢɫɴɛɨɬɚɢɧɟɞɟɥɹɫɚɦɨ
ɩɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɚɡɚɹɜɤɚɡɚɝɪɭɩɢ
ɋɅɍɀɂɌȿɅɂɇȺɊɍɌɍɌɊȺɄȺɇȼɄɅɂɉ
ɊȺɁɉɊɈɋɌɊȺɇȿɇȼɋɈɐɂȺɅɇɂɌȿɆɊȿɀɂ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɈȾɆȼɊɋɢɥɢɫɬɪɚɫɬɚɪɲɢɤɨɦɢɫɚɪɘɥɢɹɧ
Ʉɚɪɚɫɥɚɜɨɜɟɪɚɡɩɨɪɟɞɢɥɧɟɡɚɛɚɜɧɚɩɪɨɜɟɪɤɚɜɴɜɜɪɴɡɤɚ
ɫɤɥɢɩɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɜɫɨɰɢɚɥɧɢɬɟɦɪɟɠɢɫɭɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɊɍɌɭɬɪɚɤɚɧɋɴɫɡɚɩɨɜɟɞɧɚɧɚɱɚɥɧɢɤɚɧɚɊɍ
Ɍɭɬɪɚɤɚɧɟɨɛɪɚɡɭɜɚɧɚɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɞɜɚɦɚɬɚ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɩɨɫɦɢɫɴɥɚɧɚɱɥɚɥɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɆȼɊ
ɐɟɥɬɚɟɢɡɹɫɧɹɜɚɧɟɧɚɩɨɫɬɴɩɢɥɢɬɟɞɚɧɧɢɢɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ
ɧɚɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɬɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟɋɥɟɞɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɬɨɣɜ
ɡɚɤɨɧɨɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɹɟɞɧɨɦɟɫɟɱɟɧɫɪɨɤɳɟɛɴɞɚɬɧɚɥɨɠɟɧɢ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɧɚɤɚɡɚɧɢɹ
ɄɊɂɆɂɇȺɅȿ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɰɟɧɧɨɫɬɢɫɚɨɬɤɪɢɬɢɜɥɟɤɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥÄɋɭɡɭɤɢ³ɩɪɢɩɪɨɜɟɪɤɚɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧɚ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɨɤɨɥɨ  ɱɚɫɚ ɜ
ɫɟɥɨɌɴɪɧɨɜɰɢɄɨɥɚɬɚɛɢɥɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɧɚɨɬɝɨɞɢɲɟɧ
ɜɧɟɹɩɴɬɭɜɚɥɢɞɪɭɝɦɴɠ±ɧɚɝɇɚɦɟɪɟɧɢɬɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɦɨɧɟɬɢɦɟɬɚɥɧɢɮɢɝɭɪɤɢɧɚɤɢɬɢɢɞɪɫɚɢɡɡɟɬɢɉɪɟɞɫɬɨɢ
ɞɚɛɴɞɚɬɢɡɜɴɪɲɟɧɢɢɫɬɨɪɢɤɨɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɢɧɭɦɢɡɦɚ
ɬɢɱɧɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɈɛɪɚɡɭɜɚɧɨɟɞɨɫɴɞɟɛɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɉɨɠɚɪɢ ɜ ɫɭɯɢ ɬɪɟɜɢ ɜ ɪɚɣɨɧɢɬɟ ɧɚ ɫɟɥɨ Ɉɜɟɧ ɢ ɫɟɥɨ
Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɫɚ ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɧɚ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɧɟɛɪɟɠɧɚɪɚɛɨɬɚɫɨɝɴɧȿɤɢɩɢɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɢɬɟɡɜɟɧɚ
ɫɚɝɢɡɚɝɚɫɢɥɢɩɪɟɞɢɞɚɧɚɧɟɫɚɬɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢɳɟɬɢ
ɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɡɚ ɫɦɟɬ ɟ ɢɡɝɨɪɹɥ ɜ Ɍɭɬɪɚɤɚɧ
ɉɨɠɚɪɴɬɜɴɡɧɢɤɧɚɥɨɤɬɨɦɜɪɢɨɤɨɥɨɱɚɫɚɢɟɛɢɥ
ɩɨɝɚɫɟɧɨɬɟɤɢɩɧɚɦɟɫɬɧɚɬɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɫɥɭɠɛɚ

"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,
12:30,13:40, 14:45, 16:30 и 18:00 ч.
За Варна - 7:15 - от Автогара Тутракан; в 14:35 - от Автогара
Варна
За Варна - от Автогара Силистра - 6:00, 7:00, 11:00, 12:30 (през
Добрич)
От Варна до Силистра - 9:00, 10:00, 14:35, 15:00, 17:00 (през
Добрич)
За София - 01:00, 01:20, 9:20 и 11:45
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

31.10-6.11.2019 г.

Картина на трудовия пазар в Силистренско
П
рез СЕПТЕМВРИ постъпилите на работа
регистрирани безработни от област Силистра са 391, с 55 повече
от август. Започналите
работа безработни без квалификация са 150, с работническа професия - 118, а
специалистите със средно
специално и висше образование – 123. Устроените на
работа младежи до 29 години са 71, а жените - 255.
Заетост е осигурена на 87
продължително безработни,
както и на 29 безработни с
намалена трудоспособност
от областта.
Трудовите посредници
са осигурили заетост на
първичния пазар на 279
безработни, с 86 повече от
предходния месец. С посредничеството на бюрата по
труда други 32 безработни
от областта са наети по
мерки, програми за заетост
и схеми по Оперативната
програма «Развитие на човешките ресурси».
Общо обявените през
септември свободни работни места от работодатели
на територията на област

Силистра са 367.
През месеца търсенето
на работна сила в реалната
икономика се изразява в заявените общо 284 места в
бюрата по труда, с 56 повече от август. В зависимост
от икономическите дейности най-много свободни
работни места са заявени
от държавното управление
(80); образованието (79);
преработващата промишленост (36); административните и спомагателни
дейности (25) и др.
По мерки, програми за
заетост и схеми по ОП
РЧР в бюрата по труда
в област Силистра през
септември са заявени 83
работни места.
Към края на септември
в трите бюра по труда в
област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни
са 4578, като се наблюдава
леко намаление спрямо август (със 17 души). Като
търсещи работа лица са
регистрирани и 216 заети,
38 учащи и 94 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра,

е 10,1%, като се запазва
спрямо предходния месец.
/В сравнение със септември 2018 г. равнището на
безработица е по-ниско с
0,9 процентни пункта./ На
база административната
статистика на Агенцията
по заетостта равнището
на регистрираната безработица за страната за
септември 2019 г. е 5,3 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 – 33,2% /517/
безработни лица/, следват
общините Главиница - 23,7%
/791/, Алфатар – 20,4%
/202/,Ситово – 18,5% /278/,
Дулово – 13,0% /1262/, Тутракан – 6,9% /362/, и найниско в община Силистра
– 5,0% /1166/.
Продължително безра-

ботните лица (с престой
на борсата над 1 година)
към края на септември са
1839 (40,2%) от всички регистрирани безработни в
областта. От тях без специалност са над 76 на сто,
а тези с основно и по-ниско
образование са 73%.
По професионален признак
регистрираните безработни са: без специалност
– 61%, с работнически професии – 27%, специалисти
– 12%.
Според образованието от
общия брой регистрирани
безработни в областта
преобладават тези с основно и по-ниско образование
- 55%, хората със средно
образование са 37%, а висшистите – 8%.
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 – 12%.
От общо регистрираните
лицата с намалена работоспособност са 372.

Хвърлят примамките срещу Предприемат се засилени
бяс по дивите животни контролни мерки във
връзка с новия ловен сезон
ОДМВР-Силистра е създадена организация и са
предприети засилени
контролни мерки във връзка с
новия ловен сезон 2019/2020 г.
Целта е да не се допуснат инциденти с огнестрелно оръжие,
както и стриктно да се спазват
мерките за биосигурност с оглед ограничаването на болестта
Африканска чума по свинете.

при провеждане на ловните
излети относно стриктното
спазване на мерките за безопасност и противопожарните
изисквания.
Контролни полицейски проверки ще има по отношение
на пренасянето на ловното
оръжие, което съгласно законовите изисквания трябва да
става в затворен транспортен

На началниците на районни
управления в Силистра, Дулово и Тутракан е възложено
да организират съвместни
проверки с представители на
Регионалните дирекции по
горите, Държавните горски и
ловни стопанства и ловните
сдружения.
Планирани са инструктажи

куфар или калъф със заключващо устройство на спусъка.
Същевременно ще се следи и
няма да се допуска боравене с
огнестрелно оръжие от лица,
употребили алкохол.
Планирани са специализирани полицейски операции както
в началото, така и през целия
ловен сезон.

В

апочва ваксинацията
на дивите хищници
срещу бяс. Тя ще се
проведе в 50-километрова
зона по северната, западната и южната сухопътна
граница на страната и в
20-километровата зона
по поречието на река Дунав. Дванадесет специално
оборудвани самолета ще
разпръснат над 1 милион
примамки от въздуха.
Кампанията ще стартира
на 29 октомври 2019 г. от
летище Балчик и ще продължи 15 дни в зависимост
от атмосферните условия.
Примамките ще бъдат разпръснати на територията
на 23 области, сред които
Силистра, Шумен, Разград и
Русе. Примамките няма да
бъдат разпръсквани над населените места и водоемите. Ваксиналните примамки
са с формата на кубче и

З

специфична миризма, която
привлича хищниците. На
един квадратен километър
се изхвърлят по 25, които
самолетите пускат от
височина 150 метра.
Ветеринарните лекари
препоръчват да не бъдат
пипани с незащитени ръце,
защото при нарушена цялост на обвивката, ваксината може да бъде опасна
за човешкото здраве. При
контакт с примамките
е добре да се извърши
консултация с лекар. Ваксините не представляват
опасност за здравето на
останалите диви животни.
Препоръчително е домашните животни да се държат
затворени или на каишки,
за да не приемат примамките, които са предназначени специално за дивите
хищници.
“ТГ”

“ТГ”

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 28 октомври 2019 г.
1 фелдшер – висше образование – Медицина, ЦСМП
2 машинен оператор, дървообработване – основно
образование;
2 монтажник, електрооборудване – няма изискване за
заемане, двусменен режим на работа
3 оператори на производствена линия, основно образование
1 готвач, няма изискване за заемане
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа

1 библиотекар, висше образование, библиотечно –
информационни науки и архивистика
4 шивачки, без изискване за образование, желателно
е предишен опит
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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РЕГИОН

31.10-6.11.2019 г.

На 3 ноември в община Тутракан:

Д-р Димитър Стефанов и
Нехат Кантаров на балотаж!

сочи следното: д-р Димитър
Стефанов е получи доверието на 35.74% от избирателите или 2 722 гласа, а за
вторият - кандидатът на
ДПС - Нехат Кантаров, са
гласували 2 246 избиратели
или 29.49%.
Трети е Данаил Николов от БСП - 1 059 гласа
(13.90%), следван от Ивелин
Русев от ГЕРБ - 792 гласа
(10.40%) и д-р Ирена Бонева
- 683 (9.29%.)
115 избиратели не са
подкрепили никого.
Обобщените данни от
избора на общински съветници показват, че най-много съветници ще има ДПС
- 6-ма. За тях са гласували
2 150 избиратели (34,28%).
В новия местен парламент
ще влязат Нехат Кантаров,

Сезен Поси, Адем Адем, Нехат Ебазер, Алириза Алириза и Шенол Молла.
Две партии и една коалиция ще бъдат представени
от по трима съветници
- ГЕРБ, БСП и МК "Алтернативата на гражданите"
(ВМРО, Български земеделски съюз, Партия на
зелените).
За съветниците на ГЕРБ
са гласували 1 232-ма
(19,64%). Съветниците са
Ивелин Русев, Красимир
Петров и Дафинка Касабова, последните двама
- с преференции. Красимир
Петров е набрал най-много
преференции - 140, а Дафинка Касабова - 136.
С преференции в Общинския съвет влизат още Милен Маринов и Владимир Ко-

лев, както и водачът Иван
Костанцалиев на листата
на МК "Алтернативата на
гражданите". Изборният
резултат за тях е 1 038
гласа (16.55%).
За листата с общински
съветници на БСП са подадени 957 гласа или 15.26%,
което им отрежда 3 съветника - Данаил Николов,
Даринка Иванова и Ралица
Венкова-Гюмишева.
В Общинския съвет влизат и двама съветници от
МК "Движение ЗАЕДНО за
промяна" - д-р Ирена Бонева
и Кристиян Калчев. За тях
са гласували 655 избиратели (10.44%).
Под чертата остават
НФСБ - 91 гласа (1.45%, ПП
Подем - 86 гласа (1.37%) и
Воля - 63 гласа (1.00%).
В първия тур на местните избори за кметове
на кметства бяха избрани
петима кметове.
Пламен Маринов от СДС
- кмет на Старо село, за
когото са гласували 312
избиратели (60.70%). Негов
изборен опонент бе Цветанка Николова издигната
от МК "Движение ЗАЕДНО
за промяна", която получи
196 гласа или 38.13%
В с. Цар Самуил за шести
мандат ще управлява Мехмед Юмер от ДПС, който
бе и единствен кандидат.
За него са гласували 724

избиратели (95.14%).
Нов ще е кметът на с.
Белица - Христо Банов
от БСП събрал 206 гласа
(57.54%). След него са Костадин Манев - 119 гласа
(33.24%), Валентин Шербанов от МК "Алтернативата
на гражданите" - 19 гласа
(5.31%) и Йордан Филев от
МК "Движение ЗАЕДНО за
промяна" - 14 гласа (3.91%).

С.Преславци ще има също
нов кмет - Кязъм Кязъм от
ГЕРБ, за когото са гласували 186 избиратели (55.36%).
Резултатите за останалите кандидати са: досегашният кмет Ибрям Тазимов
от ДПС е събрал 139 гласа
(41.37%), а за Салъф Вели
от БСП са гласували 11

От раз - Неждет Джевдет е кмет
на община Главиница, а
Сезгин Алиибрям - на община Ситово
от стр. 1 ɫɟ ɨɬɞɚɞɟ ɛɟɡɪɟɡɟɪɜɧɨ ɧɚ
ɢɡɛɨɪɧɢɹ  ɨɤɬɨɦɜɪɢ ȼ ɪɚɛɨɬɚɬɚɢɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɭɛɟ
ɤɦɟɬɫɤɚɬɚɧɚɞɩɪɟɜɚɪɚɫɟɫɴɫ ɞɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɤɨɢɬɨ
ɬɟɡɚɜɚɯɚ ɬɪɢɦɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɩɨɫɬɢɝɧɚɯɦɟȻɥɚɝɨɞɚɪɹɢɧɚ
ɏɸɫɟɢɧɏɚɦɞɢɢɡɞɢɝɧɚɬɨɬɉɉ ɟɤɢɩɚ ɨɬ ɉɪɟɞɢɡɛɨɪɧɢɹ ɳɚɛ
ȽȿɊȻɟɩɨɥɭɱɢɥɝɥɚɫɚ ɧɚȾɉɋȽɥɚɜɢɧɢɰɚ
Ƚɥɚɫɭɜɚɣɤɢɡɚɦɟɧɡɚɥɢɫ
ɚɋɨɧɹɉɟɬɤɨɜɚɨɬȻɋɉ
ɍɜɚɠɚɟɦɢ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɨɛ ɬɚɬɚɧɢɫɨɛɳɢɧɫɤɢɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢ ɡɚ ɤɦɟɬɨɜɟɬɟ ɧɢ ɩɨ ɧɚɫɟ
ȼɢ ɨɬ ɫɴɪɰɟ ɡɚ ɨɝɪɨɦɧɨɬɨ ɥɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ȼɢɟ ɧɚɩɪɚɜɢɯɬɟ
ɞɨɜɟɪɢɟ ɤɨɟɬɨ ɦɢ ɝɥɚɫɭɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɹɩɪɚɜɢɥɟɧɢɡɛɨɪ
ɯɬɟ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɬɟ Ɇɟɫɬɧɢ Ȼɴɞɟɬɟɫɢɝɭɪɧɢɜɬɨɜɚ
ɉɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɟɞɚɪɚɛɨɬɢɦ
ɢɡɛɨɪɢɧɚɩɢɫɚɇɟɠɞɟɬ
Ⱦɠɟɜɞɟɬɜɫɨɰɢɚɥɧɢɬɟɦɪɟɠɢ ɡɚɟɞɧɨɜɢɦɟɬɨɧɚɩɪɨɫɩɟɪɢ
ɪɚɳɚɪɚɡɜɢɜɚɳɚɫɟɤɪɚɫɢɜɚ
ɫɥɟɞ ɮɢɧɚɥɚ ɧɚ ɢɡɛɨɪɢɬɟ
 Ɂɧɚɱɢɬɟɥɧɢɹɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɟ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɚ ɨɛɳɢɧɚ Ƚɥɚɜɧɢ
ɜɚɲɚɬɚ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚ ɦɨɹ ɬɪɭɞ ɰɚ
ȿɞɢɧɨɛɳɢɧɫɤɢɤɦɟɬɢɤɦɟ
ɩɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɢɹ ɧɟɩɴɥɟɧ
ɬɨɜɟɧɚɤɦɟɬɫɬɜɚɜɧɚɫɟɥɟ
ɦɚɧɞɚɬɝ
ɍɜɟɪɹɜɚɦȼɢɱɟɩɪɟɡɫɥɟɞ ɧɢɦɟɫɬɚɬɨɜɚɟɪɟɡɭɥɬɚɬɴɬ
ɜɚɳɢɬɟ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɢ ɚɡ ɢ ɡɚȾɉɋɨɬɩɴɪɜɢɹɬɭɪɈɬɪɚɡ
ɟɤɢɩɴɬɫɤɨɣɬɨɳɟɪɚɛɨɬɹɳɟ ɫɚ ɢɡɛɪɚɧɢ ɫɴɳɨ ɢ ɤɦɟɬɨ
ɨɱɚɤɜɚɦɟɢɳɟɫɟɜɫɥɭɲɜɚɦɟ ɜɟɬɟ ɧɚ ɫ Ȼɨɝɞɚɧɰɢ  ɋɚɮɢ
ɜɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɬɟȼɢɩɪɟɞɥɨ Ɇɭɫɬɚɮɚɫȼɴɥɤɚɧȿɪɞɠɚɧ
ɠɟɧɢɹɳɟɞɨɜɴɪɲɢɦɡɚɩɨɱɧɚ ɏɚɥɢɢɛɪɹɦ ɫ Ⱦɢɱɟɜɨ  ȼɟ
ɬɨɬɨɢɳɟɩɨɫɬɚɜɢɦɧɚɱɚɥɨɬɨ ɞɚɬ Ⱥɯɦɟɞ ɫȾɨɥɧɨ Ɋɹɯɨɜɨ
ɎɟɞɚɢɦɘɞɚɢɦɫɁɚɪɢɰɚ
ɧɚɦɧɨɝɨɧɨɜɢɧɚɱɢɧɚɧɢɹ
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɚɦ ȼɢ ɱɟ ɜɫɹɤɨ ɁɟɣɮɭɥɚɂɛɪɹɦɫɁɜɟɧɟɦɢɪ
ɧɚɲɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɳɟ ɫɥɟɞɜɚ ɌɟɡɞɠɚɧɊɭɲɚɧɫɄɚɥɭɝɟɪɟɧɟ
 ɋɚɦɢɪ Ɉɫɦɚɧ ɫɄɨɥɚɪɨɜɨ
ȼɚɲɢɬɟɢɧɬɟɪɟɫɢ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ȼɢ ɡɚ ɢɡɤɥɸɱɢ  ɇɭɪɬɟɧ Ⱥɥɢ ɫɅɢɫɬɟɰ  ȿɪ
ɬɟɥɧɨ ɫɢɥɧɨɬɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ ɢ ɞɠɚɧ Ɋɟɞɠɟɛ ɫ ɇɨɠɚɪɟɜɨ
ɭɱɚɫɬɢɟɩɨɜɪɟɦɟɧɚɩɪɟɞɢɡ ȾɠɸɧɟɣɬɆɸɦɸɧɫɉɚɞɢɧɚ
ɛɨɪɧɢɬɟɧɢɫɪɟɳɢɉɪɢɡɧɚɬɟ  Ʉɟɧɚɧ ɂɛɪɹɦ ɫ ɋɬɟɮɚɧ
ɥɟɧɫɴɦɧɚɜɫɟɤɢɟɞɢɧɤɨɣɬɨ ɄɚɪɚɞɠɚɂɛɪɹɦɆɟɯɦɟɞɫ

ɋɭɯɨɞɨɥɆɢɬɯɚɬɊɚɲɢɞɢɫ
ɑɟɪɧɨɝɨɪɃɨɡɞɠɚɧɘɦɟɪɨɜ
Ɂɚ ɤɦɟɬ ɧɚ ɫɋɨɤɨɥ ɟ ɢɡ
ɛɪɚɧɚ ɞɨɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɤɦɟɬɢɰɚ
ɂɜɚɧɤɚȾɨɧɱɟɜɚɢɡɞɢɝɧɚɬɚɨɬ
ɉɉȽȿɊȻ
ɇɚ  ɧɨɟɦɜɪɢ ɛɚɥɨɬɚɠ ɳɟ
ɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟ ɜ ɞɜɟ ɫɟɥɚ  ɜ
ɫ Ɂɚɮɢɪɨɜɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɬɟ
ɳɟ ɢɡɛɢɪɚɬ ɦɟɠɞɭ Ɇɢɪɨ
ɫɥɚɜ ɋɚɥɢ ɨɬ Ⱦɉɋ ɩɨɥɭɱɢɥ
 ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢ ɝɥɚɫɨɜɟ ɢ
Ʉɪɚɫɢɦɢɪ Ʉɪɴɫɬɟɜ ɨɬ Ȼɋɉ
ɩɨɥɭɱɢɥ  ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢ
ɝɥɚɫɨɜɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɜ ɫ Ɂɟɛɢɥ
ɤɴɞɟɬɨɇɟɞɢɦɑɚɭɲɨɬȾɉɋ
ɤɨɣɬɨɜɩɴɪɜɢɹɬɭɪɟɩɨɥɭɱɢɥ
 ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɧɢ ɝɥɚɫɨɜɟ
ɳɟɫɟɛɨɪɢɫȿɪɨɥȺɥɢɨɬ
Ʉɉ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ɉɛɟɞɢɧɟɧɢɟɫɝɥɚɫɚ
ɋɥɟɞ ɩɴɪɜɢɹ ɬɭɪ ɧɚ ɢɡɛɨ
ɪɢɬɟ ɫɬɚɧɚ ɹɫɟɧ ɢ ɫɴɫɬɚɜɴɬ
ɧɚ Ɉɛɳɢɧɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬ ɤɨɣɬɨ
ɫɟ ɫɴɫɬɨɢ ɨɬ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ȾɟɫɟɬɨɬɬɹɯɫɚɨɬȾɉɋɆɟɫɭɬ
Ⱥɥɢɲ ɋɸɡɚɧ ɏɚɫɚɧ Ɍɭɧɱɟɪ
Ɂɚɤɢɪ Ƀɨɡɞɠɚɧ Ɋɚɫɢɦ ɇɟ
ɞɪɟɞ Ⱥɥɢɥ ȿɪɯɚɧ Ɇɟɯɦɟɞ
ɅɸɬɮɟɧɁɚɢɞɘɥɢɹȽɟɨɪɝɢɟ
ɜɚȽɸɥɫɟɜɟɪɒɟɜɤɴɢȿɧɜɟɪ
Ȼɚɣɪɚɦ
ɉɉ ȽȿɊȻ ɟ ɫ  ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ
ȽɸɧɚɣȻɟɞɪɢɇɟɮɢɟɊɚɢɦ
Ɋɚɞɢ ɂɜɚɧɨɜ Ɍɚɧɟɪ Ⱥɯɦɟɞ

ɏɸɫɟɢɧ ɏɚɦɞɢ ɢ ɐɜɟɬɟɥɢɧɚ
ɋɚɜɹɧɨɜɚ
Ȼɋɉɜɬɨɡɢɦɚɧɞɚɬɟɫɚɦɨɫ
ɟɞɢɧɫɴɜɟɬɧɢɤɋɨɧɹɉɟɬɤɨɜɚ
ɋɢɬɨɜɨ
Ʉɦɟɬɫɤɢɹɬɦɚɧɞɚɬɳɟɩɨɜɬɨ
ɪɢɋɟɡɝɢɧȺɥɢɢɛɪɹɦɜɨɛɳɢɧɚ
ɋɢɬɨɜɨɁɚɧɟɝɨɫɚɝɥɚɫɭɜɚɥɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢɨɬɨɛɳɨɝɥɚ
ɫɭɜɚɥɢɬɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
ɂɡɛɪɚɧɢ ɫɚ ɢ ɤɦɟɬɨɜɟ ɧɚ
ɫɟɥɚɬɚ ɫȾɨɛɪɨɬɢɰɚ  ɂɫɤɪɚ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ ɫɉɨɩɢɧɚ  ɋɜɟɬ
ɥɚ ɍɞɪɟɜɚ ɫȻɨɫɧɚ  Ⱦɟɧɢɫ
Ɋɸɫɬɟɦ ɫ ɂɫɤɪɚ  ȼɢɥɞɚɧ
Ɇɟɦɢɲ ɫ Ʌɸɛɟɧ  ȿɞɠɟɜɢɬ
ɒɚɛɚɧ
Ɍɪɢ ɩɚɪɬɢɢ ɜɤɚɪɜɚɬ ɫɴɜɟɬ
ɧɢɰɢ ɜ ɦɟɫɬɧɢɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ
ȾɉɋȽȿɊȻɢȻɋɉ
Ɍɨɜɚ ɫɚ Ⱥɞɧɚɧ Ɇɟɯɦɟɞ Ɉɫ
ɦɚɧȾɠɟɧɝɢɫɆɸɞɟɫɢɪȿɸɛ
ɊɚɲɢɞȺɯɦɟɞȺɛɬɭɥɚɊɢɞɜɚɧ
Ⱥɯɦɟɞ Ʉɹɡɢɦɋɟɞɚɬ ɂɫɦɚɢɥ
Ⱥɪɢɮ ɋɟɪɞɚɪ ȼɚɯɞɟɬ Ⱥɞɟɦ
ɨɬȾɉɋȺɧɝɟɥɃɨɪɞɚɧɨɜȺɧ
ɝɟɥɨɜȻɟɣɬɢɅɸɬɮɢɆɭɫɬɚɮɚ
ȽɚɥɢɧɚȼɚɫɢɥɟɜɚɃɨɪɞɚɧɨɜɚ
ɢ ɋɬɚɧɱɨ Ȼɨɪɢɫɨɜ Ⱥɪɫɨɜ ɨɬ
ɉɉȽȿɊȻȾɢɦɢɬɴɪɆɚɪɢɧɱɟɜ
ɏɪɢɫɬɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ƚɟɨɪɝɢɟɜ
ɇɟɞɟɥɱɟɜ ɢ əɧɤɨ Ʌɸɛɟɧɨɜ
ɄɴɪɨɜɨɬȻɋɉ
ɄɚɥɢɧɚȽɊɔɇɑȺɊɈȼȺ

души или 3.27%.
В с.Търновци преизбраха
своя кмет Вежди Даил от
ДПС с 211 гласа или 89.79%.
Опонентът му Орхан Изетов от ГЕРБ събра 19 гласа
(8.09%).

На 3 ноември ще има балотаж в две села. В с. Нова
Черна той е между Ерол
Кара от ДПС, за когото са
гласували 351 избиратели

(44.66%) и Светослава Кирова от ГЕРБ с 258 гласа
(32.82%). Третият - Димитър Пеев от БСП е получил
170 гласа (21,63%).
В с. Шуменци балотажът
ще е между Симеон Димитров от БСП със 129 гласа
(42.30%) и Рейхан Селимов
от ДПС - 88 гласа (28.85%).
Трета е Калинка Михайлова
от ГЕРБ - 86 гласа (28.20%).
Първият тур на местните избори със сигурност
ще се запомнят с големия
брой "Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано
за повече от една листа,
както и бюлетини, в които
не може да се установи
еднозначно вотът на избирателя" - за кметове - 251,
а за общински съветници
- 1 407, което означава, че
избирателят не знае как да
гласува правилно или нарочно не отбелязва правилно
своя вот.
На 3 ноември предстои
вторият тур на изборите.
Трябва да изберем Кмет на
община Тутракан.

На 14 декември 2019 г.

Предколедно пазаруване
в БУКУРЕЩ
Програма
7:30 - Отпътуване. Пристигане в Букурещ около
10 часа.
Патриотична обиколка с домакинството на
Българското дружество „Братство” – Букурещ по
паметни за българите места в румънската столица. Пред архитектурния шедьовър - гробницата на
братя Евлоги и Христо Георгиеви в “Белу", ще си
спомним за делата на меценатите, които завещаха
всичко на България. По улиците на стария център
"Габровени", "Сливнали", "Смърдан", ще видим местата където през Възраждането е работил революционния комитет, а Ботев е писал стихове.
11:30 - Отпътуване за търговски комплекс
“Baneasa Shopping city“ и Ikea. Свободно време за
предколедно пазаруване в търговска зона Баняса.
16:00 - Отпътуване за традиционния Коледен пазар
в центъра, за да се насладим на красивото коледно
осветление и настроение с чаша греяно вино.
19:00 - Отпътуване от Букурещ.
21:00 - Пристигане
Цена: 45 лв.
Цената включва:
- транспорт, пътни такси, панорамна обиколка
на Букурещ, застраховка “Медицински разходи и
злополука в чужбина”, водач от туроператора
1 леа = 0,45 - 0,50 лв.
Необходими документи :
- валидна лична карта
- за деца под 18 години пътуващи сами или само
с единия родител – паспорт и нотариално заверено
пълномощно от липсващия родител
За записвания:
Анастасия Якова на тел. 0866 65890,
GSM: 0887 553884 и 0895 425453
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Четенето е магия

В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

В библиотеката през октомври
есец октомври ни радва
не само с красивите багри
на художничката ЕСЕН,
но и с празниците, към които е
насочено вниманието на хората
по целия свят. Още в началото на
този прекрасен есенен месец се
постарахме да отбележим част от
актуалните европейски и световни
празнични дни.

М

Отпразнувахме с песни, танци и
забавни игри в училищната библиотека Международния ден на
музиката с учениците от 4 "А" клас и
госпожа Добринка Вълкова. Той се
отбелязва за първи път през 1974 г.
по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. През
1980 г. по повод 700-годишнината
от рождението на Йоан Кукузел, 1
октомври е обявен за празник и на
българските певци и музиканти.
Четвъртокласниците коментираха
какво представлява музиката като
начин на живот за света, защо я
обичат и защо е толкова важна
за хората. Според тях тя е навсякъде, обединява ги и ги разведрява. Впечатли ги презентацията
за тоновата стълбица. Гледаха

от радост очички приключиха
празника с песен за приятелството.
Доказахме, че музиката е универсален език за общуване между
хората - езикът, който всеки може
да разбере.
В училищната библиотека проведохме и интерактивен урок,
посветен на птиците, с учениците
от 4 "Б" клас и госпожа Даринка

Иванова. Още през месец март
1902 година в Париж е приета
Конвенция за защита на полезните птици. Тя влиза в сила през
декември 1906 година. За съжаление, от влошените климатични
промени и дейността на хората
с пестициди и отрови, над 1200
вида пернати обитатели са застрашени от изчезване, а 20 вида - от
България. Всички знаем, че през
есента започва бурната миграция
на ятата към по-топлите страни и
това е добър повод 3 октомври да
бъде избран за Европейски ден на
птиците. Затова с учениците проведохме много емоционален урок,
в който се запознахме от презентации, филми и книги с видовете
птици в България. Научихме някои

31.10-6.11.2019

околностите на нашия град. Ако
идваме откъм Русе и пропуснем
първата отбивка за вход към самия
Тутракан, се натъкваме на доста
любопитна гледка. Дълга около
стотина метра льосова стена,
изглежда като перфорирана от
стотици еднообразни и еднотипни
дупчици. Представителите на този
вид птици предпочитат да гнездят

Наталия ДЕНЕВА
ɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢ ɜɴɥɧɭɜɚ
ɳɨ ɩɪɟɦɢɧɚ ɇɚɰɢɨ
ɧɚɥɧɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɧɚ
в такава мека почва, в която лесно
ɱɟɬɟɧɟɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɨɬ
изкопават тунели, дълги повече от
метър, за да мътят в тях. Споделихме с учениците и каква е ползата
и вредата от пчелоядите. Разгледахме и прочетохме от книгата
коя птица колко е голяма, според
средната дължина на размаха на
крилете; коя колко тежи; коя колко
яде; коя колко издържа на глад;
коя колко живее; коя колко бързо
лети; коя колко високо лети; коя
колко нависоко живее; коя колко
дълбоко се гмурка; коя колко
време издържа под водата; коя
колко яйца снася; коя колко дълго
мъти. След толкова много полезна
информация, завършихме урока
с прекрасната песен „Птиците
отлитат“. Надяваме се, че привлякɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨ
охме вниманието на момичетата
ɜɚɧɢɟɬɨ ɢ ɧɚɭɤɚɬɚ ɤɨɹɬɨ ɫɟ
и момчетата към опазването на
ɩɪɨɜɟɞɟɨɬɞɨɨɤɬɨɦɜɪɢ
природата и ги мотивирахме да
ɬɝȼɱɢɬɚɥɢɳɧɚɬɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
се грижат за птиците и околната
среда.
В навечерието на 5 октомври
- Международен ден на учителя,
отново с госпожа Добринка Вълкова организирахме в училищната
а 28 октомври, съвместно
библиотека задушевна среща на
с учениците изучаващи
учениците от 4 "А" клас с учителианглийски език от 3 „А“
те от нашето училище: госпожа
Тодорка Карастоянова, госпожа клас и госпожа Иванка Павлова,
проведохме
в училищната библиМилена Пенева, госпожа Геновева
Стоянова, госпожа Валентина Зла- отека урок, посветен на
Световния ден на анимацията,
тева, госпожа Гергина Върбанова,
госпожа Наталия Генчева, госпожа който се отбелязва от 2002 година.
Третокласниците научиха, че на
Мими Каменова, господин Ивелин
Спасов и господин Пламен Петков. този ден през 1892 г. се е състояла
Четвъртокласниците се вълнуваха първата публична прожекция на
много. Поздравиха преподаватели- т.нар. „светещи пантомими“ (двите със стихотворение и песни. От жещи се изображения, възпроизсвоя страна учителите им разказа- ведени на екран) от Емил Рейно,
ха защо са избрали тази професия, френски художник и изобретател,
как се справят с предизвикател- който е един от основоположниствата, какви са тънкостите и ците на анимацията – оптическа
каква е обаятелността на тази илюзия за движение, създадено
благородна дейност. Прочетоха чрез последователни показвания
творби, даващи отговор на въпро- на образи на неподвижни елеменса за ролята на учителя в нашето ти. Обяснено им бе, че подобен тип
съвремие. Споделиха вълнуващи филми се творят доста трудоемко
мигове от своя педагогически и продължително, но в днешно
опит. Момичетата и момчетата ги
аплодираха и им подариха изработени от тях сувенири в „Дейности
по интереси“. Пожелаха им да
продължават да дават на своите
ученици от огъня, който гори ярко
в сърцата им. Да останат все така
млади по дух, талантливи и мъдри.
В тази непринудена и емоционална
атмосфера, срещата приключи
с кръшно българско хоро, което
залюляха учители и ученици.
Стараем се с тези дейности библиотеката да е предпочитано място
от учениците и да обогатяваме
техните знания.
Анка КОЗАРЕВА

И

ɜ ɝɪɚɞ Ƚɥɚɜɢɧɢɰɚ ɛɹɯɚ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɪɚɡɥɢɱɧɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɢ
ɡɚ ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɤɴɦ ɱɟɬɟɧɟɬɨ ɢ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ
ɧɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɬɚɜɤɨɢɬɨɛɹɯɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɞɟɰɚɢɭɱɟɧɢɰɢ

Ɉɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨɧɚɫɟɞɦɢɰɚɬɚ
ɡɚɩɨɱɧɚɫɤɭɤɥɟɧɢɹɫɩɟɤɬɚɤɴɥ
Ɇɚɲɚɢɦɟɱɨɤɴɬɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧ
ɨɬɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟɚɤɬɶɨɪɢ
ɧɚȾɪɚɦɚɬɢɱɧɨɤɭɤɥɟɧɬɟɚɬɴɪ

 ɋɢɥɢɫɬɪɚ ɤɚɬɨ ɩɨɞɚɪɴɤ ɡɚ
ɞɟɰɚɬɚɨɬɞɟɬɫɤɚɬɚɝɪɚɞɢɧɚɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɧɚɱɚɥɟɧɤɭɪɫɧɚ
ɋɍȼɚɫɢɥɅɟɜɫɤɢ
ɉɪɟɡɫɟɞɦɢɰɚɬɚɧɚɝɨɫɬɢɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɬɚɛɹɯɚɭɱɟɧɢɰɢɬɟ
ɨɬ ɜɬɨɪɢ ɤɥɚɫ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɬɟɯ
ɧɢɬɟ ɭɱɢɬɟɥɤɢ ɝɠɚ ɋɩɚɫɨɜɚ
ɢ ɝɠɚ Ⱥɛɢɥ ɤɨɢɬɨ ɱɟɬɨɯɚ
ɩɪɢɤɚɡɤɢɝɚɬɚɧɤɢɢɭɱɚɫɬɜɚɯɚ
ɜ ɡɚɛɚɜɧɢ ɢɝɪɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ
ɱɟɬɟɧɟɬɨɢɩɢɫɚɧɟɬɨ
ɍɱɟɧɢɰɢɬɟɨɬɲɟɫɬɢɢɫɟɞɦɢ
ɤɥɚɫ ɨɬ ɦɟɫɬɧɨɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ
ɜɡɟɯɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɚɬɨ ɱɟɬɨɯɚ
ɥɸɛɢɦɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɨɬɥɸ
ɛɢɦɢɚɜɬɨɪɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɧɚ
ɱɟɬɟɧɟɬɨ ɩɪɢɤɥɸɱɢ ɫ ɭɱɚɫ
ɬɢɟɬɨ ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ ɨɬ ȾȽ ɋɜ
ɋɜɄɢɪɢɥɢɆɟɬɨɞɢɣɁɚɬɹɯ
ɛɟɲɟ ɢɫɬɢɧɫɤɨ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟ
ɞɚ ɜɢɞɹɬ ɤɴɞɟ ɠɢɜɟɹɬ ɤɧɢɠ
ɤɢɬɟɢɡɚɳɨɬɪɹɛɜɚɞɚɱɟɬɟɦ
ɤɧɢɝɢ Ɂɚɳɨɬɨ ɱɟɬɟɧɟɬɨ ɟ
ɦɚɝɢɹɤɨɹɬɨɨɬɜɚɪɹɜɪɚɬɢɤɴɦ
ɧɨɜɢɫɜɟɬɨɜɟɤɴɦɧɨɜɢɦɟɱɬɢ
ɢɧɚɞɟɠɞɢ

Ден на анимацията

Н

веселото клипче с прекрасната
„Песен за нотите“. Коментираха и
презентацията по „Приказка за нотите“ и песента „Нотна стълбица“,
изпълнена от Хор на варненските
момчета, с музика, написана от
Хайгашод Агасян. Проследиха с
интерес презентацията за музикалните инструменти, които бързо
назоваха и разказаха какво знаят
за тях. Момичетата и момчетата
обичат различните музикални
жанрове, но най-много харесват
народните песни и танци. Разпознаха ръченицата и хората.
Изиграха няколко хора и ръченица
с настроение и голямо желание.
Санем, Мирела и Суде ги зарадваха с изпълнение на популярните
народни песни „Залюбила е малка
мома“, „Девойче бело, цървено“ и
„Мари Марийко, карагьозлийко“.
Магията на народната музика ги
покори. Тя разтуптя сърцата им и
четвъртокласниците продължиха
да се движат в ритъма на танците,
защото музиката и танците обединяват. Учениците танцуваха не
само хора, но и съвременни танци.
Със зачервени личица и блеснали

много интересни и малко известни
любопитни факти за тях. Узнахме
повече подробности за миграцията
на щъркелите, лястовичките, кукувиците и пчелоядите. Проследихме
живота на царския орел – една от
най-редките и застрашени птици
в света. Видяхме как врабчето си
прави гнездо. Слушахме омайващата песен на славея през нощта.
Разсмяха ни весели истории с
папагали, сови и други пернати
обитатели, станали домашни любимци. Запознахме се с белооката
потапница и бялата лопатарка от
изготвената по проект от наши ученици занимателно-образователна
книжка за защитената местност
„Калимок - Бръшлен“. Четохме
гатанки за щъркела, пингвина,
чайката, славея, кълвача, папагала и бухала от книгата на Дядо
Пънч /Панчо Панчев/ - „Гатанки за
лека нощ“. Решавахме тестове за
гълъбите, пъдпъдъците, кормораните и потапниците. Прочетохме от
книгата на Златозар Боев - „Какво
знаем за птиците“, сведения за
най-шарената наша птица – пчелояда, която се е заселила и в

време развитието на компютърната анимация спомага за ускоряването на този процес. Учениците
гледаха с интерес детски анимационни филми на английски език,
в които главни
герои са Том и
Джери, Симба,
трите прасенца. Развеселиха ги техните
приключения.
Проследиха
и анимирани
детски английски песни. С
голям ентусиазъм запяха
три от тях.
Обещаха да
нарисуват героите от про-

жектираните филми и да подредят
кът в библиотеката. Коментираха
детските филми, направени от
Уолт Дисни Анимейшън Студиос
с невероятни, красиви и много
реални анимации, които обичат
да гледат. Не пропуснаха да разкажат и за книжките с прекрасни
илюстрации по тези филми, които
една част от тях са прочели. Урокът
премина с много вълнение, смях,
Знаем, че голяма част от анимираните филми за децата са не само
забавни, но и образователни. Учат
ги на критично, творческо и математическо мислене, както и на
етично поведение. С някои от тях
сме отраснали и ние. Те остават неувяхваща класика. И продължават
да забавляват по начина, по който
са го правили преди години.
Анка КОЗАРЕВА

В СУ "Йордан Йовков":

Празник на Главиница
Калина ГРЪНЧАРОВА
ази година се изпълниха и 35 години от обявяването на Главиница
за град. Той е център на
община, в състава на която
са 23 населени места.

Т
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Есенно плодородие

по-големите любители на
театъра - постановката
"Откога те чакам".
В празничната програма
през седмицата гости на
Главиница бяха още Дивна
и Венци, прожектирани бяха

тровден, точно на празника благоденствие отслужи Не- в православния храм "Св. гово Преосвещенство Тивевлкм. Димитър Солунски", риополски епископ Тихон в

роявите по повод
празника на Главиница - Димитровден,
започнаха още в началото
на седмицата.
В два поредни дни в града
гостува ДКТ - Силистра.
За най-малките - от ДГ
"Св.Св.Кирил и Методий" и
за учениците от началния
курс на СУ "Васил Левски",
трупата представи пиесата "Маша и мечокът",
а на следващия ден - за

П

3Д филми, а преди празничният концерт, който
се проведе на откритата
сцена в центъра на града,
в.и.д. кмет на общината
Сузан Акиф поздрави всички присъстващи. Аплодисментите на публиката
тогава заслужиха Детски
фолклорен състав"Ритъм" и
популярната изпълнителка
Славка Калчева.
На 26 октомври, Дими- Света Божествена литур- съслужие със свещеници от
гия и Водосвет за здраве и Русенска епархия.

"Есенно плодородие" се
нарича изложбата, която
бе открита в СУ "Йордан
Йовков"-Тутракан. В централното фоайе и във фойето на началния корпус бяха
подредени експонати изработени от есенни плодове

и зеленчуци. Изложбата е
подготвена от учениците
и техните родители.
При откриването на изложбата учениците бяха
поздравени от директора
на училището - Анелия Калдарева.
“ТГ”

Бялата висока постройка
те удивява с красотата си.
Архитектурните орнаменти, говорят за майсторство, безспорен талант
и уникално творчество на
българския майстор Манол.
Легендите разказват, че
при начало на зидовете,
построеното постоянно
се свличало. Трябвало е
да вградят първата жена,
която влиза в постройката. Жената на майстор
Манол, която била бременна
първа влиза и по силата на
традицията, майсторът
вгражда жена си. От тогава постройката става
устойчива. След завършването, майсторите са имали
намерение да преустроят
друга постройка в църква. Но на владетеля не му
харесала идеята и както
майсторите са завършвали покрива, премахнали
стълбите. Майстор Манол
се опитал да направи крила
от находящи материали, но

неуспешните крила понесли
Манол надолу към земята.
Там, където е загинал бликнала вода. И сега там има
чешма с изворната вода. В
бялата църква в двора на
манастира са погребани
царе и царици - Ана, Мария
Балчишка и други величия.
Тук са донесени мощите
на Света Филатея от Търново.
След кратка почивка продължихме за град Питещи.
В миналото е бил известен
с търговията на арменците. Градът е известен
с рафинерия, завод за части на автомобил „Рено” и
производство на румънския
автомобил „Дачия".
Най високият връх на
Карпатите - Молдовяну, се
намира в близост на града.
Потегляме на път, който
се вие покрай пълноводната
река Олт и планинските
склонове. Наслаждаваме

Красота и емоции в Трансилвания
Нашата екскурзия запо- и изписан от майстор Дочна с посещение на град бромир в 16 век.
Куртя де Аржеш.
Река Аржеш ни придружаваше по целия път до тук,
реката, която се влива в
Дунав, точно срещу Тутракан. Радвахме на красивата, очертана с бели линии
и чиста магистрала без
дупки и следи от ремонтни
дейности. Промишлеността беше в действие видяхме много работещи
заводи и производствени
предприятия.
Името на града - Куртя
де Аржеш, означава "замък
над реката" и е с 30 хиляди население. Бил е стара
столица с 20 църкви и
манастири. Градът омайва
с ренесансова архитектура. Посетихме красивия
манастир, построен от
българския майстор Манол

Анастасия ЯКОВА
оредната екскурзия
на тутраканци, организирана от Туристическа агенция „Салвиния”, се проведе през
м.септември. И този път
Камелия Златанова ни изненада с информации за
много историческите събития, красиви архитектурни
паметници и на природни
феномени на територията
на Румъния.
Трансилвания, разположена румънска територия
в красивите Карпати, създаде удовлетворения на 35
любители на пътешествията.

П

Областта се намира в
северо-западната част на
румънската територия.
Самото наименование означава „извън горите”. Дълго
време територията е била
самостоятелно кралство
в пределите на Австроунгария. Градът е основан
от германски заселници саксонци, през 17 век и е
бил главен център. Тук за
живели и унгарци и румънци.
В историческите данни е
отбелязвано и значително
българско население.
Най големите градове
в провинцията са Брашов,
Сибиу, Питещ, Куртя де
Аржеш.

ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɚɬɚɞɜɨɣɤɚɧɚɊɭɦɴɧɢɹɜɋɢɛɢɭ

на стр. 6
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В СУ „Христо Ботев" - Тутракан

Почитаме класиците в библиотеката
интерактивен урок в библиотеката, който осъществихме заедно с учениците
от 3 "Б" клас и госпожа
Емилия Шарбанова. Децата
гледаха видео клипове за
писателя. Слушаха неговия
автентичен глас и мъдрите му съвети, че човек не

ележити годишнини на български писатели чествахме
и през месец октомври в
библиотеката на нашето
училище.
Заедно с учениците от 2
"А" клас и госпожа Росица
Николова, отбелязахме в
училищната библиотека с
интерактивен урок 110-годишнината на писателя
Атанас Душков, един от
създателите и класиците
на съвременната българска
детска литература. Момичетата и момчетата се
запознаха с живота и дейността на твореца, издал
над 60 книги за деца, заслужил деятел на културата и
носител на националната
награда за детска литература „Петко Р. Славейков“
за 1989 година. Гледаха видео клип с любима песен по
негова прекрасна творба,

Б

сродява с хората, с които
живее, защото помежду си
те са братя. Проследиха
с интерес филм на БНТ с
участието на Кръстьо Лафазанов, представящ разказа „Яйцето“ от сборника с
разкази „Ние, врабчетата“,
в който писателят сам

която са изучавали в детската градина и я изпълниха
с желание. Прочетоха стихотворения за деца, написани от Атанас Душков и
издадени в книги, с които
разполага библиотеката.
Надпреварваха се бързо да
дават правилни отговори
на прочетените хубави
гатанки, които е създал.
Слушаха внимателно песен
за учителката, създадена
по негово стихотворение,
която ги впечатли и с желание я запяха. Зарадваха
ги неговите произведения.
Те са благозвучни, игриви,
поучителни, опияняващи.
През месец октомври се
навършиха 90 години от
рождението и на любимия
наш писател, драматург и
сценарист Йордан Радичков! Преклонихме се пред
емблематичния творец трябва да остава сам и че създава илюстрациите. От
на българската култура с непрекъснато трябва да се презентация по книгата се

запознаха с характерните
особености на врабчетата
герои в разказите. Разгледаха и книги от Йордан Радичков, с които разполага
библиотеката. Прочетоха
изразително неговата приказка „За да имаш приятели“ и отговориха правилно
на всички въпроси от презентация по творбата.
Коментираха как намират
своите приятели и какво представлява приятелството. Ненадминатият
майстор на словото Йордан
Радичков, отличаващ се със
самобитен стил и запом-

нящи се фрази, развълнува
учениците. Очакват с нетърпение часовете по четене, когато ще изучават
един от разказите в сборника „Ние, врабчетата".
Прекланяме се пред българските класици, които
пишат за деца, защото
творбите им са написани
много искрено и внушават
универсални човешки ценности – уважение към човека, почит към родителите,
любов към родината. Учат
на състрадание, човечност,
доброта.
Анка КОЗАРЕВА

ято са покрити камъните.
Високата огромна пясъчна
маса ражда удивителните
камъни, които при израстването и уголемяването
се търкулват на поляната.
Невероятен природен феномен! Дори и учените нямат
обяснения за това явление!
Какво ли още създава природата!
Настроението се добавяше от удобния автобус с
добрия шофьор Ценко. Учудващо за нас бях магистралите и пътищата, прясно
асфалтирани, без дупки или
следи от ремонти, всички
маркирани от бели линии
дори и в малките села. На
връщане настроението с
изпълнения на народни песни в автобуса подържаха
Теменужка и Здравко.
Искам да акцентирам
върху невероятната хигиена на магистралите,
улиците в градовете и
селата и площадите изпълнени с огромен брой хора.

Не видяхме дори малки хартии, фасове или найлонови
торбички и бутилки, което
е обичайна картина у нас!
Приятно впечатление прави и силното зацветяване
на градовете и селата.
Свежи цъфтящи цветя
навсякъде, където ти се
спира погледа: по тротоарите, около дърветата,
на електрически стълбове,
на прозорци, тераси. Всичко това създава усет за
красота и загриженост. В
Румъния хигиенните навици
на хората са вече традиция! Дано и у нас това да
стане, да се радваме на
чиста заобикаляща природа.
За пореден път Камелия
Махакян доказа своето
умение за организиране и
водене на екскурзии с голяма информация за посетените обекти и отношение
към екскурзианти, за което
получи адмирации и благодарности.

Красота и емоции в Трансилвания
от стр. 5
се на девствената, чиста
природа от скали, гори и
води. Не пропускаме да
направим снимки.
Така неусетно пристигнахме в Сибиу, град богат
на исторически събития,
удивителни сгради и музика. Тогава в града се
провеждаше Бирен фест с
участие на групи от европейски съседни държави с
типични фолклорни изпълнения - от Германия, Австрия,
Швейцария, Румъния.
Градът е с население 150
хиляди жители и в него се
обучават 25 хиляди студенти от различни държави.
Настанихме се във фамилен хотел и побързахме
да направим панорамна
обиколка. В града съществуват голям и малък площад, крепостни стени. Той
е в списъка на ЮНЕСКО и
обявен за културна столица през 2007 г. заедно с
Люксембург.
Обходната разходка в
Сибиу започна от големия
площад. Удивлявахме се на
архитектурата на всяка
къща, на всяка сграда,
които бяха различни и по
своему уникални. Обходните улички - тесни и
изпълнени с красота, омайваха с уникалността си. Не
пропуснахме да се снимаме
на моста на лъжата. Говорят, че ако мине лъжец по
моста, той ще се срути,
което не се е случило до-

сега. Притчата идва от
старата традиция, че на
моста са се събирали търговците и навярно е имало
надлъгвания и обещания. На
големия площад може да се
посети и Музея на Фармацията, синагога, православни църкви. Там се извисява
удивителна катедрала със
своебразна архитектура и
големина. Имахме късмет
да видим там президентската двойка на Румъния.
Сегашният президент Клаус Йоханес е бил 14 години
кмет на родния си град
Сибиу. В неделя, по спазена
традиция, президентската
двойка отиде в катедрала
на утринната служба. Не
пропуснахме да ги снимаме.
На този площад се намира двореца Брукментал,
който сега е превърнат в

Художествена галерия. В
него са събрани картини,
златни, сребърни и кристални сервизи, бижута
предмети от няколковековно изкуство от бележити
художници и гравьори.
Привечер се отправихме
към огромната шатра, откъдето, вече се чуваше тиролска музика. Тя вероятно
побира 5-6 хиляди души. На
сцената се изявяваха фолклорни групи от Австрия.
Предлагаха се уникални ястия и огромно количество
бира в самата палатка.
Хората се веселяха и танцуваха! Преживяванията
бяха неописуеми!
Вторият ден се отправихме към Природния музей
АСТРА, който в същност
е Музей на селото. На
огромна гориста площ и

възвишения от 96 хектара
са разположени 300 етнографски къщи, църкви,
мелници от различни епохи.
Значителна част от тях
са пренесени от различни
краища и области на Румъния. Всяка къща носи своя
колорит, с дворовете и
помощни сгради в тях.
В езерото виждаме съоръжения използвани в бита
на хората. Като конкурент
на нашата водна мелница
видяхме и тук водна мелница със специфичното
водно колело. В дървения
битов ресторант, където
отседнахме и опитахме от
традиционната мамалига
и други румънски деликатеси.
След пристигането в
града, не устояхме и посетихме продължаващия
бирен фест. Група от нас
се присъединиха към танците с настроение до
късно вечерта, този път
под звуците на германска
етномузика.
На третия ден закусихме
в хотела и поехме към неизвестната и озадачаваща
дестинация на растящите
камъни край село Костеще. Тук дъхът и умът ти
спира! От далече виждаш
огромни кръгли камъни.
Дори да се съмняваш в
растежа им при приближаването, в разцепените
на две камъни, виждаме
кръговете специфични за
пъновете на дърветата.
Не липсва и кората, с ко-
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Забавна астрология

СМЯХ
Учителски бисери
- През 1742 година, както си
спомняте…
- Цял час чукам ли чукам, а вие
- нито "Ах!", нито "Ох!"!
- Да знаете! На парченца ще
ви нарежа, в бурканчета ще ви
затворя! И всичко това от любов
към вас.
- Когато часовникът удари 13
пъти, не само че последният е
грешен, но и поражда съмнение в
останалите дванайсет…
- Не ме гледайте какво говоря!
Следете мисълта ми там, където
я има.
- Има отсъстващи - виждам ги!
- Ученикът с дъвката - в коша!
- Говорете си наум, че притеснявате изпитваните!
- Браво, бе! Вие много учите!
Вчера влизам в едната стая - двама
четат, двама спят, влизам после в
другата - точно обратното.
- Казала съм: като се прозяваш,
да си затваряш устата.
- В българската възрожденска
къща е имало три вида стаи - големи, малки и двор.
- Ако Йовков беше жив, щеше да
се обърне в гроба.
- Подчертайте с кръгче!
- Последните два чина да излизат моментално, утре да си доведат
и родителите!
- Какво ми се мъкнете на тумби
един по един?!
- Ами така е като с едното ухо
слушате, а с другото приказвате.
- По коя тема ще говориш,

Скорпион

СУДОКУ

- Георги, моето момче, гледай
ме внимателно, ако искаш да
разбереш поне нещичко за маймуните!
- Сега се смеете вие, смея се
и аз, но на края на срока ще си
разменим ролите!
- Ти, ти и топката, и тримата при
директора.
- Ще изгоня всички и ще работя
с останалите.
- Изплюй дъвката в кошчето, да
не я изплюя аз!
- Тук е написано черно на бяло
със зелено.
- Имам да казвам нещо на някои
от вас, но първо ще го кажа на
всички.
- Това съчинение е написано с
левия крак, и то с мазола!
- Отдавна съм установила, че
ви липсват първите седем години,
а на някои от вас и повече, така
че няма нужда да ме убеждавате
в това!
- Счупеното имущество се удвоява в троен размер…
- Внимавай, че си вързал три
пъти и цъфнал четири пъти по
френски език!
- Нито едно природно явление
не може да ме спре да ви напиша
отсъствията!
- Конят, освен всичко друго, е и
средство за удоволствие…
- Да направим квадратен чертеж
с известна правоъгълност…
- Ученици, начертайте окръжност с формата на кръг!

Петко? Забележи, че само на теб
давам избор по какво да те скъсам!
- Ученици, тъй като утре е събота
и неделя…
- Деца, много сте ми умнички,
ама що тъй простейте, бе келеши.
- Погледни се на какво приличаш! Панталонът ти смачкан, обувките - мръсни, не си се обръснал.
Все едно си петгодишен…
- Защо си нарисувал такъв
неравен квадрат, бе? Да не си
далтонист?
- И ако някой ще се разболява,
да ми се обади предварително.
- Представете си, че съм триъгълник и се въртя около оста си…
(Учител по математика)
- Ученици, виждате ли невидимите ъгли на пирамидата?…

- Това тука е пила - с нея се
пили, а това тука е чук - с него
се чука… Ама не всичко. (Час по
трудово)
- Ученици, сега ще взема две
метални топчета… Едното от желязо, а другото от дърво… (От час
по физика в седми клас)
- Когато човек се задави, може
да умре много сериозно. (Учител
по биология)
- Това е масата на масата, която
е в покой. (Учителка по физика)
- Всички да се строят зад шведската стена! (Учител по физкултура)
- Преведете думите, които не
знаете! (Учителка по английски)
- Тази редица има залитания в
търсене на околен ръб.

Сканди

Скорпионът е много силен, издръжлив, агресивен и тайнствен знак. Притежава изключително фин усет и поразяваща интуиция особено
за лоши неща. Винаги в живота му е бъкано от
тайни и заплетени случаи. Адски категоричен.
Притежава остър ум и хаплив език. Обожава опасностите и не го е
страх от предизвикателствата на съдбата и смъртта. Опасностите го
привличат като магнит. Сам търси поле за изява, където да се изправи
и премери сили с опасни хора или стихии. Често се занимава с професии като, пожарникар, лекар , полицай, военен и други подобни само
и само за да задоволи огромния си потенциал от сила за борба със
злото и смъртната опасност. Превъзходен е и като престъпник. Умее
да скрива следите си. Ако се наложи ще се бие до смърт. В живота на
тези хора най-често им се случват такива преживелици, които повечето
не биха издържали без трайни психически увреждания. Смъртта и болестите ги дебнат и са около тях от самото им раждане. Вероятността
да стане свидетел на престрелка, пожар, тежка катастрофа или близък
човек ще издъхне в ръцете, е най-голяма именно при него.

Продавам
двустаен апартамент "Възход - 1", ет. 7
Цена по споразумение
За контакти:0888 856 748; 0889 214 437

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Безплатен Интернет в община Главиница
О
бщина Главиница е една от 63
общини, които
на втория конкурс се
класираха и подписаха споразумения с Европейската комисия
за отпускане на безвъзмездни средства в
рамките на механизма
за свързване на Европа
WiFi4EU.
Инициативата
WiFi4EU е предназначена за граждани и
посетители на ЕС,
които ще имат безплатен достъп до безжичен интернет на
обществени места,
като паркове, площади,
обществени сгради,
библиотеки и други
на територията на
Европейския съюз. ЕС
финансира разходите
за оборудване и инсталиране на точките за
достъп до безжичен
интернет, а Община
Главиница ще плаща
за осигуряването на
интернет връзка, поддръжка и експлоатация
на оборудването за период от поне 3 години.

Зоните с безплатен
интернет достъп са:
1. Град Главиница –
детската площадка до
фонтана
2. Град Главиница –
парка до Втори административен блок
3. Град Главиница –
детската площадка до
СУ „Васил Левски”
4. Град Главиница –
сватбен салон
5. Село Суходол - парк
и централна част
6. Село Ножарево парк и централна част
7. Село Дичево - парк
и централна част
8. Село Листец - парк
и централна част
9. Село Зебил - парк и
централна част
10. Село Калугерене парк и централна част
Стойността на ваучера ще бъде изплатена от Европейската
комисия директно на
дружеството за инсталиране на безжичната мрежа, след като
Европейската комисия
получи потвърждение,
че WiFi4EU точките за
достъп функционират.

Диплом и три златни медала - за първо място и цялостно
представяне, бяха наградени самодейците от ЖФГ
"Дунавски бисери", Трио
"Добруджанец" и Танцова
група при НЧ "Никола Вапцаров - 1940 г." от с.Попина
за отлично представяне в
Национална фолклорна среща "Автентичност и съвремие", който се проведе в
гр. Попово.

С

Размисли разни...

Георги
ВАСИЛЕВ

Да се вреждаш в живота изглежда за
някои хора е изкуство, те винаги са с
тези, които са на власт!
Когато войнствено си настроен, можеш
да се върнеш от бойното поле с щит или
на щит. Помисли преди да тръгнеш!
Съвременната тиранична острото на
живота, може да обезкуражи и най-големия оптимист!
Мафиотът може да смени името, партията и родината, но нрава си никога!
Достоен за съжаление е човек, който
няма мнение и на всички въпроси отговаря
еднозначно - „нямам мнение". Или си за

мира, или си за войната - задължително
е да изкажеш мнение!
Мълчанието на бедните ражда богаташите!
Диктатурата на пролетариата в началния й вид беше насочена срещу богатите,
след което прераства в диктатура над
пролетариата!
На въпроса: Кой управлява Русия? Правилният отговор е КПСС и КГБ. На въпроса кой управлява България? Правилният
отговор е БКП и ДС!
Политическите вампири не остаряват
и не се уморяват!

Индрустриален парк - Тутракан
(бивша "Терма")

Ресторант "РИО"

Ресторантът е с капацитет
550 души и е подходящ както
за сватбени, така и за семейни
и фирмени тържества.
През деня работи на столови
начала с обедно меню, от което
могат да се възползват не само
работниците от Индустриалния
парк, но и външни клиенти.
Ежедневно се приготвя няколко вида супа, готвени ястия,
скара, десерти.
Предлагаме и диетично

меню за ценителите на здравословната кухня.
За тържествени случаи организираме коктейли на блокмаса.
Ежеседмично при нас се
правят сватбени тържества в
климатизирана и просторна
зала, с дансинг и сцена, а в
модерно обзаведената кухня
приготвяме освен стандартни
сватбени менюта и меню изцяло по ваш избор.

Заповядайте!
Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"
Издател: СНЦ “Тутракански глас”

Честит рожден ден
и да почерпят:

3 ноември - Димитър ДОБРЕВ, с. Варненци, община
5 ноември - Карин ИВАНОВА, ТФ "Дунавска младост",
Тутракан
НЧ "Н.Й.Вапцаров", Тутракан
4 ноември - Зейнеб ЯХЯ, Мед.сестра, ОДЗ "Полет",
6 ноември - Росица ХРИСТОВА, Ст.спец. Касиер, Обс.Цар Самуил
щина Главиница
5 ноември - Костадин МАНЕВ, с.Белица, община Тут6 ноември - Йозджан ШАБАН, Общински съветник,
ракан
ОбС-Главиница
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