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Åäíà íå ñúâñåì íåâåðîÿòíà èñòîðèÿ
-Ало, търся клиника
“Златен шанс”.
-Господине, Вие току
що намерихте своя златен шанс. Ние ще ви излекуваме така, че да станете като нов!
-Всъщност аз не искам да ме лекувате.
-О, не, господине! Та
вие току що казахте, че ни
търсите. Това означава, че
сте сериозно болен и Ви
уверявам, че само ние
можем да ви излекуваме!
-Не, не! Всъщност това, за което Ви търся, не
е да ме лекувате.
-Господине, не Ви
разбирам.
-Госпожо, Вие не ме
разбирате, но на мен ми
писна от тия ваши реклами! Сутрин, обед, вечер – по 5 пъти: “Ако
имате проблеми с простатата, позвънете ни!
Ако не уринирате спокойно и с удоволствие,
обадете ни се!”, че аз вече само за това си мисля по цял ден. С удовол-

ствие ли уринирам или
без удоволствие и дали
пък случайно нямам
някакви проблеми с
простатата. Накрая наистина ще ми докарате
някой проблем. Не издържам вече. За това искам да ги спрете тия реклами, защото ми вредят.
-А-а-а-а, господине, не
така! Вие знаете ли, че
разговорът ни се записва?
-Ама ... -Няма ама! -Но
защо?
-Защото така! Може да е с цел подобряване на обслужването, а
може и да е с друга цел. Така че внимавайте каквоказвате икак гоказвате!
-Разбирам...
-Ще разбирате, къде ще
ходите?Я ми кажете, господине, на колко години сте?
-На 58. -Щом сте на 58
години няма начин да нямате проблеми с простатата и с уринирането.
-Ама аз си уринирам
нормално.
-А вие от къде знаете,

че е нормално? -Ами...
-Ето, виждате ли. Затова заповядайте в нашата клиника да ви махнем простатата бързо и
безболезнено.
-Ама аз съм говорил
с уролог и той ми каза,
че операция на простатата се налагала само
ако пикаеш кръв.
-Не се притеснявайте
господине. Като дойдете при нас и като разберете колко трябва да платите, със сигурност ще
пропикаете кръв. Така,
че хич не се бавете. Освен това на вашата възраст Вие със сигурност
имате хемороиди, така
че ще махнем и тях. Не
се притеснявайте, по-евтино е, от колкото махането на простатата. Освен това, вие имате ли
тестиси?
-Ох, вие съвсем ме
объркахте. Ами скоро
не съм проверявал, но
мисля, че имам.
-По всяка вероятност

тестисите Ви са два, нали?
-Май, че са толкова.
-Чудесно! Ние можем
да Ви махнем и тях. Съветвам Ви да ги махнем и двата, защото това ще ви излезе по-евтино на бройка.
-Ама чакайте! Защо ще
ми махате тестисите?
-Ами много просто. За
да Ви е по-леко, господине.
-Да, ама ми махнете
тестисите, ще мога ли да
правя секс?
-Вижте какво, господине! Щом сте на 58 години, значи вече сте правили достатъчно секс.
Време е да помислите
малко и за обществото.
Я се огледайте! Какво виждате?
-Какво да виждам? Нищо не виждам.
-Как така нищо не виждате? Не виждате ли повсеместната безработица?
Не виждате ли колко високи са цените? Улиците са
пълни с дупки, а Вие? Вие
крайно егоистично си мислите само за Вашия секс.

Къде е Вашата обществена отговорност, господине? България ще се пръсне от проблеми, а той мисли само за кефа си.
-Че за какво да мисля?
-Ще мислите как да се
подобри опазването на
околната среда, как улиците ни да станат по-чисти, как пътищата на
страната ни да има помалко катастрофи, как
да помогнете за решаването на проблема с бездомните кучета, как да
съдействате за повишаване качеството на образованието, как да подпомогнете здравната
реформа, как да повишите производителността на труда, защото само така могат да се вдигнат заплатите на хората, как да помогнете за
намаляването на корупциятаи престъпността.
Докато Вие и всички като Вас не започнете да
подпомагате отговорно
и безкористно институ-

циите, а мислите само
за секс, нещата в България няма да се оправят
и животът ни няма да се
подобри!!!
-Ами то, ако няма да
правя секс, за какво ми е
такъв живот?
-Господине, Вие сте непоправим! Но и срещу такива като Вас скоро ще има
лек! Предстои парламентът
да приеме Закона за евтаназията, който ще спаси обществото от такива опасни
елементи като Вас!
-Ама как може така?
Та това е социален дървенизъм!
-А-а-а-а, господине,
не ругайте! Нали не сте
забравили, че разговорът ни се записва? Като
нищо можем да Ви дадем под съд! Още повече, че нашето правосъдие работи по две писти. А ние... ние сме от
ВИП-пистата! Ще ви
осъдим за нула време и
ще Ви одерем кожата!
Така че искате или не

искате, накрая сам ще
изберете евтаназията.
21век, юли, неделя, 6
ч.55 м. българско време:
Някъде в България една простосмъртна съпруга забеляза, че простосмъртният й съпруг е неспокоен в съня си. Тя го бутна леко, после още веднъж и след няколко секунди, той чу гласа й сякаш
от отвъдното:
-Стояне! Какво ти е?
Целият си потен, кошмари ли имаше?
Съзнанието му бавно
започна да се прояснява:
-Май сънувах лош сън.
Сред малко той понечи да стане, но се спря,
заслушвайки се в гласа
на говорителя, идващ от
радиото в кухнята и ...
сърцето му пропусна
един удар:
-А сега, уважаеми слушатели, нашата реклама –
Клиника “Златен шанс” Ви
предлага златни възможности...
Бодил ТРЪНЧЕВ

Êëóá “Õèíàï” è êëóá
“Çäðàâåö” â Òåðâåë
20 юли, денят на Св.
Илия според православния календар, беше определен за една съвместна инициатива на двата балчишки клуба и
клубовете на инвалидите от град Тервел, село
Смядово и Нови пазар.
Срещата се проведе в
обширния тервелски
парк и започна с интересна спортна програма. Първи показаха
умения най-малките –
представителна група
от детската градина –
Тервел. Последваха изпълнения на красивите
тервелски мажоретки.
Кратки съчетания от оздравителната си гимнастика показаха ветераните – гимнастици от
Нови пазар и ветеранките от клуб “Здравец”,
поели шефство над новосформирана група от
град Тервел, която също
се представи с вече готово съчетание. Паркът
се огласи от ученици,

граждани, участници и
зрители, а всички бяха
поздравени с талантливо живо изпълнение на
песен от очарователно
тригодишно момиченце.
Гостите запалиха свещички в красивата нова църква “Св. Георги
Победоносец”, където
вървеше празничната
служба, посветена на
пророк Илия, а по-късно разгледаха и градския музей. Тук бяха изненадани с интересна,
гостуваща от историческия музей – София
експозиция, наречена
“Тервел – спасител на
Европа”. Фототабла с
откъси от исторически
източници на Цезар Бароний, Мавро Орбини,
Блазиус Клайнер, П.
Хилендарски и др., с художествени платна на
Д. Гюдженов разкриват
историческата роля на
един от най-успешните
български ханове –
Тервел (Т ервелий),

който единствен е бил
удостоен с титлата “кесар” от византийския
императорски двор.
Забележителна е победата на Тервел срещу
арабите, обсадили Константинопол в 718 г., когато числото на убитите араби надминава 32
000. Обявен за спасител
на Европа от арабите
чуждоверци, той е почитан и от християнската църква. Оловният печат на Тервел, намерен
при разкопки през 1972
г., изобразяващ от едната страна българския
владетел в ханското му
величие с ризница,
шлем, копие и щит, а от
другата страна – надпис: “Богородице, помагай на кесара Тервел”, не остава съмнение в християнската му
принадлежност.
Хубав завършек на
спортния празник беше празничния обяд,
великолепно органи-

зиран от тервелските
домакини (председателя на клуба на инвалидите Валентин и неговата усърдна съпруга), поздравителните
слова, цветята, подаръците, веселието и
танците продължиха
до късния следобед.
Домакините бяха подготвили за всички гости подаръци – туристически карти на Тервел
и Крушари, както и красива книжка – албум
“Тервел в детските очи”
от проекта “Различни
под едно небе” по повод 50 години от обявяването на Тервел за
град. Стиховете, есетата,
рисунките на децата,
участвали в проекта,
вълнуват с обичта и възхищението към родния
им град, който с парковете, фонтаните, паметниците и със запазените столетни дъбове би
възхитил всеки, който го
посети.

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Извършва хидроизолация на покриви по всички технологии, ремонт на
покриви, монтаж на конструкции, монтаж на улуци, водосточни тръби,
монтаж на ламарина, битумни керемиди, ондолин, монтаж на гипс
картон, на теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,
с договор и гаранция

Òåë: 0899 175 266
0887 716 779

/4-3/

Във вилна зона ,,Овчаровски плаж” живущите около ,,Емоция” решават
да почистят района си. Катя от общината съдейства.
Фото: Б.Т.

Ïåíñèîíåðñêè àáñóðäè
Да не дава Господ да
си пенсионер в България! Аз съм учителка с
35-годишен трудов стаж.
Реших да се пенсионирам 3 години по-рано,
защото виждам какво
става в училищата и
държавата. Тук е мястото да благодаря на директора на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” Станислав Николов, който последните две години ми
даде много лекторски
часове, за да получа повисока пенсия. Уви!
Не знам как НОИ-Добрич изчисляват пенсиите на учителите, но по
мои наблюдения основната последна заплата
се дели на две, а не брутната, което е логично,
защото там са допълнителните заетости. Подбираме най-добрите години, но се оказва, че
тогава пък средната заплата за страната е пониска. И така се нанася
втория удар. Ситуацията е ясна. Най-добре изо-

бщо да не се вземат
пенсии, а да си умираме там на образователния фронт.
Професията на учителя е изключително трудна. В училище той загубва здравето си за никакво заплащане. В същото време се крият доходи на учители с по-висока или по-ниска квалификация, с цел след
време да вземат по-големи заплати. Имам
много близки хора в образованието – детски,
гимназиални учители.
Не знам защо детските
взимат взимат по-висока заплата от прогимназиален и гимназиален
учител, а от там и по-висока пенсия. Разликата
не е малка – 100, 150 лв.
Според много засегнати в Балчик това е абсурдно. Нямам нищо лично против никого, защото не съм елементарен,
но нашия труд не може
да се сравни с този на
детска учителка. Коле-

гите мълчат и приказват
помежду си. Възмущават се и детски учителки, пенсионирани преди 2-3 години. Аз знам,
че живея в България, че
ние никога няма да стигнем европейски пенсии, поне в близките 20
години, които да са в
размер на 90% от трудовата заплата.
Ясно ми е, че в една
бедна и раз гра бена
държава е така, че никой няма полза от това. Но знам и какво
съм дала на образованието в Балчик и че тази пенсия от 260 лв. е
жалка и смешна сума.
На държавата аз съм
дала като социални
осигуровки около 15
000 лева за 35 години.
Такава ли пенсия съм
заслужила ?
Това, което дава държавата е някаква социална помощ, а не пенсия. Тогава защо сме работили?
Ирена ИЛИЕВА

