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Х РИСТОС РОЖДАЕТЬСЯ ! С ЛАВIМО Й ОГО !
ШАНОВНІ НАШІ
ПЕРЕДПЛАТНИКИ!
Щиро вітаємо вас із Різдвом Христовим! З Різдвяних
свят, із світлої надії кожної
людини на щасливе прийдешнє розпочинається новий рік нашого життя, наші
майбутні звершення у нових
справах. Бажаємо здоров’я,
щастя, добра і благополуччя,
успіхів у всіх ваших справах.
Щиро вдячні кожному із
вас за те, що у новому році
серед улюблених періодичних видань ви обрали
районну газету «Трибуна
хлібороба». У минулому
році ми успішно завершили
реформування. Певно, всі
наші читачі за минулий рік
відчули, що для них нічого не
змінилося — наша газета залишилася районною. І, перш
за все, ми повідомляємо вас

ДОРОГІ ДРУЗІ!

про головні новини району. Ми раді вашим листам,
дзвінкам, вдячні читачам, які
підказують нам теми, вдячні
всім дописувачам і сподіваємося, що так буде і в новому
році.
Та іноді доводиться чути
і закиди тих, хто дуже прагне
керувати всім і всіма, мовляв, ми газету втратили, бо
дозволили їй роздержавитись. Втратили лише ті, хто
звик маніпулювати місцевими ЗМІ. Гадаємо, вам буде
цікаво дізнатися, як відбувається процес роздержавлення в Україні і в області і
які перспективи у тих газет,
яких місцева влада «не відпускає». Про це — йтиметься далі.
РЕДАКЦІЯ.

ТРЕТИНА КОМУНАЛЬНИХ
ГАЗЕТ ЧЕРНІГІВЩИНИ
СТАЛИ НЕЗАЛЕЖНИМИ
За інформацією Держкомтелерадіо України, станом на 29 грудня минулого року реформовано 148
друкованих ЗМІ, з них 130
видань, які обрали перший
етап реформування. Усі
вони зберегли назву, цільове призначення, мову
видання
та
тематичну
спрямованість.
Триває реформування й
у нашій області — тут йому
підлягають 26 комунальних
газет. Сім із них вже офіційно отримали новий статус.
На завершальній стадії реформування
перебувають
ще 8 видань. Їхні редакції
пройшли найскладніші етапи
реорганізації і вже перетворені на суб’єкти господарювання — залишилося лише
переоформити
свідоцтва
про реєстрацію друкованих
ЗМІ. Отже, можна очікувати,
що до кінця січня кількість
реформованих видань зросте до 15.
Тривожною залишається ситуація з ріпкинською
районною газетою «Життя
Полісся». Місцева районна
Субота
6.01

рада у 2016 – 2017 роках не
змогла ухвалити рішення
про вихід зі складу співзасновників видання. Якщо до
кінця поточного року таке
рішення не буде прийнято —
або не будуть внесені зміни
до законодавства — з 1 січня
2019 року газета припинить
існування.
Лідером у реформуванні
друкованої преси є Сумська
область. Там реформовано
45 відсотків всіх комунальних друкованих видань. Водночас у Київській та Закарпатській областях остаточно
не реформовано жодної газети. У Сумській області, яка
є лідером реформування,
дотації газетам з місцевих
бюджетів були найнижчі,
складали всього 2%. Водночас, у Києві дотації були на
рівні 57,9%. Отож ті видання,
які отримували менше дотацій, готові самі швидше вийти на ринок.
Реформування державної та комунальної преси до
1 січня 2019 року має бути
завершеним.
За матеріалами сайту
Чернігівської ОДА.

Чернігівська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вітає вас щиро з Різдвом
Христовим та Різдвяними святами! Хай
з першою Різдвяною зіркою заходять
у ваш дім Боже благословення, щастя,
здоров’я, добробут, мир і злагода! Нехай

наша духовна праця та щирі молитви і надалі утверджують християнські нетлінні
цінності. Хай завжди буде з нами і нашою
улюбленою Україною Господь! Теплого і
радісного Різдва, веселих свят, благодаті
і смачної куті, життя щасливого й довгого!
Христос рождається! Славімо Його!

ЩО ЗМІНИ Т Ь С Я В У К РА ЇНІ
з 1 С ІЧН Я 2 018 р о к у
В бюджеті-2018 передбачено підвищення мінімальної
заробітної плати, з 1 січня її
розмір складе 3723 гривні, а
після 1-го кварталу можливе
і ще більше підвищення.
Медична реформа —
одна з головних реформ, яку
вдалося прийняти депутатам
у 2017 році і яка вступає в
дію у 2018 році.
Що зміниться? Українці
тепер самостійно обиратимуть сімейного лікаря і підписуватимуть з ними угоду
(первинна медична допомога), а також після скерування
від сімейного лікаря отримуватимуть право на безкоштовний огляд у профільних
спеціалістів.
Невідкладна
медична допомога теж залишиться
безкоштовною.
Тепер якість роботи лікарів
впливатиме на їх оплату
праці, що стимулюватиме їх
професійний ріст.
Держава перестане платити гроші за утримання
медзакладів, а оплачуватиме конкретну послугу надану
конкретному пацієнтові.
Так, не варто сподіватися, що з 1 січня 2018 року
українська медицина наблизиться до західних стандартів. Але це перший крок в
цьому напрямку.
Судова реформа. Президент України підписав закон, яким запроваджуються
нові правила судового про-

цесу в цивільному, господарському, адміністративному
судочинстві, а також вносяться деякі зміни до правил
кримінального процесу.
Одне з основних нововведень — визначення Верховного суду як єдиної касаційної інстанції в Україні, а
також запровадження нового
порядку розгляду справ.
Правила дорожнього
руху. Сумна статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні підштовхнула
урядовців до запровадження змін до правил дорожнього руху. У 2017 році на
українських дорогах загинуло близько 4000 наших
співвітчизників і десятки
тисяч отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед основних причин аварій
на дорогах є перевищення
швидкості та управління
транспортним засобом в
нетверезому стані або під
дією наркотичних речовин.
У зв’язку з цим, в кінці минулого року постановою
Кабінету Міністрів України
внесено ряд змін до Правил
дорожнього руху, які набули
чинності з 1 січня 2018 року.
Серед
нововведень
обмеження швидкості в
населених пунктах з 60 до
50 км/год та новий порядок
видачі посвідчення водія.
Згідно зі змінами, тепер один із пунктів розділу

СЛУЖБА – 102
26 грудня надійшла заява від фельдшера Харківського ФАПу, в якій вона
повідомила про факт викрадення із приміщення ФАПу
медпрепаратів та грошей на
суму 750 грн. Ймовірно, що
це трапилося у вихідні в період із 13:00 год. 23 грудня по
9: 00 год. 26 грудня.

1 січня надійшла письмова заява від жительки
с. Понори К. про те, що гр. Т.
30 грудня наніс їй тілесні
ушкодження.
2 січня надійшло повідомлення від жительки Скороходового В. про те, що 1
січня невідомі із сусідського
двору вкрали велосипед. У
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«Швидкість руху» в ПДР
звучить так: «У населених
пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі
швидкістю не більш ніж 50
кілометрів на годину». Також перше посвідчення водія в сервісних центрах МВС
видаватиметься на два роки.
Передбачене право обміну
на постійне посвідчення в
разі, якщо протягом двох років із дня його видачі не були
скоєні три й більше адміністративних правопорушення. Також планується внести
зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення
правил дорожнього руху.
МВС пропонує збільшити
штраф за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/
год до 3400 гривень (зараз
штраф за це правопорушення 510 гривень). Крім того, за
залишення місця ДТП пропонується встановити штраф
3400 гривень та передбачити можливість позбавлення
права керування транспортним засобом терміном до
шести місяців.
Також у 20 разів пропонується збільшити розмір
штрафу за керування транспортом без права керування, тобто він складе 10200
гривень, а за повторне порушення — 40800 гривень.
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ході перевірки було встановлено, що крадіжку скоїв житель Скороходового Ч.
По всіх фактах СВ Талалаївського ВП порушено
кримінальне провадження.
Ведеться досудове слідство.

ЦЕ ВАЖЛИВО
СОРТУЙТЕ
СМІТТЯ

Такі реалії. Ми вже настільки познущалися над
довкіллям, настільки засмітили, що сьогодні конче
необхідно його оздоровлювати. Час, як мовиться, збирати каміння, щоб природа,
екологія сказали нам спасибі. Та й для себе, для свого
здоров’я, наших наступників
користь. Ефективним кроком у цьому, як заведено багато де, навіть у нашій країні,
вважається сортування сміття. Його ми трохи навчилися
«виносити з хати». Коли ж
приїжджає сміттєвоз, то виносимо на нього у пластикових пакетах весь непотріб
гамузом. А ні, щоб розділити, посортувати пластик до
пластика, скло до скла і т. д.
З нового року, тобто вже
з 1 січня, вводяться ось такі
норми: на сміттєвоз прийматиметься тільки розсортоване сміття за формулою
пластик-скло-решта.
Селищна рада та ВУЖКГ рекомендують жителям громади
вдатися до роздільної утилізації сміття. Будемо раді
співпрацювати.
Олександр КОБИШ,
начальник ВУЖКГ.

НЕ ВОВКИ СТРАШНІ,
А ЛЮДИ

Ті, кому сьогодні 80 і
більше, хто із дитинства
пам’ятає війну, згадують, що
навіть тоді не було звички на
ніч замикатися. Тоді боялися
голодних вовків, тепер —
людей. Служба 102 у своєму
зведенні не надає фактів про
те, що водночас із ФАПом
у Харковому пограбовано і
місцеве поштове відділення.
Грабіжники проникли з даху.
Розпилювали сейф — і це в
центрі села, поряд із конторою агрофірми, яка освітлюється і охороняється!
В ніч із 29 на 30 грудня
знову постраждала від грабіжників одинока престаріла 84-річна Дарія Ганжа із
Шевченкового Харківської
сільради. Цю нещасну жінку
систематично грабують. У
голову не вкладається — що
в неї красти? Жодного разу
грабіжників не розшукали.

Продам
паливні БРИКЕТИ та
ГРАНУЛИ (піллети) з
лушпиння соняшнику.
Використовуються як
альтернативний вугіллю та дровам вид палива (для камінів, котлів, печей, промисловості). Відмінно і довго горить,
майже не залишається попелу. Упакований в мішки
по 40 – 45 кг і біг беги по 1 – 1,1 т.
Продам ОЛІЮ та МАКУХУ із соняшнику
Самовивіз: вул. Кобзаря, 1, смт Криве Озеро, Миколаївська обл. Можлива доставка при замовленні
від 22 т. Тел.: 050-358-08-13 (Андрій Петрович),
Email: apsh@oliyatorg.ua

2

А У Н АС

ТРИБУНА ХЛІБОРОБА
У ТРУДОВИХ
КОЛЕКТИВАХ

У ДИТСА ДОЧКУ…
Більшість свого
життя, допоки ми
працездатні, проводимо на роботі. Як
добре, коли вона
до душі, улюблена, коли хочеться
швидше зустрітися
після вихідних, бо
на роботі чекають
не просто колеги, а
друзі. У сільському
дитячому
садочку робота взагалі
унікальна. До нас
приводять маленьких крикунів, які
плачуть за мамою,
а потім обживаються, виростають на наших руках, ідуть
до школи. Так із року в рік.
Ми горді тим, що наш
сільський дитсадочок може
рівнятися із міськими. Колектив наш невеликий — два
вихователі, два їх помічники, кухар і наша завідуюча
Тамара Михайлівна Чепель
(на фото). Здається, Бог
спеціально створив цю жінку для роботи в дитсадку.
Вона вміє створювати тут
атмосферу, яка сприяє у дитячому закладі стабільності,
злагодженості. Вона ніколи
не свариться, але не послухатися її не можна. Справді,

лад у колективі значною мірою залежить від керівника.
У нас в колективі не буває
сварок, пліток. Ми всі, ніби
родичі, одна сім’я, де один за
всіх і всі за одного. І наш керівник для нас — приклад і в
роботі, і в житті особистому, і
в суспільному! Ми дуже раді,
що наша завідуюча стала лауреатом районного фестивалю-премії «Гордість району
2017». Це справді так. Вона
— гордість нашого села і дошкільної педагогіки району.
Ми любимо свій колектив, а
наша робота найкраща.
КОЛЕКТИВ ДНЗ «Ранок».
с. Харкове.

ВІТАЄМО із днем народження начальника Талалаївського відділення поштового
зв’язку Клавдію Миколаївну НЕСЛУЖЕНКО. Хай доля
дарує Вам та Вашій родині
міцне здоров’я, творче натхнення, велике щастя, добро
та благополуччя, впевненість у своїх силах, мир та
злагоду. Нехай кожна прожита хвилина приносить Вам
відчуття великої радості від
здобутих перемог та успіхів
у праці.
КОЛЕКТИВ редакції
газети «ТХ».
* * *
ВІТАЄМО із днем народження нашого шановного
керівника Клавдію Миколаївну НЕСЛУЖЕНКО. Всього,
що найкращого в світі буває,
для Вас ми щиро бажаєм.
Бажаєм Вам спокою й миру
в родині, щоб щастя всміхалось при кожній хвилині.
Тепла і поваги від добрих
людей, любові та щедрості
від внучки й дітей. Бажаємо
прожити у силі й здоров’ї ще
многії літа, щасливої долі.
Хай Мати Пречиста стоїть на
сторожі, Господь у щоденних
ділах допоможе.
КОЛЕКТИВ талалаївських поштовиків.
* * *
10 СІЧНЯ виповнюється
80 років нашому дорогому
чоловіку, батьку і дідусю Миколі Прокоповичу УЛІЗЬКУ
з Обухового. Вітаємо нашого
ювіляра. Літа цвіли не просто цвітом, а проростали у
труді, дорослими вже стали
діти, і Ви уже не молоді. Не
сумуйте, що літа минають,
ще до 100-річчя — цілий вік,
із ювілеєм Вас вітаєм, хай
буде радісним наступний рік.
Нехай літа не забирають, а
додають здоров’я, енергію,
бажання жити і ясне сонечко
світить у Ваше віконце.
ДРУЖИНА, СИН,
НЕВІСТКА, ДОЧКА,
ВНУКИ, ПРАВНУКИ.
* * *
2 СІЧНЯ іменинниця
наша мама, бабуся і прабабуся Галина Григорівна
РОБОТАЄНКО, яка багато
років жила у Скороходовому.
З днем народження, наша

дорога! Літа цвіли не просто
цвітом, а проростали у труді. Дорослими вже стали й
внуки, а Ви душею молоді.
Хай щастя панує у Вашому
домі і радість у ньому живе,
здоров’я міцного і щирої долі
хай Бог посилає і Вас береже. За приклад матері й
господині й за Ваші, мамо,
руки золоті.
Дочки НАТАЛІЯ і
СВІТЛАНА, зять ОЛЕКСІЙ,
внуки МАКСИМ, МАРИНА,
ОЛЕГ, правнуки КИРИЛКО
і ДАНИЛКО.
* * *
У НАШОЇ дорогої доньки
і сестри Валентини Володимирівни ОВРАМЕЦЬ із
Старої Талалаївки — ювілей!
І він прекрасний, бо є що підсумувати і є з ким підсумувати: є численні учні, для яких
вона назавжди — перший
учитель, є односельці, для
яких вона багато років була
надійною «головихою», є хороші діти і люблячі внуки, є
велика родина, для якої ювілярка — просто Валя. І ми її
вітаємо, такою ж енергійною
і рішучою бути бажаємо.
Хай піде на лад Тобі усяка
домашня робота, хай душу
огорне тільки приємна турбота, хай здійсниться все,
чого б тільки не захотіла,
щоб в мирі та злагоді, рідна,
сто років прожила. Бажаємо
у сім’ї — взаємності, у дітях
— чемності, у друзях — вірності, у рідних — щирості, у
душі — бадьорості. Вічної
Тобі молодості!
МАМА, СЕСТРА, БРАТИ
і їхні сім’ї.
* * *
У ЦІ новорічні дні, 2 січня
свій 55-річний ювілей відзначила наша дорога донька,
мама, бабуся і сваха Ніна
Миколаївна ГОРЯНСЬКА
із Скороходового. У 55 розквітає життя і душа, наче
пташка, співає! І хоч в юність
нема вороття, та у серці вона
оживає. Хай у житті у Вашім
буде літо, а якщо осінь —
то тепла й золота, нехай у
гості їдуть завжди діти, хай
сміх і радість на подвір’ї не
стиха. Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я, проміння сонячне цілує у вуста,
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ІНФОРМАЦІЯ

НОВИЙ РІК
ПРИЙШОВ У ГОСТІ

На свято під такою назвою у музей завітали учні
3-х класів Талалаївської
школи. Діти здійснили подорож у новорічне минуле,
ознайомились як відзначали Новий рік наші предки.
Знайшли відповіді на запитання: що ж це за свято
Новий рік? Чи завжди святкували його так, як тепер?
Ознайомились із новорічною обрядовістю українців,
згадали прикмети і повір’я
на новорічні свята. Діти виконували щедрівки, колядки, читали вірші, відгадували загадки. Найцікавішим
був майстер-клас по виготовленню та прикрашанню

новорічної ялинки, який
провели Олена Огій та Наталія Пожидаєва. Діти радо
допомагали. Кожен клас
у подарунок отримав красуню-ялиночку, а всі новорічні подарунки, переможці — призи від спонсорів:
депутата облради Геннадія
Тригубченка, приватних підприємців Валентини Лукаш,
Віктора Прядки, Наталії Середи, Наталії Войтенко, Дарії Алєксєєвої, Володимира
та Миколи Василюх. І працівники, і гості музею вдячні
спонсорам за сприяння у
проведенні свята.
Олена ОГІЙ,
директор музею.

К АЗКИ СВЯТОГО
МИКОЛА Я

19 грудня зал районного
будинку культури зібрав дітей з усього району на святково-розважальну програму
«Казки Святого Миколая».
Радували глядачів своїми виступами і вже досвідчені юні
солісти, і танцюристи, і ті, хто
вперше пробував свої сили
на районній сцені. Чудову
казкову пригоду підготував
дітям колектив гуртка «Творці веселого настрою» ЦДЮТ
(керівник Лариса Сердюк).
Центр ДЮТ висловлює
щиру подяку керівникам

творчих колективів, які готували художні номери — Л. А.
Сердюк, О. О. Синько, Л. В.
Ткаченко, Є. В. Мусієнко,
Д. С. Чейпеш, А. А. Браташ,
І. С. Петрусенку, а також районній школі мистецтв за
озвучування свята.
* * *
«Музичні візерунки Святому Миколаю» — під такою
назвою в с. Біловоди Роменського району відбувся конкурс інструментального мистецтва, в якому взяли участь
50 учасників із Роменського

нехай онуки зігрівають вас
любов’ю, бажаєм довгого
щасливого життя.
З любов’ю мама
ПОЛЯ, діти СЕРЬОЖА,
МАРИНКА, ЛЄНА, КОСТЯ,
внуки НАСТЯ, САША,
ДІАНА, свахи НАДЯ і РАЯ.
* * *
6 СІЧНЯ нашому дорогому чоловіку, батькові, дідусеві Віктору Федоровичу
БЕРЕЖКУ з Чернецького
виповнюється 55 років. Вітаємо з ювілеєм і бажаємо
міцного здоров’я та мирного
неба. Наш славний і рідний,
найкращий у світі, з Тобою
нам завжди затишно і світло.
Ти гарний господар і батько
чудовий, даруєш турботу та
море любові. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш
підтримати словом і ділом,

У ПЕРЕДДЕНЬ Святвечора і Різдва на поріг нашої
оселі стає іменинне свято
— 50-річний ювілей нашого
рідного чоловіка і татуся Володимира
Олексійовича
СМІЛИКА з Плугатаря. Дорогий, хай буде пам’ятною
Тобі ця золота мить! Якби в
словах була пророча сила,
а в серці чарів полум’я цвіло, то ми б для Тебе все в
житті зробили, щоб дня в
житті сумного не було! Всю
доброту, яка існує в світі,
всю радість, що живе поміж
людей, найкраще все, що є
у світі, даруємо Тобі у цей
святковий день. Достатком
хай оселя буде повна, нехай
скликає друзів і гостей, а Ти
— здоровий і щасливий — в
сто літ зустрів всій ювілей!
ДРУЖИНА і донька
ЮЛЯ.

що в рідному домі надійно та
щиро. Живи нам на радість
у щасті і мирі. Хай Бог милосердний з високого неба
дарує усе, чого Тобі треба.
А Матінка Божа — Цариця
свята — дарує щасливі і
довгі літа.
Дружина СВІТЛАНА,
СИНИ, НЕВІСТКА і онучка
БОГДАНА.
* * *
РІДНОМУ брату Віктору
Федоровичу БЕРЕЖКУ з
Чернецького на його 55-річчя шлемо свої вітання. Твій
ювілей — не тільки Твоє свято, радіють Твої рідні й друзі
теж. Хай Бог пошле іще років
багато, здоров’я, щастя, радості без меж! Нехай добром
наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів
в ній багато, прихильна доля
огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі, не
буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не
збулося, і добре серце не
підкориться рокам.
З повагою брат
МИКОЛА, невістка ТАЇСІЯ,
ПЛЕМІННИКИ та ОНУКИ.
* * *

* * *
ДОРОГОМУ татові, дідусеві й сватові Володимиру
Олексійовичу
СМІЛИКУ
на його золотий ювілей. На
незбагненному цім світі, де
на долоні все, як є — Вам
день народження привітно
сьогодні руку подає. В цей
день Вас щиро всі вітають
— колеги, друзі і рідня. Здоров’я, успіхів бажають і море
радості щодня. Від нас прийміть у подарунок троянди
у рясній росі, палкого сонця
поцілунок, весну у всій своїй
красі. До Вас хай сила вітру
лине на журавлиному крилі.
Хай в Вас живуть душа дитини і мудрість Матінки-Землі.
Нехай Вас завжди в теплім
домі чекають люблячі серця.
Бажаєм Вам не знати втоми,
доводить справи до кінця.
А щоб чудове Ваше свято в
душі лишило добрий слід,
прийміть від нас оцю присвяту й живіть, як мінімум,
— сто літ.
Син ІГОР, невістка
ЛЕСЯ, внучок ДЕНИСКО,
СВАТИ з Конотопа.
* * *
ДОРОГОГО зятя Володимира
Олексійовича

району і не тільки. У номінації
«Фортепіано та фортепіанні
ансамблі» взяли участь Світлана Галаган і Артем Сердюк
із Талалаївки — віднедавна
учні Великобубнівської школи

мистецтв (кер. С. В. Бойко),
які вибороли I і II місця в індивідуальному виступі і впевнено посіли I місце як фортепіанний ансамбль.
За інформацією ЦДЮТ.

СВЯТА ІЗ ПОДАРУНКАМИ
Новорічні свята — такі
веселі та довгоочікувані.
Щороку приходять вони у
кожну господу з миром і дарунками. Пощастило і учням
Липівської школи. Святий
Миколай пригостив їх солодощами від сільської ради.
З Новим роком кожного учня
школи набором цукерок привітав директор агрофірми
«Горизонт» І. А. Марченко,
призи та прикраси на ялинку подарувала підприємець
С. Г. Семінько, а учасники
новорічної казки отримали

подарунки від підприємця
С. О. Динник. Не оминули
подарунки і найкращих учнів школи, вони отримали
шоколадки.
Окрасою свята була новорічна ялинка, яку школа
отримала від Талалаївського лісництва (лісничий Ю. Л.
Федорук). Педагогічний та
учнівський колектив щиро
дякує всім за допомогу і
підтримку.
Алла ГРАБИНА,
педагог-організатор
Липівської школи.

НА УРОЦІ –
НОВИЙ РІК

З новорічних ранків і вечорів розпочалися зимові
канікули в навчальних закладах району. У Липівській школі Новий рік весело відпочивав «На балу у Попелюшки»;
в Українському подорожував
по новорічних казках, брав
участь у розіграші святкової
лотереї, виступав у сюжетних інсценівках, танцював,
співав, жартував; у Центрі
ДЮТ разом із дошкільнятами розказав казку «Новорічна рукавичка». Також усе

бал-маскарадне було в Довгалівській школі — виставка
«Новорічна композиція», на
ранкові «В Новий рік чекаєм
казку» дітвора веселилась
і пригощалась солодощами
з торбини Діда Мороза від
ТОВ «Батьківщина» і підприємця Н. І. Копач. А ще
Новий рік танцював на балах
у Харківській, Чернецькій,
Плугатарській школах — як
повідомляється на офіційному
сайті
відділу
освіти РДА.

 МІЛИКА сердечно здороС
вимо з полуднем віку. Сьогодні в це чудове свято ми
хочем щиро побажати яскравих днів та справ цікавих та
вірних друзів, самих-самих.
Вітрів попутних подих свіжий
Тобі щоб сповнював вітрила,
а горизонт був чистим дуже
і хмара сонце не закрила.
Нехай здійсниться все, що
набажали для Тебе, зятю,
і всія родини, щоб Тебе всі
і всюди поважали щомиті,
щохвилини, щогодини! З
днем народження!
ТЕСТЬ і ТЕЩА з Грицівки, сім’я КАСЯНЕНКІВ
із Кременчука.
* * *
5 СІЧНЯ свій 50-річний
ювілей відзначає наш кум
Володимир Олексійович
СМІЛИК із Плугатаря. Щиро
вітаємо ювіляра і шлемо
йому всіх земних благ на
довгі і щасливі літа. Нехай
летять собі літа, нам зупинити їх не вдасться, Хай буде
істина проста: чим більше
літ, тим більше щастя. Людської шани зичимо й тепла,
достатку, злагоди в родині,
журба щоб в безвість відійшла, а радість жила в
кожній днині.
Куми БУТКИ.
* * *
7 СІЧНЯ, у світле Різдвяне свято відзначає свій
50-річний ювілей любимий
і шанований нами Сергій
Юрійович ЛИСЕНКО з Талалаївки. На його родинне
свято — наші щирі вітання.
Хай доля торкнеться рукою
добра, любов’ю всміхнеться
і щастям життя, трояндами
квітне радість в очах, усмішка привітна цвіте на вустах.
Хай друзі щирі заходять у
дім, і буде хліб і до хліба у
нім. Хай ангел Божий поруч
крокує, Господь по милості
щедро дарує.
СВАТИ з Липового,
ДІТИ з Києва.
* * *
4 СІЧНЯ нашій дорогій
донечці і сестричці Наталії
Миколаївні ТОВКАЧ із Старої Талалаївки виповнюється 40 років. Вітаємо Тебе із
цим чудовим ювілеєм. В цей
день святковий хай збува-

ються мрії, хай в житті Твоїм
будуть радість і кращі надії.
Бажаєм від серця, що можем
бажати, щоб горя і смутку ніколи не знала Ти. Щоб доля
лиш радість Тобі дарувала,
лихая година завжди оминала. Хай Бог і здоров’я, і силу
дає, зозуля весною щасливі
літа накує.
Люблячі БАТЬКИ і
БРАТ.
* * *
2 СІЧНЯ нашому ріднесенькому і дорогесенькому
синочку і братику Владику
АНТОНЕНКУ з Талалаївки виповнилося 6 рочків. С
днем рожденья, любимое
солнышко! От души поздравляем Тебя! 6 годочков сегодня исполнилось.
Ах, как быстро бегут в даль
года! Ты расти, не болей
и будь умничкой! Пусть от
счастья сияют глаза. Ты наш
маленький лучик солнечный, не встречайся с бедой
никогда!
МАМА, ТАТО, братик
ДАВИД.
* * *
ДОРОГОГО
внучечка
Владика АНТОНЕНКА з
Талалаївки вітаємо із його
днем народження! Будь
жизнь Твоя сладкой, как
варенье из малины, словно торт и шоколадка, внук
наш милый и любимый! Поздравляем с днем рожденья, будь здоровеньким
и сильным. Мы хотим на
самом деле, чтобы внучек
стал счастливым!
Бабуся ОКСАНА і
дідусь СЕРГІЙ із Понір.
* * *
ВЕЛИКЕ щастя шість
років тому подарували мені
перші новорічні дні — 2
січня з’явився на світ мій
рідненький онучок Владик
АНТОНЕНКО з Талалаївки. Я про Тебя не забываю,
мой внучек милый, никогда.
Тебя сегодня поздравляю,
пусть не придёт у Тебе беда.
Прими скорей от бабушки
Ты в день рожденья много
слов, весёлым, умным будь
и сильным, всегда, родной
мой, будь здоров!
Бабуся ЛЮДА,
дядьо АНДРІЙ.
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СПОРТ

НАМ ПИШУТЬ

ІЗ ЛІКАРНІ – ПІД НОВИЙ РІК

Життя багатьох людей,
на жаль, складається так,
що без допомоги медиків
воно зовсім не можливе.
Може й дивно звучить, але
мусиш із цим звикатися. Я
постійний клієнт київських
клінік, Чернігівської обласної лікарні, і, звичайно ж,
нашої районної. Спеціалісти медицини та ті, хто має
складні хвороби, знають,
що у людей з хронічними
проблемами
від
частого втручання у вени, вони
втрачають свою природню
якість. Крапельниця для нас
— проблема. Після кожного
сеансу лікування руки лишаються в страшних синцях. І

ось я потрапила у хірургічне
відділення районної лікарні, де маніпуляційна сестра
Тетяна Анатоліївна Гордієнко так вправно поставила мені крапельницю, що я
і повірити в це не могла. У
жодній вищезгаданій лікарні
не змогли зробити цю процедуру так професійно. Тетяна Анатоліївна ще зовсім
молода, отож відчувається,
що вона має не тільки відповідну кваліфікацію, а і
природній дар. Так хочеться
щоб вона розвивала його,
повертала людям надію до
одужання.
Майже у передноворіччя
доля звела нас, усіх різних, у

виків ПСП «Лан», вже кілька
років цей добрий Дід Мороз
— керівник підприємства Володимир Григорович Лукаш.
Дуже приємно, особливо літнім людям, які живуть у селі,
коли до їхньої оселі завітають
Дід Мороз і Снігуронька, привітають, побажають… Увага
дуже важлива для кожної людини, тим більше сільської.
Більшість пайовиків вдячні за

це Володимиру Григоровичу,
а ще за те, що наші землі належно обробляються, вдячні
за те, що завдяки діяльності
підприємства на території Болотниці село ще живе. Хай і
буде жити, а його керівнику
— Божої благодаті, витримки
і здоров’я працювати на землі
і поважати працю селян.
Лідія ВАЩЕНКО
від імені вдячних пайовиків.

І ПОЗНАЙОМИТИСЯ НЕ ВСТИГЛА

Я одинока літня пенсіонерка. Дуже рідко виходжу із
дому, спілкуюся переважно
із своїми дорогими сусідами, які не залишають мене
зовсім одинокою. Недавно у
моєму господарстві трапився
прикрий випадок — прорвало
з’єднання водогону. Переля-

калася не на жарт, підняла на
ноги сусідів, а вони звернулися у ВУЖКГ, яке обслуговує
водогін. Я думала, що приїде
хтось із ремонтників, а приїхав
велосипедом керівник комунальників Олександр Григорович Кобиш. Я чекала, що приїде якийсь автомобіль, отож і

не почула, коли майстер уліз
в «колодязь», полагодив несправність. У сутінках навіть
не встигла познайомитися і
подякувати. Аж не віриться,
що у наш час бувають такі
люди, якими просто не можна
не захоплюватися.
Раїса ЧЕРНЯВСЬКА.

МОЇ ДОР ОГ І КОЛЕГИ

Маю вже досить солідний вік. Недавно святкувала ювілей. Він залишиться
яскравою сторінкою у моєму житті, бо свято влаштували мені друзі і колишні
колеги. Більшість свого
трудового життя я працювала в органах місцевого

самоврядування. Давно на
пенсії, але колишні колеги
мене не забули. Я отримала Подяку від нашого народного депутата Валерія
Давиденка, звичайно ж із
подання його помічника, а
колись мого колеги Миколи
Коновала. Привітав мене

колектив районної ради,
селищної. Разом із ними я
повернулася у свої щасливі роки. Це і було справжнє
свято душі. Спасибі всім,
хто вміє пам’ятати тих, із
ким починав свій трудовий
шлях.
Віра ЧЕРНЯК.

ОСТАННІМ часом все
більше поширюються такі
хвороби як рак, серцево-судинні, цукровий діабет та
інші. Хворіють не лише літні
люди, а все частіше й молодь. Коли послухати медиків та почитати наукові
статті, то всі вони основними
причинами даного явища одностайно вважають шкідливі
звички, неправильне харчування, малорухливий спосіб
життя…
Як на це ми реагуємо?
Та зовсім ніяк. Хіба що коли
справи стають вже зовсім
кепськими, то звертаємося
до лікаря в надії отримати
чудодійну пігулку чи ін’єкцію. Як правило, такі заходи
малоефективні або й зовсім
безрезультатні. Про усунення базових причин чомусь
нікому думка в голову не
спадає. Міняти звичний спосіб життя нікому не хочеться.
Дивно виходить, але спочатку ми псуємо своє здоров’я,
заробляючи гроші, а потім
тратимо гроші, щоб поправити здоров’я.
Зверніть увагу на наші
промови під час проголошення тостів, висловлювання побажань та привітань.
На першому місці у нас стоять: щастя, здоров’я, успіхи.
Це на словах. А на ділі? На
ділі — робота, городи, свині,
корови, кухня, дім, гроші…
І при цьому ми хочемо бути
здоровими?
Причиною такого парадоксу є наші звички, традиції, стереотипи мислення,
наша культура, незнання.
Для прикладу візьмемо хліб.

Ми з дитинства ввібрали в
себе до нього повагу: «Хліб
всьому голова», «Хвала рукам, що пахнуть хлібом»,
«Нація хліборобів». З хлібом
та сіллю ми зустрічаємо шановних гостей, всі страви повинні їсти лише з хлібом. Нехай хоч хтось спробує щось
сказати проти хліба! Його і
наші бабусі, й прабабусі їли
та випікали. І ніхто тоді про
такі хвороби, які дошкуляють
тепер, і не чув.
Воно і дійсно так. Тоді

також емульгатори, стабілізатори, фарбники та іншу хімію.
Хліб став свого роду наркотиком. Він ніколи не приїдається, як інша їжа, і людина впадає в залежність від хліба.
Чому житнє борошно
замінили на пшеничне? У
ньому мало клейковини і тісто погано сходить. А в пшеничному набагато більше. І
буханка хліба з пшеничного
борошна при тих самих розмірах буде вдвічі легшою від
житньої. А ще урожай жита

ОБЕРЕЖНО – ХЛІБ!
таких хвороб не знали. Але
чи відрізняється той хліб,
що випікали наші бабусі, від
сучасного на промисловому
виробництві?
По-перше, колись хліб
випікали з житнього цільного
зернового борошна на за
квасці. Туди входили зародки
зернят (вітаміни) та оболонка
зернини (клітковина, так потрібна для очищення нашого
кишечника). Тепер хліб печуть не з житнього, а з пшеничного борошна вищого та
першого ґатунку, з якого викинули найцінніше: зародки
та оболонку, залишивши
лише мертву крохмальну
субстанцію, яка призводить
до зайвої ваги. Замість закваски — термофільні дріжджі.
Для покращення смакових
якостей додали рафінований
цукор (білу смерть, що руйнує стан наших судин), для
забарвлення в темний колір
— солоду. Там ви знайдете

ЗАЛИШИВ ПО СОБІ ПАМ’ЯТЬ

2-й палаті хірургії. У кожного
різні хвороби і різні проблеми, але всі ми однієї думки:
в цьому відділенні працює
високопрофесійний колектив, очолюваний лікарем-хірургом Анатолієм Володимировичем
Михайлюком.
Ми щиро вдячні лікарю, всім
медсестрам, санітарочкам за
те, що з увагою і терпінням
відносяться до кожного хворого, за те, що у відділенні
тихо, спокійно, затишно, як
і повинно бути там, де хворі. Успіхів вам і людського
визнання.
Олена АЛЄКСЄЄВА
від імені хворих 2-ї палати
хірургії.

УВАГА ПРИЄМНА КОЖНОМУ

А особливо під Новий рік,
хоч ми вже давно дорослі і
не віримо в чудеса, але надзвичайно приємно, коли при
нинішньому рості цін і невідповідно низьких зарплатах і
пенсіях не часто можеш собі
дозволити чимось поласувати, отримуєш новорічний
подаруночок (пляшку шампанського і набір цукерок) від
Діда Мороза. Для нас, пайо-
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менший від пшениці. Ось
вам і головні причини. Жито
перестали сіяти. Та й сучасна пшениця не схожа на ту,
що була 30 років тому назад. Дякуючи селекціонерам,
вона сильно модифікувалась
у злак з вищим вмістом клейковини. Клейковина — це білок глютен, який допомагає
тісту підніматись. Чим більше клейковини — тим краще
сходить тісто і тим більша
буханка. Глютен у будь-якій
кількості шкідливий для здоров’я людини. Просто шкода
його не є критичною і тому
він не заборонений світовою організацією охорони
здоров’я. Глютен руйнує
слизову оболонку нашого
кишечника, викликаючи його
проникливість для різного
роду шкідливих речовин в
наш організм. Це забруднює
організм, викликаючи збої
обмінних процесів, що тягне
за собою величезну кількість

МИЛОСЕРДНІ
НЕ
НА СЛОВАХ

ТАК можу і я сказати про
людей, які працюють в терцентрі. Вони дуже допомагають людям, яким нестерпно
важко жити самим. Керівник
Володимир Іванович Марченко, безпосередній керівник соціальних працівників
Тамара Миколаївна Дитюк
завжди уважні до проблем підопічних. Зі мною нещодавно
трапився нещасний випадок.
Для людини літньої — це
велика біда. Її розділила зі
мною соціальний працівник
Віра Олексіївна Потеряйко.
Доброта і відповідальність
цієї людини приємно вражає.
Вона не рахується із власним часом. А тоді, коли я
лежала зовсім хвора, вона і
їсти готувала, і доглядала за
мною, по кілька разів на день
цікавилася моїм самопочуттям. Світ стає світлішим від
спілкування із такими людьми. Низько вклоняюся вам.
КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА.

ЦЕ ЦІКАВО
різноманітних захворювань.
Ще більшої шкоди завдає білий хліб через присутності в ньому маргарину
(трансжирів), які активно
утворюють бляшки в кровоносних судинах. Саме бляшки призводять до інфарктів
та інсультів. Як правило, хворі навіть не підозрюють про
причини своїх недуг, бо причина замаскована під личиною благородного продукту.
Встановлено, що народи
Південної Америки, Японії та
інші, що не їдять хліб, хворіють набагато менше, ніж
народи України, Росії, Німеччини, Чехії, які полюбляють
хліб.
Вибір за нами. Причина 70% хвороб знаходиться
в нас самих. І лише 30% із
них до нас приходять зовні.
Медицина досягла великих
успіхів. Але вона здатна вилікувати лише 30% наших
хвороб. Нам потрібно самим
налагодити такий спосіб життя, при якому потреба в медицині буде мінімальною.
Розпочалися
новорічні
свята. Для тих, хто задумався про своє здоров’я, декілька практичних порад: не
йдіть на святкову вечерю, не
поївши вдома здорової їжі;
не ходіть купувати продукти
голодними, якщо не можете
відмовитися від хліба повністю, старайтеся хоча б менше його споживати.
Універсальне твердження «Якщо хочеш мати те,
чого ніколи не мав — роби
те, чого ніколи не робив»
стосується і здоров’я також.
Володимир КИРИЧОК.

У СПОРТИВНОМУ залі
Талалаївської школи проведено традиційний, уже VII,
турнір з баскетболу пам’яті
місцевого вчителя фізкультури В. О. Іщенка. На майданчик вийшли баскетболісти
шести команд — з Харкового, Старої Талалаївки, Плугатаря (хлопці і дівчата), Талалаївки (молодіжна і школярі).
Із словом пам’яті про
вчителя до учасників змагань
звернулися селищний голова
Ю. Є. Величко, колеги Віктора Олександровича В. В.
Яременко та В. Ю. Лакиза.
Команди були поділені на
дві групи. Після попередніх
ігор до фінальної частини
турніру вийшли збірні Старої Талалаївки, Харкового і
дві з Талалаївки (молодіжна
та школярів). У поєдинках за
вихід до фіналу молодіжка
з рахунком 27:16 переграла
харківських баскетболістів,
а спортсмени Старої Талалаївки здолали опір школярів — 19:14.
Матч за третє місце

бронзовим призером турніру назвав талалаївських
школярів, котрі в напруженій
боротьбі виявилися сильнішими за збірну Харкового
— 15:10.
У фіналі зустрілись команди Талалаївки (молодіжна) та Старої Талалаївки.
З переконливим рахунком
40:24 перемогли господарі.
Склад переможців: А. Грабовий, В. Лакиза, О. Курочка,
Є. Ярмоленко, А. Балюра,
Б. Кашка.
Призери
нагороджені
медалями та грамотами, а
переможці поклали медалі
до кубка й отримали баскетбольний м’яч від селищного
голови.
Вадим ЛАКИЗА,
Андрій ГРАБОВИЙ,
вчителі фізичної культури
Талалаївської школи.
На фото: переможці й призери турніру з колегами
В. О. Іщенка В. Г. ЧЕПЕЛЕМ,
В. В. ЯРЕМЕНКОМ, Г. В.
КОБЗИСТИМ і селищним
головою Ю. Є. ВЕЛИЧКОМ.

НАРОДОЗНАВСТВО

ДОБРІ ПРИКМЕТИ
РІЗДВА

Прикметам на Різдво
відводили особливе значення, адже «як Різдво
пройде, так і рік удасться».
Що потрібно робити на
Різдво, щоби весь рік вас
радував і приносив добро.
Увесь день 7 січня найкраще ходити в гості і приймати гостей. Нести в собі
добро, світло, щастя та любов, і тоді такі ж люди будуть
поруч з вами весь рік.
Різдво — чудовий час
для покупок, великих і ма-

7 СІЧНЯ відзначає свій
золотий ювілей наш дорогий друг Сергій Юрійович
ЛИСЕНКО з Талалаївки. Ми
щиро його вітаємо.
У божий цей день,
у різдвянеє свято
Доля принесла зиму
п’ятдесяту!
Свято в родини, і у нас,
друзів, свято —
Ми хорошу людину
спішимо привітати!
Благодать цьому дому,
де тепло у віконці,
Де господар, як пісня,

леньких. Купити щось хороше на Різдво — хороша прикмета і знак того, що покупка
довгий час прослужить вам
вірою і правдою.
На Різдво прийнято запалювати велику кількість
свічок, вогнів, а також камін.
Свічки залучать у ваш будинок тепло і щастя.
Якщо у вас є домашні
тварини, на Різдво їх треба
гарно нагодувати — тоді рік
буде ситним, вдалим у фінансовому плані.

де господар, як сонце,
Працьовитий і мудрий,
і душею багатий,
Він глава у сім’ї
і турботливий тато.
І без нього ніяк —
золоті має руки,
Колосяться літа.
Дай же, Боже, і внуків…
Тож хай Матінка Божа
Вам всякчас помагає,
А незгоди й невдачі
Вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя
будуть з Вами у змові,
Сонця, неба, достатку,
і, звичайно, — любові!
Сім’я ЛОКОШКІВ.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
СВІТЛА НЕ БУДЕ З 9-ї до 16:30

9 січня — с. Болотниця, вул. Шевченка.
10 січня — с. Українське, вул. Незалежності.
12 січня — с. Українське, вул. Незалежності (9:00 –
15:30).
РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
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КУПЛЮ

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

Дорого цілодобово КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ,
ЛОШАТ, СВИНЕЙ. Тел. 066-076-26-48, 098-445-20-28.
Дорого КОРОВИ, БИКИ, КОНІ, ТЕЛЯТА, СВИНІ, КНУРИ, а також М’ЯСО яловичини та свинини. Доріз.
Тел. 067-422-00-60, 095-919-43-29.
КОРОВИ, КОНІ, КОЗИ, БИКИ, ТЕЛЯТА. Доріз ціло
добово. Тел. 097-609-85-78.
Дорого молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОРІВ, КОНЕЙ, м’ясо ЯЛОВИЧИНИ.
Тел. 096-121-18-16, 066-283-54-63.
Постійно молочних та підрощених ТЕЛЯТ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КОРІВ. Вимушений забій.
Тел. 096-688-84-58, 095-675-22-40.
Вологу КУКУРУДЗУ. Тел. 097-069-98-52.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА,
ДВЕРІ, РІДКІ ШПАЛЕРИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ

м. Ромни, вул. Руденка, 1 (1-й пов.), тел. 097-482-04-49
096-317-07-73, 095-688-28-20, 067-735-44-41, 050-066-69-90
Працюємо за програмою теплозбереження
з компенсацією від 20 – 70%

РОБОТА

Додатково проводиться набір ОХОРОНЦІВ (чоловіків та
жінок). Вахтовий метод роботи.
Тел. 050-305-38-28, 050-529-08-03, 068-289-96-94.
ТОВ «КРИВООЗЕРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
запрошує на постійну роботу на такі посади: лаборант-технік, лаборант-хімік, охоронець, працівник олійного
цеху, електрик, майстер КІП, працівник брикетувального
цеху, працівник відділу наливу олії, вантажник, завідуючий
кадрами, слюсар, зварювальник.
Офіційне працевлаштування, високу з/п та гарні умови
праці гарантуємо.
Адреса: вул. Кобзаря (Куйбишева), 1, смт Криве Озеро,
Кривоозерський р-н, Миколаївська обл.
Тел. 050-355-29-74 (Дмитро Олегович).

ПРОДАМ

В УКРАЇНІ вечірня трапеза на Святвечір, 6 січня,
супроводжується багатьма традиціями й обрядами. Обов’язково на столі
повинно бути дванадцять
страв — на честь дванадцяти апостолів.
Оформляючи стіл на
Святий Вечір, після заходу
сонця
застилають
його
свіжим
сіном
або соломою. Поверх сіна
насипають трохи зерна й покривають стіл скатертиною,
під яку по кутах кладуть по
зубчику часнику. Він оберігає від злої сили та хвороб.
Варто подбати, щоб у домі
на почесному місці стояв
«дідух» — святковий сніп з
пшениці («дідух» роблять
тільки на Західній Україні),
жита або вівса, перев’язаний
особливим чином. «Дідух» з
дохристиянських часів представляв духів предків, які в
цей день повинні були прийти в гості.
Під час вечері не можна
багато розмовляти, виходити
з-за столу. Хлопцю та дівчині
не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без
подружньої пари. Не можна,
взявши ложку в руки, знову
класти її на стіл, страви водою не запивають — тільки
узваром. Поки трапеза не
закінчиться, не можна виходити з-за столу, тим більше
— з дому, щоб не впустити
нечисту силу.
Від кожної страви варто
покуштувати хоча б трохи,
щоб не було голоду. Але не
можна з’їдати блюда цілком
— «щоб комора не залишалася порожньою». Перша вечірня зірка оповіщає людям
про велике чудо — народження Сина Божого! Можна
починати Святу Вечерю —
запалити свічку, помолитися.

Після вечері, яка зазвичай тривала 3 – 4 години,
кутю та деякі інші страви зі
столу не прибирали, а залишали для духів померлих
предків, які, за віруванням
українців, також приходили
на різдвяну кутю.
А от на саме Різдво Христове (7 січня) готують ве-

САДИБИ в Талалаївці по вул. Садова, 6 та 1-му пров.
Суворова, 2. Тел. 066-625-51-44, 097-133-60-05.
АВТОМОБІЛЬ Opel Astra F 1995 року випуску, 1,4 л інжектор, крісла-«ракушка» б/у. Тел. 096-886-05-44.
АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21093, інжектор газ/бензин, 2006
року випуску, колір сріблястий, фаркоп, магнітола, сигналізація. Тел. 066-705-11-10, 096-753-07-57.
ТОРФОБРИКЕТ для опалення. Тел. 097-723-17-09.
ЦУЦЕНЯТА західносибірської лайки.
Тел. 098-215-09-97.
ІНДОКАЧКИ. Тел. 097-104-50-93.
ГУСИ. Тел. 096-183-43-70.

Закупівля МЕДУ, ВОСКУ, МЕРВИ. Обмін ВОЩИНИ. Продаж ВЕТПРЕПАРАТІВ та ІНВЕНТАРЯ
для бджолярства.
Тел. 066-094-11-17,
067-932-64-25.
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лику сімейну вечерю. Піст
закінчився, тому на столі
можуть бути різноманітні
м’ясні страви: домашня ковбаса, смажене порося, порося фаршироване гречаною
кашею, гуска або качка з
яблуками, качка з капустою,
холодець, окіст, буженина,
баранячий бік з кашею, а
також млинці, заливна риба,
пироги та коржики.
На Святвечір готують всі
пісні страви (тобто без яєць,
сметани, молока і масла) і,
звичайно ж, без м’яса.
1. Кутя — варена пшениця з медом і маком є актом
жертви Богові, бо пшениця
з медом — це сакральна частина Святої вечері. Мак —
символ мучеництва, невинно
пролитої крові. Мед — символ чистоти, Божого слова.
Для приготування куті потрібно: 1 склянка підготовленої пшениці, 4 склянки води,
70 г маку, 70 г подрібнених
горіхів, 1/4 склянки родзинок,
мед за смаком (2 – 4 ст. ложки), кип’ячена вода для розведення меду.
2. Горох — символ Божої весни, яка завжди відроджується в людині після
занепаду.
3. Капусняк — капуста
виступає як символ простоти й водночас міцності, єдності навколо однієї твердої
основи.
4. Борщ — символ тор-

Колектив працівників Талалаївського відділення АТ
«Ощадбанк» із сумом зустрів звістку про смерть колишнього керуючого відділенням Івана Потаповича ЯРЕМЕНКА.
Співчуваємо в тяжкому горі всім рідним і близьким покійного, пам’ять про цю добру людину збережемо назавжди.
Цими днями не стало колишнього керуючого Талалаївським відділенням АТ «Ощадбанк» Івана Потаповича
ЯРЕМЕНКА. Його поважали в нашому колективі не лише
як доброзичливого, відповідального і порядного керівника, а й як добру і щиру людину, пам’ять про яку збережеться надовго. Сумуємо і щиро співчуваємо в тяжкому горі
всім його рідним і близьким.
Колишні КОЛЕГИ по роботі.
Кількох днів не дожив до нового року наш сусід —
щира, порядна і шанована всіма людина Іван Потапович
ЯРЕМЕНКО з Талалаївки. Сумуємо і розділяємо гіркоту
втрати з його доньками Жанною та Оленою, всіма рідними
і близькими покійного.
СУСІДИ з вул. Народна.
Ніщо інше не робить так дітей старшими, як відхід у
засвіти батьків. Додала віку нашій сусідці Жанні Олександрівні Носач із Талалаївки смерть її батька ОЛЕКСАНДРА
АНДРІЙОВИЧА. Щиро співчуваємо Жанні Олександрівні,
всім рідним і близьким покійного в їх нерозрадному горі.
Сім’ї КАРПУСЬ, АНТИПЕНКО, ОНИЩЕНКО.
Засновник і видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трибуна плюс».
Реєстраційне свідоцтво серії ЧГ № 598-247 ПР від
2.11.2017 р.
Індекс 63693. Виходить один раз на тиждень.

жества добра. Оскільки господиня готує пісний борщ
із різних простих рослин, які
дарує їй земля, так само християнин вишліфовує свою
волю із простих щоденних
малих здорових практик, які
почерпнув із родинного дому
або доброго християнського
суспільства. Різдвяний борщ
заквашується
попередньо
приготовленим квасом з буряка, тому має темно-червоний колір. Він ще символізує
кров вифлеємських дітей,
знищених за наказом Ірода.
5. Голубці — сама назва
цієї страви вказує на її символічність. Голуб — символ
Божої любові, символ Святого Духа, символ краси і сили,
отриманої від Сотворителя.
6. Риба — у ранньому
християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Знак
риби був першою монограмою Христа. Грецька абревіатура ІХТІОС — ім’я Ісуса
читається як «риба». Саме
брати-рибалки стали першими учнями Ісуса, який сказав
їм, що вони будуть «ловцями
людей». Віруючі, учні Христа, як і Він сам, уподібнювалися рибам, які перебувають
у безпеці лише у «воді вчення». Три переплетених риби
або три риби з однією головою символізують Трійцю.
7. Вареники — символізують достаток. Місце
людини Господь призначив
в Царстві Божому, де вона
відчуває себе добре «як вареник у маслі».
8. Млинці — своєрідний
символ сонця. Новим Сонцем для християн став Ісус
Христос.
9. Каша — символізує

продовження роду, це Божий
народ, який консолідується
навколо
новонародженого
Ісуса. Каша є символом загального союзу людей завдяки освяченню людського
роду, що до нас прийшло
через втілення Сина Божого.
10. Пиріжки (коржі) —
символ здоров’я і щастя, які
людина зможе отримати в
постійному спілкуванні з новонародженим Ісусом.
11. Узвар (узвар, вода)
— представляє життя, яка
надає кожній людині. Свята
вода є символом очищення
тіла і душі.
12. Пампушки — святі
на небі, які повірили в Ісуса
і отримали вічне життя. Їх
мільйони, і кожна людина,
зокрема християнин, покликаний до того солодкого,
повноцінного, вічного життя.
Слово «свято» походить від
«святого», і звідси пампух
— символ свята, радості, які
Богом даровані людям.
● ● ●
КОЛИ НОСЯТЬ
ВЕЧЕРЮ?
Багатьом православним
знайома традиція носити
вечерю до близьких родичів
і кумів напередодні Різдва
Христового, бажаючи їм доброго вечора.
ЗВІДКИ ВЗЯЛАСЯ
ТРАДИЦІЯ НОСИТИ
ВЕЧЕРЮ?

КУПЛЮ РОГИ лося,
оленя до 100 грн. за 1 кг і
старі РОГИ САЙГАКА.
Тел. 096-676-23-34.
символізує духовне єднання
сімей, їх відношення один до
одного, взаємну симпатію і
щедрість.
Християнство з готовністю перейняло цей обряд.
Прояв бажання провідати
хрещених, дорогих і близьких людей закріпилася в
традиціях Святого вечора
напередодні Різдва, коли носять вечерю. Це ритуальне
діяння не є обов’язковим, однак церквою воно вітається і
заохочується.
ЯКОГО ЧИСЛА НОСЯТЬ
ВЕЧЕРЮ
Згідно з прийнятими традиціями, вечерю прийнято
нести шостого січня — напередодні святкування православного Різдва. Хрещеники
приносять частування своїм
хрещеним, проводять у них
в гостях кілька годин, після
чого відправляються додому,
щоб відсвяткувати Різдво за
власним сімейним столом.
Не забороняється, безумовно, провідати рідних з гостинцями і пізніше, в сам різдвяний день, але це вже буде
просто привітання близьких
зі святом.

за найвищою
ціною
БИЧКІВ,
ТЕЛИЦЬ
вагою від 300 кг.

Тел. 096-777-94-68,
066-428-50-20.

Проведення СВЯТ для
дорослих та дітей. Чоловічий і жіночий вокал. Професійний звук та світло.
Тел. 098-439-83-26,
099-344-22-45.

ПРОДАЄТЬСЯ

ВАГОНКА (сосна, липа,
вільха — від 120 грн.), ДОШКА для підлоги, БЛОКХАУС, БРУС, ДОШКА столярна. Ціна від виробника.
Тел. 098-811-30-50.

КУПЛЮ

цілодобово
молочних та
підростаючих
ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ,
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, КНУРІВ.
Вимушений забій (доріз).
Тел. 096-849-62-76,
066-348-15-72.
Фермерське господарство закуповує у населення
КОРІВ, БИКІВ і ТЕЛИЦЬ.
Вимушений забій.
Тел. 098-381-92-90
(Олександр).
Конотопський м’ясокомбінат закуповує у населення БИКІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ. Вимушений забій.
Тел. 098-446-62-52,
095-562-26-05 (Руслан).

ПОВЕРНІТЬ ЗА ВИНАГОРОДУ

Загубився молодий собачка породи фокстер’єр. Короткохвостий, білі груди, білі лапки, сам рудий. Господар
просить повернути за винагороду.
Тел. 067-179-28-35.

Старовинний
український обряд носити вечерю
насправді має язичницьке
коріння. Ритуальне пригощання, яким прийнято було
обмінюватися з найближчими кровними родичами, а також посилати бабі-повитусі,
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РОКІВ
тому, з приходом
світлого
Різдвяного свята, назавжди пішов від
нас дорогий чоловік, батько і дідусь Віктор Іванович ПАСЄВІН із Талалаївки.
Ідуть роки, а Ти щоденно живеш у наших
серцях, щодня ми згадуємо Твої мудрі
поради, чуємо Твій голос. Не хочеться
вірити, що Ти ніколи не повернешся до
нас, доводиться лише згадувати ті світлі
дні, коли ми були разом. Горбок землі мовчить, як все довкола, і огортає душу тихий жаль, що не побачимо Тебе ніколи,
ні Твою радість, ні печаль. Спи спокійно, наш дорогенький,
ми завжди пам’ятатимем Тебе. Царство небесне душі Твоїй.
ДРУЖИНА, ДІТИ, ВНУКИ.

КУПЛЮ

У Новорічну ніч в районі радгоспу загубився молодий
мисливський песик породи ягдтер’єр, чорний з коричневим.
Просимо повернути за винагороду.
Тел. 096-858-61-71 (Євгеній).
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СІЧНЯ
минає півроку,
як перестало
битися серце нашого дорогого чоловіка, батька, дідуся й прадідуся Віталія
Васильовича СЕНЧІ з Талалаївки.
Скільки б не минуло часу, ми завжди
будемо за Тобою сумувати. Так швидко минають дні нашої скорботи і печалі, та все болючішою стає душевна
рана і довшою розлука. Лише спогади
і пам’ять про ті дні, коли ми були разом, зігрівають серця. Нехай буде пухом Тобі свята земля, а душі Царство
небесне.
ДРУЖИНА, син МИКОЛА, дочка ЛАРИСА,
внучка ВІТА із сім’ями, ПРАВНУКИ.
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