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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

На 18 януари 2013 г. се
проведе годишно отчетно
събрание на местния Съ-
юз на офицерите от резер-
ва и сержантите от запаса.
В ресторант „Красина”
присъстваха 80 бивши
служители от Българска-
та армия, Районното поли-
цейско управление, огне-
борци, волнонаемни и те-
хните съпруги. Тук бяха
дошли да поздравят мест-
ните колеги председатели-
те и зам.-председатели на
областните комитети от
град Варна и Добрич – по-
лковниците от резерва
Андреев, Петев, Димит-
ров, Стойчев. Председа-
телят на Балчишкия съюз
полк.о.р. Иван Апосто-
лов отчете още една успе-
шна година , с плодотвор-
ни и полезни мероприятия
от всякакъв тип – екскур-
зии до паметни за българ-
ския войн места, тържест-
ва и др.Той прочете и по-
здравително писмо от
единствения останал жив
пилот-летец, защитавал
небето на България от на-
безите на американските
летящи крепости през
Втората световна война –
98-годишния полк.о.р.
Петър Манолев.

С едноминутно мъл-
чание бе почетена па-
метта на 11бивши наши

колеги, починали през
2012 г. и зачислени за-
винаги в нашата бъдеща
небесна ескадрила.

Завеждащият Военен
отдел в Общината Да-
мя н Васи лев  з ап оз на
присъстващите за про-
мените в Закона за ре-
зерва. Думите му бяха
привлекателн и като
идея, но неизпълними
на практика, защото над
90 % от нас са прекра-
чили 60-годишната въз-
растова бариера.

А в същинската част на
събранието – тържестве-
ната вечеря с музикален
съпровод, с весели закач-
ки и причудливи наздра-
вици – научихме, че пило-
тът – летец Иван Апосто-
лов със своя делта пла-
нер, прелитайки от „Ал-
бена” до с.Соколово, зае-
дно със служители от ме-
стното РПУ, при въздуш-
но разузнаване е открил
крадците на голямо стадо
овце. Разбрахме също, че
нашите ВВС ще закупят
9 самолета F-16, но вече
не от първа, не от втора, а
чак от трета ръка. Наша-
та въздушна армада се
превръща в скромен ае-
роклуб.  А колкото до ар-
мията ни споделихме, че
отдавна не изпълнява сво-
ята функция – да брани

суверенитета на Бълга-
рия. Няма я вече просло-
вутата постоянна, пови-
шена военна опасност и
пълна бойна готовност.
Бойните учения ги поста-
вихме в кавички, припо-
мняйки си за реалните
въздушни тренировки, за
летателните тактически
учения, провеждани на
всеки три месеца. Стрел-
бите по движеща се мане-
врираща мишена в дале-
чен Астрахан, военен по-
лигон в Казахстан, отда-
вна е вече мираж за бъл-
гарските летци.

Сред шумни закачки,
весели реплики и поже-
лания за повече кураж
и за по-малко хапчета се
извиха кръ шни хора,
изиграха се прочувстве-
ни танга, за ужас на пе-
симистите и неописуема
радост за нас, оптимис-
тите.  Защото все пак
животът някак продъл-
жава, въпреки усилия-
та на нашето правител-
ство, а в какво направ-
ление всеки от нас, пен-
сионерите, отдавна го е
разбрал, за да поддър-
жаме имунната си систе-
ма на равнище.

Майор о.р.
Георги ЙОВЧЕВ

/Гецата от Обектив-
ния контрол/

Пенсионерският клуб на учителите отбеляза Бабинден като разигра драматична сценка на посрещане
и почитане на народната акушерка - бабата. Иванка Иванова поля вода и подаде сапун на бабата Петя
Петкова, Пенка Войчева и подари пита. Всички учители подредиха пищна трапеза. Веселиха се, пяха и
се смяха, както когато са били млади пред своите свекърви и са раждали деца. П. Петкова пожела
колкото са капките в морето да са и децата на България.                                                Фото: М. КОСТОВА
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На 21 януари 2013 г. лекарите - гинеколози, акушерките и санитарките на Родилно отделение в МБАЛ
гр. Балчик отбелязаха тържествено Деня на родилната помощ, който се празнува отдавна, според
народния календар. През миналата година в Балчик са се родили 92 бебета, от които 29 със секцио. Едно
бебе е надхвърлило 5, 5 кг. Но все пак съществува неприятната и тревожна тенденция за намаляване на
ражданията.  От началото на годината има само 1 бебе                                           Фото: М. КОСТОВА




