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АГРАРІЇ ОБЛАСТІ РАДИЛИСЯ В ЛИПОВОМУ

На базі СТОВ АФ «Горизонт» відбулася обласна нарада з питань організації заготівлі кормів та розвитку молочного скотарства.
Це вперше у нашому районі відбувалася така подія.
Адже повчитися, перейняти
досвід, а чи й просто побути
на екскурсії у такому господарстві буде на користь тим,
хто працює безпосередньо
в сільському господарстві
чи займається науковими
розробками, впроваджує у
виробництво нові технології.
Вів нараду директор
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Павлішен.
Він висловив думку, що в
Чернігівській області є всі
можливості для розвитку
молочного скотарства за
умови впровадження та застосування досягнень науково-технічного прогресу у
виробництво. Саме досвід
господарювання СТОВ АФ
«Горизонт», на його думку, є
прикладом того, що працювати із прибутком можуть не
тільки гіганти-виробники, а і
такі компактні господарства.
Взяли участь в нараді
керівники району Анатолій
Дупа та Юрій Дзюбан, які привітали гостей Талалаївщини
та коротко охарактеризували
стан сільськогосподарського
виробництва в районі.
Керівник
господарства
Ігор Марченко коротко розповів присутнім про своє
господарство. На його думку,
складові успішного господарювання в молочному скотарстві прості: це — досвідНеділя
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чений персонал, належна
кормова база, генетика тварин та чіткий облік процесу
доїння. Наразі в господарстві
утримують 300 корів, у планах збільшувати поголів’я.
Надій на корову минулого
року складав 6300 кілограмів. Молоко виробляється
екстра-класу, що відповідає
європейським стандартам та
реалізується на виробництво
дитячого харчування.
Слово мали науковці,

представники
українських
та іноземних компаній по
виробництву
техніки
та
сільгоспобладнання.
Особливо цікавою була
практична частина наради. Її
учасники мали нагоду побачити весь процес заготівлі сінажу, побували на молочній
фермі. Приємних вражень
вистачало. Адже це досягнення нашого українського
виробника!
Детальніше про обласну нараду читайте в наступному номері.
Текст і фото
Олександри ГОСТРОЇ.

ІЗ СВЯТАМИ!

Щиро вітаємо всіх віруючих з величним християнським світом — Днем Святої Трійці!
У день П’ятидесятниці Святий Дух зійшов на апостолів, окрилив і надихнув нести у світ істину та любов до
ближнього.
Це свято є торжеством віри у Бога, духовності та
моральності.
Бажаємо вам здоров’я, щастя, родинного затишку і
тепла, духовних та тілесних сил для здійснення усіх побажань та задумів, злагоди у суспільстві.
ШАНОВНІ ЖУРНАЛІСТИ!
Щиро вітаємо вас із професійним святом. День журналіста — це особливий день. Адже свобода слова, незалежна преса, достовірна інформація є головними атрибутами відкритого демократичного суспільства.
Сучасне суспільство неможливо уявити нині без інформації та комунікаційних мереж. Тому сьогодні воно,
як ніколи, потребує уважного, розважливого погляду на
факти. Ви завжди були і будете надійними партнерами
для влади та громади району, допомагаючи нам краще
розуміти одне одного, бачити та виправляти помилки.
Бажаємо вам свободи та незалежності у професійній
діяльності, добрих новин, поповнення читацької аудиторії, а також міцного здоров’я, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, невичерпного запасу енергії й оптимізму.
Анатолій ДУПА,
голова райдержадміністрації.

ШАНОВНІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ

Із 1 червня селищна рада приймає від населення сплату податку та орендну плату за користування земельними
ділянками, які знаходяться в оренді. Нагадуємо, що сплатити податок (без пені) необхідно, як і щороку, до 15 серпня.
Якщо у вас виникають питання щодо сплати податку та
орендної плати, звертайтеся в селищну раду в робочі дні.
СЕЛИЩНА РАДА.

НА ЗЕЛЕНУ У ГРИЦІВЦІ

4 ЧЕРВНЯ о 10-й годині в с. Грицівка біля колишнього приміщення початкової школи відбудеться ЗУСТРІЧ
ЗЕМЛЯКІВ, різних поколінь її вихованців. Запрошуємо усіх,
чия життєва доля пов’язана з Грицівкою. На учасників зустрічі чекає цікава святкова програма, концерт і змістовний
відпочинок.
ОРГКОМІТЕТ.

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОН

У понеділок, 5 червня, з 9 до 12-ї години на прямому
телефонному зв’язку з населенням району — керівник апарату районної державної адміністрації
Оксана Андріївна ВЕБЕР.
Пряма лінія за тел. 2-15-47.
У вівторок, 6 червня, з 9 до 12-ї години на прямому
телефонному зв’язку з населенням району — голова районної ради Юрій Володимирович ДЗЮБАН.
Пряма лінія за тел. 2-12-30.

На фото: учасники наради знайомляться з процесом заготівлі сінажу у СТОВ «Горизонт»: щойно люцерну скосили у валок (фото вгорі); збиту в тюк зелену масу
пакують у спеціальну плівку.
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Юрій ДЗЮБАН,
голова районної ради.

ЮНІ ДРУЗІ!
Вітаємо вас із Міжнародним днем захисту дітей, а
ще початком літніх канікул.
Впродовж навчального року
ви сумлінно працювали на
своїх робочих місцях — за
партами. Вчили математичні формули та правила
граматики, заглиблювались
в історію та подорожували
світами. Нині маєте нагоду
вирушити у реальні подорожі. Тож набирайтесь нових
вражень і фізичних сил, аби
у вересні повернутись до
шкіл зміцнілими, усміхненими та щасливими!
Нашим уже дорослим
дітям — випускникам — не
до відпочинку. У вас — час
першого дорослого випробування. Бажаємо успішно
скласти іспити, тим самим
зробивши ще один крок на
шляху до здійснення мрії!
ШАНОВНІ ДОРОСЛІ!
День захисту дітей —
особливе свято не лише для
підростаючого
покоління,
але й для нас із вами — дорослих. Це нагадування про
відповідальність за виховання та розвиток дітей. Діти
сподіваються на нас, потребують нашої підтримки.
Тож бажаємо всім міцного здоров’я, добра, мирного неба та успіху у всіх
починаннях. А ми, дорослі,
робімо все, аби підростаюче
покоління зростало в атмосфері любові та турботи!

Запрошуємо на ВІДПОЧИНОК до Азовського моря.
Проживання за 7 ночей, 2-разове харчування та проїзд в
обидві сторони — 1700 грн. з чоловіка.
Від’їзд з Вашого міста 21.06, 24.06, 28.06 та 2.08.
Тел. 067-618-33-73, 097-384-36-64.

9 ЧЕРВНЯ о 20-й годині розпочнеться
свято з нагоди відновлення роботи після
ремонту

кафе «АРТЕМ»,

що у Харковому.
Запрошуємо відсвяткувати разом!
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Буде дискотека під «живу» музику, вибір замовлень.

Приймаємо замовлення на обслуговування ВЕСІЛЬ, ДНІВ НАРОДЖЕННЯ,
КОРПОРАТИВІВ.
Запрошуємо на роботу ПРОДАВЦЯ.

Тел. 067-542-12-09.
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ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

3 червня 2017 року

ПОДІЯ
СВЯТА останнього дзвоника немає в жодному календарі, але воно одне із найрадісніших і найхвилюючіших. І
в якому б дитячому закладі воно не відбувалось: чи то в
дошкільному, чи в старшій школі — його чекають у кожній
родині, де підростають діти. Кінець травня був багатим на
ці святкові дійства і в дитсадочках, і в шкільних навчальних закладах. З хвилюванням готувались до них і ті, хто
незабаром стане першокласником, і ті, хто в ці дні прощався з рідною школою, з незабутньою шкільною юністю.
В усіх школах району свято останнього дзвоника відбулося 26 травня. 56 випускників стали на стежину вибору професії та самостійного життя.
Як і зазвичай, зі святом педагогічні та учнівські колективи привітали керівники райдержадміністрації, раКРАСНИЙ КОЛЯДИН
Подвір’я
Красноколядинської середньої школи
квітувало всіма барвами веселки: і букетами барвистих
квітів, і яскравими дитячими
вишиванками, і оксамитом
ніжної травневої зелені, і веселкової арки, яку так доречно облаштували на вході до
шкільного приміщення. Тут
впевнені, що вона неодмінно
приносить успіх кожному, хто
сюди заходить.
Розпочинається
урочиста лінійка. В супроводі
теплих поглядів своїх рідних і вчителів випускники
проходять під символічною
аркою і стають на устелену лепехою доріжку. Цього
року у школі 5 випускників.
З теплими словами привітань і щирих побажань
до випускників і всіх учнів
звертається директор школи Едуард Сокол. Його напутні слова адресовані тим,
хто залишає рідну школу і
для кого вона буде завжди
відкритою. Успішно скласти
ЗНО і кожному знайти свою
дорогу у незвідане завтра, а
молодшим школярам веселих і радісних канікул побажали заступник голови райдержадміністрації
Лариса
Шевченко, сільський голова
Людмила Сорочинська, директор ТОВ «Красноколядинське» Павло Чмут, перша вчителька випускників
Наталія Павленко, мама випускника Марина Батюк.
Заступник директора з
навчально-виховної роботи
школи Наталія Рябко вручила почесні нагороди учням,
які стали переможцями у
різноманітних конкурсах та
олімпіадах, грамоти одержали і вчителі за підготовку
талановитої юні.
Молодші школярі подарували випускникам сувеніри на пам’ять, а випускники
висловили подяку батькам і
вчителям за копітку роботу,
щоденну турботу про їхнє виховання і просили здоров’я
для найрідніших людей.
І ось хвилююча мить…
Звучить останній шкільний
дзвінок, його подають по
черзі всі випускники, але
цей дзвінок уже не кликав на
урок, він проводжав за шкільний поріг — когось у доросле
життя, когось — у веселе і
неповторне літо.

йонної ради, начальники управлінь, відділів, служб РДА,
депутати місцевих рад та інвестори.
Голова райдержадміністрації Анатолій Дупа сказав
напутні слова учням та випускникам Липівської школи.
«Я дуже хочу, — зазначив він, — щоб всі молоді люди
вступили до тих навчальних закладів, які вони для себе
обрали, отримали сучасну освіту і улюблену професію.
І своїми справами довели, що українці — найінтелектуальніша та найрозумніша нація».
А голова районної ради Юрій Дзюбан та селищний
голова Юрій Величко побажали учням та випускникам
Талалаївської школи успіхів у здачі ЗНО, веселих літніх
канікул, змістовного відпочинку, впевнених перших кроків на стежці самостійного життя.

На знімках: ліворуч — найхвилюючіша мить, розкотисто звучить спів останнього дзвоника в руках випускників Талалаївської школи Дмитра ПАЛЯНИЧКИ
і Анастасії ЯРМОЛЕНКО; праворуч — сміятиметься
червона калина на подвір’ї Березівської школи, висаджена її випускниками з нагоди свята останнього
дзвоника.

ДЗВІНОК, ЩО ВЖЕ НЕ КЛИЧЕ НА УРОК
ХАРКОВЕ
Цього ранку на подвір’ї
школи лунає не традиційний
дзвінок на урок — святкові
фанфари запрошують на
загальношкільну
святкову
лінійку. Радість і водночас
тривога переповнюють душі
особливо випускників та їхніх
батьків. Адже свято останнього дзвоника символізує
і прощання з дитинством.
Учні у вишиванках та святкових костюмах вишикувались
на території школи. Їх вітали директор школи Сергій
Шевченко, сільський голова
Галина Фесак, методист райметодкабінету відділу освіти
Тамара Гриценко, головний
бухгалтер агрофірми «Обрій» Ірина Михайлюк, вчителі
та батьки. Всі вони зичили
дітям миру, радості, перемог
у складних ситуаціях, здійснення всіх мрій, веселих канікул і нових вражень.
Директор школи вручив
дипломи та грамоти най
успішнішим учням, які стали
переможцями
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних дисциплін, різних конкурсів та змагань.
Вірші та пісні звучали
із вуст учнів дев’ятого, четвертого та першого класів,
а випускники сказали найтепліші слова подяки своїм
педагогам та батькам. А на
завершення свята учні вико-

нали сучасну танцювальну
композицію та вручили букети запашних квітів вчителям,
батькам, гостям.
ДОВГАЛІВКА
На святі останнього дзвоника у Довгалівській школі
вітальне слово мали заступник голови районної ради
Станіслав Катрушенко, Юрківцівський сільський голова
Світлана Мірошниченко, директор школи Володимир Михайлюк, голова батьківського
комітету Наталія Лобода.
Директор школи Володимир Михайлюк дякував
народному депутату Олегу Дмитренку, його поміч-

На знімках: вгорі — напутнє слово директора О. В. САМОЗВОН випускникам школи
мистецтв; на святі в Красноколядинській школі.

нику-консультанту
Віталію
Гольцю,
дирекції
СТОВ
«Батьківщина», керівникам
району і сільради, які роблять усе можливе, щоб у
селі була школа.
Кращі учні отримали нагороди за відмінні успіхи в
навчанні, перемоги в II турі
Всеукраїнських предметних
учнівських олімпіад, в районних спортивних змаганнях.
Вперше за всю історію у
школі немає випускників 11
класу. На їх почесне місце
були запрошені випускники
попередніх років, які закінчили школу 60, 50, 40, 30,
20 і 10 років тому. Олексан-

Останній дзвінок подали
відмінниця Марина Степаненко та першокласник Роман Лавріненко, після чого
учні початкових класів запросили випускників попередніх
років на урок-спогад «Щасливі шкільні роки».
ПОНОРИ
Урочисто і святково зустрічала цього травневого
дня своїх вихованців та гостей Понірська школа. Свято останнього дзвоника тут
завжди особливе і неповторне. Крім вчителів та учнів,
до школи завітали батьки і
родичі дітей, численні гості,
випускники минулих років,

дра Савицька, випускниця
1957 року, зворушливо прочитала власну поезію про
рідний край. «Найголовніше
— вірити у свої сипи, залишатися вірним своїм друзям,
думкам, рідній землі, любити своїх батьків, поважати
вчителів, учитись робити
добро і не забувати школу»,
— вітаючи учнів, сказала випускниця школи 1958 року,
ветеран педагогічної праці
Лідія Лещенко.
Щирі слова подяки звучали від учнів вчителям
та батькам. Святковий настрій створювали пісні у
виконанні учнів школи Юлії
Пезової, Ірини Смірнової,
Марини Степаненко, Ірини
Рудько, сестричок Яни та
Світлани Яценко, Яни та Віти
Дмитренко.

вихованці дитячого садочка
«Казковий».
Свято
розпочинається
із звучання Гімну України.
До меморіальної дошки герою-земляку, який загинув у
зоні АТО, Володимиру Бахмачу вдячні земляки покладають живі квіти.
Зі словами привітань до
учнів і всіх присутніх звертаються директор школи
Анатолій
Сиволожський,
начальник відділу освіти
райдержадміністрації Оксана Плюта, сільський голова
Євген Чирва. Тепло вітала
школярів і всіх присутніх колишня випускниця 1967 року
Наталія Білич. З погляду 50
років після закінчення школи говорила вона про рідну
школу і вчителів, які вивели
на тернисту дорогу самостій-

ного життя не одне покоління
учнів, і, зокрема, про свого
класного керівника Валентину Григорівну Качуру, яка
цього дня пішла у вічність.
Найбільше вітань отримали
випускники-дев’ятикласники.
Переможцям
олімпіад та конкурсів директор школи вручив заслужені
нагороди.
ШКОЛА МИСТЕЦТВ
25 травня відбувся випускний для вихованців Талалаївської школи мистецтв.
Привітала
випускників
заступник голови районної
державної адміністрації Лариса Шевченко. Вона відзначила, що всі районні заходи
відбувались з участю учнів
школи мистецтв, подякувала
їм за активну участь у житті
селища та побажала щасливої життєвої дороги, успіхів у
всіх добрих починаннях.
Із закінченням навчального мистецького закладу
юних музикантів та їх батьків
привітала директор школи
Ольга Самозвон, подякувала
вихованцям за участь у районних та обласних конкурсах, під гучні оплески вручила свідоцтва про закінчення
школи мистецтв та грамоти
за особливі успіхи у навчанні.
Похвальним листом «За
відмінні успіхи та зразкову
поведінку нагороджено випускницю Олександру Холошу (викладач Л. Я. Плотнікова). Нагороджено грамотами
«За любов до музичного
мистецтва» Олександру Холошу, Аліну Пелещук (викладач Л. Я. Плотнікова),
Вікторію Яременко, Ірину
Кондратенко (викладач К. П.
Смалько), Євгена Семеняка (викладач О. В. Галаган).
Грамоти «За любов до музичного мистецтва та вибір
професії» вручено Миколі
Копилову, Анастасії Матухно
(викладач О. В. Самозвон),
Ілоні Корнієнко (викладач
К. П. Смалько), Жанні Сабадаш (викладач В. А. Бурденко), Руслану Голубенку (викладач О. В. Галаган).
Прощальне слово мали й
випускники школи мистецтв.
Після урочистостей юнаки і
дівчата зіграли свій останній
в якості учнів школи концерт
зі своїх улюблених творів.
Кор. «ТХ».
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ЙОГО ДУША І СЛОВО
В ЄДИНІМ ПОДИХ У БОЛИТЬ
Журналістів колишніх не
буває, якщо вже поріднився
із словом — то назавжди.
Наш земляк Яків Ковалець
за дипломом учитель-словесник, а за покликанням, по
духу і по суті своїй — журналіст. Десятки років, відданих
улюбленій роботі в нашій
«Трибуні хлібороба», «Гарті»
й інших обласних виданнях,
співробітництва із всеукраїнськими виданнями, тисячі
різножанрових
публікацій,
«гарячі» репортажі з московської Олімпіади, палаючого Афганістану, поміченого
атомом Чорнобиля, інтерв’ю
з відомими політиками, космонавтами,
вітчизняними

НЕНОРМОВАНИЙ ВІК…
АКАЦІЇ І ЖУРНАЛІСТА

Лиш сіпни мене, я — колюча…
Я над кручею…
(Із пісні про акацію і дівчину)
По-своєму сприйняв оце зараз перед Днем журналіста журналіст і поет Яків Ковалець пришестя весняного
цвітіння акації. Взяв і добавив, може теж Божий, пришесний вірш про таке просте і космічно-земне явище. І ось
що: поет народився у рік голодовки на Україні (1946). І
він тими акацієвими пелюстками ласував, як нинішніми
манливими пластівцями. Акація для нього і пекуча, і солодка, як і труд журналіста. У нього день ненормований.
І вік — теж.

АКАЦІЇ ОКТЕТ

Стомившись, зупинився
на стежині
І прояснів — акація
цвіте,
Біляво-жовті грона
солов’їно
Защебетали сонячний
октет.
З усіх боків така
святкова радість
Над пахощами згуками
зійшла,
Акації бездонно-юна
святість
В свій білопінний храм
мене взяла.

І я уже не той, що вас
зоставив
На півкварталу тому
біля стін,
Заворожила дерева
постава
Мене до незвичайних
перемін.
Розвіявся в мені утоми
відчай,
У серці і душі луна
концерт,
Завжди на розі
стрічень-перестрічень
Цвіти-буяй акації
октет.
Яків КОВАЛЕЦЬ.

НЕДИТЯЧІ ДУМКИ
ПРО ДИТЯЧІ МРІЇ

Можна без перебільшення стверджувати, що сучасний світ жорстокий та досить
несправедливий. Зло все частіше перемагає добро: нині
талановиті, працьовиті і бідні
знаходяться в тіні багатих і
ледачих. Саме через це моя
заповітна мрія — змінити наш
світ на краще, внести свою
часточку в його розквіт та
процвітання. Для цього я хочу
обрати професію журналіста
і тому вже зараз, у свої 15,
день 6 червня, День журналіста, вважаю своїм святом.
Кожна людина має свою
точку зору, та не всі мають і
можливість, і сміливість висловити її, не кожен може
сказати правду, коли це так
потрібно. Особливо непросто в цьому плані сільській
молоді: освіта давно стала
платною, і щоб потрапити до
престижного вузу, необхідно
мати велику суму грошей.
Ніхто не зважає на те, що
більшості сільських сімей це
не по кишені. Тому люди змушені спуститися із мрійливих
небес на землю і впродовж
усього життя займатися не
улюбленою справою.
Журналістика мене привабила тим, що ти можеш
висловлювати свої думки
так, як вважаєш за потрібне,
говорити про своє справжнє
ставлення до багатьох речей, не приховуючи правди,
вільно писати про всі ті проблеми, які погіршують наше
життя.
Чомусь у світі прийнято,
що до думки підлітків мало

прислуховуються. Але ж ми
так само, як і дорослі, уміємо
співчувати і розуміємо (хіба
трохи ідеалізуємо) основні
проблеми людства. Більшість через складні життєві
ситуації рано дорослішає,
та не має поряд людини, яка
б підтримала, допомогла в
ту чи іншу скрутну хвилину.
І прикро, що на це мало хто
звертає увагу.
Мені
дуже
складно
сприймати історії людей із
тяжкою долею і не мати змоги їм допомогти. Саме через
усе це я хочу стати журналістом. Так я змогла б збирати,
опрацьовувати і доносити до
читачів матеріали про наболіле, про життя як воно є,
без ретуші і прикрас. Також
я хочу, щоб із моїх публікацій люди більше дізнавались
про наше невелике селище і
його жителів, про наш район,
його чудову природу, багатства надр і визначні місця.
Своє майбутнє журналістське покликання бачу в
написанні статей, які б пробуджували в читачів найкращі людські почуття і цінності:
щирість та вірність, любов і
співчутливість, вміння слухати і почути, пробачати і не
нашкодити, щоб молодість
поважала старість і навпаки.
Аби кожен із нас умів цінувати цей швидкоплинний час,
хвилини, проведені поряд із
мамою чи татом, був завжди
справжнім і відкритим.
Еліна ЧУБА,
учениця Талалаївської
школи.

3

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

письменниками й особистостями, журналістська й літературна премії імені Василя
Блакитного та Олекси Десняка. У свої 70 і сьогодні його
душа і слово в єдинім подиху болить, ім’я Ковальця не
зникає зі шпальт провідних
українських часописів.
У цій натхненній праці він не нагород шукає, не
визнання і не возвеличення
свого журналістського «я».
Він просто творить, бо не
може і дня без слова. А нагороди, відзнаки, так вони
самі його знаходять. Оце
ось напередодні Секретаріат Національної спілки журналістів України нагородив
Якова Феофановича Почесним знаком НСЖУ. З нагородою, земляче, гострого пера
і нових творчих висот!
Кор. «ТХ».

ВІТАЄМО із 75-річним
ювілеєм Галину Іванівну
ІГНАТЕНКО з Липового. Летять літа, мов бистрі води, і
не вернути їх назад, а нам
не віриться сьогодні, що
Вам уже 75. Хай нових днів
ще буде безліч, без ліку щастя і пісень, прийміть вітання найщиріші в цей світлий
ювілейний день. Здоров’я,
щастя зичим не на рік —
на все життя бажаєм його
щиро, щоб радісним і довгим був Ваш вік, з добром,
любов’ю, спокоєм і миром.
З повагою сім’ї
ПЕЛЕЩУКІВ і ГРАБИНИ.
* * *
НАШОГО дорогого батька, свекра й дідуся Володимира Івановича ЛЕЩЕНКА
сердечно вітаємо із 75-річчям. Щастя Тобі побажаємо
і неба чистого, як волошковий цвіт, ніколи прикрощів
не знати, здоров’я аж до
сотні літ. Хай радості келих
доп’ється до дна, нехай
оминає година сумна, а радість приходить до Твого
дому, розвіє тривогу, негоду
і втому. Хай сонце із неба
яскраво сміється, найкраще
усе у житті удається.
Син АНДРІЙ, невістка
НЕЛЯ, онук МАКСИМ.
* * *
З ПОЧАТКОМ літа, 3
червня святкує свій 70-літній ювілей наша колишня
колега по роботі в санстанції Лідія Іванівна ТАРАН.
Прийми, шановна, на своє
родинне свято наші щирі
вітання. Хай кожен день
дарує радість, хай сонце
світить Тобі завжди, роки
ніколи хай не старять і не
приносять в дім біди. Людської шани зичимо й тепла,
достатку, злагоди та дружби у родині, щоб вся біда у
безвість відійшла, а радість
залишалася віднині. Життя
Тобі на довгі роки без сліз,
без горя, без біди, хай буде
радість в Твоїм домі сьогодні, завтра і завжди.
Л. ТИМОШЕНКО,
С. БОЙКО, Н. МАРЧЕНКО,
Н. РУДЯК, О. СЕНЧА.
* * *
3 ЧЕРВНЯ святкує свій
ювілей добра людина і чарівна жінка Лідія Іванівна
ТАРАН з Талалаївки. Нехай
дарують радість Тобі літа,
душа довіку буде молодою,
хай рясні колосяться жита
і джерела б’ють з цілющою
водою. Хай люди добрі в
Твій заходять дім, і буде
хліб й до хліба у господі,

здоров’я, щастя зичим від
душі й всього того, що забажаєш Ти сьогодні.
З повагою і найкращими побажаннями сім’я
ЛИТОВЧЕНКО.

4 ЧЕРВНЯ відзначатиме
свій 70-річний ювілей Ніна
Іванівна БЕРЗУЛЯ з Талалаївки. Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде, його
не зупинить. Прийми, ріднесенька, в цей день вітання
щирі, ще до ста років зичи-

бажаємо здоров’я від весняного вітру, світла — від
яскравого сонечка, багатства — від землі, поваги
— від людей. Минули, наче
мить, десятки літ. Вони — як
дощик на тоненькій шибці,
вони — як ніжний яблуневий
цвіт, вони — як тонкі струни в
першій скрипці. Тож хай той
цвіт повік не обліта, нехай
струна співає, а не рветься, хай доля не скупиться
на літа, хай Божа благодать
панує в серці. Нехай життя
квітує ніжним цвітом і день
народження приходить знов
і знов, а доля хай дарує з
кожним роком міцне здоров’я, щастя і любов.
ДРУЖИНА, ДОЧКИ,
СИНИ, ЗЯТІ, НЕВІСТКА,
ОНУКИ.
* * *
31 ТРАВНЯ відзначила
свій день народження Тетяна САЛОГУБ із с. Грабщина. Мамо… Як багато в
цьому слові ніжності, тепла,
ласки, доброти. Як би не
крутила нас течія по ріках

мо прожить! Хай квітнуть дні
Твої яскравим цвітом і будуть в них сердечність і тепло, щоб у житті було чому
радіти, а смутку щоб ніколи
не було.
Сестра КАТЯ, племінник ВІТАЛІЙ і його сім’я.
* * *
2 ЧЕРВНЯ святкує свій
ювілейний день народження
хороша, чуйна, доброзичлива, щира порадниця, а наша
колишня колега по роботі
Ніна Іванівна БЕРЗУЛЯ з
Талалаївки. Де нам знайти
такі слова, щоб Вам зігріли
душу. Здоров’я, щастя, миру
і добра, а ще удачі і благополуччя. Щоб у цей день не
рахували скільки вже прожито. Про печалі забували
— Бог з ними, є вони у кожного. А пам’ятайте світлі,
чисті, ті незабутні і щасливі
дні. Будьте і надалі долею
зігріті, душею вічно молоді.
Л. Г. ВОРОШИЛО,
В. І. БОГУТА.
* * *
З ПОЧАТКОМ літа, 3
червня відзначає свій ювілейний день народження
наша дорога дружина, мама
і бабуся Лідія Василівна
ОНАНЧЕНКО з Петькового. Рідна матусю, рідненька
Ви ненько, Вас з ювілеєм
вітаєм, серденько. Хай у
цей день, веселий і багатий,
щастя й добро завітають
до хати! Щоб у достатку,
здоров’ї довіку многії літа
прожити без ліку. І у вінок
привітань, як зерно до зернини, низький Вам уклін
від всієї родини! Спасибі,
мамо, за чарівну посмішку,
за ніжний погляд Твій, за рук
Твоїх тепло. За те, що лиш
з Тобою серцю затишно, за
те, що так від Тебе йде добро. Нема прекраснішого
і нема сильнішого, ніж та
Твоя любов і Твоя доброта.
Ти — всесвіт і немає більшого, спасибі ще раз, наша
золота!
ЧОЛОВІК,
ДІТИ, ВНУКИ.
* * *
В ОСТАННІЙ день травня, в прекрасну пору природного буяння відзначає
свій 65-літній ювілей наш
дорогий чоловік, тато й дідусь Володимир Іванович
ПАЛИВОДА з Чернецького.
Ми вітаємо Вас, рідний, і

життя, ми завжди знаємо,
що мама зустріне і розрадить у будь-яку мить. Своїм
материнським серцем завжди відчує, коли нам погано.
Піклуючись про нас, мама
вчить нас жити в цьому світі. Мамо! Сьогодні Ти відзначаєш свій день народження,
Тобі немало літ, але Ти в нас
ще зовсім молода. Нелегкі
випробування долі та, іноді, наше нерозуміння Твоїх
порад підірвали здоров’я.
Але ми так хочемо, щоб Бог
воздав Тобі за все, що Ти
зробила для нас та наших
родин. Нехай воздається
Тобі сторицею все те, що Ти
посіяла в наших душах.
МАМА, ЧОЛОВІК,
донька АЛЛА та її сім’я,
син РОМА та його сім’я з
Плугатаря, донька СВІТЛАНА та її сім’я з Лохвиці.
* * *
31 ТРАВНЯ у моєї бабусі Тетяни САЛОГУБ з
Грабщини день народження. Ще з самого дитинства
вона брала велику участь у
моєму вихованні, коли моїм
батькам потрібна була підтримка. Я стала такою, яка
є, завдяки їй. Коли я чую
від когось «Таня, ви так з
бабусею схожі», я пишаюся
цим. Я з гордістю ношу її
ім’я. Бабусю рідненька, нехай Матір Божа і ангел-охоронець бережуть Тебе ще
довгі-довгі роки.
Внучка ТАНЯ.
* * *
30 ТРАВНЯ святкував свій 55-річний ювілей Олександр Іванович
ХРИСТЕНКО із Старої Талалаївки. Я відверто кажу,
без сумління: Ти найкращий
в світі чоловік, самий ніжний, вірний, надійний. Будь
таким, коханий, цілий вік.
З днем народження Тебе
вітаю, любий, залишайся завжди молодим. Хай
щаслива доля поруч буде,
дасть добробут в наш чудовий дім.
Від люблячої
ДРУЖИНИ.
* * *
ЦИМИ днями відзначив
свій ювілей наш люблячий
батько і сват Олександр
Іванович
ХРИСТЕНКО.
Наш славний і рідний, найкращий у світі, з Тобою нам
завжди затишно і світло. Ти

*

*

*

На території Талалаївської селищної ради за адресою:
смт Талалаївка Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 10
розташована нежитлова будівля, що має ознаки безхазяйного
нерухомого майна. Загальна площа 234,5 кв. м. Юридичні та

гарний господар і батько
чудовий, даруєш турботу і
море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш
підтримати словом і ділом,
що в рідному домі надійно
та щиро. Живи нам на радість у щасті та мирі. Хай
Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого Тобі
треба, а Матінка Божа — цариця свята дарує щасливі і
довгі літа.
Син ЄВГЕНІЙ, невістка
НАТАЛІЯ, сваха ІРИНА
ВОЛОДИМИРІВНА.
* * *
30
ТРАВНЯ
відзначив свій 55-річний ювілей
наш дорогий, люблячий
батько, добрий і щирий дідусь Олександр Іванович
ХРИСТЕНКО із села Стара
Талалаївка. Нехай буде у
Вас все в порядку. Добра
Вам, щастя і достатку, щоб
горе і смуток Ваш дім обминало, щоб сонечко ясне
Вам завжди сіяло. Веселощів низку, здоров’я міцного,
від щирого серця бажаєм
усього. Хай надійних людей життя посилає, а в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається в
Вашому домі і ліку не буде
щасливим рокам, і ще раз
здоров’я, удачі в усьому зичимо щиро усі ми Вам.
З любов’ю і повагою
дочка ЛЄНА, зять ОЛЕГ,
онук АРТЕМ.
* * *
27 ТРАВНЯ відсвяткував
свій 50-річний ювілей Іван
Михайлович БЕРЕЖНИЙ із
Красного Колядина. Прийми
найщиріші вітання. 50 — не
привід для печалі, 50 — це
зрілість золота. Хай до ста,
а може ще і далі, йдуть, не
оглядаючись, літа. Нехай
Вам Бог зішле ще здоров’я
й сили, весна дарує молодості цвіт, щоб Ви добро на
цій землі творили з любов’ю
в серці ще багато літ.
Брат МИКОЛА з
сім’єю.
* * *
2
ЧЕРВНЯ
відзначив свій 50-річний ювілей Анатолій Іванович
МАЙСТРЕНКО з Петькового. Найщиріші вітання від
нас Ти прийми. Є ювілеї
різні, але одна з найкращих
дат, коли вітання шлють
найрідніші, а Тобі — лише
50. Щиро вітаємо Тебе з
святом урочистим, дякуємо
Богу, що Ти є на землі, хай
над Тобою небо буде чисте,
радісно на серці, повно на
столі. Хай стелиться життя розмаєм і хилить щастя
повен цвіт, ми від душі Тобі
бажаєм. Здоров’я міцного і
многая літ.
Свати БЕРЕЖНІ та
ДІТИ з Києва.
* * *
6 ЧЕРВНЯ відзначає
свій 45-річний ювілей наша
дорога донечка, сестра,
хрещена і тьотя Тетяна
Миколаївна ШЕВЧЕНКО із
Старої Талалаївки. Прийми
вітання найщиріші у цей
святковий ювілейний день.
Хай сонечко світить із ясного
неба, бажаємо всього, чого
тільки треба. Хай доля дарує
довгого віку, здоров’я, добра
і щастя без ліку. Хай обминають дім тривоги, цвітом і рястом проляжуть дороги. Щоб
серце Твоє зігрівало тепло,
щоб завжди в душі панувало
добро. Краси і наснаги, здоров’я без ліку і довгого, довгого щедрого віку.
З повагою БАТЬКИ,
СЕСТРИ, ЗЯТІ, ХРЕЩЕНИК та його сім’я,
ПЛЕМІННИЦЯ з дітками.

фізичні особи, які мають підтверджуючі документи на право
власності на цю будівлю, можуть звертатися в селищну раду
протягом 1 року з дня оприлюднення оголошення в газеті.
СЕЛИЩНА РАДА.

4

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

НЕСУТЬ НОВИНИ В КОЖНИЙ ДІМ

У кожному сільському
домі чекають листоношу,
а разом із нею і добрих
вістей. І хоч тепер не так і
багато передплачують періодики, все ж вона проходить через руки листоноші.
А як чекають їх пенсіонери,
які не тільки пенсію чекають раз у місяць, а і щирого спілкування із цими
прекрасними
жінками,
котрі обрали собі роботу
листоноші. За останній місяць святкували свій день
народження друзі нашої

газети — листоноші Надія Миколаївна ЯНИНА
з Талалаївки, Тамара Володимирівна МАЗУРА із
Обухового, Ганна Петрівна НАЗАРЕНКО із Грицівки, Галина Вікторівна
СВІТЛИЧНА з Основи. У
кожної з них різної величини і наповнюваності поштарська сумка за плечима,
та щосуботи у кожній —
свіжий номер «Трибунки».
Дякуємо вам за співпрацю.
Хай буде все у вас гаразд.
РЕДАКЦІЯ газети «ТХ».

ЯКУ ВОДУ П’ЮТЬ ДІТИ?

Відповідно до плану моніторингових
досліджень,
затвердженого заступником
Міністра охорони здоров’я
з питань європейської інтеграції О. Сивак та погодженого з головою Чернігівської облдержадміністрації
В. Кулічем, фахівцями Талалаївського лабораторного відділення Прилуцького
міськрайонного відділу обласного лабораторного центру у
першому кварталі цього року
проводилась перевірка якості
питної води та харчових продуктів в окремих шкільних та
дошкільних закладах району.
Перевірки водогонів здійснювались у Березівській, Староталалаївській, Харківській
і Чернецькій загальноосвітніх
школах, дитсадках «Берізка»
(с. Березівка), «Веселка»
(с. Стара Талалаївка) та «Ра-

нок» із села Харкове. Відбір
проб проводився згідно з вимогами санітарного законодавства за мікробіологічними
показниками.
За результатами лабораторних досліджень, із семи
відібраних проб лише в одному водогоні, у Харківській
ЗОШ, питна вода не відповідала вимогам ДСаНПІНу.
Санітарною службою цьому
закладу були надані рекомендації щодо поліпшення якості питної води. Нині
ситуація знаходиться на
контролі у Талалаївському
лабораторному
відділенні.
Планові перевірки якості питної води у дитячих закладах
продовжуються.
Наталія СЕРДЮК,
фельдшер санітарний
Талалаївського РЛВ
Прилуцького МРВ.

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ

Польща, Латвія, Німеччина і т. д.
Потрібні різноробочі та спеціалісти чоловіки, жінки
та сімейні пари віком до 45 років (непитущі). Офіційне
оформлення документів та офіційне працевлаштування. Всі проходять медогляд та лекції з охорони праці.
Медстраховка за рахунок фірми. Всіх робітників зустрічають на вокзалі. Видається новий спецодяг.
Зарплата від 700 $ і більше в залежності від вакансії.
Контактні телефони: 097-884-48-28, 097-062-95-82,
073-884-48-28 (Володимир).
ВІКНА металопластикові, ДВЕРІ вхідні металеві
різних видів та розмірів.
Замір. Доставка. Встановлення. Твердопаливні
КОТЛИ. Працюємо за державною програмою, компенсація 35%.
м. Ромни, вул. Коржівська,
17
(магазин
«Європа»).
Тел. 066-437-77-43,
097-115-88-38, 098-768-28-04.

ЧИСТИМО

подушки, перини.
ЗАМІНЮЄМО напірники.
ВИГОТОВЛЯЄМО
ковдри (будь-які розміри).
Тел. 068-085-51-67,
067-369-78-73.

БЕТОННІ КІЛЬЦЯ
діаметром 0,8 м, 1,0 м, 1,3 м, 1,5 м, 2 м

ПЛИТКА тротуарна «Старе місто» та інша в асортименті,
кольорова. БОРДЮРИ, КРИШКИ на стовпи, ВОДОВІДЛИВИ.
м. Ромни Сумської обл.

Тел. 067-912-67-56, 095-842-18-48, 068-367-42-66.

ПРОДАМ

САДИБА у центрі Талалаївки по вул. Освіти (Радянська), 17: будинок на 2 ходи, в одній половині пічне опалення, надвірні будівлі (літня кухня, гараж, сараї, погріби), є
колодязь. Земельна ділянка приватизована.
Тел. 096-647-95-05, 050-673-20-73.
Терміново однокімнатна КВАРТИРА №14 на 2-му поверсі будинку 45 по вул. Центральна в центрі Талалаївки.
Тел. 098-610-90-88, 098-460-85-29.
САДИБА в центрі Талалаївки.
Тел. 099-077-72-07, 097-632-38-41.
Двокімнатна КВАРТИРА в Талалаївці з усіма зручностями.
Тел. 067-900-91-02.
САДИБА по вул. Мічуріна, 10 у Талалаївці. Вода, газ,
гараж, сарай, літня кухня, город. Тел. 050-155-00-86.
САДИБА в Талалаївці по вул. Освіти, 41. Будинок
10×12 м, сарай, два погреби, гараж. Газ, вода, телефон, город. Земля приватизована.
Тел. 050-212-34-31, 096-422-93-28 (Світлана).
САДИБА в с. Скороходове (Нинове) по вул. 30-річчя Перемоги, 21: будинок (газ, водогін), сараї, погріб, колодязь у
дворі, є телефон, 3-фазка, земельна ділянка 0,82 га приватизована. Ціна договірна.
Тел. 098-643-30-45, 068-498-47-59.
1) Терміново САДИБА 0,15 га в Талалаївці: газифікований будинок 100 м2, 5 кімнат, ванна. Є погріб, 2 сараї, гараж,
колодязь. Поряд лікарня, магазин, школа. Ціна договірна.
2) ШИФОНЬЄР.
Тел. 096-087-33-61, 050-523-13-06, 097-195-26-69.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21111 універсал 2011 року випуску в
хорошому стані. Перший власник. Тел. 067-519-93-65.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21099 2001 року випуску, сріблястого кольору. Тел. 098-513-25-66.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
СКУТЕРИ Honda Dio AF27 і AF35 без пробігу по Україні.
Тел. 068-348-32-15, 099-561-10-03.
Кінна КОСАРКА. Тел. 099-618-23-87.
ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, КАМІНЬ-БУТ.
Тел. 067-531-61-36, 099-292-23-35.
ПІСОК, ЦЕГЛА, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ, ШИФЕР, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ, ДРОВА. Тел. 068-530-41-23.
КОРОВИ. Тел. 096-173-46-26, 096-173-46-89.
Б/у ЦЕГЛА, ШИФЕР, ДОШКИ, СТРОПИЛА; ПІСОК і
СІНО. Можлива доставка.
Тел. 097-157-84-02, 050-987-62-78.
Терміново погуляна ТЕЛИЦЯ. Тел. 098-962-72-36.

ПРОДАЄТЬСЯ

БУДІВЛЯ (майстерня старої школи) 350 м2 під виробничі потреби або під
розбір. Можлива відстрочка з оплатою. Недорого.
Тел. 097-475-54-45.
Проведення дорослих
та дитячих СВЯТ. Професійний звук та світло.
Тел. 068-549-80-39,
066-182-06-25.
РЕМОНТ силової і
освітлювальної ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ,
винесення
електролічильників на фасад і в під’їзди будинків.
Тел.
096-112-72-01,
095-896-39-59.

8 ЧЕРВНЯ минає рік, як немає
з нами нашої дорогої і любимої
дружини, мами і бабусі Алли Михайлівни В’ЯЛОЇ з Талалаївки.
Це був найтрагічніший день у нашому
житті. Тебе немає рік і наші серця плачуть, а душі згорьовано болять. Нам не
віриться, що Ти назавжди залишила
нас, що ніколи не поговориш по щирості, не даси цінну пораду. Ти мала золоту душу і щире серце, вмілі невтомні
і працьовиті руки. Весь цей час Ти живеш поряд із нами і продовжуєш свій
земний шлях у спогадах, нашій пам’яті.
Скільки б не минуло часу, ми завжди пам’ятатимемо і
любитимемо Тебе, рідненька. Без Тебе стало незатишно
в домі і в наших душах, без Тебе наші серця не знаходять
втіхи. Ти була доброю, працьовитою, чуйною людиною,
любила свою сім’ю і людей і робила все, щоб нам жилося краще. Не віриться, що ми ніколи не почуємо Твого голосу, не відчуємо дотику рідних рук, не побачимо доброї
посмішки. Спасибі Тобі, рідненька, за турботу, ласку і життєву мудрість. Ти пішла в Царство небесне у день Вознесіння Господнього, і ми сподіваємось, що Господь буде
вічно оберігати Тебе на тім світі.
Вічного Тобі життя в Царстві небесному та спокою Твоїй душі. Нехай земля Тобі буде лебединим пухом. Хто знав
та зберіг добру пам’ять про Аллу Михайлівну, пом’яніть її
разом з нами щирим словом і святою молитвою.
Вічно сумуючі ЧОЛОВІК, ДІТИ, ОНУКИ і всі рідні.

КУПЛЮ

Постійно дорого СВИНЕЙ, КНУРІВ, ТЕЛЯТ, КОРІВ.
Тел. 096-716-33-81.
Дорого КОРІВ цілодобово.
Тел. 095-593-46-14, 063-621-37-70, 098-992-03-70.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, ЛОШАТ, СВИНЕЙ, КІЗ, М’ЯСО
яловичини, конини. Доріз.
Тел. 097-721-83-80, 097-952-11-98, 097-678-65-58.
Постійно дорого КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. Терміновий доріз. Тел. 097-057-85-46, 063-829-48-03.
МОТОЦИКЛИ К-750, ІЖ-49, Урал М62, В’ятка, МТ-9, з
ведучими колясками та інші; ЗАПЧАСТИНИ до таких мотоциклів. Тел. 099-487-70-53, 068-390-01-85.
КУКУРУДЗУ, ПШЕНИЦЮ, СОЮ. Тел. 097-670-38-31.
Кінну КОСАРКУ в хорошому стані.
Тел. 099-968-77-52, 068-319-92-52.
РІК ТОМУ пішла з життя Алла
Михайлівна В’ЯЛА. Сильна, красива, мужня жінка, вірна подруга,
любляча мати. Вона виховала двох
власних дітей і за 40 років тисячі учнів. На жаль, ніхто не
вічний. Навіть серце, яке вболіває за все і за всіх, колись
зупиняється. Тебе уже немає, моя подруго, а я не вірю. В
душі у мене Ти завжди жива, хоч тихий жаль огортає душу. У
світі серед безлічі облич не зустріну Тебе і Твоєї посмішки. Я
Тебе пам’ятаю, люблю, скучаю і сумую. Світла пам’ять Матері, Жінці, Подрузі, Вчителю Аллі Михайлівні В’ялій.
Н. Г. ЗІНЕВИЧ.

ПОМИНАННЯ

ПЕРШИЙ день літа нам вже ніколи
не принесе тепло… Два роки тому зупинилося серце нашого любимого і люблячого татка і дідуся Віталія Михайловича ЛИСЕНКА із Красного Колядина.
Доля відвела йому короткий вік. Не встиг
він порадіти внукам, поглядіти їх, чомусь
навчити. Свого дідуся вони пам’ятатимуть по фото… Закрила хижа смерть
повіки, скувала холодом вуста, заснула
вічним сном навіки людина добра і проста. Не заросте ніколи та стежина, що
батька провела в останню путь. Похилиться зажурена калина і добрим словом люди пом’януть. Скільки не мине часу,
Ви завжди будете поряд із нами. Хай над Вашою могилою
світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах буде
роса — то пам’ять про Вас. Спіть спокійно, наш дорогенький. Лебединим пухом хай буде Вам земля, а душі — вічний
спокій і Царство небесне.
В глибокій скорботі ДОЧКИ, ЗЯТІ, ОНУКИ.

3 червня 2017 року

НАТЯЖНІ СТЕЛІ
098-417-84-45, 096-341-08-67

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (2-й пов.)
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90

м. Ромни, вул. Соборна, 8, м-н «Каштан», тел. 097-482-04-49
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

ПРОДАЄТЬСЯ

польська сільгосптехніка; мотоцикли; трактори китайського виробництва; мотоблоки,
кормоподрібнювачі,
навісне обладнання та
запчастини (смт Срібне).
Тел. 093-815-65-31,
097-279-03-78.
Я, Бадян Юрій Миколайович, житель смт Талалаївка, прошу вибачення у
громадянки Птухи О. Г., жительки смт Талалаївка, за
нанесення їй матеріальних
збитків.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа —
від 90 грн.), ДОШКА для
підлоги, БЛОКХАУС, НАЛИЧНИК, РЕЙКА. Ціна від
виробника.
Тел. 098-811-30-50.

ВІКНА, ДВЕРІ

від виробника швидко, якісно, недорого. 5 років гарантії. Передоплати не беру.
Тел. 068-185-62-40,
068-662-02-21,
093-514-13-94.
Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
КОТЛИ твердопаливні
та газові Барського машинобудівного заводу та інших виробників. Доступна
ціна. Висока якість.
Тел. 097-339-28-45,
067-602-24-76,
093-296-84-01.

КУПЛЮ
дорого
БИЧКІВ
вагою
від 400 кг.
Тел. 098-748-09-35,
066-544-35-94.
М етал опластик ові
ВІКНА, вхідні ДВЕРІ за
державною програмою з
відшкодуванням 35%. Найкраще співвідношення ціни
та якості. Замір. Доставка.
Встановлення.
Тел.
096-773-79-83,
066-409-73-15
(Наталія
Василівна).

ПАРКАНИ БЕТОННІ

глянцеві,
кольорові;
ПАМ’ЯТНИКИ
бетонні,
ПЛИТИ під пам’ятники та
інші архітектурні вироби.
м. Ромни, вул. Полтавська, 49
та вул. Київська 34а.
Тел. 097-246-92-26,
066-192-92-74.
РЕМОНТ холодильників з виїздом на дім. Гарантія. Оплата будь-яка.
Тел. (05447) 6-04-16,
097-235-41-47.
КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя — до 100 грн. за кг;
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.

На території Української сільської ради знаходяться неуспадковані частки паю реформованого КСП ім.
Кутузова.
П. І. Б.			
№ паю Сертифікат
1. Цегельник Катерина Гаврилівна 232 ЧН №0261466
2. Середа Софія Василівна
231 ЧН №0261431
3. Кобзистий Микола Сергійович 230 ЧН №0261795
4. Вакуленко Софія Павлівна
229 ЧН №0261577
5. Камінецька Харитина Андріївна 228 ЧН №0261716
6. Лошка Оксеня Леонтіївна
227 ЧН №0261715
7. Вишнівська Уляна Петрівна
226 ЧН №0338403
8. Бажурко Ганна Миронівна
225 ЧН №0261665
Потенційні спадкоємці можуть повідомити про себе протягом року із дня опублікування цього оголошення. По закінченні вказаного терміну сільською радою буде порушуватися справа в суді про визнання майна безхазяйним і передачі
його в комунальну власність громади.
Виконком Української сільської ради.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

Втрачений СЕРТИФІКАТ на право на земельну частку (пай) серії ЧН №0250567, виданий Талалаївською РДА 1.08.1996 р. на ім’я
БУРДА Віра Андріївна, вважати недійсним.

Понорівська сільська рада висловлює глибоке співчуття депутатові, колишньому голові сільради Володимиру Віталійовичу Качурі з приводу тяжкої втрати — смерті матері
ВАЛЕНТИНИ ГРИГОРІВНИ.
Понорівська сільська рада глибоко співчуває голові
сільської ветеранської організації Віталію Архиповичу Качурі в його непоправному горі — смерті дружини
ВАЛЕНТИНИ ГРИГОРІВНИ.
Відійшла у вічність наш класний керівник Валентина
Григорівна КАЧУРА. Біль і смуток стискають наші серця,
а пам’ять повертає за шкільну парту на уроки добра, людяності і справедливості до улюбленої вчительки. Вони,
як і світла згадка про Валентину Григорівну, залишаться з
нами на все життя.
ВИПУСКНИКИ Понірської школи 1972 року.
У родині наших учнів і однокласників Олександра та
Ігоря Глядчишиних непоправна, тяжка втрата. Безжальна
смерть надто рано обірвала життя їхнього батька СЕРГІЯ
В’ЯЧЕСЛАВОВИЧА. Прийміть наші щирі співчуття.
ВИПУСКНИКИ 11-Г класу 2001 року
та 11-Б 2008 року Талалаївської школи, їх батьки і
класний керівник С. К. СОЛЯНИК.

У ПЕРШОМУ класі моя
вчителька Віра Михайлівна Лоза запитала в мене,
хто це мені так написав домашнє завдання. «Я шам»,
— відповів учительці. Вона
засміялась і погладила мене
по голівці. Гладжу словом,
тисну руки всьому авторському колективу книги «Талалаївський край». Вони не
титуловані науковці чи письменники, не архівісти чи музейні екскурсоводи-дослідники, але позначені щирим
прагненням духовно підняти
велич, трудову снагу рідного
краю.
Керівник
авторського
колективу Володимир Митрофанович Ткачов — мій
учитель і духовний соратник.
Навчаючись у Талалаївській
школі, я ходив до нього на
гурток малювання, який він
вів, разом із ним випускав загальношкільну газету. Може
звідти в мене виростав потяг
до літературної, журналістської творчості.
Володимиру
Митрофановичу повернуло
вже на дев’ятий десяток, і за цього поважного віку він замислив і
зумів зібрати такий творчий
колектив, який і в архіви дійде, і зробить гарний малюнок та фото, і осмислить та
напише про те, що подають
різні першоджерела, і відтворить сучасність. Пізнаю
світлі, променисті фотографії незабутнього, дорогого
мені Г. П. Сидоренка, з яким
на мотоциклі обколесували
район, працюючи в «Трибуні
хлібороба».
Так випало, що я став нібито агентом-розповсюджувачем, а насправді першим
довізником із чернігівської
друкарні в Талалаївку щойно
надрукованих екземплярів
літературно-публіцистичного, краєзнавчого видання
«Талалаївський край». Я
знав, що в райдержадміністрації цього дня о чотирнадцятій годині буде презентація книги і приємно радів та
впритул наближався серцем
до значущої для райцентру
гуманітарної, духовної події,
факту видання і зразу ж її
громадського оприлюднення. Хвилювався і подумки
підганяв маршрутку, в якій я
віз цей благовісний вантаж. У
маршрутці суцільна тіснота,
нікуди поставити два великі пакунки з книгами. Хоч на
вузенький прохід. Але люди
переступають і ремствують,
сердито зиркають на два
картонні ящики, навіть ціляться прим’яти їх ногами.
І одначе в такому вщерть
набитому салоні я знаходжу
можливість читати цю книгу.
Кажуть, двічі в одну й ту ж

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

саму воду не ввійдеш — течія… А я вступаю. Дорогі,
знайомі обличчя, милі серцю
краєвиди, жива панорама
історії і сьогодення рідного
краю. Бачу, з великою любов’ю готувалась ця книга. І
— великою натхненною працею. Тим паче, на громадських засадах. Тут мої вчителі, мої голови колгоспів, мої
нафтовики, мої грузинські
побратими із Зугдіді. Кажу
«мої». Але я не власник, я —
їх однополчанин.
Вкотре стаєш свідком,
яке глибинне поєднання мають ці високородні чорноземні поля і багаті надра. Тут вирощують хліб, видобувають
нафту і природний газ. Талалаївщина славиться видатними людьми, як подається в
анотації, які своєю творчістю,
натхненною працею звеличують свій рідний край.
Аж сльоза навертається.
Дороге кожне слово, кожне

Василівни Самозвон.
Це був Андрій Мороз,
який навчається в Чернігівському музичному училищі.
Ось так у дорозі до Талалаївки ми стали з ним першими
читачами «Талалаївського
краю».
Показав книгу в Києві нашому земляку Володимиру
Мироненку, який уже багато
літ завідує радіотехнічною
лабораторією
столичного
Палацу для дітей та юнацтва. Він із зрозумілим зацікавленням став розглядати
книгу, адже це про рідну
Талалаївку, де народився і
виріс. Зупинився і прояснів
поглядом на історичному
знімку: «О, це наша аптека,
моя мама тут працювала!
А ми жили в цьому ж приміщенні з тильної сторони».
Аптеки тут уже немає, тут
центральна площа, але як
добре, вважає Володимир,
що в книзі вона, ніби ожила.

фото із цієї книги. Вони, як
регулювальники на дорозі,
показують, куди йти. І це дорога не просто в минуле, а
в самого себе, у світ батька
і матері, моїх земляків. І воістину не минає ця дорога.
Зупинився на сторінці,
де йдеться про археологічні
знахідки на території району.
І згадалось, як я біля нашої
хати на Пролетарській під
час земляних робіт відкопав
зразок бойового арсеналу на
вигляд алебарди.
— Це не алебарда, —
сказали мені в Чернігівському історичному музеї. Це російський бердиш.
Чому він виявився під
нашою хатою? Може це історична фактура, коли гетьман Іван Виговський розбив
російське військо під Конотопом? Доходили ці події до
Бахмача, тутешніх місць, де
виросла Талалаївка. І може
саме в цих місцях козаки
Виговського наздогнали російських піхотинців із такими
бердишами, один з яких потрапив мені на очі через кілька століть.
Це приклад асоціативного впливу друкованого аркуша на читача. А ось асоціація, так би мовити, впритул.
Біля мене тоді в маршрутці
сидів юнак. Лопотіла по асфальту тісно втрамбована
маршрутка. Раптом мій молодий сусід «по купе» попросив у мене цю книгу. Звичайно ж я його запитав, чому
хоче її подивитись:
— А я випадково побачив на фото нашого викладача музичної школи Ольги

Гортали сторінки, і наче гортали свої юні і молоді роки.
Ємко, до болю щемливо, до
сліз! От що зробив із нами
той історичний знімок звичайної аптеки в книзі, як він
розбудив, здійняв сплеск
споглядальних і набіглих при
цьому емоцій.
По-різному пишуть чи
історію, чи просто розповіді
про населені пункти ті чи інші
автори. Єдиного трафарету
не обирають. Он як писали
про село Дніпровське Чернігівського району, то зібрали
статті про нього в районній
газеті, вкрапили історичних
довідок і явили книгу. Талалаївська «Олава» пішла іншим
шляхом: відомості брали не з
газети, а з підприємств, установ, організацій, в окремих
людей, з архівів. І назвали
свою роботу художньо-публіцистичним виданням, яке
дозволяє в довільній, а не
в суто науково-обрамленій
формі подавати матеріал.
Так і вчинили автори, вони
мають на це право. Дуже добре, що «Олава» толерантно, із наперед висловленою
вдячністю запросила читачів вносити свої пропозиції
і доповнення, висловили
не те що припущення, а надію і прогноз, що, можливо,
прийде час випустити у світ
нове, доповнене видання.
Варто подати більше історичних довідок, досліджень
про нові з минувшини рідного краю. Є свідчення, що на
місці нинішньої Талалаївки
стояла колись фортеця, є ще
нерозкриті сторінки минулої
війни. Дуже звужено зараз

пишуть про неї шкільні підручники. А кожна ж крапля
крові, пролита нашими батьками й дідами за отчий край,
не повинна стекти в забуття.
Я веду до найвищих історієзнавчих вершин України.
Як відомо, першу «Історію
України-Русі» написав Микола Аркас, потім — Михайло
Грушевський. І з боку Грушевського йшли нарікання,
чому це, мовляв, аматор,
дилетант, випускник природознавчого відділення фізико-математичного факультету Одеського університету,
потім посадовець військово-морського відомства у
Миколаєві, морський офіцер
пише історію. Та, виявилося,
це були несправедливі зауваження. Мемуарист українського національного руху
кінця ХІХ — початку ХХ ст.
О. Латоцький пише про дослідницьку працю Аркаса:
«Се була перша книжечка
нашої історії,
написаної для
широкої публіки, й популярність її у свій
час була надзвичайна. „Ілюстрована історія України“
М. С. Грушевського появилася пізніше і не мала такого
успіху, як „Історія України“
Аркаса…» (Латоцький О.
Сторінки минулого. — Ч. З.
— Варшава, 1934. — с. 148).
Грушевський часом робив із
себе ідола, а неофіти в історії, як бачимо на прикладі М.
Аркаса, щось та значили.
Колектив «Олави» із «Талалаївським краєм» — такі
неофіти. У мене є всього на
чотири рядки вірш:
Усі ми у житті аматори,
Дипломи є, чи їх нема.
Єдине сонце —
сонце матері
Мене на світі цім трима.
А сонце матері — це
батько й мати, це рідна хата,
це моя рідна талалаївська
земля. І кожне слово про неї і
в газеті, і в книзі я сприймаю,
як Божу даність, як подих
жита на ланах із прекрасними для мене волошками.
Приймаю все, а духовні терези покажуть точну мірку. Іду
до сторінок «Талалаївського
краю», як спраглий до колодязя, як прочанин з охолоди
до сонця.
А сонця розлито порівну,
Вірніше,
по справедливості,
Вірніше, розлито
стільки,
Хто скільки спроможний
взять.
Багато сонця беруть
олавці. І все віддають людям.
Яків КОВАЛЕЦЬ,
лауреат літературної і
журналістської премій
ім. О. Десняка,
В. Блакитного.

НЕ ПРОСТО АМАТОРИ,
А Й СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ

ІНФОРМАЦІЯ

ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛ АСН И Х КОНКУ РСІВ
Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості постійно беруть участь у районних конкурсах та виставках.
В обласній виставці-конкурсі
д е к о р ат и в н о - у ж и т к о во го
мистецтва «Знай і люби свій
край» взяли участь 19 вихованців Центру ДЮТ. Маємо
переможців.
У номінації «Вироби з
природніх матеріалів» II
місце вибороли члени гуртка «Сувенірна майстриня»
(кер. В. П. Науменко), III

місце в Артема Сторчака,
вихованця гуртка «Художня
вишивка» (кер. Н. І. Галаган) за роботу «Слава Україні». У номінації «Художнє
різьблення по дереву» II
місце отримав Ростислав
Мовчан, вихованець гуртка
«Іграшка-сувенір» (кер. Р.
М. Півторацька). У номінації «Живопис» Діана Сліпко,
вихованка гуртка «Образо
творче мистецтво» (гурток
працює на базі Плугатарської ЗОШ I-III ст.) зайняла

II місце (кер. О. М. Сліпко).
* * *
За підсумками обласного конкурсу серед лідерів
учнівського самоврядування
«Місцеве
самоврядування
очима учнівської молоді»
подякою управління освіти і
науки облдержадміністрації
відзначено Аліну Холявенко, ученицю Липівської ЗОШ
I-III ст., голову районної ради
старшокласників.
Наталія ПАНАСЕНКО,
методист Центру ДЮТ.

ЛІТО ПОЧИ Н АЄТЬСЯ З Д ИТИ НСТВА
«Хай
яскраво
сонце
світить, хай живуть щасливо
діти» — свято дитинства під
такою назвою за активної
участі учнів 1-Б класу Талалаївської школи (кл. кер. В. В.
Косенко) та колективу «Перлинка» (кер. І. С. Петрусенко)
з районної школи мистецтв

5

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА

3 червня 2017 року

відбулося в районній бібліотеці для дітей.
Свято на те й свято, щоб
у ньому співалося й танцювалося, було роздолля іграм,
конкурсам і розвагам. І, звичайно ж, як без малюнка на
асфальті! Діти малювали
сонце, квіти і мир і були неви-

черпними у своїх фантазіях.
Їм «підсолодили» свято наші
постійні спонсори С. В. Позняковська, В. В. Лукаш, В. Г.
Прядка, Н. В. Середа, С. О.
Чубарь, І. Д. Батюта.
Людмила ЯРЕМЕНКО,
бібліотекар районної
бібліотеки для дітей.

ПРИЄМНА мить для
місцевих футбольних уболівальників: в останню суботу травня стартував чемпіонат області з футболу
серед команд Першої ліги,
в якому бере участь і збірна
нашого району, а слідом за
ним розпочинається і районна першість. До вашої
уваги календарі першого
кола обох чемпіонатів.
КАЛЕНДАР ігор чемпіонату області з футболу
серед команд Першої ліги
Команди: ФК «Борзна»,
ФК «Бобровиця», «Штурм»
(Прилуцький р-н), ФК «Талалаївка», ФК «ІМК» (Носівка),
ФК «Бахмач».
1 тур, 27 травня (субота)
ФК «Борзна» — ФК «Бахмач», ФК «Бобровиця» —
ФК «ІМК», «Штурм» — ФК
«Талалаївка».
2 тур, 3 червня (субота)
ФК «Бахмач» — ФК
«Талалаївка», ФК «ІМК» —
«Штурм», ФК «Борзна» — ФК
«Бобровиця».

НАВІЩО БУЛО ПРОХОДИТИ
«ПЯТІЛЄТКУ ЗА ДВА ГОДА»?

Хоч і мешкаю в Києві вже
понад 20 років, проте читаю
в Інтернеті «рідну районку»,
як я її часто називаю. Свого
часу, ще до служби в армії,
частенько друкувався в ній
(народився й жив у Плугатарі). А останнім часом викликала неабияку цікавість
публікація Івана Забіяки у
№15 від 8 квітня «Бігала, мазала і в піч лазила» та відгук
на цю публікацію в газеті від
29 квітня цього ж року «Це
не підсумок. Це початок» авторства Івана Бурки.
Чому зацікавило? А
тому, що це моя тема. Та й
сам проект видання історії рідної Талалаївщини —
дуже хороша ідея. Будучи
журналістом за фахом, літ
редактором-перекладачем,
я відредагував чимало книг
різних авторів, знаю, як кажуть у народі, усю кухню з
підготовкою книжок до виходу в світ. Я не буду вдаватися у подробиці й деталі самої
книги «Талалаївський край»,
а скажу наступне: люди добрі, так діло не робиться!..
Про це дохідливо, хай
дещо емоційно, але справедливо і фахово, у своїй
публікації написав І. Зябіяка
— все розжував і розклав
по поличках, як кажуть. Що
ще треба? Робіть висновки,
подякуйте за справедливу
критику тощо. Ні, треба ж
довести свою некомпетентність шляхом протистояння
до абсурду. І якщо І. Бурка
закидає І. Забіяці щось на
кшталт, щоб той узяв та й
сам зробив, то в мене виникає логічне запитання: а
навіщо ж тоді треба було
братися «Олаві» за таку серйозну справу і не довести
її до ума-розуму? Сказати
«візьми й сам зроби» — це
піти шляхом найменшого
спротиву,
вистрибнувши
в цій ситуації, як Пилип з
конопель.
Я повністю погоджуюся з
І. Забіякою щодо недосконалості, порушення традицій,
принципів і правил при підготовці такого важливого видання — так, брак має місце,
причому всюди.
А чи не приходило Вам
на ум, шановний пане Бурка, що з випуском цієї книги
можна було б почекати ще

півроку чи рік, чи скільки
треба, щоб довести її до логічного завершення, щоби
не було потім соромно її
презентувати і щоб жителі
деяких сіл нашого району не
ображалися, що в тій книзі —
жодної згадки про їхнє село?
Таке враження, ніби села
району поділили на чорних і
білих! Та й з таким видавничим «успіхом» можна в магазині сорочку з непідрубленими рукавами, без кількох
ґудзиків та з кривими швами
продавати. Так-так, це я про
так звані ляпи і недоліки в
«Талалаївському краї», яких
можна було уникнути, аби не
проходили «пятілєтку за два
года».
Навіщо? Кому? Ну, от
скажіть, ви б у господарстві
своєму щось подібне дозволили собі? Хату з надвору
не домазати і так й покинути, чи шифером її до кінця
не перекрить? Звичайно, що
кожен намагається будь-яку
справу доводити до ума максимально, окрім дилетантів.
Ось звідси вам і «бігала, мазала». Не варто ображатися.
Справжній фахівець з честю
приймає такі зауваження,
ще й подякує, чим дасть зрозуміти, що наступного разу
він не допустить подібного.
У мене логічне питання
до упорядників: а на що ви
розраховували,
видаючи
сирий продукт — неготовий,
недоварений, недопечений,
без усіх необхідних інгредієнтів? В таких випадках кажуть: за що боролися — на
те й напоролися…
Хай автори книги не
ображаються, я не зі стелі
критичні зауваження підтримую і пишу свій відгук. До
моїх слів долучаються мої
київські колеги, хто знається на книговиданні і яким я
показав відсканований «Талалаївський край». У мене
лишень застереження є до
авторського колективу «Олави» чисто по-дружньому: не
варто ображатися — в спорах, дискусіях народжується істина. А емоції… ну, всі
ми цим ділом грішимо іноді.
Головне — робити висновок,
щоб він спрацював на позитивний результат.
Віктор БАРАНОВ,
журналіст.

СПОРТ

ДО Н АС ПРИЙШ О В
ВЕ ЛИК ИЙ ФУ Т Б О Л

3 тур, 10 червня (субота)
ФК «Бобровиця» — ФК
«Бахмач», «Штурм» — ФК
«Борзна», ФК «Талалаївка»
— ФК «ІМК».
4 тур, 17 червня (субота)
ФК «Бахмач» — ФК
«ІМК», ФК «Борзна» — ФК
«Талалаївка», ФК «Бобровиця» — «Штурм».
5 тур, 24 червня (субота)
«Штурм» — ФК «Бахмач», ФК «Талалаївка» — ФК
«Бобровиця», ФК «ІМК» —
ФК «Борзна».
Ігри проводяться на полях
команд, вказаних у календарі першими. Початок ігор
о 16:00 год. Якщо команда
гостей запізнилась на гру,
то її чекають одну годину від
того часу, на який призначена
гра. За 45 хвилин до початку
гри тренери команд повинні
заповнити протокол гри.
КОМІТЕТ по проведенню змагань обласної
федерації футболу.
* * *
КАЛЕНДАР ігор чемпіонату району з футболу
Команди: ФК «Горизонт»
(Липове), ФК «Совхоз» (Талалаївка), ФК «Талалаївка», ФК
«Ветерани» (Талалаївка), ФК
«Гайворон» (с. Гайворон Бахмацького р-ну).

1 тур, 11 червня (неділя)
ФК «Горизонт» — ФК
«Совхоз», ФК «Талалаївка»
— ФК «Гайворон», ФК «Ветерани» — вихідний.
2 тур, 18 червня (неділя)
ФК «Ветерани» — ФК
«Гайворон», ФК «Горизонт»
— ФК «Талалаївка», ФК
«Совхоз» — вихідний.
3 тур, 25 червня (неділя)
ФК «Совхоз» — ФК «Талалаївка», ФК «Ветерани»
— ФК «Горизонт», ФК «Гайворон» — вихідний.
4 тур, 2 липня (неділя)
ФК «Гайворон» — ФК «Горизонт», ФК «Совхоз» — ФК
«Ветерани», ФК «Талалаївка» — вихідний.
5 тур, 9 липня (неділя)
ФК «Талалаївка» — ФК
«Ветерани», ФК «Гайворон»
— ФК «Совхоз», ФК «Горизонт» — вихідний.
Ігри проводяться на полях
команд, вказаних у календарі
першими. Якщо команда гостей запізнилась на гру, то її
чекають 30 хв. від того часу,
на який призначена гра. За 25
хвилин до початку гри тренери команд повинні заповнити
протокол гри.
КОМІТЕТ по проведенню змагань районної
федерації футболу.
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БАРВИ ЛІТА

ПЕРШИЙ ВИПУСКНИЙ БА Л

СВЯТА ТРІЙЦЯ у цьому
році припадає на 4 червня — тобто, на 50-й день
після
Великодня.
Тому
це свято ще називають
П’ятидесятницею.
Що означає Свята Трійця? Саме в цей день на святих апостолів, послідовників
Ісуса Христа, зійшов Святий
Дух, який і символізує триєдність Бога. З цього дня Бог
послав апостолам дар розмовляти різними мовами.
І саме Трійця вважається
Днем народження Церкви.
Тиждень після неї називається «Зеленими святами».
Усі православні храми
у цей день прикрашені гілками берези, бузку, клена
— вони символізують оновлення душі.
Після Божественної літургії на свято Трійці у храмах здійснюється особлива
служба з читанням уклінних
молитов: священик читає
молитви, стоячи на колінах
у Царських вратах лицем
до віруючих, прихожани при
цьому також стають на коліна вперше після Великодня.
Традиції та прикмети.
Трійцю святкують три дні.
Господині до неї дуже ретельно готуються: наводять

в будинку чистоту, прикрашають житло свіжими гілками клена, берези, верби,
липи, квітами і травами, що
символізує процвітання і новий життєвий цикл.
Субота перед святом є
поминальним днем. Люди в
храмах ставлять свічки за
упокій померлих родичів.
Особливо моляться за тих,
хто помер передчасною
смертю, вважаючи їх жертвами підступних русалок.
До свята жінки печуть
пироги, готують м’ясні та
рибні закуски. У деяких регіонах в цей день фарбують
яйця в зелений колір.
Перший день — Зелену
неділю — у народі вважають днем активності й підступності русалок та іншої
міфічної нечисті. Зелень,
якою прикрашають будинки, є захистом і оберегом
від них. Вранці в цей день в
храмах відбуваються святкові богослужіння. Потім
люди ходять один до одного
в гості. Починаються масові
гуляння, ярмарки.
Трійця завжди вважалася дівочим святом. Вони
плетуть вінки, опускаючи їх
у річку для ворожіння. Потім вони йшли в ліс гуляти.

До цього дня пекли коровай
і роздавали його в лісі незаміжнім дівчатам. Ці шматочки сушили і берегли до
весілля, замішуючи потім
сухарі в тісто для весільного
короваю. Вважали, що вони
принесуть їм у нову сім’ю
благополуччя і любов. Потім
під берізкою організовували
пікнік — святкову трапезу.
Увечері народ розважали
ряджені.
Другий день свята називається Клечальним понеділком. Після служби
священики йшли на поля
читати молитви з проханням
до Бога благословення на
майбутній урожай.
На третій, Богодухів
день, хлопці вибирали собі
наречених. Дівчата «водили
тополю», в ролі якої була
незаміжня дівчина — перша
красуня на селі. Її наряджали вінками, стрічками, гілками та водили по дворах. Зустріти Тополю вважалося до
великої удачі. У цей день в
колодязях освячували воду.
Роса, що випала в Трійцю, вважається дуже корисною для здоров’я і краси.
Дівчатам радять нею вмиватися, щоб зберегти молодість і красу.
Якщо в цей день іде дощ
— буде гарний врожай, тепле та грибне літо.
Заборони на Трійцю. У
Трійцю не можна працювати
на землі, зате можна збирати лікарські трави. У народі
кажуть, що саме на Трійцю
русалки виходять з річок на
поля, ночами вони заводять
свої ігри і живуть у лісах до
Петрова дня (12 липня). Подорожніх русалки можуть
залоскотати до смерті, тому
купання в річках під час зелених святок вважається
небезпечним.

МАЙЖЕ весь навчальний рік, з жовтня по травень,
тривав розіграш відкритого
кубка області «Адреналін
2016 – 2017» з пішохідного туризму. П’ять етапів у
двох вікових групах — такий шлях пройшли туристи
Талалаївки.
З 12 по 15 травня відбулися заключні змагання —
відкритий чемпіонат області. Дуже прикро, що команда
старшої вікової групи, яка
протягом попередніх етапів
боролася за призове третє
місце в загальному заліку
Кубка, виступала в неповному складі. Лише для боротьби в особистому заліку
честь команди захищали
Костянтин Самойленко та
Еліна Чуба. А от команда
молодшої групи виступала
в повному, бойовому складі:
Альона Загурська, Анастасія Таралика, Віталій В’ялий,
Олена Гриценко та Анна
Беримець. В перший день
особистих змагань Костянтин Самойленко посів друге, Віталій В’ялий — третє,
Альона Загурська і Анастасія Таралика відповідно II
та III місця у своїх вікових
групах. Другого змагального дня молодші вибороли
перше місце на командній
дистанції, а в третій день
стали другими на довгій, і як

зажди складній, дистанції
крос-похід. В остаточному
підсумку чемпіонату команда молодшої вікової групи
посіла перше місце.
І ось настав час підбивати результати всього
розіграшу кубка «Адреналін 2016 – 2017». Неповний
склад старшої команди на
останньому етапі дався

же віковій групі серед дівчат
за крок до нагород, на четвертому місці, зупинилася
Еліна Чуба. Серед хлопців
2003 – 2007 років народження III місце здобув Віталій
В’ялий. У суперечці дівчат
цієї вікової групи Альона
Загурська завоювала II місце. А от Олена Гриценко та
Анастасія Таралика зупи-

Ось і закінчився навчальний рік у садочку. Випускний бал у наших любих
дошкільнят. Святково одягнені та збентежені, заходять
вони до яскраво прибраної
музичної зали. Сьогодні для
них найкращі побажання від
педагогів, батьків і гостей.
«Хай буде у вас усе до пуття», — бажає завідувачка
ДНЗ Світлана Верхогляд.
І всі подумки приєднуються. А подарунки майбутнім
першокласникам
вручив
депутат обласної ради від
фракції ВО «Батьківщина»
Ярослав Сторубльов.
Усі схвильовані… Не
просто розлучатись. Сподіваємось, що цей перший
випускний бал у рідному
садочку, з дитячим сміхом,
піснями, танцями, залишиться назавжди яскравим
та незабутнім спомином у
дитячих серцях. Щасливої
дороги! Нехай здійсняться
усі ваші мрії!
Алла ТОВКАЧ,
вихователь-методист ДНЗ.

На фото: момент свята у нашому садочку.

ПР О С ТО С У ПЕР!

Це враження не тільки
моєї дитини, а і всіх діток
старших груп ДНЗ «Сонечко», які вони отримали від
туристичного походу, організованого фізичним інструктором О. В. Сергієнко
та вихователями старших
груп С. П. Прохоренко,
С. В. Ткаченко, О. В. Скорик, М. М. Іващенко, Л. І.
Буравською, ну і, звісно,

батьками. Батьки і діти
з великим ентузіазмом і
жагою до перемоги поринули в атмосферу змагання. Яких змагань тільки
не було: і перенесення
води на кашу ложкою,
яєць бородою, будування шалашів і розведення
різних типів вогнищ, змагання тат в облаштуванні
території рукомийником і

мильничкою, чищення картоплі на кількість і якість
(тата), на швидкість залізання у спальний мішок і
багато-багато іншого. Ну і,
звичайно, як без головного
смаколика — каші. Адже
найголовніше запитання у
дітей в туристичному поході: «А їсти будем?» Дякуємо за отримані враження.
Оксана МОВЧАН.
РОБОТА У КИЄВІ
Потрібні
різноробочі
для укладки кабелю. Постійно та вахтовим методом. Висока заробітна плата. Надаємо гуртожиток.
Звертатись за тел.
097-927-76-36,
066-812-72-52.

ТУРИЗМ

КУПЛЮ КНУРІВ, КІЗ,
СВИНЕЙ, ТЕЛЯТ.
Тел. 096-134-46-74.
Послуги ЕЛЕКТРИКА
та РЕМОНТ побутової техніки, пральних машин.
Тел.
050-476-15-07,
097-187-72-96 (Віталій).
Запрошується на роботу ПРОДАВЕЦЬ в магазин «Конфіскат».
Тел. 067-520-55-01.

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

«А ДРЕНАЛІН»
ПРИНІС ПЕРЕМОГУ
взнаки. Як підсумок, прикре четверте місце з гірким
присмаком розчарування,
адже команда докладала
титанічних зусиль, щоб закінчити рік у призовій трійці.
Але гіркоту поразки сповна
компенсувала
молодша
команда. Такого результату ми ще не досягали. Всі
п’ять етапів команда закінчила на першому місці, а
відтак — абсолютна перемога в кубку «Адреналін
2016 – 2017».
І в особистому заліку маємо чим гордитися. Серед
хлопців 2001 – 2002 років
народження Костянтин Самойленко посів I, а Тимофій
Решетнік — III місце. У цій

Співзасновники газети — Талалаївська районна рада,
районна державна адміністрація, Талалаївська селищна
рада, трудовий колектив редакції газети
«Трибуна хлібороба».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 255 від 15.12.2001 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

нилися відповідно на четвертому та п’ятому місцях.
Серед дівчат 2005 – 2007
років народження Анна Беримець виборола «срібло».
І знову за крок до нагород,
на четвертому та п’ятому
місцях, завершили змагання
брати Веретеніни: Сергій та
Олександр.
Всі переможці й призери
отримали грамоти та медалі, а команди — свої призові
кубки. Від спонсора змагань
магазину «Адреналін» наша
команда отримала бухту
мотузки.
Всі туристи висловлюють щиру подяку сектору
молоді та спорту РДА (Н. М.
Луценко) та селищній раді

(Ю. Є. Величко) за фінансову підтримку протягом
змагального періоду. Розіграш Кубка «Адреналін
2016 – 2017» завершився, та
змагання продовжуються.
Наших спортсменів запрошено до збірної команди
для участі в Кубку України
серед юнаків «Євро Карпати – 2017». Чотирьох туристів викликано на тренувальний збір по підготовці
збірної області для участі
у чемпіонаті України серед
юніорів. Приємний факт, що
тренером збірної в цьому
році призначено О. А. Чубу.
Всім нам удачі!
Олег ЧУБА,
тренер команди.
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Втрачений державний АКТ
на право власності на земельну ділянку, розташовану на
території Харківської сільської
ради, серії І-ЧН №035995, виданий Харківською сільською
радою на ім’я МАСЛОВСЬКА
Тамара Станіславівна, вважати недійсним.

ПРОДАМ

САДИБА в с. Скороходове по вул. 1-е Травня, 4. Будинок газифікований, сарай, погріб, господарські будівлі, є колодязь, город 0,5 га. Можливий торг.
Тел. 097-497-35-70, 097-560-34-97.
МОПЕД «Viper Activ» 110 см3 в хорошому стані.
Тел. 066-525-53-25, 068-061-01-24.
Магазин «ВОДОСНАБ» м. Ромни пропонує:

ГАЗОВІ ТА ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ,

ВУГІЛЛЯ ТА ПАЛИВНИЙ БРИКЕТ,
радіатори, труби, газові колонки, бойлери, насоси, каналізація
АКЦІЯ!!! Кредит «ПриватБанк Теплий кредит»
з компенсацією 20 – 35%
м. Ромни, вул. Маяковського, 77 ТЦ «Берізка»
Тел. 096-276-15-66, 050-392-31-23.
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