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Вицепрезидентът Илияна Йотова
ще посети Тутракан
Калина ГРЪНЧАРОВА
ицепрезидентът на
Република България
Илияна Йотова ще посети Тутракан на 27 февруари. Поводът е инициативата „Посланик за един ден”,
която се проведе за трета
година от посолството на
Великобритания в България
под патронажа на българския вицепрезидент.
В него участва и тутраканската ученичка Никол
Георгиева, която е победителката, избрана от Йо-

В

Никол ГЕОРГИЕВА

Вицепрезидентът Илияна ЙОТОВА

на стр. 2

Силвия Кацарова
представя книгата
си „Мой сън...”
Калина ГРЪНЧАРОВА
опулярната изпълнителка Силвия Кацарова ще представи
лично своята автобиографична книга „Мой сън...”
в Тутракан. Събитието е
посветено предстоящия

П

празник 8 март и е специален подарък на кмета на
община Тутракан д-р Димитър Стефанов към дамите.
Представянето на книгата ще започне в 17:30 ч. на
1 март (неделя) в залата
на стр. 6

Скъпи жители на община Тутракан,
За мен е удоволствие да Ви приветствам по
повод Националния празник на Република
България - 3 март! На този ден повече от
всякога сме горди, че сме потомци на славен
и борбен народ. Вечна слава и дълбок поклон
към всички безсмъртни и велики герои, осеяли
с кости родната земя, за да бъдем свободни и
щастливи ние и нашите деца!

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

Уважаеми жители на община Главиница,
Приемете нашите най-сърдечни поздравления по
случай Националния празник
на Република България - 3 март!
Прекланяйки се пред паметта на и героите,
нека помним, че жертвата им е била заради нас,
за нашето достойно настояще. И с делата си да
докажем, че сме силен народ - горд с миналото си
и отговорен към бъдещето.

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

Уважаеми съграждани,
Длъжни сме да тачим своята история и да не
забравяме тези дни, носещи дух на патриотизъм.
Прекланяме се пред геройския подвиг
на борците за свобода!
Нека засвидетелстваме своята безгранична
синовна почит и уважение в името на силна и
щастлива България, пожелавайки си
мир и ясно бъдеще!

Честит празник!
Нехат КАНТАРОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Скъпи съграждани от община Ситово,
Нека на този паметен ден, преведем глави в
знак на признателност, към всички онези, избрали
саможертвата в името на Майка България!
Нека никога не забравяме, че винаги, когато сме
били задружни и единни сме печелили
предизвикателствата на времето и историята.
Поклон пред величието на всички страдалци,
загинали за свободата на България!

Честит празник!
Сезгин АЛИИБРЯМ, Кмет на Община Ситово
Ридван КЯЗИМ, Председател на ОбС-Ситово

Цена 0.70 лв.

регион
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НОВИНИ
КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
В ОДМВР-СИЛИСТРА
Обявен е конкурс за назначаване на държавна
служба в Областна дирекция на МВР-Силистра. Вакантните длъжностни са 3 /три/ за младши автоконтрольори в група „Организация на движението,
пътен контрол и превантивна дейност“ към сектор
„Пътна полиция“.
Документите за участие в конкурса се подават
в Областна дирекция на МВР - Силистра, адрес: гр.
Силистра, ул. „Македония“ № 144, всеки работен ден
от 13:30 часа до 16:00 часа.
Подробна информация за конкурса е публикувана
на електронната страница на Дирекция „Човешки
ресурси“ - МВР.
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА
В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в област Силистра към
края на декември 2019 г. намаляват с 2.6% спрямо
края на септември 2019 г., като достигат 20.0
хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на
2019 г. в обществения сектор има намаление на
наетите лица с 1.0%, а в частния сектор - с 3.5%.
В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра
са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края
на декември 2018 г., като в обществения сектор
има увеличение с 0.9%, а в частния сектор има
намаление с 4.6%.
Средната брутна месечна работна заплата за
октомври 2019 г. в област Силистра е 992 лв., за
ноември - 979 лв. и за декември - 994 лева.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната
месечна работна заплата в област Силистра се
увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г.
с 7.2% и достига 988 лева.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната работна заплата в област Силистра нараства
спрямо същия период на предходната година с 21.5%,
като в обществения сектор средната работна
заплата нараства с 16.8%, а в частния - с 24.1%.
В сравнение с останалите области на страната
през четвъртото тримесечие на 2019 г. област
Силистра е на 19-то място по показателя средна
работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите
София (столица) - 1 782 лв., Враца – 1 273 лв. и
Варна – 1 236 лева.

"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, 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

26.02.-4.03.2020 г.

Вицепрезидентът Илияна Йотова
ще посети Тутракан
от стр. 1 рията на България или с
розовото масло и носиите,
това за съвместна работа.
обаче това е нещо прочуСред стотиците канто и нямаше да е много
дидати Никол впечатлила
интересно. След това се
вицепрезидента с различния
замислих над растенията,
си поглед към темата „Ако
за природата на България.
бяхте посланик за един ден,
Говорих с госпожата, тя
как щяхте да популяризираме насочи конкретно към
те България на световната
билките, защото те са посцена“, а именно чрез преднепрочути. После говорих с
ставянето на цветното и
госпожата ми по Биология,
билковото богатство на
за да ми даде малко повечко
страната ни.
информация за билките, и
Никол Георгиева заедно
така написах есето. Думисъс своята преподавателка
те в него бяха 390, а макпо български език и литесималният брой думи според
ратура Геновева Стоянова
регламента трябваше да е
участваха в двудневна про250. Наложи се да съкратя
грама във Виена, организитекста и изгубих надежда,
рана от посолството на Вече ще успея. Защото махнах Британското, Българското
и Албанското посолство,
също така и ООН.
Срещнах се с посланиците. Запознах се и с българския посланик Иван Сираков,
много добър и общителен
човек. Каза ми да поздравя
и г-жа Илияна Йотова, и той
подкрепя тази инициатива
и се надява да има повече
жени-дипломати занапред и
ние да станем такива след
време”.
Днес, в Тутракан, Никол
ще се срещне с вицепрезидента Илияна Йотова.
„Нямам търпение да се
видим на живо. Ще я приветствам с удоволствие,
Никол (в средата) заедно със своите съученички
ще я запозная с госпожата
Радина и Траяна
ми, ще я разведа из града и
най-хубавите неща от есе- училището ми. Това за мен
ликобритания. Поради липса
то и си казах, че няма шанс ще е нещо много специално,
на възможност за среща на
да спечеля. Но... на 20-ти защото никога не съм очживо преди заминаването,
януари си отворих пощата аквала такова нещо да ми
Илияна Йотова проведе
и прочетох писмото от се случи и нямам търпение,
видео разговор с Никол, за
посолството. Там пишеше: въпреки че съм и много прида я поздрави за участието
"Поздравления, Никол! Избра- теснена”.
й в инициативата и да й
на сте да работите с виПо темата „Ако бяхте
пожелае успех.
цепрезидента на България, посланик за един ден, как
Предварителната програИлияна Йотова". Започнах щяхте да популяризирате
ма на визитата на вицепрезидента Илияна Йотова
включва посещение в СУ
„Христо Ботев”, където
ще се срещне с Никол Георгиева, с учителите и
учениците, среща с кмета
на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и посещение на Мемориален комплекс
„Военна гробница - 1916 г.”
край тутраканското село
Шуменци.
Как Никол е решила да
участва в инициативата
„Посланик за един ден” научаваме от нея: „Благодарение на преподавателката
Клуб "Млад журналист" в СУ "Христо Ботев" с ръководими по български език, г-жа
тел Геновева Стоянова проведоха среща с главния редактор на в. "Тутракански глас". Членове на клуба са Никол,
Геновева Стоянова научих
Радина и Траяна, които са участвници в инициативата на
за тази възможност. На
британското посолство
6-ти януари тя прочете
писмо пред класа, в което
да треперя и да подскачам България на световната
пишеше, че участниците
от радост, веднага казах сцена“ от тутраканското
трябва да са само момина г-жа Стоянова. По-късно средно училище участваха
чета от 14 до 18-годишна
с нея посетихме австрий- още съученичките на Никол
възраст. Първоначално реската столица Виена. По- - Радина Бъчварова и Траяна
ших да участвам с истосетихме резиденцията на Димитрова, научаваме от

Преподавателката по БЕЛ Геновева СТОЯНОВА

тяхната преподавателка
по български език Геновева
Стоянова. Ето какво разказа тя за постигнатия успех:
„Представих инициативата
на всичките ученици от
8-ми до 12-ти клас. Изискването беше, че е само
момичета, и само от 15
до 18-годишни. И те се амбицираха. За много кратък
период от време, трябваше
да бъде реализирано всичко,
да се съобразим с определен
брой думи, символи. Харесали са оригиналната идея.
Приятно е, много приятно,
и за Никол, и за мен, и за
училището, и за града. В
последствие разбрахме,
че това е инициатива, която се провежда за 3-та
година, но до този момент е била популяризирана
сред по-големите градове
и сред по-големи ученици 17-18-годишни. За първи път
я реализират в по-малки
селища. Имахме шанса да
одобрят, да харесат идеята й за билките като нещо
уникално, което присъства
в България, но на никой не
му е дошло като идея да се
популяризира.
От Британското посолство се свързаха се с нас,
в последствие вицепрезидентът Йотова я избра за
свой посланик и се започна
подготовката, обучителната екскурзия във Виена.
Благодаря много на родителите на Никол, че ми гласуваха доверие да отида с нея
като нейния придружител,
тъй като тя е непълнолетна. Беше интересно и за мен
самата. За първи път ми се
случва и на мен да присъствам на такива инициативи,
да се срещна лице в лице с
истински посланици. И така
популяризирахме училището
ни, града ни, предстоят други инициативи съвместно с
г-жа Йотова”.
Бел.ред.:
Есето на Никол Георгиева
четете на стр.6

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 24 февруари 2020 г.
1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност
1 сервитьор, основно образование
“Обща медицина”, 6 часов работен ден,
2 заварчици, средно образование, двусменен режим
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г., на работа
компютърна грамотност.
1 чистач/ хигиенист, основно образование
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ
***За всички работни места трудовите договори
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
на работа.
договорът е безсрочен.

регион

26.02.-4.03.2020 г.

3

В СУ "Христо Ботев” - Тутракан

Пазим завета ти, Апостоле!

сяк а година на 19
февруари нашият народ почита паметта
на достойния син на майка
България - Васил Левски.
Венци и много цветя окичват
паметниците в градове и
села, с които обществеността изразява признателността си към него и родолюбивото му дело.

В

В този паметен ден в училищната библиотека с учениците от 4б клас и г-жа
Румяна Статева проведохме викторина "147 години
безсмъртие за Апостола на
свободата". Четвъртокласниците работиха в екипи и
се справиха отлично с петте
кръга на забавната състезателна игра. Отговориха

правилно на всички въпроси,
свързани с живота и дейността на Левски. Решиха
кръстословицата и задачите
с конкретен въпрос към тях.
Подредиха правилно думите
и прочетоха мисъл на Апостола. Изпълниха с голям ентусиазъм песните „Кажи ми,
горо“ и „Песен за Апостола“.
Анализираха постигнатите

резултати от екипната дейност и коментираха с какво
са обогатили знанията си за
житейския път на великия
българин.
В библиотеката проведохме и урок по родолюбие
"Тебе славим днес, Апостоле!" с учениците от 4а клас
и г-жа Добринка Вълкова.
Момичетата и момчетата
пяха солово и колективно,
с подходящо озвучаване
за събитието, песните за
Васил Левски. В конкурса
за най-добър рецитатор

Заседания на местните парламенти
Н
Р
Главиница

а 27 февруари /четвъртък/ от 14:00 ч.
е свикано редовно
заседание на Общински
съвет-Главиница. В предварителния дневен ред са
включени девет докладни
записки.
Предстои приемането на
Програма за управление на
Община Главиница за мандат 2019-2023 г., на отчет
за дейността през 2019
г. на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетните, на Годишна програма
за читалищната дейност,
както и определяне на мери,
пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за
индивидуално и общо ползване за 2020-2021 стопанска
година,
Съветниците ще определят представител на Община Главиница в заседание
на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване
и канализация на обособена

територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД - гр. Силистра
и представител на Община
Главиница в органите на
управление на Регионалното
сдружение за управление
на отпадъците - регион
Силистра.

Тутракан

О

бщински съвет-Тутракан ще заседава на
28 февруари (петък)
от 9:00 ч. Най-напред ще
бъде избран регистриран
одитор за заверка на годишния финансов отчет на
„МБАЛ – Тутракан”ЕООД
за 2020 г.
Съветниците ще обсъдят
и приемат решения по предложенията за актуализиране на поименен списък за
разпределението на плана
на капиталовите разходи
към края на м.февруари т.г.;
за приемане на Наредба за
изменение и допълнение на
Наредбата за определянето
и администрирането на
местните такси и цени на
услуги; за определяне на минимални и максимални цени

Благодарствено писмо
К

метът на Община
Главиница Неждет
Джевдет изпрати
благодарствено писмо
от свое име и от името на населението на
общината до председателя на Управителния
съвет на „Електроразпределение Север” АД
за своевременното отстраняване на възникналите аварии по електроразпределителната
мрежа в следствие на
усложнената зимна обстановка на 6 и 7 февруари т.г.
„Природната стихия
изтръгна множество
дървета, редица проводници бяха скъсани. Благодарение на усилията
и проявения професионализъм на Вашите служи-

тели на територията
на област Силистра,
електроподаването към
населените места в
община Главиница, въпреки многобройните
аварии беше своевременно възстановено.
Сътрудничеството и
координацията между
общинска администрация и служителите на
„ЕРП-Север” АД, е изключително в интерес
на нашето население.
Високо ценим Вашата ангажираност и се
надяваме на ползотворно партньорство в
бъдеще.
Пожелавам на целия Ви
екип здраве, професионални и лични успехи” - е
написано в писмото.
“ТГ”

за таксиметров превоз на
пътници за един километър
пробег по съответната
тарифа, валидни за територията на община Тутракан.
Ще бъде разгледано предложение до Министъра на
финансите за трансформиране на целева субсидия за
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране
разходите на общината за
извършване на неотложни
текущи ремонти на улична
мрежа, а също и отчет за
дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетнине и непълнолетните за 2019 г.
В дневния ред на заседанието са предложение за
одобряване на нова обща
численост и структурата
на общинска администрация на Община Тутракан,
разпоредителни сделки с
общински имоти, определяне на представител на
Община Тутракан за участие в заседание на Общото
събрание на Асоциация по
ВиК-Силистра на 12 март.

„Пазим завета ти, Апостоле!”
се включи без изключение
целият 4а клас с научени
наизуст творби, посветени на безсмъртния син на
България и сътворени от
български поети. Голяма
част от четвъртокласниците
участваха със стихотворението „Обесването на Васил
Левски“ от Христо Ботев
- друг велик българин и
патрон на нашето училище.
Те рецитираха с патос, увереност и артистичност. Дори
журираха безпристрастно.

На най-добрите рецитатори
бяха връчени грамоти за
завоювано челно място в
конкурса. За активното си
участие в урока по родолюбие всички ученици получиха поздравителни адреси.
Левски, със своя героизъм
и любов към родината, ни
дава пример как да живеем
достойно. Учи ни, че дори
в най-трудните времена
надеждата никога не угасва.
Дълбок поклон пред светлата му памет!
Анка КОЗАРЕВА

Ситово

едовно заседание ще
проведе на 28 февруари (петък) Общински
съвет-Ситово от 10:00 часа.
Единадесет докладни записки
формират предварителния
дневен ред, сред които отмяна
на Наредбата за определяне на размера на местните
данъци на територията на
Община Ситово и приемане
на нова; приемана на Програма за управление на Община
Ситово за мандат 2019-2023
г.; приемане на Програма за
енергийна ефективност за
периода 2019-2023 г.; приемане
на краткосрочна програма на
Община Ситово за насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници
и биогорива за периода 20202022 г., приемане на Общински
план за младежта.
Предстои да бъдат разгледани е няколко отчети за 2019
г. - за дейността на Общинска
администрация Ситово, на ОП
„Общински имоти и услуги 2012“ и отчет за дейността
на СПОХ „Независим живот”.

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: office@air-bg.org
www.aip-bg.org

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

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

От 1 до 3 май 2020 г.

Екскурзия до Белград
3 дни /2 Нощувки/
Програма
1-ви ден: Отпътуване на 01.05. /петък/ 06.00 ч. от
Тутракан – Русе към Белград. Пристигане в Белград.
Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
2-ри ден: Закуска. Панорамна обиколка с автобуса
с местен екскурзовод (минимум 1,5 ч): площад "Теразие"; Националното събрание (Скупщина); улица "Крал
Милан"; площад "Славия"; катедралният храм "Св.
Сава” - влиза се в храма; булевард "Крал Александър";
площад "Никола Пашич"; площада на Републиката,
улица "Княз Михайло" до крепостта "Калемегдан" –
пешеходна разходка в крепостта.
По желание разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав - при подходящи атмосферни условия. Свободно
време. По желание и предварителна заявка - вечеря
в традиционен сръбски ресторант на бохемската
улица "Скадарска”. Нощувка.
3-ти ден: Закуска. 7:30 ч. отпътуване за България
по живописния път по протежение на Дунав към пролома Железни врата. Преминавайки 2 852 километра
през Европейския континент, река Дунав пресича
10 държави и навсякъде се плъзга спокойно покрай
плодородните си брегове. Единственото място,
където ясно може да се види мощта на реката е
проломът Железни врата - най-голямата речна клисура в Европа с хилядолетна история. Фотопауза при
водноелектрическа централа "Джердап" – първата
електроцентрала на река Дунав, открита през 1972
г. и оставаща и до днес една от най-големите в
Европа. Отпътуване за България през Румъния.
Пристигане късно през нощта.
ЦЕНА: 255 лв.
Цената включва:
- Транспорт с автобус, лицензиран за международни пътувания, пътни такси и паркинги
- 2 нощувки със закуска в хотел 2 или 3* в Белград
- туристическа програма и екскурзоводско обслужване, медицинска застраховка, снимка за спомен
Цената НЕ включва:
- Вечеря в традиционен сръбски ресторант при
мин. 20 туристи - 45 лв.
- Разходка с корабче по р. Сава и р. Дунав при минимум 20 туристи - 26.00 лв.
- Входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
Валутен курс: 1 евро = 118 ср. динара Часово
време: България 12:00 ч.; Сърбия 11:00 ч.
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт с актуалност минимум 6 месеца
след датата на влизане в страната.
За записвания:
Анастасия Якова на GSM: 0895 425453

регион
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Патронен празник на СУ "Васил Левски”, гр.Главиница:

Левски е необходим тук и сега
Алиш - председател на Общински
съвет-Главиница, от зам.-кметовете
на Община Главиница - Сузан Акиф,
Сюзан Хасан и Иванка Сярова,
Ашкън Салим - секретар на Община
Главиница, Мюмюне Хаккъ - началник отдел „Хуманитарни дейности“, директори на училища от

а пореден път България
се прекланя пред паметта
и саможертвата на Васил
Иванов Кунчев, пред героя Левски
- символ на чиста и безкористна
служба в полза на народа.
На 19 февруари т.г. СУ „Васил
Левски”, гр.Главиница отбеляза
своя патронен празник с бога-

З

та и разнообразна програма. По
традиция той започна пред бюст
- паметника на Дякона в двора на
училището. За събралата се общественост бяха изпълненията на
патриотични песни от училищния
Духов оркестър.
Ученици, учители, гости и граждани поднесоха венци и сведоха

Урок по родолюбие

народа. Те потопиха цялата публика
във времето, когато Дяконът прави
последни приготовления преди да
напусне завинаги родното място и
близките хора. Мини-спектакълът
“Сбогуване с Апостола“ представен
от учениците с художествен ръководител Иван Иванов - старши учител

147-мата годишнина от обесването на Васил Левски бе повод за
провеждането на Урок по родолюбие в Професионалната гимназия
по селско стопанство в Ситово.
В ролята на учители влязоха
Джерен Мюмюн и Теодора Ивано-

глава в знак на признателност пред
паметника на Васил Левски.
Програмата продължи в зрителната зала на НЧ ”Христо Ботев
1940 г.” Директорът на средното
училище Нефие Раим приветства
всички присъстващи.
Патронният празник бе уважен
от зам.-областния управител Стоян

Бонев, главния секретар на Областна администрация - Елена Томова,
Ваня Игнатова - старши експерт
по български език и литература в
РУО, Фатме Османова-Атанасова
- старши експерт по чужд език и
по майчин език в РУО, Ирена Маринова - старши експерт по приобщаващо образование в РУО, Месут

26.02.-4.03.2020 г.

община Главиница, бивши учители
и ученици.
Ученици от 12 клас представиха
презентация на тема „Живот и
революционна дейност на Васил
Левски”, с което допринесоха за
разширяване на знанията на всички
присъстващи. Залата се огласяваше
от патриотични песни, стихотворения и народни танци. Кулминацията
на програмата настъпи, когато на
сцената се появиха младите актьори от СУ “Васил Левски“, които
се превъплътиха в различни роли
- Васил Левски и неговите съратници, Гина Кунчева - майката на
Апостола, Евгения - монахинята,
която обича Левски, както и хора от

по Български език и литература в
СУ “Васил Левски“, гр.Главиница,
просълзи голяма част от присъствалите близо 300 човека.
Веднага след приключване на
програмата не закъсняха и поканите - мини-спектакълът да бъде
представен на няколко други сцени
- в гр.Силистра, гр.Русе и в други
населени места. По този начин учениците за пореден път доказаха, че
са горди българи и достойно носят
името на Апостола. Той е пример
за отдаденост, жертвоготовност и
честност - и точно поради тази причина Човекът Левски е необходим
тук и сега!

ва, ученички от 10а клас подготвени от старши учител по история и
цивилизации Невяна Петкова.
Те представиха моменти живота
и делото на великия българин,
които бяха изслушани с интерес
от учениците.

„С България в сърцето“

Знания и професионализъм
показаха учениците от ПГСС-Ситово

Калина ГРЪНЧАРОВА
чениците от Професионална гимназия по селско
стопанство в Ситово и тази
година се включиха в Националното състезание “Млад фермер". То
се организира от Министерство на
образованието и науката в партньорство с Аграрен университет
– Пловдив.
Целта на състезанието е демонстриране на придобити практически знания и компетентности в
областта на отраслите растение-

У

въдство, животновъдство и механизация на селското стопанство,
както и умения за работа в екип.
Практическо прилагане на съвременни тенденции в областта на
фермерството, осъществяване на
междуучилищно професионално
сътрудничество и съревнование,
както и професионално сътрудничество с бизнеса и университета
също са в основата на интересното
състезание.
Според регламента, в него могат
да участват ученици, обучаващи се
по професии от професионално

направление „Растениевъдство и
животновъдство” от професионалните гимназии.
Училищният кръг на Националното състезание „Млад фермер” за
ПГСС - Ситово по модулите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“
се проведе на 10 февруари, а на
следващия ден и модул „Механизация на селското стопанство”.
Вече са ясни и резултатите от
него. В модул „Растениевъдство“
и „Животновъдство” участваха ученици от 10 до 12 клас, информираха от Професионалната гимназия.

В модул „Растениевъдство“ на
първо място се класира Милен
Костов от 11 клас, следван от Екатерина Валериевна и Николай Недков, също единадесетокласници.
В модул „Животновъдство“ първа е Мария Спасова, на второ място
- Джерен Ариф, на трето - Емир
Мехмед. Призьорите са ученици
от 10 клас.
В модул „Механизация на селското стопанство“ участваха ученици от
11 и 12 клас, като тук победител е
Фергин Фахредин от 12 клас, втори
- Емирхан Шабан от 11 клас, а трети
Сертан Алиосман от 11 клас.
Националното състезание “Млад
фермер" се провежда в три кръга.
Първият, който вече премина, е
училищният, вторият - регионален
със срок за провеждане от 19 до
31 март и третият е националното
състезание, което ще се проведе
от 23 до 25 април.
Училищните отбори са разпределени за Северна и Южна
България. Домакин на регионалния
кръг за Северна България ще бъде
Професионалната гимназия по
селско стопанство и транспорт
„Н.Й.Вапцаров” в гр.Левски, а самото състезание ще се проведе от
26 до 28 март.
Да пожелаем успешно представяне на отбора на ПГСС - Ситово!

Н

а 19 февруари т.г.
в ПГСС-Ситово се
проведе вътрешен
рецитаторски конкурс „С
България в сърцето“ под
ръководството на ст. учител по БЕЛ Галина Борисова. Участваха ученици от
всички класове.
Журито оценяващо изпълненията бе в състав: Гинка
Йорданова – председател и
членове - Нурие Джелил и
Калоян Кръстев.
Докато то заседаваше,
Хелин А. Гюлбие от 10 клас
представи презентация за
живота и революционната
дейност на Васил Иванов
Кунчев - Апостола.
По предварително уточнени критерии, журито оформи и крайното класиране.

На първо място е Джерен
Мюмюн Ариф от 10 клас, на
второ място - Мария Мануелова Шопова от 12 клас и
на трето - Андрей Андреев
Драгоев от 8 клас.
Председателят на журито и директор на ПГСС г-жа
Гинка Йорданова награди
участниците. Класираните
ученици ще се явят на областния конкурс ”България
в сърцето“, който ще се
проведе на 27 март в гр.
Силистра, а също така и на
областен конкурс-рецитал
„България - моята родина“ на 18 март в гр. Тутракан.
След награждаването
Джерен Мюмюн Ариф поздрави с песен всички участници в конкурса.

26.02.-4.03.2020 г.
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За тебе, Апостоле...
Цанева.
„И за поредна година търсим скритите смисли в
малкото останало от самия
Левски – в неговото тефтерче, в малкото останали писма, само в седемте
снимки, в предметите, които е ползвал, в местата, на
които е бил, в спомените за
него. В нашия материален
21 век сякаш материалните
свидетелства за съществуването на една реална
историческа личност ни
„доказва”, че той е живял,
дишал и мечтал. Неговите
стъпки можем да открием
на много места в България

Калина ГРЪНЧАРОВА
есетки граждани се
поклониха пред паметниците на Васил
Левски в Тутракан.
С шествие по главната улица "Трансмариска"
учениците от СУ "Йордан
Йовков" се придвижиха до
паметника на Апостола в
Крайдунавския парк.
Днес, ние българите, почитаме безсмъртното дело
на един смъртен, който
преди 147 години жертва
живота си за Родината,
каза Дамян Лазаров, който
води събитието.
Стихове за Левски реСлово за делото на Апос- торът на Историческия
цитираха ученици от СУ
тола изнесе зам.-дирек- музей Екатерина Николова"Йордан Йовков".

Д

- в Карлово - където е роден, в Ловеч, който става
център на организацията,
която той успява да сформира, в Гложенския манастир в Тетевенския Балкан,

където се укрива и на много
други места, включително
и до Тутракан, близо до
с.Дунавец...
...И в дни като днешния
вместо слова пред паметници, може би е по-добре да

сведем глави, да помълчим и
да се помолим за България
и за едни по-добър човешки
свят. Прости ни, йеродякон Игнатий...” - каза пред
присъстващите Екатерина
Николова-Цанева.
Историята сочи, че през
1867 г. четата на Панайот
Хитов със знаменосец Васил Левски прехвърля Дунава
край Тутракан от Румъния
и потегля към поробена
България.
Венци и цветя на признателност поднесоха Община
Тутракан, Общински съвет,
Историческия музей, СУ
"Йордан Йовков", Клуба на
туристите-ветерани, от
читалищата в общината,
от политическите партии
ГЕРБ, БСП, ДПС и Движение
ЗАЕДНО.

Повече знания за делото на Левски
чрез интердисциплинарно състезание
наученото в часовете по
история и литература, а
освен това състезанието
даде възможност учениците да научат нови и любопитни факти за Апостола
на свободата.
Учениците посетиха Историческия музей, където
отборите отговаряйки на
различни въпроси свързани с живота и делото на
Левски попълниха кръсто-

Калина ГРЪНЧАРОВА
5 до 7 клас имаха възмож- ни с живота и дейността
нтердисциплинарно ност да покажат своите на Васил Левски. По този
състезание „Поклон знания по въпроси, свърза- начин се утвърждава вече
пред Васил Левски”
проведоха на 19 февруари
учениците от СУ „Йордан
Йовков”, гр. Тутракан,
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Нова Черна и ОУ
„Стефан Караджа”, с.Цар
Самуил. То е организирано
от Ученическия съвет на
СУ „Йордан Йовков”, ръководството на училището
в партньорство с Местната комисия за борба с
противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните и Историческия музей в крайдунавския град.
Чрез участието си в състезанието, учениците от

В кметския кабинет,
пред портрета на Левски,
отборите от трите училища четоха стихове на
Иван Вазов за Апостола.
На финала, участниците
в състезанието бяха поздравени за интересната
инициатива от кмета д-р
Стефанов и директора на
средното училище Анелия
Калдарева.
В крайното класиране
първи е отборът на ОУ
„Стефан Караджа”, с.Цар
Самуил, следван от отбора
на 6-ти клас от СУ „Йордан
Йовков” и ОУ „Св.Св.Кирил
и Методий”, с.Нова Черна.

И

словица.
Те поднесоха цветя пред
паметниците на Панайот
Хитов и Васил Левски,
след което посетиха Община Тутракан. Там бяха
посрещнати от кмета д-р
Димитър Стефанов, неговите заместници Дарина
Иванова и Цветелина Георгиева, секретаря на общината Даниела Гвоздейкова
и секретаря на МКБППМН
- Тодорка Ангелова.

кулТура
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поетично поетично поетично
Васка
НИКОЛОВА

Анка
КОЗАРЕВА
гр. Тутракан

гр. Тутракан

Живот

Кукери

Уморих се да бързам за никъде,
огледах се, ах, занемях
той животът замина си, Боже
а аз на същото място си бях

Васил
ТЪРПАНОВ
гр. Тутракан

Отново
заедно
Отново, и отново, както някога,
живна зажаднялата душа.
Отново, като винаги желана буйнала е днеска радостта…

Кукери сме с маски страшни, чудновати!
Плашещи, рогати, грозни и зъбати!
Скачаме, играем танци ний магично гоним злите сили много енергично.

Хората желаят да се срещат.
Особено сега през старостта.
Да споделят тягости и радост,
балсамът за човешките сърца…

Да събудим през пролетта добротата,
за да има мирен труд, реколта богата.
Да растат децата силни! Да са здрави!
Всяко зло да чезне и да ги забрави.

Целувай ме, старост помъдряла,
целувай ме като на уж,
но ми дай сила такава
да преживея и другата нощ.

Дверите на Клуба са отворени,
посрещнаха усмихнати лица,
те идваха със затаени "болки",
горди, че са в своята среда…

Да са земите с ниви - равни и благати.
Оборите пълни с говеда рогати.
Горите - с храсти и дървета високи.
Къщите - красиви и с порти широки.

Днес е ден престижен - на лозаря,
за виното е тържествен бенефис,
по масите Богинята Винария се заканваше на Бога Дионис…

Тревоги, мисли и спомени,
сънища, реалност, мечта
не бързам аз вече за никъде погали ме тъй, на шега.

Гоним духове и зли нечисти сили.
Те са се тук-там появили, стаили.
Нека всички земни блага, щедри дари,
се трупат при вас и навред на камари.

Дежурният диджей си влезе в ролята,
и клубният екип на висота.
Организация добра и повсеместна,
бе предпоставка за пищна веселба…

Бързат любови да срещат,
бързат към свят непознат,
бързат и няма завръщане,
бързах и остарях...

„Ако бях посланик за един ден...”

K

ато посланик на
България за един
ден, ще популяризирам нашата държава
на световната сцена
с българската народна
медицина, в която безспорно най-голямо място
заемат лекарствени-

те растения и билките.
Много от растенията са
свързани с нашия живот,
вярванията ни, обичаите
ни и лекуване на болести.
Когато посетите България ще ви омаят китни
градини с различни цветя
и билки, които окръжават
дома на българина, където той с любов се грижи
за тяхното размножаване
и запазване. Езикът ни е
особено богат с имена на
растения - звучни женски
имена: Калина, Гергина,
Цвета и още много. Точно заради това нашият
народ е дал много повече
имена на растения, отколкото други по-големи и
културни народи. Благода-

рение на разнообразните
ни климатични и почвени
условия българските билки съдържат висок процент биологично активни
вещества.
Ние с удоволствие ще
ви посрещнем с ароматна
гореща напитка, съдържаща букет от планински
билки, която може да
излекува всякакви заболявания. Защото това са
омайни растения, в които
тече живителният сок на
земята на българите и
затова те носят здраве
и сила, красота и мъжество, любов. Ако решите
да посетите нашата
страна, нека е по време
на Фестивала на билки-

Нови книги

Невероятните приключения
на барон Мюнхаузен
а 21 февруари т.г излязоха от печат „Невероятните приключения на
барон Мюнхаузен“ (114 стр.,
цена: 7лв.), преразказани от
Ангел Каралийчев. Книгата
съдържа оригиналните илюстрации на Гюстав Доре, един
от най-големите световни
художници!
През 1785 година в Лондон
се появила на бял свят една
малка книга за приключенията и пътуванията на барон
Мюнхаузен. Читателите разграбили тая книга като топъл
хляб. Германският писател
Бюргер превел текста от петото английско издание на
немски език и дълго време
литераторите смятали, че
именно той е нейният автор.

Н

Но през 1824 година животописецът на Бюргер открил, че
истинският автор на тая книга
не е Бюргер, а Рудолф Ерих
Распе (1737–1794), известен
навремето писател, археолог
и естественик. Распе е бил
високообразован човек, роден в Хановер. Твърде отрано
той заминал за Англия и там
спечелил широка известност.
Човекът, който вдъхновил
Распе да напише своите весели разкази, не е измислен.
Той се нарича Карл-ФридрихИероним барон Фон Мюнхаузен. Родил се е през 1720
година в Баденвердер, близо
до Хановер. Няколко години
той служил като кавалерийски
офицер в руската войска и
през 1737–1739 година се бил

против турците. Като напуснал Русия, Мюнхаузен се прибрал в родния си град и там
останал до края на живота си
– 1781 година. По сведенията,
оставени от А. Елизен, учен
от Гьотинген, барон Мюнхаузен с голямо въодушевление
разказвал на приятелите си
за необикновените и невероятни свои приключения и
пътувания. Неговите разкази
били фантастични, весели и
наситени с парлива сатира.
Те обикаляли от уста на уста
из цяла Европа.
През 1773 г. Рудолф Ерих
Распе гостува на известния
барон и успява да запише и да
издаде тези истории, озаглавени „Невероятните приключения на барон Мюнхаузен”.

те, който се провежда
на връх Еньовден в село
Младен, община Севлиево. В рамките на един
ден се дава възможност
на билкопроизводители, биопроизводители и
производители на лекарствени средства на билкова основа да представят своите продукти на
всички потребители и да
обменят контакти.
И нека бъдещето на
България да е зелено, за
да пребъде магията на
нашата красива страна.
Никол ГЕОРГИЕВА,
8а клас,
СУ „Христо Ботев”
гр.Тутракан

Неусетно празникът премина,
но личеше блясъкът в очите.
С покана пак за "Първа пролет"
Отново дружно Клуба посетете.
Оператор на пулта: Милко Маринов
Кореспондент: Васил Търпанов
Мястото на събитието: Клуб "Дунав-2", на Градска
Пенсионерска Организация "Дунав", гр. Тутракан

Силвия Кацарова
представя книгата
си „Мой сън...”
от стр. 1 Изведнъж тя запраща
омагьосания от пастона Обредния дом, а час
рални картини читател
преди това с певицата
със замах в луксозен авще се срещнат младите
стрийски хотел на Нова
тутракански изпълнигодина. А какво се случва
тели от Вокалните грутам? Няма да повярвате.
пи „Слънчева усмивка”,
Депортирана от София и
„Вива Тийнс”, „Щурчета”
на път да бъде арестуи Школата по китара.
вана в Съветския съюз,
„В редовете, които
Силвия ни отвежда в
предстои да прочетесвят, който е напълно
те, има толкова екшън,
реален. Без грим и маска.
динамика и драма, че
Честно и неподправено.
ще искате повече от
Тук няма завист и злоба.
този адреналин - това
И сънища. Сънища, кое мнението на журналиито ръководят, подпомаста Стойчо Керев. - И
гат, напътстват, опреоще нещо: няма да се
делят съдбата.
отделите от невероТова е четиво за хора,
ятните приключения на
които могат да плачат,
Силвия и нейната шарена
да прощават, да се смекомпания до последната
ят и да вярват. Нейната
страница. Те са българхаризма работи. Това е
ските рок музиканти,
Силвия Кацарова. Влезте
покорили Западна Европа
в сънищата й. Искате ли
и достойни за сериал на
да знаете защо съдбата
Ридли Скот.
отрежда един вълнуващ
После в един миг си
живот само на смелите?
давате сметка, че всичТази книга е разказ
ко е истинско. Силвия
за времената на „хепи
умело въвлича читателя
соца", рок бандите, блев предизвикателството
нувания капитализъм и
да живееш на къмпинг
нашата реалност.
насред нищото в чужда
Тя е истинска. Тя е
страна. Да ловиш риба в
зареждаща. Тя е Силвия
езерото до караваната и
Кацарова”.
да се радваш на малкото.

и оЩе неЩо...
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СМЯХ

Забавна астрология

Риби

СУДОКУ

- Уволнен си!
си сам...
- Добре, оставям си значката и пистолета.
- Aло, КАТ ли е?
- Откъде ги взе, бе? Ти си
- Да, кажете?
сервитьор!
- Тука с колата ударих две
патки. Какво да ги правя?
Средностатистическият
- Хвърлете ги на банкета, да
германец изпивал 200 литра не пречат на движението и не
бира годишно. У нас такива ни занимавайте с глупости!
“германци“ учат в 7-8 клас!
- Добре, а с Пежото им какво
да правя?
1. Отворете бутилка червено вино и го оставете да
Влиза един зевзек в аптека,
подиша.
приближава се към прозорче2. Ако усетите, че виното не то и пита: - Има ли сметана?
диша, направете му дишане
- Не!
уста в уста.
- А сух салам?
- Не!
Жените са като виното:
- Сигурно и консерви с коако не си познавач, а си само пърка няма?
любител - всички ще ти се
- Няма! Това е аптека и не
струват еднакви...
търгуваме с такива неща...
- Кофти търгувате тука.
Учителката:
- Що не застанеш ти зад
- Освен че пише с грешки, прозорчето и да търгуваш
дъщеря ви пише и псувни!
по-добре?
- Ами старае се детето, на- Съгласен!
пряга се, греши,
Разменили си местата. Зевизнервя се и псува...
зекът застанал зад прозорчето, а аптекарят седи отвън и
Мома се омъжва, когато й пита: - Има ли сметана?
излезе късмета. Мъж се жени,
- Има!
когато му излезе акъла!
- А черен хайвер?
- Има!
И да сме наясно на Свети
- Добре, дай по сто грама
Валентин празнуват тези с от двете!
един любовник, тези с повече
- А рецепта имаш ли?
празнуват на Вси Светии!
Хубава жена, топла супа и
Борбата с килограмите е забъркан бетон никога не се
неравна... Те са много, а ти оставят за после...
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Всеки от нас има любим
начин на изразяване и обича
да използва определени епитети и думи. Някои специалисти обвързват това със
зодията.
Вижте кои са 10-те любими израза на зодия Риби:

"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
Предлагам работа за хигиенист,
почасова - понеделник, сряда и петък,
от 15:30 ч. до 17:30 ч.
Трудов договор - чиста сума 100 лв.
За допълнителна информация:
0879 408 594

Сканди

1. Да почувстваш е по-важно, отколкото да помогнеш.
2. Не мога да се откажа от алкохола, както и рибата
от водата.
3. Редът е измислен от скучните хора.
4. Не отлагай за утре това, което може да се отложи за вдругиден. .
5. Малко ли е, че съм обещал…
6. Да бързаш докато работиш е все едно да гълташ
без да дъвчеш.
7. Готов съм да разбера всички, само не и себе си.
8. При буря върбата се огъва, а дъбът пада.
9. Всички знаят, че съм зает, но малко знаят с какво
точно.
10. Не ме притискайте! Ще ви се измъкна като риба!

Работа

Фирма "Дълбокови - 2008” ЕООД
търси да назначи Мияч на съдове - ръчно - 1 човек
За кандидатстване:
0899 88 50 10 - Нело Дълбоков
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ТаМ, краЙ рекаТа...

„Слънчева усмивка” по пътя към славата

Н

а 22 и 23 февруари
в столица София се
проведе VIII Национален конкурс „Път към
славата”. В него участва Детска вокална група

"Слънчева усмивка" от
Общински център за извънучилищни дейности
- Тутракан. След като
пребориха сериозната
конкуренция, младите из-

пълнители от Групата
си тръгнаха от конкурса
с втора награда за българска песен. "Слънчева
усмивка" се представи
блестящо и цялата публи-

ка ги оцени чрез своите
аплодисменти. За пореден
път, техният ръководител - Доротея Бальовска,
успя да подготви истински
победители и резултатът
не закъсня.
Организатор на музикалното събитие е Арт
Център „Кърнолски”.
По време на конкурса
се проведе среща на Асоциацията на вокалните
педагози в България, на
която Доротея Бальовска
присъства и стана официален член на Управителния
съвет.
Всички емоции и преживявания през тези дни, ще
останат топъл и мил спомен за децата и поредно
доказателство, че с труд,
упоритост и преподавател
като г-жа Бальовска, успехът е винаги сигурен. “ТГ”

За приключението наречено Риболов
апочна обучението на младите риболовци от Тутракан в Школата по спортен
риболов към ОЦИД - Тутракан.
Ръководител на групата е Васил
Дойнов, който си поставя за цел да
научи децата да разпознават рибите, да знаят къде и как да ги ловят.
Половината от участниците
в Школата през уикенда си
приготвиха собственоръчно поводите с куки за предстоящият
риболовен излет.
Всички материали като куки,
плувки, влакна, въдици, както
и книжката "Наръчник на риболовеца" са осигурени от ЛРД
"Сокол" - Тутракан.
Обучителните срещи на децата са всяка събота от 10:00
ч. Всеки, който е на възраст от
10 до 16 г. е добре дошъл да се
запише и се включи в приключението наречено Риболов!

З

В

Кукери прогониха злите
сили от Община Тутракан

укери от село Старо
село прогониха злите
сили от община Тутракан. От името на кмета
д-р Димитър Стефанов, Поздравителен адрес, пита и
паричен подарък поднесе
неговият заместник по хуманитарните дейности - Дарина
Иванова.
Обичаят Кукерство символизира заминаването на
зимата и възвръщането на
новия живот с настъпването
на топлите дни. Маскираните

К

хора носят късмет, плодородие и благоденствие. Вярва
се, че колкото повече „удари”
получиш от маскираните кукери, толкова по-надалеч ще
стои злото от теб.
В тутраканското Варненци
предстои на 14 март провеждането на петото издание на
Националния събор на маскарадните игри „Добруджански кукери” - единствен по
рода си в общината, но един
от 4-те най-големи в област
Силистра.
“ТГ”

Работилница за мартеници

И

„Том и Джери” на 80 години!
библиотеката на СУ
„Христо Ботев” отбелязахме с учениците от 2б клас и г-жа Ирена
Проданова 80-годишнината
от създаването на филма
"Том и Джери", сътворен от
аниматорите Уилям Хана и
Джоузеф Барбара.
Проследихме с интерес
видео филм „Топ 10 факта
за Том и Джери“. Научихме,
че анимационните герои
дебютират на малкия екран
през м. февруари 1940 г. При
първата си поява прочутите персонажи се наричат
Джаспър /бяло-сивата домашна котка/ и Jinx /хитрият кафяв мишок/. Оригиналната поредица включва 114
кратки филма, продуцирани

26.02.-4.03.2020 г.

от Метро Голдуин Майер
в периода 1940 – 1958 г.
Първите епизоди на Хана
и Барбара са забележими
с това, че печелят 7 пъти
„Оскар“ - най-значимата
филмова награда в САЩ.
Гледахме 1-ви епизод на
поредицата с превод на
български език. Забавлявахме се с Том и Джери,
които вечно си погаждат
номера, с част от другите епизоди. Четохме и
стихотворение, посветено
на забавните герои. Учениците получиха картинки за
оцветяване с героите от
филмовата поредица, с които ще изработим книжка. години. Факт е, че Том и дица е от най-популярните
Войната между котката Джери са любими герои на по света.
Анка КОЗАРЕВА
и мишката навърши 80 децата, а филмовата поре-

Честит рожден ден
и да почерпят:

24 февруари - Валентин НАКОВ, ДГС-Тутракан
26 февруари – Весиле КАРАОСМАН, ДГС-Тутракан
28 февруари - Даниела СТЕЛИЯНОВА, Директор на
Дирекция "Инвестиционни дейности и европроекти", Община Тутракан
28 февруари - Габриела КОСУЛИЕВА, Школа по китара,
НЧ "Н.Й.Вапцоров", Тутракан
28 февруари - Ангел ДИМИТРОВ, Изп. Пропускателен
режим, Община Тутракан
2 март - Мария ГЕОРГИЕВА, Гл.спец. МП, Община
Тутракан

2 март - Михаил ЗЛАТАНОВ, гр. Тутракан
2 март - Назиле РЕДЖЕБ, ст.спец. Касиер-събирач
МДТ, Община Главиница
3 март - Елена ХРИСТОВА, фирма "Т.А.Т.", Тутракан
4 март - Владимир КОЛЕВ, Общински съветник, МК
„Алтернативата на гражданите”, ОбС-Тутракан
4 март - Филип ТОДОРОВ, Ст.спец. "Лесовъд", Община
Главиница
4 март - Ридван АДИЛ, Ст.спец. "Техник", Община
Главиница
4 март - Шенол АЛИ, Горски стражар, ДГС-Тутракан

нтересна инициа тива се реализира
в библиотеката на
НЧ "Христо Ботев-1954"
в с.Зебил, информира секретарят Зайде Наим. Дни
преди началото на празниците по случай Баба Марта,
започна работа новата
Работилница за мартеници.
В нея се включиха Сежда
Севгин Мюмюн - 23 г., Сибел
Тунай Дуран - 25 г., Нурджихан Исмаил Шефкет – 50 г.,
Фатме Джелил Али - 30 г.,
Емел Хюсеин Мехмед – 26

г., Айнур Ариф Хасан - 37 г.,
Бакие Дургут Аптикерим 28 г. и Фатмегюл Дурсун
Мюмюн – 29 г.
С изработените мартеници мартеници те ще участват в Общинския конкурс
„Мартеничката - символ на
здраве и дълголетие”.
Първи март е денят, в
който всички си пожелаваме
много здраве и късмет и си
подаряваме красивите бели
и червени мартеници - за
благополучие през цялата
“ТГ”
година.
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