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НАШІ ТРАДИЦІЇ

МАДАМ ГАРМОНІЯ - 2015
Конкурс «Мадам гармонія» в Академії пенсіонерів,
починаючи з 2012 року, віднесений самими ж академістами до розряду традиційних. Але цьогоріч
він відбувся лише втретє, бо ж 2014-ий, наповнений
буремними подіями в країні, не залишав морального права жінкам-матерям вдаватися до веселощів
та демонстрації творчих здібностей.
Олена Ткач
Навесні 2015-го, відразу ж після
свята 8 Березня, завжди гостинна
зала ПК «Росава» зустріла представників усіх 33-ох клубів Академії пенсіонерів – сивочолих, досвідчених білоцерківців, щирість і доброта яких
допомагають нам переборювати
труднощі сьогодення, підтримувати
слабших та разом із тим радіти життю й кожному прожитому мирному
дню!

Григорій Музика
…Лагідні і ніжні, чуйні і добрі, примхливі і неперевершені, ворохобні і
непередбачувані, вередливі і щирі…
Неймовірно багатий словниковий
запас української мови дозволив
би, мабуть, досхочу перераховувати
риси вдачі, притаманні диву з див –
звичайній українській жінці. Десь
приблизно такі вербальні висновки
робили напередодні Міжнародного
жіночого свята і продовжують робити їх сьогодні не тільки українські
чоловіки, а й представники сильної
половини людства всієї планети. А
коли до краси й душевної гармонії
додати значний життєвий досвід
кожної панянки-академістки, то
отримаємо конкурс «Мадам Гармонія», у якому цьогоріч взяли участь
29 академісток.
Кожна з них виборола перемогу
спочатку в своєму клубі, а потім
пройшла заочний територіальнокущовий етап конкурсу, де і здобула
відповідне звання. Мадам ніжність,
елегантність, ерудиція, творчість, па-

тріотизм, усмішка, натхнення тощо.
Усіх не перерахуєш!
Свято відкрив невмирущим гімном
жінці-матері - «Піснею про рушник»
- актор Київського обласного академічного музично-драматичного
театру ім. Панаса Саксаганського
Григорій Музика.
«Фінальний етап щорічного загальноакадемічного конкурсу «Мадам
Гармонія – 2015» оголошується відкритим!» - ці слова ведучої примусили ще більше хвилюватися учасниць і спонукали вболівальників до
активних дій.
А на великому екрані - кадри відеозвернення Костянтина Єфименка до
всіх присутніх у залі людей поважного віку. Він висловив щире захоплення їхніми трудовими звершеннями
на благо міста і «поспівчував» членам журі. Адже вибрати найкращу
з найкращих – завдання не з легких.
Ось так, власне, й підійшли до
знайомства з шанованим журі, а в
його складі просто таки легендарні
люди: Марія Постоєва –володарка
титулу «Мадам Гармонія – 2012»;
Таскіра Максюта – володарка титулу
«Мадам Гармонія 2013»; Михайло
Купов – член клубу «Серпанок» АП;
Едуард Чайка – член клубу «Золота
осінь», соловейко Академії пенсіонерів. Головою журі був поет-пісняр,
композитор, залужений працівник
культури, почесний громадянин
міста Біла Церква - Анатолій Кульчицький.

Оцінювати виступи конкурсанток
було дійсно нелегко, бо ж кожна з
них талановита, красива й неперевершена, кожна з них майстриня
й гостинна господиня, кожна з них
любляча бабуся і славна українка.
Отож до фіналу цьогорічного конкурсу вийшли 5 учасниць: Людмила
Семенівна Кобілєва – представниця

клубу «Діамант», Ольга Петрівна
Руденко – членкиня клубу «Вечірні
зорі», Ніна Григорівна Скоробагатько
– координатор клубу «Віва-Вікторія»,
Аліна Михайлівна Макаренко – відвідувачка клубу «Берегиня», Ніна
Михайлівна Морозова – представниця клубу «Журавка».

не приховувала емоцій, інколи навіть котилася щокою сльоза радості
й невимовного щастя. Бо ж тоді, коли
працювали позмінно, виховували
малих дітей, стояли у вічних радянських чергах, про подібні конкурси
навіть не думалося. Інша справа зараз - бажання змагатися у поєднанні
з підтримкою одноклубників допомагають реалізовувати потаємні мрії
членів Академії пенсіонерів.
На заключному етапі свята на
сцену вийшло журі – і Анатолій Кульчицький, привітавши всіх учасниць,
оголосив ім’я переможниці! Нею стала представниця клубу «Журавка»
Ніна Морозова!

Любов Бушмакіна - «Мадам
Винахідливість» та куратор
клубу «Надія» Сергій Завадко
Крім творчого конкурсу, учасниці
робили презентацію власного хобі
та створювали весняні квіткові
композиції. Які ж різні, але водночас
прекрасні в них захоплення – це й
вишивка хрестиком, гладдю, низинкою, стрічками; квілінг, макраме,
оздоблення пасхальних рушничків,
вироби із мушлі й морських камінців, оригамі, було навіть дитяче
ліжечко, відреставроване за допомогою техніки декупаж. А які квіти
на дачних ділянках вирощують
наші конкурсантки, які створюють
сорочки-вишиванки власними руками, які торти й пироги за старовинними рецептами вміють випікати!
Милуватися – не намилуватися!
Це було так зворушливо: на сцену
одна за одною виходили учасниці
заочного відбіркового етапу, а їхні
куратори (а це здебільшого представники сильної половини людства!)
вручали їм стрічки зі званнями, квіти й подарунки. Більшість із жінок

Хвиля радості й водночас обурення покотилася залом. Звичайно,
одні глядачі раділи перемозі Ніни
Морозової, інші – обурювалися несправедливому, як на їхню думку,
рішенню журі. Так часто буває на
конкурсах! Але Конкурс є конкурс,
і діадема переможниці лише однаєдина!
Відтепер в Академії пенсіонерів
є вже три «Мадам Гармонії». Чекатимемо з нетерпінням наступної…

