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ла: «Суперники сильні та цікаві, усі 
виступи були гідними,  і взагалі,  я 
вважаю, що всі ми - переможці!»

Після цього Олена Дмитрівна по-
бажала академістам гарно провести 
канікули та з новими силами прийти 
в наступний навчальний рік, адже 

він,  за її словами,  буде ще більш на-
сиченим і цікавим. На цьому свято 
не завершилося – почалася довго-
очікувана дискотека!

Взагалі, кожен із пенсіонерів ви-
брав свій спосіб розважитися: хтось 
танцював, хтось співав, хтось спілку-
вався з товаришами, хтось декламу-
вав вірші, а хтось просто грівся під 
теплим літнім сонечком.

Спеціалісти кажуть, що головні 
ліки від старості – творча праця.  
Якраз на пенсії з’являється час, щоб 
нею займатися. Та і взагалі, у пенсії 
є багато позитивних сторін. Згадай-
мо, на що найчастіше скаржаться 
працюючі люди? На брак часу. А 
тепер, плануючи час, можна зробити 
все те, про що ви так довго мріяли. 

Хотіли навчитися малювати? Почи-
найте. Ви збиралися почати заняття 
спортом? Тепер – будь ласка. Мріяли 
займатися музикою? Займайтеся на 
здоров’я!  

Пам’ятаймо, що активні пенсіо-
нери – це загальноєвропейський 
феномен. Тобто, займаючи активну 
життєву позицію, ви долучаєтеся 
до сучасних тенденцій. Просто до-
звольте собі цю розкіш – залишатися 
молодими довше. А ми, ваші діти та 
внуки, пишатимемося вами.

Хоровий колектив клубів «Вечірні зорі», «Золота осінь», 
«Щедрий вечір», «Осіннє золото» у повному складі

Клуб «Мрія» з куратором Олександром Розуменком, 
на честь якого звучала одна з улюблених клубних пісень

Фінальний акорд виступу хорового колективу 
клубів «Журавка» і «Чарівна мить» 

Академістів клубу «Джерело» визнано 
кращими вболівальниками. Куратор Борис Грушник

і куратор Ігор Висіцький 
щиро радіють за переможців конкурсу «Битва хорів»

Марія Єфіменко (друга ліворуч) та членкині клубу «Пролісок» 
щойно отримали картки для голосування за кращий хор 

Патріотично налаштовані 
члени клубу «Зарічани». 
Куратор Юрій Кошляк

Із нетерпінням чекають результатів голосування члени клубу 
«Едельвейс». Віру в перемогу їм вселяє куратор - Сергій Богдан 

Послідовність виступу 
було визначено 

шляхом жеребкування  

Олександр Ореховський 
(у центрі) та члени клубу 

«Чарівна мить»


