
Напередодні «старого» Но-
вого року у Володимирівці ма-
ланкарі на чолі з керівником 
місцевого клубу Світланою Ні-
колаєнко «водила козу». Пе-
реодягнувшись у тварин та 
фольклорних персонажів, вони 
обійшли все село. Провідали 
одиноких пристарілих, пенсіоне-
рів, молодь. Співали пісень, ще-
дрували, здоров'я й радості всім 

бажали. Кажуть, добряче нато-
милися, але щасливі, що мали 
можливість нагадами землякам 
про давні традиції українського 
народу. 

Вважається, що святкування 
Маланки походить від старо-
давнього, ймовірно, дохристи-
янського звичаю. За християн-
ським календарем – це також 
день преподобної Меланії 

(Меланки, Маланки, Миланки). 
Меланка-Вода приходить на ще-
дрий вечір разом із Василем-Мі-
сяцем сповістити господарів про 
наступні торжества та справити 
гостини, які в народі так і на-
зивають – гостини Меланки. В 
українській народній традиції до-
християнський та християнський 
обряди об'єдналися у свято Ме-
ланки. 
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Це свято відзначають що-
року в день проголошення 
Акту злуки Української На-
родної Республіки й Західно-
Української Народної Рес-
публіки, яке відбулося  1919 
року на Софійській площі в 
Києві.

Цій події передувало ви-
дання (22 січня 1918 року) 
Центрального Універсалу, 
яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і не-
залежною державою. Західно-Українську Народну Республіку про-
голошено в листопаді 1918-го.

Акт злуки УНР та ЗУНР – історичний факт, який показав без-
силля будь-яких спроб роз'єднати український народ. Наприклад, у 
Першу світову війну Українські січові стрільці, які воювали у складі 
війська Австро-Угорщини, браталися з українцями, які служили в ар-
мії Російської імперії.

21 січня 1990 року жителі багатьох міст і сіл України на дорозі 
між Києвом і Львовом утворили живий ланцюг, таким чином віддав-
ши шану великій події   – возз'єднанню УНР та ЗНР.

Офіційно День соборності відзначають з 1999 року. 

Можна повернути через інтернет
15 січня Укрзалізниця поно-

вила операції з повернення про-
їзних документів на сайті booking.
uz.gov.uа, на мобільній версії сай-
ту та у мобільних додатках. По-
вернення квитків через інтернет 

призупинили, щоб запобігти спе-
куляціям та іншими зловживан-
ням у піковий період перевезень 
з 15 грудня 2018 року, повідомляє 
прес-служба Укрзалізниці.

В новозбудованих в 
об'єднаних територіальних гро-
мадах лікарських амбулаторіях 
буде запроваджено 
телемедицину. Про 
це під час селек-
торної наради щодо 
стану реалізації ре-
форми сільської ме-
дицини повідомив 
міністр регіонального 
розвитку, будівни-
цтва та ЖКГ Геннадій 
Зубко. «Запроваджуючи телеме-
дицину, ми якраз даємо сімейно-
му сільському лікарю унікальну 

можливість отримати фахову 
консультацію вузькопрофільного 
спеціаліста з приводу діагнозу 

чи лікування», – по-
яснив міністр. Наша 
область увійшла до 
п’ятірки областей, 
де незабаром роз-
почнеться тестуван-
ня телемедицини у 
сільських амбула-
торіях за чотирма 
нозологіями: серце-

во-судинні захворювання, цукро-
вий діабет, бронхіальна астма та 
дерматологічні захворювання.

Запроваджується телемедицина

22 січня – День соборності 
України

Трьох вихідних їй забагато

Вартість газу у травні 
Відповідно до постанови 

уряду, ціна на газ для населен-
ня зростає поетапно. Наступне 
підвищення вартості блакитного 
палива заплановане на травень 
нинішнього року – до 9851 грн 

за тис. кубометрів. Ще одне по-
дорожчення відбудеться в січні 
2020-го. Про це повідомив мі-
ністр соціальної політики Андрій 
Рева в ефірі телеканалу «Еспре-
со».

Як добросовісну та скромну 
людину охактеризували мені Ніну 
Пасічник, катеринівського листо-
ношу, її односельці, пропонуючи 
написати про неї в газеті з нагоди 
недавнього ювілею. Ніна Геннаді-
ївна від цієї ідеї була не в захваті 
і погодилася на розмову зі мною 
лише після того, як взяла обіцянку, 
що публікація про неї буде неве-
личкою.   

Бесіду почав із запитання, звід-
ки Ніна Геннадіївна родом. Вияв-
ляється, з Уралу.

– Толя служив у наших краях, 
а я у військторзі працювала, – роз-
повіла Ніна Пасічник про те, як 
познайомилася з майбутнім чо-
ловіком (його вже немає на цьому 
світі).  – Толя родом – звідси, з Во-
дяного, це тепер Мальовниче. Він 
любив пофантазувати. Про своє 
село розказував, що воно  – біля 
моря, що там кораблі ходять. Мов-
ляв, тому й називається Водяним. 
Я й вірила, поки не перебралися 
сюди 1970 року. Ми вже жонаті 
були, й сина мали. Як переїхали, 
чоловік влаштувався у Кіровогра-
ді на  «Червоній зірці», а згодом 
перейшов у рудник в Катеринівці. 
Тут нам і житло дали. Я робила 
на різних роботах. А коли в Кате-
ринівці відкрили дитяче кафе, за-

відувачкою стала. Це ж моя спе-
ціальність. Працювала й у їдальні 
рудоуправління.

На запитання, як опановувала 
українську, співбесідниця відпові-
ла сміючись:

– Якось свекруха каже: «Дочко, 

візьми лантух і принеси дровець». 
Я слова «лантух» до того ніколи 
не чула, та постидалася спитати, 
що воно означає. Принесла дров, 
а свекруха: «Чого ж лантуха не 
взяла?»

Закінчення на стор. 3

Відключать електрику
Кіровоградський РЕМ повідомляє, що у зв'язку з техобслугову-

ванням обладнання 21 січня 2019 року не подаватиметься елек-
троенергія у селище Нове на вулиці Вишневу та Калинову і в село 
Грузьке на вулиці Космонавтів, Лермонтова, Сабліна, Мухаметдіє-
ва, Садову, Шевченка, 25 січня 2019 року – в селище Нове на вулиці 
Бехтерева, Туркеніча, Благодатну, Обеліскову, Джерельну, Троян-
дову та в провулок Бехтерева, 28 січня 2019 року – в село Олек-
сіївку на вулицю Ушакова, 31 січня 2019 року – в селище Нове на 
вулиці Ползунова, Лебедєва, Глазунова.

Ліки від кору –  вакцинація
Минулого тижня від кору по-

мер 49-річний житель Рівненської 
області. Це вже третій смертель-
ний випадок від кору нинішнього 
року в країні. Торік від усклад-
нень кору померли 16 людей. 
Міністерство охорони здоров'мя 
нагадує, що кір є надзвичайно 
заразним інфекційним захворю-
вання, яке може призвести до 
тяжких ускладнень – пневмонії, 
вушної інфекції, запалення моз-

ку – енцефаліту, інших серйозних 
ускладнень, а також до інвалід-
ності та смерті. Найчастіше хво-
ріють діти, які не отримали другу 
дозу КПК вчасно. Ризик захворі-
ти збільшується і через спільне 
перебування дітей у школах та 
дитячих садках.Специфічного лі-
кування від кору немає. Єдиний 
спосіб запобігти ускладненням і 
смерті від кору – вакцинація.  

«Водили козу» по всьому селу

Національна поліція почала 
моніторинг дотримання законо-
давства на виборах президента. 
Як зазначається в повідомленні 
прес-служби відомства, основне 
завдання, що його ставить перед 
собою поліція,  –  забезпечити 
чесне і безпечне волевиявлення 
громадян та оперативно реагу-
вати на порушення виборчого 
права. На офіційному сайті Нац- 
поліції в розділі «Новини» вже 

створено спеціальну рубрику 
«Вибори-2019», де зазначають-
ся телефони, за якими можна 
повідомляти про порушення. 
До речі, з початку виборчої кам-
панії (31 грудня минулого року) 
вже зафіксовано понад півсотні 
повідомлень про порушення. 
Більшість із них стосуються від-
сутності на агітаційній продукції 
передбаченої законом інформа-
ції.

Поліція і вибори
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«Ми трудилися з ентузіазмом!»
З історії катеринівських каолінових копалень

Продовження. Початок у но-
мерах 51(67) та 52 (68)

Культура, спорт, торгівля 
у 1950-х – 1960-х роках

У середині 1950-х у Катеринів-
ці створили клуб. Він підпорядко-
вувався руднику і розташовував-
ся у дерев'яній споруді неподалік 
Правобережного кар'єру. Першим 
завідуючим клубом був Василь 
Якович Венгеровський. 1962 року 
у так званому робітничому селищі 
відкрили новий клуб (теперішній 
будинок культури), побудував його 
рудник. Утім, і жителі Катеринівки 
доклали до цього зусиль – викопа-
ли траншею під фундамент.  

– При клубі відкрили бібліотеку, 
–  розповіла жителька Катеринівки 
Олена Горлова. – Першою біблі-
отекаркою там була Марія Дми-
трівна Калабух. У 1965 році її на 
цьому посту змінила я. Наприкінці 
шістдесятих років у бібліотеці уже 
налічувалося близько п'яти тисяч 
книг. Чи не щомісяця ми отримува-
ли нові книги, оплачував рудник. 
З півтисячі людей були нашими 
читачами. Серед найактивніших –  
Галина Кремсал, слюсар Стрель-
цов, шофер Никішов, подружжя 
Громових. Тоді люди багато чита-
ли. У нас користувалися попитом 
історичні романи і детективи.    

Після Венгеровського заклад 
культури очолювали Ткачов, Пав-
лов, Бабій, Явтушенко, Ніколенко, 
Дудченко, Горлова, Губрій, Ралко.  

1964 року в Катеринівці ство-
рили футбольну команду. Про це 
подбало гірниче підприємство. 
Першим тренером «Огнеупора» 
(так назвали команду) був Григо-
рій Зайченко – енергетик рудника, 
великий ентузіаст футболу.

Ті часи добре пам'ятає житель 
Обознівки Володимир Гончар.

– Коли створили «Огнеупор», 
мені було дванадцять років, – зга-
дав він. – Ми, хлопці, любили спо-
стерігати, як працівники рудника у 
футбол грають. Ми залюбки пода-
вали їм м'ячі, коли ті вилітали за 
поле. Григорій Іванович був для 
нас великим авторитетом. А він 
придивлявся, як ми граємо у фут-
бол, і виявляв тих, в кого є хист до 
цього. Тоді на кожній вулиці Обо-
знівки, Катеринівки була своя фут-
больна команда. Дуже популярни-
ми були турніри «Шкіряний м'яч».

Грав я і в складі місцевої 
юнацької футбольної команди. 
Тренував нас все той же Григо-
рій Іванович Зайченко. Формою, 
м'ячами забезпечував рудник. 
Наша команда займала непогані 
місця в районі, виходили й на об-
ласний рівень. Коли доводилося 
їхати в інший райцентр, нам вида-
вали по карбованцю двадцять ко-
пійок «командировочних». Трати-
ли їх на цукерки, на газовану воду.  

На турніри нас возили у відкри-
тих кузовах вантажівок. Та ніхто не 
застуджувався, ми міцні були. У 
сьомому чи восьмому класі я вже 
грав за «Огнеупор».

Після війни в Катеринівці неда-
леко від Правобережного кар'єру у 

вагоні відкрили магазинчик. Завід-
ував ним Ілля Бабій.

– Мій дід, Ілля Сергійович, хво-
рів, тому й роботу йому дали не 
важку. Він регулярно їздив у місто 
по товар, – розповів Володимир 
Бабій.

А Володимиру Правді згадало-
ся ось що:

– Я, коли хлопцем був, допо-
магав діду Ільку, який завідував 

магазином. Ми возили кіньми з 
міста товар для магазину. – Про-
дукція була усяка – і хліб, і горілка, 
і промтовари. Але хліб продавали 
чомусь тільки вчителям.

У 1960-х роках той магазинчик 
перетягли у робітниче селище. А 
коли у 1964-му там побудували 
новий заклад торгівлі, магазин-ва-
гон повернули назад, у так звану 
стару Катеринівку. Тепер у цьому 
вагоні, обкладеному цеглою, – ма-
газин «Мінерал».

Пам'ятають місцеві жителі й 
магазин райспоживтовариства у 
так званій старій Катеринівці.

– Там можна було купити і хар-
чі, і, наприклад, лижі, – розповів 
Володимир Бабій. – Справжній 
універмаг. Він проіснував до, зда-
ється, дев'яностих років. Його за-
крили, бо розвалювався. Глиня-
ний же був!

Пам'ятає той глиняний універ-
маг й Олена Горлова:  

–  Мій чоловік у шістдесятих 
роках там костюм купив. Костюм 
був цілком пристойний.

– Чого там тільки не було! – 
розповіла про той же магазин 
Галина Кремсал. – І харчі, і кили-
ми, і меблі, і велосипеди. Ми там 
купили радіолу, стіл. Чоловік той 
стіл на плечах приніс додому. А в 
кого не було грошей на харчі, тому 
продавець Оля Чорновол давала 
в борг до зарплати. Це вона нази-
вала: «Беру на список».

Йому працювати б
 у ринкових умовах!

Наступним після Івана Столя-
ренка керівником рудника став 
Олег Федоровський. (Можливо, у 
когось із читачів «Нашої громади» 
є його фото?)

Ось коротка біографічна до-

відка про Олега Мануїловича. На-
родився 31 березня 1936 року в 
Сумах. 1959 року закінчив Дніпро-
петровський гірничий інститут ім. 
Артема, здобув спеціальність гір-
ничого інженера. До 10 липня 1962-
го працював головним інженером в 
Сулятинському кар’єроуправлінні, 
з 1962 року по 1965-й 
– головним інженером у Кірово-
градському рудоуправлінні вогне-

тривких глин, з 10 липня 1968 року 
– управляючим Кіровоградським 
рудоуправлінням вогнетривких 
глин. 17 жовтня 1973 року загинув.

Слід зазначити, Олега Федо-
ровського призначили на пост ке-
рівника  катеринівського рудника 
в часи, коли оперативно-госпо-
дарську самостійність радянських 
підприємств значно розширили. 
Заклик до цього виголосив на пле-
нумі ЦК КПРС, який відбувся у ве-
ресні 1965-го, голова радянського 
уряду Олексій Косигін. Також іш-
лося про посилення стимулюван-
ня виробництва. На підставі цих 
настанов партії кожне підприєм-
ство отримало право створювати 
три самостійних фонди – розви-
тку виробництва, матеріального 
заохочення, соціально-культурних 
заходів та житлового будівництва. 
Протягом восьмої п'ятирічки (1966 
– 1970) цю реформу впровадили 
майже всі промислові  підпри-
ємства України. Вважається, що 
восьма п'ятирічка була найуспіш-
нішою в радянській історії. Зокре-
ма, в Україні випуск промислової 
продукції збільшився наполовину. 
Та  реформу не реалізували до 
кінця, оскільки тодішній генсек 
партії Леонід Брежнєв ігнорував 
її. У сімдесятих роках радянська 
економіка знову розвивалася екс-
тенсивним шляхом.   

На жаль, уже не спитаєш у 
Федоровського, як він сприйняв  
косигінську економічну реформу, 
як йому працювалося в період 
застою. Та зі свідчень ветеранів 
рудника, катеринівських старожи-
лів випливає, що він був неорди-
нарним керівником, який умів за-
охочувати людей до продуктивної 
праці і який заради доброї справи 
міг відступити від циркулярів.            

Але спершу – про здобутки 
рудника при Федоровському. Під-

приємство суттєво  зміцніло. Воно 
повернулося до розробки Лівобе-
режного кар'єру (де добувалася 
глина до війни) – геологи вказали 
на великі запаси там вогнетривкої 
глини. Підприємство придбало 
багато нової техніки, в тому чис-
лі КрАЗи (їх серійне виробництво 
саме налагодили в Кременчуці, 
вони на руднику замінили застарі-
лі МАЗи-205), БєлАЗи, побудувало 
гаражі, котельню, ще кілька житло-

вих двоповерхі-
вок, новий ма-
газин.

– Ми пере-
йшли на трид-
цятитонні Бє-
лАЗи, бо КрАЗи 
уже не давали 
можливості ви-
конати плани, 
– розповів Пав-
ло Булгак. – Я 
на БєлАЗі про-
працював трид-
цять два роки – 
день у день. Тут 
ніхто на ньому 
стільки не по-
працював. Бє-
лАЗ дуже мені 

подобався. Міцна машина, витри-
вала і зрозуміла при ремонті. До 
того ж, у БєлАЗі узимку тепло, ка-
біна ж – на двигуні. Улітку, правда, 
жаркувато...

Перші БєлАЗи на рудник при-
гнали Іван Михайленко та Володи-
мир Правда.

– При Федоровському у руд-
нику відбулася серйозна технічна 
модернізація, – наголосив інший 
ветеран підприємства – Володи-
мир Бабій. – Зокрема, ми, праців-
ники майстерень з ремонту гірни-
чого обладнання, отримали нові 
верстати.

А от що кажуть люди про Федо-
ровського.

Володимир Правда:  
– При Мануїловичу нас, водіїв 

рудника, направляли допомага-
ти колгоспам – у Володимирівку, 
Олексіївку, Крупське, навіть у Ка-
ніж. Наприклад, возити буряки на 
бурякопункти. За ходку ми отриму-
вали по сім карбованців. Це були 
ніби й неофіційні винагороди. Але 
заохочувати людей до праці Федо-
ровський умів.

Також Володимир Правда за-
уважив, що Олег Федоровський 

належав до людей привітних, ве-
селих, без гордині:

– Він навіть поборюкатися з 
нами, шоферами, іноді міг. А здо-
ровенний був – зо два метри зрос-
том!

– Федоровський був справед-
ливим, він не терпів несправедли-
вості, – зауважив Іван Бабій, теж 
ветеран рудника.

– Олег Мануїлович – з керів-
ників від Бога, толкових людей, 
– згадує Павло Булгак. – Шкода, 
що він загинув. Він був справедли-
вим. Якщо хто провинився, тому 
перепадало. А за людей як стояв 
Федоровський! У селищі тоді саме 
будувалися приватники. З будма-
теріалами було туго. От і йшли 
люди до Федоровського, щоб по-
просити виписати матеріали. А 
той як пообіцяє, то виконає нео-
дмінно. Якось треба було комусь 
із наших хлопців шифер на дах, 
а його ніде нема. Звернувся той 
чоловік до Федоровського. Олег 
Мануїлович через якихось знайо-
мих на «складі Брайченка» в Кі-
ровограді таки вибив шифер. При 
цьому сказав директору складу, 
що, мовляв, братові треба на дах. 
А через якийсь час знову «для 
брата» попросив щось. Директор 
складу не повірив: «Так скільки в 
тебе братів?» А Федоровський: 
«Усі люди – браття». На нього й 
анонімки писали. Вважаю, він не 
заслужив цього. Я був на боці на-
шого керівника. Та хто нас, робо-
тяг, питав, що ми думаємо?

Хорошої думки про Федоров-
ського і Людмила Мирна, колишня 
працівниця адміністрації Кірово-
градського рудоуправління. До 
речі, її чоловік Георгій, нині покій-
ний, був особистим водієм Федо-
ровського. А до того Георгій Мир-
ний працював на руднику і водієм, 
і завідуючим гаражем. Людмила 
Мирна каже, що її чоловік «любив 

техніку, а ще був непоганим керів-
ником, добре ставився до людей». 
За словами Людмили Григорівни, 
Мирний, помітивши підлеглого 
напідпитку, не добивався перед 
начальством його звільнення з ро-
боти, а виховував словом і ділом, 
зокрема давав мітлу і наказував 
прибрати територію.

– Лише через відсутність спе-
ціальної освіти Жору перевели з 
посади завгара у водії, – сказала 
Людмила Мирна.

Розповіла Мирна і про свого 
свекра – Якова Івановича Мир-
ного, який очолював рудник у Ка-
теринівці 1949 року. За словами 
Людмили Григорівни, Яків Івано-
вич добре знав гірничу справу (за-
кінчив відповідний інститут), був 
дуже культурним чоловіком.

– Це Яків Іванович вибрав міс-
це, на якому побудовано робітни-
чий житловий масив у Катеринівці, 
– стверджує Мирна. – Він наполіг, 
щоб масив розташовувався не-
далеко від річки. Тут і сад був. А 
спершу планували будувати робіт-
ниче селище там, де завод кістко-
вого борошна, – серед степу ши-
рокого.

Далі буде       
    Віктор КРУПСЬКИЙ

Я. Мирний

Г. Мирний



З піднесеним 
настроєм

«Жінка надзвичайно скром-
на, працелюбна, віддана своїй 
справі». Так охарактеризовано 
Марію Удод, працівницю молоч-
но-товарної ферми колгоспу імені 
Горького і депутатку Обознівської 
сільської ради, в перших рядках 

замітки «Довір'я односельців», 
опублікованої у районці за 24 лю-
того 1976 р. Далі повідомляється, 
що «сьогодні в Марії Нестерівни 
піднесений настрій». Причина 
цього називається така: «У столи-
ці нашої Батьківщини розпочинає 
роботу XXV з'їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу, в ла-
вах якої вона перебуває багато 
років». Завершується замітка 
пафосно: «І хоч Марія Несторів-
на не сидітиме у Кремлівському 
Палаці з'їздів, незримо комуніст 
буде присутня на цьому велич-
ному форумі, де вироблятиметь-
ся програма дальшого розвитку 
Вітчизни, підвищення добробу-

ту радянських людей». Замітку 
проілюстровано фото, на якому 
усміхнена Марія Удод (крайня 
зліва) разом з односельчанками.     

Під враженням 
від Брежнєва

«Особливо глибоке враження 
справила на працівників колгоспу 
імені Чапаєва доповідь на з'їзді 
Генерального секретаря КПСР 
Леоніда Ілліча Брежнєва», – наго-
лосила «Зоря комунізму» в статті 
«Ударною працею», присвяченій 
XXV з'їзду КПРС (надруковано 
у номері за 28 лютого 1976 р). 
Розповідається, що в день від-
криття з'їзду відбулися урочисті 
збори в колгоспі, на яких трудів-
ники висловлювали захоплення 
турботою партії про народ, по-
відомляли про свої виробничі 
зобов'язання. Наприклад, колек-
тив колгоспної птахофабрики  
зобов'язався виконати кварталь-
ний план до 25 березня.

План – достроково
Звісно ж, не пройшов XXV 

з'їзд КПРС непоміченим і для 
працівників катеринівських ка-
олінових копалень. Там з цього 
приводу навіть влаштували со-
ціалістичне змагання. Як повідо-
мила районка за 4 березня 1976 
року, перемогла у змаганні брига-
да, яка працювала на екскаваторі 
ЕКГ-4,6 у складі П. Мельника, В. 

Гончара, П. Топчія, О. Троїцького. 
Повідомляється, що цей колек-
тив достроково виконав двомі-
сячний план першого року дру-
гої п'ятирічки, а в день відкриття 
партійного з'їзду «почав давати 
продукцію в рахунок березня». 
Опублікувала районка й фото пе-
редової бригади.

Про Альбіну і Альміну
«Дві господарки». Під таким 

заголовком у газеті за 8 квітня 
1976 р. надруковано замітку про 
працівниць їдальні Лелеківського 
бурякопункту – буфетницю Аль-
біну Гаптрахманову і куховарку 
Альміну Хаміцаєву. Підкреслю-
ється: жінки чудово справляють-
ся зі своїми обов'язками, про що 
свідчать чистота та смачні страви 
в їдальні. «Багатьох радують сво-
єю працею, своїм старанням Аль-
біна і Альміна», – стверджується 
в газеті. Автор замітки – Любов 
Майстренко.    

3Наша ГРОМАДА,  18 січня 2019 року

Про це писала «Зоря комунізму»

У січні виповнюється двад-
цять років відтоді, як Наталія 
Лось розпочала свою педагогічну 
діяльність. Сьогодні вона є одним 
з найкращих викладачів англій-
ської мови в ліцеї «Нова школа».

– Найкращим і ініціативним, 
– уточнює директор навчального 
закладу Ольга Буряк. – Завдяки 
їй у нас відбувається багато за-
ходів, спрямованих на заохочен-
ня учнів до вивчення англійської 
мови. Зокрема, восени минулого 
року в нас побували  викладачі та 
студенти факультету іноземних 
мов Центрально українського пе-
дагогічного університету імені Ви-
нниченка, кілька уроків провела 
американська волонтерка Віккі 
Нейлін. Такі заходи допомагають 
учням краще відчувати й розуміти 
мову, глибше і швидше її опано-
вувати. Не випадково вихованці 
Наталії Володимирівни посідають 
призові місця на олімпіадах.

На початку листопада «Наша 
громада» повідомляла про черго-
вий успіх педагога. Беручи участь 
в обласному конкурсі, присвяче-
ному сторіччю Василя Сухомлин-

ського, вона разом з ученицею 
Юлією Квашою виборола перше 
місце.

На запитання, чи існує якийсь 
«секрет» гарантованого вивчення 
англійської мови, Наталія Воло-
димирівна відповіла:

– Секрет один – треба погли-
блювати свої знання мови не від 
випадку до випадку, а регулярно, 
тільки тоді можна розраховувати, 
що ти розумітимеш англійську і 
зможеш нею спілкуватися.

Сьогодні вона вже не уявляє 
вивчення англійської без вико-
ристання технічних засобів.

– Ми маємо аудіобазу до кож-
ного підручника, до кожної впра-
ви, – продовжує вчителька. – У 
початкових класах на англійській 
мові ми дивимося мультики, у 
старших – слухаємо діалоги, піс-
ні, однак дбаємо й про збагачен-
ня словникового запасу. 

Про зростаючий інтерес учнів 
ліцею до вивчення англійської 
мови свідчить кількість відвідува-
чів гуртка, що відкрився минулої 
осені. Вдосконалювати свої зна-

ння в ньому виявило бажання 
близько вісімдесяти учнів катери-
нівського та олексіївського корпу-
сів. 

– Про відкриття гуртка ми ду-
мали й раніше, – каже Наталія 
Володимирівна, – але можливим 
воно стало тільки за фінансової 
підтримки керівництва ПАТ «Кіро-
воградське рудоуправління». 

У найближчих  планах гурт-
ківців – проведення заходу, при-
свяченого творчості англійського 
драматурга, актора й поета Ві-
льяма Шекспіра. Вони розпо-
відатимуть про його творчість, 
читатимуть сонети. Ще однією 
помітною подією стане показ 
п'єси. І все це відбуватиметься на 
англійській мові.

– Мене тішить зростаючий 
інтерес наших учнів до вивчен-
ня англійської, – каже Наталія 
Володимирівна, – адже це допо-
може їм в дорослому житті. А ще 
я вдячна директору ліцею Ользі 
Борисівні за підтримку моїх ініці-
атив. Коли є така підтримка, ти 
можеш зробити дуже багато. 

Що тішить учителя англійської

Закінчення. Початок на стор. 1.
– Листоношею я – з 1997 року, 

– повідомила Ніна Пасічник. – По-
чинала, коли в Катеринівці ще 
було своє відділення зв'язку. Коли 
його закрили, перейшла у відді-
лення в Обознівці. Обслуговую, як 
і раніш, Катеринівку. Мій маршрут 
– сімнадцять цілих і шість десятих 
кілометра.

Далі я дізнався від Ніни Генна-
діївни, що долати цю відстань їй 
допомагає велосипед.

– Я й узимку ним їжджу, – ска-
зала. –  Узимку – обережно.

А чи не хотілося їй пересісти на 
мопед? На це запитання жінка від-
повіла категорично:

– Ні! Боюся тих мотоциклів, 
мопедів. І коли Валентинович 
(Володимир Кухта, генеральний 
директор ПАТ «Кіровоградське ру-
доуправління». – В.К.) завів мову 
про мопед, відмовилася. Мене й 
сестра хотіла навчити їздити на 
мотоциклі, та я не схотіла. Це дав-
но було, я ще на Уралі жила.   

За словами Ніни Геннадіїв-
ни, на початку двотисячних в її 
обов'язки увійшло розносити ка-
теринівцям не тільки газети, листи 
та пенсії, а й харчі і миючі засоби, 
якими взялося торгувати україн-
ське поштове відомство.

– У перші роки люди охоче ку-
пували в мене консерви, локшину, 
– пам'ятає листоноша. – Тоді у нас 
ціни на продукти невисокі були.

 Поцікавився я у Ніни Пачічник 
і ось чим: чи траплялися в її пош-
тарській практиці прикрі випадки, 
пов'язані з грішми? Ось як вона 
відповіла на це запитання:   

– Якось, розносячи пенсії, ви-
явила, що не вистачає 60 гривень. 
Думаю: що ж робить? На другий 

день мене перестріла мати Віри 
Олексіївни Шевченко і сказала, 
що я їй дала зайвих 30 гривень. А 
інша людина, якій я дала зайве, не 
призналася.  Після того намагаюся 
уважнішою бути.

Ніна Геннадіївна запевняє, що 
ця робота їй подобається.

– Приємно спілкуватися з 
людьми, – каже. – А старенькі так 
ждуть листоношу! Наприклад, дід 
Вербицький із старої Катеринівки 
завжди питає: «Ніно, які новини?»

– Звичайно, гроші для мене 
значення мають, – зізналася жінка 
далі. – Недавно телефонувала се-
стра: «Доки ти працюватимеш? Ти 
ж казала, що до сімдесяти». А як 
я покину роботу? У мене ж – сту-
дентка, дочкина Ліза. Вона вчить-
ся в інституті, я їй допомагаю чим 
можу. Але справа не тільки в гро-
шах. Буває, думаю: як зможу без 
людей, коли покину роботу? Три 
дні на тиждень у мене – вихідні. 
Мені їх забагато. Кожного разу з 
нетерпінням чекаю виходу на ро-
боту.

Віктор КРУПСЬКИЙ

Трьох вихідних їй забагато

Водохреще (Богоявлення, 
Йордан, Йорданів день) – одне з 
головних християнських свят.

Воно пов'язане з ось якою по-
дією, описаною в Євангелії. Коли 
Ісус Христос досяг 30-ліття, він 
прийняв хрещення в річці Йор-
дан. Коли Ісус вийшов на берег, з 
небес почувся голос Бога-Отця. 
Бог назвав Ісуса своїм Сином. І 
на Ісуса зійшов Святий Дух в об-
разі голуба.

Християни вірять, що в ніч 
напередодні Йорданового дня 

вода набуває особливої сили 
– стає цілющою, здатною да-
рувати здоров'я і очищати від 
скверни, злих помислів. Звідси 
– традиція купатися на Йорданів 
день в ополонці. Напередодні у 
річках і озерах, скутих кригою, 
прорубують ополонки, часто у 
формі хреста. На Водохреще 
там збирається народ, священик 
освячує воду. Далі бажаючі захо-
дять у воду, щоб тричі занурити-
ся з головою, просячи при цьому 
благословення.

19 січня –Хрещення Господнє

З першого січня сім'ї з дітьми 
до 3 років можуть отримати з 
держбюджету компенсацію витрат 
на послуги няні. Йдеться про суму 
1692 грн щомісяця.

«Щоб отримати гроші, потрібно 
знайти няню, укласти з нею офі-
ційний договір про працевлашту-
вання, подати заяву до відділення 
соцзахисту за місцем проживання, 
а також заяву на перерахунок цих 
коштів», – розповів юрист Георгій 
Сандул.

Спеціальних вимог до нянь 
держава не ставить. Теоретич-
но муніципальною нянею можна 
оформити бабусю дитини. Що-
правда, сім'ї доведеться офіційно 

оформити її на роботу.
«Компенсацію від держави об-

кладатимуть податками, адже ви-
користовується наймана праця. 
18% податку на доходи фізосіб 
заплатить няня, а при офіційному 
працевлаштуванні домогосподар-
ство має заплатити єдиний соці-
альний внесок – ще 22%», – наго-
лосив юрист.

У договорі з муніципальною 
нянею потрібно зазначати обсяг 
робіт, нормований робочий час, 
відповідальність сторін, форс-
мажорні обставини. Також має 
бути перелік обов'язків няні, періо-
дичність і сума винагороди.

Компенсація на няню



Кефір зі спеціями –  
для схуднення

Регулярно вживаючи протягом 
місяця цей дієтичний коктейль, 
можна позбутися 3–4 кг зайвої ваги. 
Принаймні, так 
обіцяє ця попу-
лярна методика.

Р е ц е п т 
к е ф і р н о г о 
коктейлю. У 
склянку кефіру 
(жирністю 0,1–
2,5%) додати по 
1/2 столової лож-
ки кориці і кореня 
імбиру, натертого 
на дрібній тертці, 
щіпку червоного перцю. Все ретель-
но перемішати. Випивати зранку і 
перед сном. Готувати цей коктейль 
потрібно безпосередньо перед вжи-
ванням.

Як це працює? Кефір приско-
рює обмін речовин і поліпшує трав-
лення, а спеції очищають організм 
від токсинів і шлаків і, крім того, при-
гнічують апетит, завдяки тому, що 

знижують рівень цукру в крові. Тож, 
можна, не змінюючи звичний раціон 
харчування, урізноманітнити його 
кефіром і спеціями. 

Протипоказання. Кефір не ре-
комендується людям із гастритами 
з підвищеною кислотністю шлунко-
вого соку. Вранці краще не вживати 
його натщесерце, якщо вже пити 

– то краще після 
каші. А ось спе-
ції протипоказані 
при будь-яких 
загостреннях за-
хворювань шлун-
ково-кишкового 
тракту (виразка, 
хронічні гастрити, 
дуоденіти, коліти, 
панкреатити, ге-
патити та ін.). 

Причини збою 
менструального циклу

За статистикою, найпоширеніші 
причини порушень менструального 
циклу – це запальні процеси (ендо-
метрит, аднексит) і гормональні збої 
(гіперандрогенія, клімактеричні роз-
лади і т.д.). Не останнє місце в спис-
ку причин займають пухлини стате-

вих органів і гіперпластичні процеси 
ендометрія (поліпоз, гіперплазія ен-
дометрія), а також порушення ро-
боти самих яєчників (полікістоз і 
апоплексія яєчників). Інші розпо-
всюджені фактори ризику – аборти, 
ускладнені пологи, неправильно пі-
дібрана контрацепція та соматичні 
захворювання (серцева патологія, 
захворювання щитовидної залози 
та цукровий діабет). Крім того, мен-
струальний цикл чутливо реагує на 
стреси, інтоксикацію (куріння, при-
йом деяких ліків) і зміну клімату.

Це допоможе 
при безсонні

За словами медиків, такі напої 
як вишневий сік або чай із валері-
аною будуть сприяти сну так само, 
як і вуглеводна їжа. А солодкі і жир-
ні страви нарівні з кавою, навпаки, 
змусять організм не спати. Пропо-
нуємо перелік продуктів, які сприя-
тимуть міцному сну.

Вишня. Терпка ягода містить 
мелатонін – гормон, який контро- 
лює сон. Якщо немає свіжих ви-
шень, їх можна замінити соком. 

Молоко. Про користь випитого 
перед сном молока відомо давно. 

У ньому містяться триптофан й інші 
амінокислоти, які заспокоюють і до-
помагають заснути.

Цільнозернові продукти. 
Ячмінь, коричневий рис містять 
магній, який допомагає м'язам роз-
слабитися, а також дарує відчуття 
спокою.

Банани. Медики рекомендують 
перед сном з'їсти кілька бананів, 
тому що в них міститься магній і ка-
лій, які також допомагають розсла-
битися і заснути.

Комплексні вуглеводи. За 
твердженням експертів рис, а та-
кож бобові культури містять калій 
та безліч інших мікроелементів, які 
розслабляють організм.

Чай з валеріани. Трав'яний чай 
діє заспокійливо, він сильно арома-
тизований, що розслабляє нервову 
систему і сприяє міцному сну.

Готуємо вдома
«Гнізда» 

  0,5 кг яловичини, 0,5 кг сви-
нини, 4 великі цибулини, 2 яйця, 
сіль і перець чорний мелений 
– на смак, 150 г чорносливу без 
кісточок, 200 г свіжих грибів 
(будь-яких), 200 г сиру, олія.

М’ясо і 2 цибулини пропусти-
ти через м’ясорубку, посолити, 
поперчити, додати яйця і ретель-
но вимішати. 2 цибулини дрібно 
нарізати, гриби дрібно нарізати і 
обсмажити разом з цибулею на 
олії. Чорнослив замочити в га-
рячій воді на 20 хв., щоб він став 
м’яким. Сир натерти на тертці. З 
фаршу зробити невеликі круглі 
котлети із заглибленням у серед-
ині. У заглиблення покласти по 
чорносливині, потім смажені гри-
би з цибулею. Посипати тертим 
сиром. Запікати в духовці на се-
редньому вогні 40–50 хв.

Куряче філе 
зі шпинатом 

2 філе курки, 1 цибулина, 2 
зубчики часнику, 400 г помідорів 
у власному соку, великий пучок 
шпинату, 1/3 ч. л. сухого орега-
но або материнки (рос. – души-
ца), сіль і перець чорний мелений 
– на смак.

Нарізати філе упоперек тон-
кими смужками, посолити, по-
перчити, обсмажити на олії до 
золотавого кольору. Перекласти 
в миску. На тій же олії обсмажити 
до золотавого кольору нарізану 
тонкими півкільцями цибулю. До-
дати розім’яті виделкою помідо-
ри разом із соком, орегано або 
материнку, сіль, перець. На ве-
ликому вогні випарювати рідину 
близько 2 хв. Соус повинен злег-
ка загустіти. Додати курку і сік, 
що з неї виділився. Перемішати 
і тушкувати до готовності м’яса, 
близько 10 хв. Додати дрібно по-
січений часник і шпинат. Перемі-
шати і тушкувати ще 2–4 хв. На 
гарнір подати макарони. 

 Азу 
1,5 кг яловичини, 3 ст. л. 

сметани, 2 ст. л. соусу «Ткема-
лі», 1/2 ст. л. вершкового масла, 
1 плавлений сирок, 1 невеликий 
пучок свіжої зелені (петрушка і 
кріп), 1/2 ч. л. солі.

М’ясо промити, нарізати до-
вгими шматочками. Вершкове 
масло розтопити у сковороді. 
М’ясо викласти на сковороду і 
обсмажувати під кришкою на по-
вільному вогні.  Сметану зміша-
ти з соусом до однорідної маси. 
Коли протушкується і майже ви-
парується пущений м’ясом сік, 
додати на сковороду соус, пере-
мішати і тушкувати під кришкою 
ще 5–10 хв. Потім додати наріза-
ний плавлений сирок, а трохи піз-
ніше – зелень і сіль. Перемішати.
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У світі цікавого

Ваше здоров'я

Усміхніться
– Куме, ви так схудли... 
– Та бензин подорожчав, вже 
32 гривні.
– То ви пішки ходите?
– Ні, голодний їжджу!

Токсичні меблі. Вважаються 
особливо шкідливими для здоров'я 
меблі з ДСП, пресованої тирси, з пе-
реклеєної фанери, рейок, а також ті, 
в яких містяться кислі агломерати. 
Такого роду меблі небезпечні шкід-
ливими випарами, оскільки зроблені 
вони з синтетичного матеріалу, і в 
них застосовують багато клеючих 
субстанцій. Що стосується фор-
маліну або канцерогенного фор-
мальдегіду, то його можна зустріти 
у великій кількості речей, що оточу-
ють нас у повсякденному житті. Під 
впливом тепла швидкість виділення 
шкідливих речовин збільшується. 
Тому ДСП не рекомендують класти 
під підлогу для утеплення. А меблі 
з ДСП категорично забороняється 
ставити біля батареї.

Покриття стін і підлоги. 
Майже в кожній квартирі є що-
небудь із перерахованого: облицю-
вальна плитка, пластикова «вагон-
ка», килимове покриття, шпалери, 
паркет, ламінат, лінолеум, живопис, 
настінне панно, інші речі, які прикра-
шають інтер'єр. Але часто в них міс-
титься величезна кількість хімічних 
речовин. Вони можуть спровокувати 
у багатьох людей, а особливо дітей, 
алергічну реакцію. Але більш сер-
йозний наслідок – деякі хімічні ком-
поненти всередині наших будинків і 
квартир, в офісах і на підприємствах 
сприяють розвитку в дихальних 
шляхах ракової пухлини.

Що робити? Частіше провітрю-
вати приміщення, завести кімнатні 
рослини, які поглинають шкідливі 

випари, при можливості позбутися 
дешевих оздоблювальних покрит-
тів, пластикових поверхонь та ін...

Побутова хімія, засоби 
для чищення. Гелі та порошки 
для чищення плити, засоби для 
миття посуду, для скла, ванн, уніта-
зів, очищувачі повітря – всі ці «хімі-
кати» є практично в кожній квартирі, 
оскільки без них важко підтримувати 

гігієну на належному рівні. Але вони 
можуть стати загрозою для здоров'я 
людини. Ці засоби дуже далекі від 
натуральності і складаються з хіміч-
них агресивних компонентів.

Що робити? По можливості 
користуватися більш щадними за-
собами (в магазинах продаються і 
такі) або навіть старими народними 
засобами.

Небезпечний дім
Господині на замітку

Чи замислюємося ми про те, що головний біль, поганий сон, про-
блеми з диханням, незрозумілі алергії і більш серйозні захворювання 
так чи інакше провокують меблі, стіни, багато звичних речей до-
машнього вжитку? Які предмети в будинку вважаються найнебез-
печнішими?

Пізньої осені 1907 року у Кривчиць-
кому лісі біля Львова відбулася дуель 
між двома молодими жінками, які були 
закохані в одного й того ж армійського 
капітана. Як повідомляв 
у той час краківський тиж-
невик, дві молоді панянки 
Августа Райтер та Софія 
Маннер були подруга-
ми і разом працювали 
у львівській філії віден-

ської експе-
диторської фірми, яка за-
ймалася перевезеннями 
вантажів. Не поділивши 
чоловіка, вони вирушили 
на лісову галявину, щоб ви-
рішити долю свого кохання 
поєдинком на револьверах. 

Дорогою до місця дуелі обох майбутніх 
дуелянток охопила тривога і страх перед 
смертю, тому, щоб набратися сміливості, 
вони зайшли до корчми, де добряче ви-
пили горілки. Секундантка, яка супрово-
джувала суперниць, у відлюдному місці 
серед лісу відміряла потрібну для дуелі 
кількість кроків, дала їм до рук зброю і – 
один за одним пролунали два постріли. 
Августа Райтер упала закривавленою 
– куля потрапила їй точно в голову, зго-
дом у лікарні вона померла. Життя Софії 
Маннер урятував металевий гудзик на 
станику, який і погасив силу удару. 

Про подальшу долю переможниці 
дуелі та її коханого капітана тогочасна 
газета, на жаль, не повідомила.

Жінки теж стрілялися 
на дуелі

На півдні «фруктового саду Єв-
ропи», як називали колись Італію, 
розташоване місто Альберобел-
ло, назва якого перекладається 
як «красиве дерево». Відоме воно 
н ез в и ч а й н о ю 
формою побу-
дованих в ньому 
будинків. А істо-
рія така. 

У XVI ст. 
граф зі знаме-
нитого неаполі-
танського роду 
Аквавіва привіз 
сюди своїх се-
лян, щоб ті мо-
гли працювати та обробляти зем-
лю на благо графа. Ось тільки за 
проживання у цьому райському 
містечку потрібно було платити чи-
малий податок місцевій владі. Тож 
наступник графа вирішив піти на 
хитрість. Справа в тому, що пода-
ток мали платити лише за споруди 
– за землю плата не стягувалася. 
Граф наказав підданим збирати по 
околицях шматки вапняку і склада-
ти з них невеликі будови. Розчин 
при цьому не використовували. 
Форма будинків була незвичай-
ною, з дахом у вигляді купола. І 
ось, коли до маєтку вчергове мали 
прийти збирачі податку – про це за-
здалегідь попереджали підкуплені 
люди, – будинки… руйнували.

Варто зазначити, що швидко 
зламати цілий будинок дозволяла 
купольна конструкція будови, яка 
складалася всередину дуже швид-

ко. Варто було 
лише вийняти 
камінь в осно-
ві даху, і житло 
перетворюва-
лося на купу 
каміння. Через 
таку форму бу-
диночки стали 

називати «трулі» – 
від італ. trulli – «ку-
пол». Найцікавіше, 
що вони мали на-
віть свою гендер-
ну ідентичність. 
Куполи з маківкою 
(верхівкою) нази-
валися «пінакколо» 
і вважалися чоловічими, без неї – 
жіночими. А ось «вторинними ста-
тевими ознаками» могли служити 
малюнки на стінах: знаки зодіаку 
і різні язичницькі символи, що по-
значали чоловіче і жіноче начало. 
Невідомо, скільки разів місто пере-
творювалося у руїни, але навіть 
якщо нечасто – селянам виста-
чало головного болю, адже після 
приїзду податківців їм доводилося 

заново відбудовувати своє житло. 
Влада, ймовірно, здогадува-

лася про злісних неплатників, але 
довести нічого не могли, а може 
й отримували за мовчання «вина-
городу». Так це чи ні, але в 1797 
р. король Фердинанд із династії 
Бурбонів вирішив покінчити з цим 
неподобством і звільнив містечко 
від податкового тягаря. Дехто по-
чав розбирати свої будинки, щоб 
звести їх заново – вже капітально, 
але більшість, кажуть, продовжу-

вали жити 
у «тимча-
сових бу-
дівлях», по-
боюючись, 
що влада 
передумає.

Т о ж 
«складані» 
будиночки 
з’являлися 

тут аж до початку XX ст. І лише в 
1925 р. італійський уряд заборонив 
будувати подібні споруди, і жите-
лі стали використовувати розчин. 
Указ діє і понині, тому сьогодні 
Труллі Альберобелло – стійкі і міц-
ні. І, до речі, в них продовжують 
жити – не лише місцеві жителі, а й 
кінозірки, адже місто стало одним 
з найкрасивіших місць у країні і 
справжньою туристичною Меккою.

Руйнували власні будинки,  
щоб не платити податки


