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ЯЛИНКА НА ПІОНЕРСЬКІЙ
Новорічно-різдвяний цикл свят – це особливий період 
життя людини, її родини, а отже, мікрорайону, міста 
й усієї країни.  Він наповнений очікуванням дива, опови-
тий вірою в світле майбутнє, зігрітий любов’ю найрід-
ніших і, звичайно, возвеличений  надією на встановлен-
ня довгоочікуваного миру на українській землі. 

НОВОРІЧНЕ ДИВО НА КОВЗАНАХ
Погодьмося,  останнім часом нам конче бракує добрих, 
світлих,  позитивних  новин, ми стомилися від страш-
них повідомлень про руйнування, страждання та люд-
ське горе. Проте, коли згадуємо про грудневе казкове 
шоу на льоду, на серці миттєво стає тепліше, бо дитя-
ча творчість не тільки дивує, а й зцілює наші зранені й 
стомлені душі.

Тетяна Однорог

А починаються ці свята зі вста-
новлення і прикрашення головного 
атрибута -  лісової ялинки-красуні. 
Підтримуючи такі традиції, в мікро-
районі Піонерському зібралися його 

найменші мешканці разом із бать-
ками, а також пенсіонери-академісти 
двох клубів, що діють у цій частині 
міста, аби гуртом запалити вогники 
на головній ялинці мікрорайону. А 
вона, можна впевнено сказати, осо-
блива, бо ж росте вже багато років на 
клумбі по вулиці Турчанінова. 

Уже вчетверте ініціатором, органі-
затором та ідейним натхненником 
цієї справи є депутат Білоцерківської 
міської ради Олександр Петрович 
Ореховський. На його прохання 
відгукнулися школярі БЗШ №5 та 
членкині клубів «Чарівна мить», 
«Журавка» Академії пенсіонерів і ви-
готовили власноруч великі іграшки 
для ялинки здебільшого в патріотич-
них кольорах.

І ось 25 грудня відбулося відкрит-
тя головної ялинки в мікрорайоні 
Піонерському. Першим запросили 
до слова Олександра Ореховського, 
який привітав білоцерківців із Новим 
роком і побажав міцного здоров’я, 

щастя, радості, успіхів у 2015 році, ви-
словивши щирі сподівання на мир в 
Україні. Саме ці слова отримали щиру 
підтримку всіх присутніх. 

Особливим гостем цього свята став 
начальник Центру поштового зв’язку 
№1 Андрій Миколайович Степура. 
Він запевнив дітей, що всі їхні листи, 
адресовані Дідові Морозу, вручені 
вчасно, тож вони можуть розрахову-
вати на жадані подарунки. 

А потім були ігри, конкурси, флеш-
моби, новорічні пісні і, звичайно, 
на запрошення дітлахів – Дід Мороз 
і Снігуронька! Це вони допомогли 
запалити різнокольорові вогники 

на святковій ялинці! «З Новим ро-
ком!» - вітали одне одного мешканці 
Піонерського мікрорайону і бажали 
всіляких людських гараздів. А ще під-
ходили до Олександра Ореховського 
та Андрія Степури і щиро дякували за 
маленьке, але таке потрібне і дітям, і 
дорослим свято.

Від Благодійного фонду Костянти-
на Єфименка було вручено кожній 
дитині солодкий подаруночок. А 
вокальний ансамбль «Спадщина»  
(художній керівник Ніна Левченко) 
привітав усіх різдвяними колядками, 
щедрівками та українськими віншу-
вальними піснями.

Олена Бірлюк

Наприкінці грудня 2014-го року 
Льодова арена «Білий Барс» гостинно 
відчинила двері маленьким білоцер-
ківцям та їхнім батькам, які завітали  
на яскраве казкове дійство на льоду  
- новорічну казку про дівчинку Марій-
ку, у якої викрали ковзани, але вона, 
долаючи труднощі й перепони, пере-
магаючи зло, досягає бажаної мети. 
А підготували її вихованці відділень 
фігурного катання та хокею ДЮСШ 
«Зміна» (директор В. М. Поздняков) 
разом зі своїми наставниками.

Але вся ця феєрія на льоду відбулася 
після завершення традиційного пе-
редноворічного хокейного турніру, в 
якому взяли участь юніорські команди 
з Києва, Вінниці, Полтави, Кременчука. 
Перше місце виборола команда «Сокіл» 
(м. Київ), юні білоцерківські хокеїсти 
отримали почесну бронзу. Нагоро-
джені були і  найкращі бомбардир, 
захисник, воротар, нападник, яки-
ми виявилися представники різних 
команд-учасниць. 

Після нагородження хокеїстів усі 
присутні поринули у світ творчості… 
Перед початком прем’єри до ялинки 
вийшов заступник міського голови 
Микола Антонюк.  Привітавши всіх 
присутніх дітлахів із закінченням на-
вчального семестру, він зазначив, що 
від сьогодні  на льодовій арені в Білій 
Церкві  започатковується  нова  тради-
ція -  загальноміські новорічні свята на 
льоду.  «Дякую всім, хто доклав і докла-
дає неймовірних зусиль, щоб у нашому 
місті розвивалися зимові види спорту, 
а охочих серед дітлахів є чимало», – ре-
зюмував  Микола Анатолійович.

В одній із місцевих газет читаємо 
про це: «Цього чудового новорічного 
дня Маша готувалася до виступу на 
льодовій арені. Дівчина так захопи-
лася роботою, що геть забулася про 
зустріч з подругою. Та ж виявилася 
бешкетницею і вкрала у Маші ковзани. 
З цього моменту починаються пригоди 
головної героїні казки. Усі допомагали 
Марійці знайти ковзани  – і сніжинки, 
і команда хокеїстів, навіть Червона 
Шапочка, і в підводному царстві поста-

ралися, але головними помічниками 
стали Снігуронька і Дідусь Мороз. Ви 
коли-небудь бачили цих улюблених 
новорічних героїв на ковзанах? Ось 
і дітлахи навряд чи, тому їхньому за-
хопленю не було меж. Вийшла досить 
мила і добра казка. «Маша-растеряша» 
нарешті знайшла ковзани і продемон-
струвала глядачам свої вміння фігур-
ного катання».

Як стверджує тренер із фігурного 
катання Анна Прокопенко, ідея казки 
належить Валерію Матвійцю, але коли 
про неї дізналися діти, то дуже зраділи, 
адже в кожного з них з’явилася нова 
реальна ціль, досягти якої прагнули 

всі, поєднавши, звичайно, не лише  
бажання, а неймовірні  зусилля під час 
тренувань. 

- Не секрет, що сьогоднішні події в 
Україні практично внеможливлюють 
проведення різних конкурсів, турнірів і 
змагань, але спортивний дух все одно 
треба гартувати, - ділиться наболілим 
пані Анна. - Треба якось зацікавлювати 
малечу й підлітків, тому й вирішено 
було подарувати вихованцям свято. А 
що таке свято для юних спортсменів? 
Це можливість продемонструвати, 
показати те, чому навчилися, чого 
досягли, що вже виходить на льоду без-
доганно. Може, й не скромно з нашого 
боку, але нам все вдалося! Ми з Марією 
Віталіївною щиро вдячні батькам, які 
допомогли з костюмами -  такими 
яскравими й вишуканими! 

Дійсно, казкове шоу, підготовлене 
білоцерківськими дітлахами, залю-
бленими в зимові види спорту, може 
без перебільшення конкурувати з 
подібними столичними виставами. 
Але якщо киян не здивуєш такими 
дитячими шоу на льоду, то для Білої 
Церкви це справжнє диво! Ви лишень 
уявіть: у фінальній сцені брали участь 
близько ста дітлахів різного віку. А на 
трибунах – жодного вільного місця, 
навіть усі стоячі місця зайняті – одним 
словом, аншлаг! І тільки наставники, 
юні фігуристи і хокеїсти та їхні батьки 
достеменно знають, скільки праці до-
велося докласти впродовж останніх 
місяців тренувань, аби гідно заявити 
про себе. І їм це вдалося! Так тримати, 
Біла Церква пишається вами!

Вітальне слово від  
Олександра Ореховського

Новорічний хоровод із Дідом Морозом та Снігуронькою

Бронзові призери передноворічного  
хокейного турніру - команда «Білий Барс»

Фінальна сцена першої новорічної казки на Льодовій арені 


