
                                                                           ОБЩЕСТВО                      26 ноември - 2 декември  2020 г.         5

Стара карта поставя ново начало в 
добричката библиотека „Дора Габе” 

По повод на 80 годишни-
ната от Освобождение-
то на Южна Добруджа, 
българският родолюбец 
и известен хирург онко-
лог проф. Иван Гаврилов 
подкрепи преиздаването 
на колекционна серия от 
т.нар. Народописна карта 
на нова ромънска Добру-
джа. Картата е съставена 

от акад. Стоян Романски 
през трудната за България 
1915г. и показва обектив-
ната демографска картина 
в тази част от България 
преди попадането й под 
румънска администра-
ция. Картата – с точни-
те си данни, е надеждна 
статистическа основа за 
демографската картина в 

Добруджа, в момента от 
който тръгва румънската 
колонизация.
Регионалната библиотека 
„Дора Габе”, с която из-
дателят на картата -Меж-
дународния търговски и 
културен център – Гео-
пан, има дългогодишно 
сътрудничество, обогати 
своите фондове с един от 

Поздравителен адрес

 Скъпи приятели, членове на клуб “Св. Марина” Балчик! 
Приемете моите сърдечни поздрави и благопожелания по повод Междуна-
родния ден на хората с увреждания-3 декември! Посланията на този ден 
са различни, но те са насочени към едно -да ни накарат да се почувстваме 
обичани и значими. 
Всички осъзнаваме, че хора като нас, трябва да получават необходимата 
подкрепа, за да постигнем пълноценно човешко съществуване. 
Ето защо се обръщам към Вас и Ви уверявам, че винаги ще държа душата 
си широко отворена за Вашите мечти и идеи, за Вашите трудности и про-
блеми. 
На всички пожелавам сила и кураж, за да се справяте с трудните моменти, 
енергия и оптимизъм, за да се радвате на всеки ден, с който ви е дарил Бог! 
Не забравяйте, че Куражът не е да имаш силата да продължиш, Куражът е 
да продължиш, когато нямаш силата!!!
Нека вълнението и доброто настроение от настъпващите Коледни и Нового-
дишни празници да Ви донесат повече щастливи моменти и повече радост! 

С уважение:
Деспина Маринова

председател на ОО на СИБ, гр. Балчик, клуб “Св. Марина”

редките екземпляри на 
картата. 
Новата придобивка на 
Добричката библиотека 
припомня картографската 
експозиция, показана пре-
ди години (2006) под име-
то „ДОБРУДЖА В СТА-
РИ КАРТИ И ГРАВЮРИ“ 
(II - XIXвек).
Началната идея бе да се 
съберат всички ценни из-
ображения от европейски-
те архиви, показващи фи-
зикогеографския район на 
Добруджа през вековете, а 
в наши дни - да се издаде 
съвременна европейска 
туристическа карта на 
района, който става все 
по-атрактивен след прие-
мането на двете приятел-
ски страни в Европейския 
съюз.

Илюстрация:
Акад. Ст. Романски, „На-
родописна карта на нова 
ромънска Добруджа“, 
1915 г. Издател:  ГЕОПАН  
– Бургас, 2020, лимитиран 
тираж.

Честит 3 декември на хората в 
неравностойно положение от клуб 

„Хинап” Балчик

Нека надеждата и вярата 
в доброто ни правят тър-
пеливи, жизнени и издър-
жливи!
Нека живеем пълноценно 
и в реалността на Корона-
вируса. Изпитанието е за 
всички нас!
Надявам се, че след буря-

та ще изгрее пак слънце и 
щастие ще е за всички!
Нека 3 декември е денят, 
който да ни донесе здраве 
и спокойствие!
Същите пожелания отпра-
вям към Общинска адми-
нистрация, ръководена от 
кмета Николай Ангелов. 

Нека с общи усилия из-
лезем от пандемичната 
криза и с радост и здраве 
посрещнем 2021 г

Димка МАЛЕВА
Председател на УС на 
Клуб „Хинап” Балчик

Разказ за любовни мераци, но не по време на Ковид

-Марийче, накъде си тръг-
нала? Любовното ложе ли 
стягаш?- свойски я попи-
та колегата ѝ от универси-
тета – Ивайло, редакторът 
на градския вестник. Засе-
че я точно пред аптеката. 
Щеше да купува презерва-
тиви. Любовникът ѝ това 
не купуваше. Имал ѝ до-
верие. Ама тя на него – не.
-Марийче, знаеш ли какво 
е това нещо, с три букви, 
дето като си свърши рабо-
тата – капе? – започна да я 
задява аптекарят, известен 
на целия град с вицовете 
си. 
Опашката може и да поча-
ка. То, и без това опашки 
рядко има, откакто отво-
риха евтините аптеки.
Марийчето се направи на 
непукистка, не даде вън-
шен израз на смущението 
си, но се засмя като чу от-
говора:

-Душът на банята, Марий-
че. Като си свърши рабо-
тата, почва да капе. У вас 
не е ли така – облиза се 
аптекарят.
-Дайте ми кондоми за 80 
стотинки – смени темата 
тя. Тези дребни пари от 
рестото ѝ бяха нужни за 
автобуса до квартала. Е, 
нищо… 
Професорът им в универ-
ситета все повтаряше, че 
любовното ложе трябва 
да се подготви изцяло от 
жената, ако иска да има и 
любов, и секс. А при нея 
и двете неща отдавна ги 
нямаше. 
Купи две католически 
свещи, които, сложени в 
метални кутийки, няма-
ше да накапят чуждата 
покривка, взета от съсед-
ката – рускиня.Тя ѝ даде 
и бутилка шампанско, до-
несено отдавна от Москва 

и запазено за специален 
случай. 
-Дали месарят от градски-
те хали ще донесе ягоди? 
Глупости. Въобразявам 
си. 
Какво ѝ каза още апте-
карят не чу. Взе малкото 
пакетче и се отправи по 
пътя на тройката. Мина 
край кафе „Интелигент”, 
където 5 чифта жадни очи 
откъм бара я изгледаха и 
съпроводиха до Пощата, 
готови за пълно обсъж-
дане любовното битие 
на учителката – вдовица. 
Бяха чули, че заради лю-
бов, тя и през прозорчето 
на тоалетната била готова 
да мине. И те бяха готови 
за нея, но късметът бил на 
месаря.
-Хайде, качвай се – спря 
до нея колата си Ивайло. 
Няма да те оставя да вър-
виш пеш 4 километра по 

баира.
-Ивайло, защо не вземеш 
да изографисаш моя скъ-
пар в някой фейлетон. Ти 
знаеш кой е. Нали жур-
налистите всичко знаете. 
Или по-добре, недей! Той 
не си купува вестници. 
Струват скъпо - 50 сто-
тинки. Чух го как отказва 
и да се абонира. Или пък, 
напиши, другите хора че-
тат. Ще му кажат.
-Е, аз мога да поема отго-
ворност за една редактор-
ска бележка, която ще пус-
на в обявите: „Градският 
месар ще върне всичките 
си борчове на хората, от 
които е взел пари за ко-
мар. Моля да се обадите 
на тел.0899655249, ако си 
искате парите или ако сте 
харесали разказа.”
Дали телефонът е реален?

Маруся КОСТОВА

Марийчето

Роден съм бял, което ме 
прави расист.
Не гласувам вляво, кое-
то ме прави фашист.
Аз съм естествен, кое-
то ме прави хомофоб.
Женен съм за една и 
съща жена повече от 
четиридесет години, 
което ме прави някога-
шен.
Притежавам къщата 
си, което ме прави бо-
гат собственик.
Обичам гъши дроб и 
прясно агнешко месо, 
което ме прави после-
довател на насилието 
над животни.
Аз съм християнин, 
което ме прави неверно 
куче в очите на няколко 
милиона мюсюлмани.
Аз съм над 65 години 
и съм пенсионер, което 
ме прави стар глупак.
Мисля, без да поглъ-
щам всичко, което пре-
сата ми казва, което ме 
прави реакционер.

Обичам да гледам кра-
сиви (много!) оскъдно 
облечени жени, което 
ме прави порнограф.
Придържам се към 
френската си идентич-
ност и западната си 
култура, което ме пре-
връща в ксенофоб.
Бих искал да живея в 
безопасност и да виж-
дам престъпниците в 
затвора, което ме прави 
гестаповец.
Карам на дизел, което 
ме прави замърсител.
Мисля, че всеки трябва 
да бъде възнаграден по 
заслуги, което ме прави 
антисоциален либерал.
Бях възпитан сурово 
и съм благодарен на 
родителите си за това, 
което ме прави палач 
на деца, възпиращ тях-
ното развитие.
Вярвам, че защитата 
на една държава е дело 
на всички граждани, 
което ме прави мили-

тарист.
Имам вкус към усилия 
и преодоляване на себе 
си, което ме прави со-
циално изостанал.
Затова благодаря на 

всички приятели, които 
все още се осмеляват да 
ме посещават, въпреки 
многото грешки.
                       
                    Интернет

Alain Cavaillé

Епидемичен взрив в Дома за стари хора в Балчик
Регистрирани са 4 по-
ложителни лица за 
COVID-19 от персонала 
на Дом за стари хора в 
Балчик. Те са изолирани 
за 14 дни с предписания 
на Регионалната здравна 
инспекция в Добрич. От 
общо 24 изследвани от 
РЗИ лица от дома (12-пер-
сонал и 12-потребители) 
няма други положителни.
Припомняме, че епи-
демичен взрив има и в 
Дома за пълнолетни лица 
с умствена изостаналост 
в село Българево. На 16 
ноември постъпва ин-
формация за 15 лица с 
грипоподобни симптоми, 
съмнителни за Ковид – 
19, потребители на дома. 
Своевременно е извърше-
но изследване на лицата с 
RT-PCR тестове, от 15 из-

следвани лица – 14 са по-
ложителни. След извърш-
ването на бърз антигенен 
тест за Ковид – 19 на 
целия персонал и всички 
останали потребители от 
дома, и на RT-PCR за Ко-
вид-19 на всички лица от 
дома с положителен ан-
тигенен тест, резултатът е 
положителни потребите-
ли – 97, положителни от 
персонала – 11 лица. На 
22 ноември са издадени 
1 предписание за проти-
воепидемични мерки, 97 
предписания за изолация 
на потребители на соци-
алната услуга за 14 дни и 
11 предписания за изола-
ция на лица от персонала 
за 14 дни.
Разпоредени са следни-
те мерки – дезинфекция 
на всички сгради и двор-

ниплощи. Всички отри-
цателни лица са отделени 
в самостоятелна сграда и 
се обслужват от отделен, 
отрицателен на Ковид-19 
персонал. Потребителите, 
положителни на Ковид-19 
са в останалите сгради и 
ще се обгрижват също 
от отрицателен персо-
нал, като персоналът ще 
остане за 7 дни в дома, 
след което ще се смени. 
Разпоредено е ежедневно 
медицинско наблюдение 
на потребителите и еже-
дневен доклад до РЗИ за 
здравословното им със-
тояние, както и да се оси-
гури при необходимост 
медицинско наблюдение 
от инфекционист.  
В края на седмицата пред-
стоят контролни изслед-
вания и в двата дома.


