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ЯЛИНКА МІКРОРАЙОНУ
Новорічні свята неможливо уявити без ялинки, 
прикрашеної кульками, цукерками, горішками, 
тобто без головного атрибута довгоочікуваних зи-
мових розваг.

Дружні колективи клубів «Чарівна мить» і «Журавка» біля 
головного новорічного атрибута мікрорайону Піонерська

Ольга Ламкіна

Традиційно велику ошатну ялинку 
встановлюють у центрі міста для 
всіх білоцерківських дітей, проте 
додаткового фінансування з місце-
вого бюджету на ялинки в кожному 
мікрорайоні не передбачено. Тому 
депутат міської ради, представник 
Благодійного фонду Костянтина 
Єфименка  Олександр Ореховський  
уже третій рік поспіль бере на себе 
клопоти щодо прикрашення лісової 
голчастої царівни  у своєму мікро-
районі.

Цьогоріч ялинка на Піонер -
ській була як ніколи казково-
неперевершеною, адже прикраси-
ли її іграшками, виготовленими 
спеціально до цього дня руками 
членів Академії пенсіонерів, зокре-
ма клубів «Журавка» та «Чарівна 
мить», а також учнями й учителями 
Білоцерківської загальноосвітньої 
школи № 5. Усі ялинкові прикраси 
були срібно-синього кольору, тут 
вам і велетенські цукерки, і яскраві 
зірки, сніжинки, і місяць круторогий, 
підкови на щастя,  бантики, квіточки  
тощо.

Із колядками й щедрівками заві-
тали на відкриття новорічної кра-
суні учасниці вокального ансамблю 
«Спадщина», що діє на базі клубу 
«Журавка» (худ. кер. Ніна Левченко). 
Вони, як завжди, щиро й зворушли-
во привітали всіх із новорічними й 
різдвяними святами, подарувавши 
тематичні  народні пісні у власному 
виконанні. А підспівували їм усі, хто 
завітав того дня на іменини до голов-
ної ялинки мікрорайону. 

А в новорічну ніч до красуні ялин-

ки вийшли мешканці Піонерської, 
щоб привітати одне одного із 2014-
им роком, побажавши щиро добра, 
миру, родинного затишку й благо-
получчя. 

Олександр Ореховський:
- Зустріч Нового Року – це свято, яке 

дозволяє нам хоча б на кілька годин 
повернутися в дитинство, коли ми, 
тодішні діти, з великим нетерпінням 
чекали на прикрашену ялинку, Діда 
Мороза, подарунки і вірили в казкові 
дива. 

Напередодні цього свята ми стали 
ініціаторами виготовлення ялинко-
вих іграшок, закупивши потрібні для 
цього матеріали, також організували 
приїзд двох «вишок», щоб прикра-
сити головну ялинку Піонерської. 
Радіє душа, коли бачиш, як навколо 
певної ідеї згуртовуються мешканці  
різного віку, які живуть у рідному для 
мене мікрорайоні. Мабуть, так і має 
бути: люди повинні гуртуватися і в 
радості, і в горі, адже це і є ознакою 
європейської громади.

А «НАДІЯ» - МАЛАНКУЄ!
Ось і прийшов Новий рік. Він приніс багато свят – 
Різдво, Щедрий вечір, Водохреще. В ці чудові дні ми 
всі даруємо одне одному радість, бажаємо щастя, 
міцного здоров’я, благополуччя.

НОВОРІЧНІ ВЕЧОРНИЦІ
Напередодні нового 2014 року правління  Благодійно-
го фонду, розглянувши заяву від членів громадської 
організації «Вікторія», яка згуртовує онкохворих 
жінок міста, прийняло рішення про створен-
ня 33-го клубу Академії пенсіонерів на базі цього 
об’єднання.

Назар Залізницький

Отож відкриття клубу відбулося 
27 грудня ще 2013  року. Відразу 
постановили, що координатором 
клубу буде голова ГО «Вікторія» 
Ніна Скоробагатько,  куратором від 
фонду запросили стати Геннадія 
Гаврилюка, назву обрали досить 
оптимістичну - «Viva-Вікторія», а 
засідання домовилися проводити в 
гостинній актовій залі Центральної 
бібліотеки. 

І вже 17 січня члени клубу «Viva-
Вікторія» зібралися на новорічні 
вечорниці. Спочатку ведучі запро-
понували переглянути підготовлену 
власними силами новорічну казку, 
де головними дійовими особами 
були Дід Мороз, Снігуронька, Циган-
ка, Розбійники, Лисички-Сестрички, 
Баба Яга та чарівний Мішок із по-
дарунками. Як годиться, злі сили, 
викравши Мішок із подарунками, 
перешкоджали зустрічі Нового року, 
тобто хотіли зіпсувати довгоочіку-
ване свято. Проте добро взяло верх: 
Снігуронька знайшла справжнього 
Діда Мороза, викрадений Мішок із 
подарунками «прикотився» до тих, 

кому ці подарунки були призначені,   
Лисички-Сестрички завзято допомо-
гли здійсненню новорічного дива, 
а Розбійники були справедливо по-
карані Дідом Морозом.   

А далі – виступ вокального ан-
самблю, у виконанні якого майстер-
но прозвучали колядки, щедрівки, 
новорічні пісні. Кожен учасник 
дійства отримав новорічний по-
дарунок від Діда Мороза й Снігу-
роньки, а потім щирі вітальні слова 
прозвучали з вуст куратора клубу 
Геннадія Гаврилюка, який побажав 
чарівним жінкам здоров’я, наснаги, 
піднесеного настрою  і вдалого 2014-
го року, зробивши власні подарунки 
для новоствореного клубу.  

Коли закінчилася казка й усіх 
запросили до чаювання, то розпо-
чати його ще довго не вдавалося, 
адже члени клубу «Viva-Вікторія»  
жваво й емоційно обговорювали  
побачене, ділилися враженнями, 
обмінювалися власними думками. 
А скільки сяяло посмішок! Скільки  
відвертості й непереборного бажан-
ня творити добро можна було про-
читати в очах завзятих, активних і 
життєрадісних панянок! 

Члени клубу «Viva-Вікторія» разом зі своїм 
куратором Геннадієм Гаврилюком

Ксенія Гнуда

З цією метою 14 січня зібралися 
члени клубу «Надія» Академії пен-
сіонерів. Вони співали колядки і 
щедрівки своєї молодості, які їм пере-
далися від їхніх бабусь. Працівники 
та відвідувачі бібліотеки-філії №3, у 
якій пройшло свято, дивувалися на-
прочуд гарним і рідкісним колядкам 
і щедрівкам: «Наша Меланка госпо-
диня», «Ід цему двору, ід веселому», 

«Ой у нашої господині-неньки» та 
іншим. 

Наша Меланка - господиня,
На ополонці ложки мила,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

А ще господині пригощали смач-
ною кутею, і в кожної вона була різ-
на: з горіхами, маком, родзинками, 
курагою, медом, узваром. Куратор 

клубу Сергій Завадко поздоровив 
присутніх зі святами та побажав, 
щоб усі були огорнуті любов’ю рідних 
та близьких, мали гарний настрій, 
з чистою душею святкували Різдво, 
Щедрий вечір та Водохреще. А засія-
не зерно в різдвяно-новорічні свята 
нехай проросте рясним урожаєм 
надій, що обов’язково справдяться.

Такі веселі святкування вже стали 

традицією для клубу «Надія», член-
кині якого є берегинями своїх родин, 
носіями народних звичаїв, які вони 
передають своїм дітям, онукам і 
правнукам.  

Ми щедруєм і співаєм під вікном.
 Щастя, долі вам бажаємо гуртом.
 Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в 
                                         майбутті!    

Членкині клубу «Надія» приймають 
щиросердні вітання від Сергія Завадка


