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Меката слънчева топ-
лина на златната есен ни
завладя и примами, за-
това бързо се организи-
рахме и с подкрепата на
Общината и на предсе-
дателя  на  Общинския
съвет на пенсионерите
- Ангел Събев посетих-
ме  красивото  Южно
Черноморие.  Отдавна
наши приятели – пенси-
онери от южното море
ни отправиха покана и
на 23 септември 2013 г.
решихме да подадем ръ-
ка  за  приятелство,  да
споделим мисли и чув-
ства, които ни вълнуват,
да обменим опит, да из-
разим обичта си и пре-
клонението пред красо-
тата и величието на Бъл-
гария. Първото ни посе-
щение бе в гр. Созопол
–  старинен  и  вечен,  в
традиционен  възрож-
денски стил. 610 г. пр.
Хр. гръцки преселници
от  Мала  Азия  основа-
ват град – държава и го
наричат  на  своя  бог
Аполон  –  „Апомения
Понтика”. Тогава Апо-
мения  бил  най-богат
град по Черноморието.
По  времето  на  хан
Крум, градът става част
от България. Град Созо-
пол  е  забележително
място, тук ухае на ста-
рина и култура. Удовол-
ствие е да се разходиш
по тесните калдъръме-
ни улички, да почувст-
ваш полъха на древно-
стта, да се докоснеш до
старите и новите архео-
логически находки.

За нас беше удовлет-
ворение  да  изнесем
концерт от богословс-
ки  песни  в  църквата
„Св. Св. Кирил и Мето-
дий”. В тази реликва от
15 май до края на сеп-
тември  се  намират
част от мощите на Св.
Йоан Кръстител, разк-
рити на о. Свети Иван.
На  1  октомври,  при
тържествена литургия
и  с  литийно  шествие
мощите се пренасят в
църквата  „Св.  Георги
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Клуб “Здраве” с председател Т. Харизанова изнесе концерт в созополската
църква “Св. Св. Кирил и Методий”                                               Фото: Личен архив

Победоносец”.  Изпи-
тахме вълнение и гор-
дост, когато ни похва-
лиха и казаха:  „Много
туристи посещават та-
зи църква, но никога не
са влизали хора, за да
изнесат концерт. Бъде-
те  благословени!”  В
северната част на ста-
рия Созопол, посетих-
ме църквата Св. Бого-
родица. Съществува от
1482 г., била е манас-
тирска църква, вкопа-
на в земята. Изградена
е от камък и дърво. В
църквата  има  много
красива дърворезба  –
иконостас, амвон, вла-
дишки  трон,  дело  на
майстори  от  Дебърс-
ката школа. Църквата е
паметник на културата,
под  закрилата  на
ЮНЕСКО.  Впечатлени
бяхме от Археологиче-
ския  музей  „Южна
крепостна стена и ку-
ла” – интересно е пре-
дверието – подът изо-
бразява слънце от ка-
менни  блокове,  изло-
жени са произведения
на известни художни-
ци и скулптори. Инте-
рес представлява зър-
нохранилището  от  V-
VІ в., бялата арка, ав-
тентичният  фрагмент
от  южната  крепостна
стена, античният кла-
денец, построен  ІІІ в.
пр. Хр.  Интересно е да
се знае, че при архео-
логическите разкопки
от дъното на кладене-
ца  отново  е  бликнала
сладка вода. Наблюда-
вах оригинални части
от водопровода на дре-
вна Апомения Понти-
ка. Удивителна е зала-
та,  където е изложена
оригиналната  статуя
на Бог Аполон. В кла-
сацията  „Чудесата  на
България” старият Со-
зопол е  обявен за  по-
бедител.

А когато посетихме
резервата „Ропотамо”
се възхитихме на мно-
го уникални природни
обекти  –  естествени

лонгозни гори, естес-
твени  пясъчни  дюни,
широколистни  гори,
тръстика,  папур,  ка-
мъни.  За  съжаление
водните  лилии  вече
бяха прецъфтели. Раз-
ходката с лодка до ус-
тието беше прекрасна,
възхитихме се на при-
родните  феномени  –
„Лъвската скала”, „Ве-
селата  скала”,  пеще-
рите,  интересната  и
богата фауна. В непо-
средствена близост до
природния  парк
„Странджа” се намира
гр. Китен, където бяха
нашите  нощувки,  в
един  прекрасен  към-
пинг.  Градът  е  много
красив, като китка, ме-
жду два малки черно-
морски залива – Кара-
агач  и  Атлиман.  А  в
град Приморско ни по-
срещнаха с топла по-
гача, много усмивки и
хубаво настроение на-
шите приятели в пен-
сионерския клуб. Тро-
гнахме ги с нашите пе-
сни и стихове, посве-
тени на Добруджа, зе-
мята,  морето  и  суве-
нирите от Белия град.
Разказахме им за Се-
верното  Черноморие,
за неговите красоти и
неговите  феномени,
за прекрасните фести-
вали в Белия град, а те
ни обещаха, че непре-
менно ще ни гостуват
на  нашия  фестивал.
Последната ни дести-
нация  беше гр. Несе-
бър. Старият град ни
посрещна   с  много
слънце, ласки и усми-
вки, с древна история
и  антична  прелест.
Църквите, крепостта,
археологическият му-
зей, картинната гале-
рия, прекрасната гле-
дка  към  морето,  ста-
рите възрожденски къ-
щи, всичко това е един
възторг безкраен.

Тодорка
ХАРИЗАНОВА

Председател на
клуб „Здраве”

Това  според мен  де-
монстрира  проект
BG051PO001-5.3-02-
0001-C0001 “Спри и се
прегледай”,който се ре-
азлизира с финансовата
подкрепа на Оператив-
на програма „Развитие
на  човешките  ресурси
2007-2013”, съфинанси-
рана от Европейския со-
циален  фонд на  Евро-
пейския  съюз.  Препо-
ръката е дошла още на 2
декември 2003 г. (2003/
878/ЕО).  Като  начало
всичко  е  проектирано
да започне /след много
умуване/ на 21.5.2009 и
краен срок 21.10.2010г.
„Да ама не” – в този пе-
риод срокът за изпълне-
ние  се  увеличава  с  55
месеца – 21.05.2009 г. –
21.12.2013 г. с общ бю-
джет 19 558 281,73 лв. То-
ва научихме близо 120
граждани на Балчик, съ-
брани  пред  супермар-
кет „Аквилон” и благо-
дарим, че на 17.9.2013 г.
Министерството  на
здравеопазването е за-
белязало нашия град на
географската карта, три
месеца  преди  края  на
кампанията за ранна ди-
агностика на онкологи-
чните  заболявания.  А
общата цел на проекта
е  едно  много  красиво
пожелание,  особено  за
непросветените  за
скрийнинговите прегле-
ди. Той е с английско на-
чало, а „screening” oзна-
чава пресяване, пречи-
стване. А на български
медицински език: „отк-
риване  на  непроявена
болест, активно издир-
ване  на  болестите  или
предболестни  състоя-
ния сред здрави хора” –
така звучаха оптимисти-
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чно думите, казани и от
лектора Лидия Димит-
рова,  допълвайки,  че
има над 60 вида рак на
света,  но  Световната
здравна  организация  е
въвела 3 негови локали-
зации, които могат да се
хванат в зародиш, като
заболяемостта ше спад-
не с 60-80%. На диапо-
зитивен екран, тя ни по-
каза всичко нагледно с
компетентни  обясне-
ния, като ни напомни за
съществуващата  неви-
дима заплаха: безотго-
ворност от наша страна,
неинформираност  (но
не ни обясни откъде да
вземем информацията),
страх. А сравненията с
Англия, Франция, Ита-
лия, Германия, Сканди-
навските  страни  бяха
напълно излишни и не-
нужни, защото ако има-
хме техните пенсии то-
зи проект щеше да по-
тъне в забрава, понеже
МЗ  вече  десет  години
тъпче на едно място, за
да ни раздели в 3 групи,
съгласно изискванията
на СЗО: а) Скрийнинг на
рака на маточна шийка
– жени на възраст от 25
до 60 години – планира-
не 250 000 прегледа, до
31.5.2013 г. са изпратени
100  000  покани.  б)
Скрийнинг  на  рака  на
млечната жлеза – жени
на възраст от 50 до 69 го-
дини – планирани 50 000
прегледи до 31.5.2013 г.
са изпратени 15 000 по-
кани.  в)Скрийнинг  на
рака на дебелото и пра-
вото черво – жени и мъ-
же над 50 години – пла-
нирани 100 000 прегле-
да – изпратени покани
до 31.5.2013 г. – изпрате-
ни 35 000 покани. Скри-

нинговите прегледи ще
се заплащат от бюджета
на проекта по  цени по
НРД  /това  е  записано
само, като информация/
.  Така  за  4  години
(21.5.2009 г. – 31.5.2013 г.)
са изпратени само 150
000 покани. Сега отно-
во сме за книгата на Ги-
нес  –  за  оставащите  3
месеца  (краен  срок
21.12.2013 г.) трябва да се
изпратят  още  250  000
броя.  Ако  вземете  ин-
формацията в ръце, ще
се  убедите  в  сложната
еквилибристика на ду-
мите, които се използват
в  обясненията,  сякаш
българският  пациент
трябва да е полиглот и
гений, за да разшифри-
рат  медицинските сло-
воизлеяния. За да разве-
дря малко обстановката
ще ви кажа, че  всичко
това ми напомни за „хра-
брия  войник  Швейк”,
който съгласно парагра-
фите е нарушил закони-
те – обвинили го в опит
за убийство на австро-
унгарския  ерцхерцог.
Така и аз се омотах в то-
зи „нагледна” ситуация.
И  накрая пациентът  е
виновен.

Всички желаещи по-
пълнихме анкетни кар-
ти, трите си имена и но-
мера на телефона, ще се
тегли нещо като томбо-
ла и ако получим пока-
на в срок от 4 седмици,
трябва да се явим в изб-
раното  от нас  лечебно
заведение. Тази покана
ще ни бъде поднесена от
техен специален  кури-
ер, навярно защото си-
некурният администра-
тивен състав по проек-
та е малък на брой и тря-
бва да се оправдаят тези

близо 20 млн. лева. Ви-
жте  само  колко  много
куратори:  Национален
скринингов център, Гла-
вна  дирекция  „ЕСГА-
ОН”, „НЗОК”, Агенция
по  социално  подпома-
гане, Национален раков
регистър, агенция „Еле-
ктронни  съобщителни
мрежи и информацион-
ни системи”, Регионал-
на  здравна  инспекция
(такава има в гр. Добрич
с  координатор  Пепа
Атанасова). За радост на
балчиклии  в  нашата
МБАЛ в началото на м.
септември  е  получено
предложение  за  дого-
вор, който може би ве-
че  е  сключен,  защото
през м. юни балчишки
медицински специалис-
ти са преминали курс в
х-л „Варна” гр. Варна.

Лекторът ни  обясни,
че можем да отидем на
профилактичен преглед
по  собствено  желание,
само трябва да вземем
направление от личния
лекар, а те /направлени-
ята/ били в предостатъ-
чно количество и от нас
зависело как да проме-
ним системата на здра-
веопазването.

Мили  съграждани,
пак повтарям, че тряб-
ва  да  благодарим  на
Министерството  на
здравеопазването,  че
все пак на 17.09.2013 г.
са се сетили за град Бал-
чик  и  ни  почетоха.  А
колкото до нас  – бъде-
щите  пациенти,  близо
120  наивни  „моряци”
пред „Аквилон”, да не
забравяме,  че  корабът
потъва нормално, дъно-
то е далеко, а вода и ку-
раж има за всички.

Георги ЙОВЧЕВ

Отборът на МБАЛ Балчик бе най-атрактивен на турнира.                               Фото: Елена ХАДЖИЛАРСКА

Тимът на “Юноши-23 на-
дделя над “Кестен” с 5:4 след
изпълнение  на дузпи в  про-
велата се тази вечер финална
среща  от  аматьорския  фут-
болен турнир по повод праз-
ника на града  21 септември.
Съдия на  срещата бе лично
кметът  на Балчик   Николай
Ангелов. Той обяви, че есен-
ния футболен  турнир за  сле-
дващата година ще носи име-
то “Зарко Джилянов”, в па-

мет  на внезапно починалия
по време на  провеждане на
турнира Светозар Стефанов
Джилянов   директор на детс-
ко  юношеската  школа  на
“Черноморец”  Балчик и ор-
ганизатор на спортната про-
ява. Също в  памет  на Зарко
ще бъде именуван  спортния
комплекс, където се  провеж-
дат срещите. Ангелов  допъл-
ни, че  футболното игрище е
само част от спортния комп-

лекс  предвиден за изгражда-
не в ЖК “Балик”, и че предс-
тои реализацията на още ед-
но игрище и съблекални.

Играчите на “Юноши-23
освен  заветната  купа  полу-
чиха  и  спортни  екипи.  На
второ  място  се  класира  фу-
тболният  отбор “Кестен”,  а
на  трето  място  тимът  на
“Енерго”.  Всичките  участ-
вали  14  отбора  в  турнира
получават  футболни  топки.

Специална  награда   купа
за  феърплей бе  връчена  на
отбора  на  “Енерго”  от
младите  таланти  от  детско
юношеската школа  на “Чер-
номорец”.  Капитанът  Хри-
сто  Христов  я  посвети  в
памет на  Зарко  Джилянов.

Следващият  футболен
турнир  за  аматьори  е  пре-
двиден  да  се  проведе  до-
година по повод  24 – май.
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