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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

З Новим Роком
та Різдвом Христовим!

ПІД НОВИЙ РІК НАМ КАЗКА
ОБІЙМИ РОЗКРИВА

Умілі ручки із “Веселки” до зустрічі Нового року готові!
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Кожен день все швидше й швидше наближає нас до Новорічних свят, таких незвичайних, довгожданих, загадкових. Дід
Мороз завітає в кожну оселю, кожен дім, школу, дитячий садок,
установу.
Всі дорослі і діти в передсвяткових турботах. Особливо це
помітно в дитячих садках. Малята зараз такі гамірні та веселі, їх не
можна переслухати з приводу того , який карнавальний костюм
готує їм мама. Вдома готуються костюми, а в дитячому садку вихователі розучують з ними вірші, пісні, хороводи , а ще колядки ,
щедрівки, виготовляються іграшки-саморобки, вітальні листівки,
гірлянди і багато іншого. Адже скоро-скоро наступить новорічна
казка.
Я теж хочу долучитись до народних поздоровлень і побажань
та привітати усіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Зичу Вам
щастя рясного, здоров’я міцного, поваги від людей та радості від
дітей.
Оксана ГРИГОРЧУК,
вихователь-методист ДНЗ «Веселка».
Про те, як створити у своєму домі настрій
святкової казки, читайте на 3-й стор.

НАМ ПИШУТЬ
З листом до редколегії звернулись мешканці будинку № 1 по
вулиці Рафінадній, які висловили вдячність виконавчому комітету
та міському голові за проведенні роботи з освітлення їхньої вулиці.
Г.Р. Артеменко, П.Т. Зеленько, Р.І. Дрок, Т.О. Кузнєцова та інші високо оцінили діяльність міської ради та з нагоди Нового року побажали успіхів у нелегкій праці.

ДЕНЬ СПОРТУ

НА СВЯТОГО МИКОЛАЯ
19 грудня у спорткомплексі «Колос»
відбувся дитячий турнір з міні-футболу. Поява у
рідних пенатах колишніх вихованців ДЮСШ
«Колос» воротаря Варшавської «Легії»
Костянтина Махновського і представника
Комітету арбітрів Федерації футболу України
Олега Білоуса створювала атмосферу свята як
для тренерів, так і для юних футболістів. Цей
е ф е к т бул о п і д с и л е н о п од а р у н к а м и
(європейської якості м’ячі, воротарські
рукавички, футбольні сувеніри та фотографії),
які привезли з собою наші ще молоді, а вже
легендарні гості. Також заслуговує на повагу
їхня скромність: Костянтин і Олег відмовились
від пропозиції присвятити їм цей турнір,
мотивуючи це тим, що вони ще не настільки
знамениті. Але справа перспективна. Тож
будемо вболівати за вас, хлопці – за
досягнення нових кар’єрних вершин. Ви того
варті. Ви є зразком для підростаючого
покоління.
Переможцем турніру стала команда
Kostiantyn Machnowskyj
«Юність» (тренер Олександр Яремчук), на
другому місці – «Цукровик» (тренер Володимир
Воротар «Легії» на фоні свого клубного
Шланчак),
на третьому – «Садівник» (тренер
стадіону. Після реконструкції цієї футбольної арени, яка закінчиться навесні, вона буде Сергій Сукач).
Олег ПОКАСЬ
готова для проведення ігор «Євро-2012».

Запрошуємо усіх на традиційне
новорічне суперсвято-маскарад!
ВСЕ ДІЙСТВО БУДЕ ПРОХОДИТИ У
ФОЙЄ МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І
ТУРИЗМУ (ЗАВОДСЬКИЙ КЛУБ).
СТАРТУЄМО У НОВОРІЧНУ НІЧ
О 01.00 ГОДИНІ.
Готуйтеся – будуть цікаві конкурси! На кращий карнавальний костюм, на найтепліше привітання і на
найдовший поцілунок!
Призи вручатиме
енергійний Дід
Мороз та симпатична
Снігуронька.
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З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ

НАВЧАЄМОСЯ, ТВОРИМО – ЖИВЕМО!

З 7 по 11 грудня у Городищенському коледжі Уманського
державного аграрного університету проведено тиждень циклової комісії соціально-економічних дисциплін. Щоб було
цікаво і змістовно, подбала робоча група на чолі з головою
комісії викладачем вищої категорії Сіленко Г.П. та ініціативна група студентів. Загальне
керівництво заходом здійснювали завідуюча відділенням
Карпенко Т.В., заступник
директора з виховної роботи
Андрійченко С.А., художнє
оформлення – Грицай С.Г. Не
можна обійти увагою і не
відзначити колег-педагогів, які
допомагали, організовували та

підтримували роботу комісії, а
саме Гриценко Т.Д., Коржа
О.В., Затулу Р.І.
Викладачем економічних
дисциплін Атаманенко Л.П.
підготовлено виставку «Оберіг
– своїми руками», у рамках
якої проведено конкурс на кращий оберіг для дому, який створено власними руками. Активно долучились до цієї справи
студенти Тефнанц Гоар, Прокопенко Христина, Вакуленко
Мар'яна, Брухтій Інна, Решетнік Микола.
Викладач фінансових дисциплін Єрошенко Т.А. та студенти групи Ф-31 спеціальності
фінанси і кредит провели
відкриту виховну годину до

всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом: «Знати – бути захищеним». Мета заходу – ще раз звернути увагу молоді на цю глобальну проблему людства. Трагічно цікаві факти поширення
хвороби, підтверджені документальними відеоматеріалами
та слайдами, не залишили жодного байдужого в залі.
Особливу увагу приділено
впровадженню в навчальний
процес пізнавальних ігор, які
сприймаються як захоплююча
розважальна діяльність і
навчання водночас. Проведено
економічний брейн-ринг. Застосування такого методу навчання цікаво і змістовно допомагає
засвоїти знання, набути певних
умінь і навичок. Командний
дух, уміння приймати єдино
правильне рішення після бурхливої дискусії і, як результат,
– перемога команди фінансистів третього курсу (Пекельна
Світлана, Цабенко Сніжана,
Серякова Неля, Прокопенко
Христина, Власенко Володимир, капітан команди – Гудзь
Антон). Це лише одна із сторінок студентського життя. Попереду ще багато заходів, а сьогодні знову заняття, лекції...
Словом, навчаємося, творимо –
живемо!
Тетяна КАРПЕНКО,
завідуюча економічним
відділенням.

З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ
Журналіст – це особа, що займається збором та підготовкою
інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації.
Професійний новинар – це дзеркало
суспільства, що відображає дійсність. Покликання журналіста –
приносити користь людям, захищати їхні інтереси й вносити
світло у темряву необізнаності.
Газета “Нова Доба” (№ 100)
зазначає, що жителі області стали
менше їздити відпочивати закордон.
Тому туристична агенція Лариси Гаврик із Городища запрошує усіх бажаючих зустріти Новий рік у Карпатах.
Святкова мандрівка до Львова, Буковеля, Ворохти або Яремчі триватиме
6 днів і коштує 1400 грн. У вартість
входить проїзд, проживання,
екскурсії по музеях та новорічний
бенкет у ресторані. Торік так
зустріли свято майже 500 осіб. Тоді
замовлення сипалися вже з листопада. Люди їхали із дітьми, цілими
сім'ями, компаніями. Нині бажаючих менше. Завадила фінансова криза, а ще більше налякала епідемія
грипу і карантин. Зараз багато бажаючих поїхати до Києва на Президентську ялинку. Школи роблять
колективні замовлення. Їхатимуть
цілими класами. Дорога обійдеться у
75 грн., плюс сам квиток на свято
коштує 30–100 грн. Туристична агенція Лариси Гаврик діє вже 3 роки.
Зимою возять городищан на Західну
Україну, а літом – на Південь до
моря.
У цьому ж номері “Нова Доба”
повідала про поневіряння молодого
городищанина, який намагався отримати кредит. Загалом він завжди
прагне обходитися без фінансових
позичок. Вважає, що ліпше вдатися
у жорстку економію, ніж просити у
когось гроші. Але стався форсмажор – згорів опалювальний котел
у хаті. Зволікати не можна, бо вдарили морози. Щоб придбати новий –
потрібно 5 тис грн. Побіг шукати кредит. В “РайффайзенБанку-Аваль”
сказали, що видають кредитні картки тільки людям, які через їхнє
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відділення отримують заробітну плату. У “ПриватБанку” пояснили, що у
них розмір кредитної картки від 250
грн. Можуть дати і до 7 тис грн., але
тільки тим клієнтам, у кого висока
зарплата. Зайшов до кредитної
спілки ”КредитСоюз”. Там гроші
дають без проблем, у той день видали
6 кредитів на суму 27 тис грн. Люди
позичали на навчання, купівлю авто
і ремонт житла. За кожну позичену
тисячу потім по відсотках треба
віддати ще 280 грн. Також необхідно
стати членом спілки, знайти чотирьох поручителів і дати щось під заставу. Але у чоловіка вийшла проблема
з платоспроможними поручителями.
Погодилися мати, тітка і хрещений.
А решта родичів – або старі, або безробітні. Пішов до кума. Той вислухав і дістав із сейфу гроші. Сказав,
що коли позичальник десь накиває
п'ятами, то так він втратить лише 5
тис грн. А якщо стане поручителем,
то з нього заберуть з відсотками.
Тижневик “Прес-Центр” (№ 50)
розповів про загони ”ястребків”, які
діяли на Городищині на початку та
наприкінці війни. Ці загони складалися з хлопчаків підліткового віку.
Вони виловлювали німців та
колишніх поліцаїв, які ховалися по
сільських погребах та у навколишніх лісах, виявляли дезертирів,
збирали трофейну зброю, встановлювали місця загибелі радянських
воїнів.
Інформаційна програма ”Подробиці” телеканалу ”Інтер” розповіла
про масове захворювання дітей, що
сталося у Вільшанській спеціалізованій школі-інтернаті. Із 117 вихованців до лікарні потрапили 87
дітей. У них була висока температура і симптоми, схожі на гостре
респіраторне захворювання та грип.
Проблеми почалися через тиждень
після того, як діти повернулися до
інтернату після карантину. Вдома
далеко не всі мають такі хороші
умови проживання, харчування та
гігієни, як в інтернаті. Дома хтось
підхопив хворобу та привіз її до
інтернату. У ніч із 30 листопада на 1
грудня до центральної районної

ВЧЕНІ ДОСЛІДИЛИ

ПОШИРЕННЯ ЩАСТЯ

Поширення щастя серед людей можна порівняти з
благотворним вірусом. Про це пишуть вчені з Британії і
США в авторитетному спеціалізованому виданні British
Medical Journal.
Були проаналізовані дані Framingham Heart Study,
соціологічного дослідження 5 тисяч осіб з серцевими
захворюваннями, починаючи з 1948 року. Оскільки
дослідження вивчало долю його учасників та 50 тисяч
їхніх нащадків протягом кількох поколінь, його автори
записали докладну інформацію про близьких друзів та
рідних кожної людини. Ця база даних стала ідеальною
соціальною лабораторією для Ніколаса Крістакіса із
Гарварду і Джеймса Фоулера з університету Каліфорнії
у Сан-Дієго, які тричі за останні 20 років опитали кожного учасника та його друзів та близьких про їхній емоційний стан.
За даними дослідження щастя є категорією колективною. Радість однієї людини може поширитися далі й
сприяти щастю людей, які стоять на кілька ступенів від
нього. Так, якщо людина щаслива, вона збільшує
шанси на щастя свого близького друга на 25%, друга
цього друга – на 10%, і друга того друга – на 5,6%,
стверджують вчені.
Дослідження протилежних щастю станів, страху і
стресу, яке корегувалося Пентагоном, встановило, що
вони можуть підсвідомо вловлюватися людиною із запахом феромонів, що виділяються потом, і навіть бути
заразними.

ПРОЇЗД ПОДОРОЖЧАВ

Неприємний передноворічний ”подарунок” отримали жителі Городища, які постійно користуються громадським транспортом. З 17 грудня проїзд автобусом
загального користування подорожчав на 25 коп. Тепер
поїздка двома міськими маршрутами Райлікарня –
Вулиця Чапаєва та Автопарк – Вулиця Будьонного коштує 1,75 грн. Для пільгових категорій населення проїзд
залишається безкоштовним. Останній раз піднімали
ціни на квитки ще 30 січня 2008 року. За цей час значно
збільшилися видатки на утримання автобусного парку.
Також на 40–50% подорожчали внутрішньообласні
перевезення. А ось ціни на проїзд міжобласними рейсами залишилися без змін. Тому поїздка з Городища до
Черкас автобусом Городище – Полтава вийде дешевшою, ніж, наприклад, маршрутом Моринці – Черкаси.

МІСЦЕВИЙ КОЛОРИТ

лікарні шпиталізували 16 дітей, а
вранці привезли ще 12 осіб. У декого
температура підскочила до 40 градусів! У кого експрес-тести виявили
грип типу А, тим негайно призначили препарат таміфлю. Діти знаходилися під наглядом лікарів день і ніч.
7 грудня 50 діток, що мали застуду,
виписалися і повернулися до інтернату.
Прес-служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища повідомила, що екологи
зупинили роботу одного з фермерських господарств району. Під час
позапланової перевірки було виявлено, що господарство працює з порушеннями вимог природоохоронного
законодавства. Зокрема, відсутні дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та ліміт на
утворення та розміщення відходів.
Фермерське господарство також
здійснювало самовільне спецводокористування та не має документів, що
посвідчують право власності або
право користування земельною
ділянкою.
Сайт ”Провінція” повідав, як 22
грудня студенти Черкаського інституту банківської справи провели аукціон, щоб зібрати гроші на очищення
річки Вільшанки. Свої лоти запропонували на добру справу Президент
України Віктор Ющенко та інші
відомі політики. Стартова ціна лотів
– 5 тис грн. Вільшанка – одна з найвідоміших річок України, і, зокрема, Черкащини. Сьогодні ж річка
гине просто на очах: заростає водоростями, поступово перетворюється
на болото. Очищення Вільшанки –
це очищення Дніпра, покращення
якості води, яку вживають черкащани, це повернення обличчям до проблем збереження водних артерій
України. Вільшанка має стати
взірцем вирішення проблем українських водоймищ.
Як повідомляє прес-служба Єврейського фонду України, Пам’ять про
242 євреїв, розстріляних фашистськими загарбниками і їх підручними в Городищі, увічнена в
пам’ятному знаку, встановленому
при вході на старе єврейське кладо-

вище. Це стало можливим завдяки
спільним зусиллям місцевої влади,
Об’єднаної єврейської общини
України і Єврейського фонду України. До війни в Городищі була велика
єврейська громада. У 1942 році, під
час ліквідації гетто, фашисти за два
кілометри від міста розстріляли всіх
євреїв, що залишилися серед живих.
Після війни доглядати за довоєнним
кладовищем вже було нікому.
Пам’ятник на згадку про знищення
єврейської общини символізує
єднання душ розстріляних євреїв з
душами родичів, похованих поряд.
На пам’ятнику висічені слова: "Чоловікам, жінкам, старим та дітям,
які були жорстоко вбиті під час фашистської окупації тільки тому, що
вони були євреями. Це не повинно
повторитися. Вічна пам’ять загиблим".
Шанувальникам поезії стане цікавим сайт Олексія Тичка ”Натхнення” http://nathnennya.ucoz.ru/. Пан
Олексій так пояснює необхідність
створення мистецької інтернетсторінки: ”Усі мої друзі давно мають
власні сайти, от і я вирішив долучитися до цієї цікавої справи. Щодо
теми сайту, то довгих роздумів не
було: чим займаюся у вільний час, те
і буду висвітлювати. Блукаючи безкрайніми просторами Інтернету,
часто знаходжу цікаві вірші поетів,
які маловідомі широкому колу
читачів, може ще і збірки власної не
мають, от я і розміщуватиму їхні
твори на сторінках свого сайту за
однієї умови, що вони мені дійсно
подобаються. Звичайно, на цих сторінках будуть і мої вірші. Сподіваюся, що відвідувачам сподобається
мандрувати Країною Поезії".
Засоби масової інформації – це
газети, журнали, книги, радіо,
телебачення, звукозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні
щити, до-машні відеоцентри, що
поєднують телевізійні, телефонні,
комп’ютер-ні та інші лінії зв’язку.
Всім цим засобам притаманні
спільні якості – звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям.
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ДИТЯЧИЙ СВІТ
Шановні мами і тата, хочу з вами
поділитись, як для дітей зробити
справжнє свято. У теперішні важкі
часи і звичайні новорічні прикраси
коштують дорого, а що вже й говорити про авторські предмети декору. І тут на допомогу приходять звичні речі, які є у кожній оселі. Тож
створіть у своєму домі настрій святкової казки, допоможіть своїй дитині дивуватись самій, і дивувати інших.
СВЯТКОВА ЛИСТІВКА
Виготовіть
разом з дитиною
святкову листівку, розмальовану
пластиліном.
Для цього
вам знадобиться
аркуш картону
(можна зігнутий
н а в п і л ) , п л а стилін, простий олівець. Потрібно:
-нанести контур майбутнього
малюнка,
-відщипнути шматочки пластиліну
(можна з допомогою мами),
-скачати маленькі кульки,
-заліплювати ними контурне зображення можуть навіть 1,5-2 річні
малюки,
-мама повинна керувати рукою
дитини на останній стадії заліплювання малюнку, тоді малюк отримає максимум задоволення від процесу та від
результату своєї роботи.
Малювання пластиліном – захопливе і корисне заняття. Захопливе,
тому що дозволяє зробити картинку
рельєфною , а отже більш живою.
Корисне, тому що дає дитячим пальчикам добре м’язове навантаження.
Особливо, коли доводиться приліплювати, розмазувати пластилін по
поверхні, що добре розвиває дрібну
моторику рук , готуючи їх до шкільних
навантажень. А це – запорука май-

ОФІЦІЙНО
ВІДДІЛ
СТАТИСТИКИ У
ГОРОДИЩЕНСЬКОМУ
РАЙОНІ ПОВІДОМЛЯЄ
ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ
ГРОМАДЯН РАЙОНУ,
НЕ ЗАЙНЯТИХ
ТРУДОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
ЗА ПЕРІОД З 2008
ПО 2009 РОКИ:
2008 рік: с і ч е н ь –
1425, лютий – 1521,
березень – 1568, квітень –
1527, травень – 1464,
червень – 1367, липень –
1286, серпень – 1237,
вересень – 1169, жовтень
– 1178, листопад – 1220,
грудень – 1506 осіб.
2009 рік: січень –
1798, лютий – 1918,
березень – 1817, квітень –
1704, травень – 1539,
червень – 1393, липень –
1281, серпень – 1157,
вересень – 1081, жовтень
– 985, листопад – 925 осіб.

бутніх успіхів.
ЯЛИНКА ІЗ ШИШОК
Ялинки – зелені
красуні – годують
птахів насінням із
шишок, огортають
білочок від холоду теплими лапами, допомага ют ь з а й ч е н я та м
ховатися від хижаків.
Не треба рубати ялинку для новорічного свята. Зробіть її своїми
руками. Цим ви виховаєте у дитини любов
до природи, вміння
берегти її, милуватись
нею.
Вам знадобляться картон, ялинові і
пишки, ножиці, клей
ПВА, циркуль, щіточка. ялинкові прикраси. Потрібно:
-вирізати і склеїти з картону конус,
-розділити шишки на лусочки ,
-заклеїти конус рядами лусочок,
починаючи знизу,
- прикрасити готову ялинку дрібними прикрасами.
СНІГОВИКИ З ТІСТА
Як здорово взимку летіти з гори на
санчатах, лижах, ліпити снігову бабу,
неприступну фортецю!
Але часто буває, що снігу на вулиці
немає. Не біда, можна зліпити сніговичків із солоного тіста – це дуже весело. А потім можна їх розфарбувати і зробити хоровод навколо ялинки.
Для цього вам у пригоді стануть
солоне тісто (2 частини борошна, 2 частини солі «Екстра», 1 частина холодної
води), акварельні фарби, деталі для
головного убора (шапочка жолудів, сухі
чашолистики), зубочистки. Потрібно:
-сформувати 3 кульки різного
розміру для тулуба і голови,
-2 стовпчики для рук, з’єднати це

все за допомогою зубочисток,
-зліпити носик у вигляді морквинки, зубочисткою проткнути очі, рот,
-прикріпити деталі прикрас,
шарф, мітлу, шапочку,
-готовий виріб висушити в
духовці при мінімальній температурі, розфарбувати акварельними фарбами.
ДО НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ
Якщо дитина стомилась – не
примушуйте її. Краще буде якщо
ви розучите колядку, щедрівку чи
розповісте їй про свято Різдва. Ви
розвиватимете пам'ять та виховуватимете у малечі любов до
народних традицій.
Колядуюдую,
Ковбасу чую,
А ще мало,
Дайте сало,
Сало велике,
Тягну за лико,
Лико порвалось,
Сало зосталось.
Добрий вечір!
* * *
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм,
На щастя на здоров'я,
На Новий рік, на нове літо,
Сійся, родися, жито, пшениця
Й усяка пашниця.
* * *
Щедрик добрий,
Я не згірший,
Дайте млинця,
Котрий більший!
Що щедрушка,
То пампушка,
Що й щедреник,
То й вареник.
Оксана ГРИГОРЧУК,
вихователь-методист
ДНЗ «Веселка».

Управління праці та соціального захисту населення РДА повідомляє
Заявники, які звертались за призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги на опалювальний період 2009-2010
років та яким було відмовлено в наданні субсидії по
причині того, що обов’язковий платіж перевищує
вартість послуги, можуть
повторно перевірити своє
право на її призначення в
разі зміни (збільшення)
тарифу наданої послуги.
При зверненні подається
новий пакет документів.

Соціальний захист
малозабезпечених
сімей
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обов'язками по утриманню.
Допомога призначається тим сім'ям, які з
поважних або незалежних
причин мають середньомісячний дохід, нижчий від
встановленого законодавством прожиткового мінімуму для сім'ї. Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим
мінімумом для сім'ї та їх
середньомісячним сукупним доходом, але не може
бути більшим ніж 75 % прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум
для сім'ї – це визначена для
кожної сім'ї залежно від її
складу сума прожиткових
мінімумів, розрахованих та
затверджених відповідно до
Закону України "Про прожитковий мінімум" для
осіб, які відносяться до
основних соціальних і
демографічних груп населення.
Призначення допомоги
здійснює управління праці
та соціального захисту насе-

лення за місцем проживання сім'ї на підставі заяви,
довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно
осіб, які входять до складу
сім'ї, довідки про наявність
земельної ділянки, довідки
про доходи та в разі
необхідності інші індивідуальні документи.
З метою стимулювання
сімї до самозабезпечення
соціальна допомога може
бути зменшена до 50% її
розміру у випадку невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.
Прийом
документів
здійснюється через
громадську приймальню управління праці з попереднім
записом на прийом. В громадській приймальні працює телефон: 2-08-80.
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Діти! Діти! Я сніжок
Застелив увесь лужок.
Швидко з хати вилітайте –
Бабу снігову качайте.

Принесіть на ніс морквинку,
Пташкам хліба четвертинку,
Палки й відра прилаштуйте,
Біля неї потанцюйте.
Бо вже скоро й сонце ясне
Принесе весну прекрасну,
Заквітчає землю цвітом.
Швидко з хати знову діти!
Хто
Хто
Хто
Хто

в лісочок за грибами,
в гайочок за квітками,
візьме полоть сапичку,
купатися на річку.

І цвіте все, і радіє…
Літечко нам гречку сіє,
Щоб і каша й огірочки,
Щоб росли сини і дочки.
Осінь! В школу вже пора,
Підросла як дітвора.
І радіють мами й тата,
Що змужніли їх малята.
Все в природі повториться,
Станете ви гарно вчиться,
Потім гарно працювати,
Порадіють тато й мати.
А коли прийде година,
Порадіє й Україна,
Що ви гідними зросли
І її не підвели.
Все повториться спочатку –
Виростуть у вас малятка.
Знову прилетить сніжок,
І застелить він лужок.
Галина КОВТУН.

ДИВО

Найкрасивішою
валютою у світі
визнана гривня

До такого висновку дійшли швейцарські
фінансисти під час щорічного
Відповідно до Закону
засідання
комісії з естетики МіжнародУкраїни "Про державну
ного Фінансового Банку (ІFВ).
соціальну допомогу малозаЕксперти розглянули понад 50 найбезпеченим сім'ям" об'єкпопулярніших валют у світі. Критерії
том права на державну допомогу є не конкретна особа, а
конкурсу містили в собі не тільки естесім'я – тобто одинока особа
тичне оформлення грошових знаків,
чи кілька осіб, які прожиїхню платоспроможність і банківське
Вікторія ВИПНА,
вають разом і (або) об'єдзабезпечення, але й історичне значеннані законними правами та
в.о. начальника УПСЗН. ня зображень на валюті (особистості
та архітектурні споруди).
НАША ДОВІДКА. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 листопада 2009
Цікаво, що фахівці перевіряли
року становить 701 гривня, з 1 січня 2010 року - 825 гривень, з 1 квітня - 839 гривень, з 1 липня - 843 гривень,
гроші
навіть на міцність. Як виявилося,
з 1 жовтня - 861 гривні, з 1 грудня - 875 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демогранайчастіше
не витримували експерифічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 листопада 2009 року - 632 гривень, з 1 січня 2010 року
менту
і
рвалися
канадські долари.
- 755 гривень, з 1 квітня - 767 гривень, з 1 липня - 771 гривні, з 1 жовтня - 787 гривень, з 1 грудня - 799 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 листопада 2009 року - 776 гривень, з 1 січня 2010 року - 901 гривні, з 1 Також тендітною валютою виявився
квітня - 917 гривень, з 1 липня - 921 гривні, з 1 жовтня - 941 гривні, з 1 грудня - 957 гривень; працездатних осіб: з англійський фунт стерлінгів і латвій1 листопада 2009 року - 744 гривень, з 1 січня 2010 року - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривень, з 1 липня - 888 ський лат. До п'ятірки найкрасивіших
гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 листопада увійшли також: австралійський долар,
2009 року - 573 гривень, з 1 січня 2010 року - 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня - 709 гривень, з 1 жов- євро, болгарський лев, американський
тня - 723 гривень, з 1 грудня - 734 гривень.
долар.
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ПРИВАТНІ
ОГОЛОШЕННЯ

ТА К С І Ц ІЛ О Д О Б О В О
ТЕ Л . 2-22-83

БУДИНКИ

Сергій (097) 556-51-05 Леонід (097) 182-67-90
Андрій (096) 758-05-63 Геннадій (067) 986-34-68

ЗАПЧАСТИНИ

КУПЛЮ
будинок (в напрямку руху електрички
від Миронівки до Шевченково), з
приватиз. земл діл. До 5000 грн. Т. (044)
63-708-30, (067) 738-49-67.
ПРОДАМ
ТЕРМІНОВО будинок,
вул.Жуковського,51, сарай, погріб,
невеликий огород, близько річка. 7500
у.о., торг. Т. (067) 164-61-15, (096) 49222-17.
частину будинку, вул.Слов'янська,
вул.газ. Т. (067) 139-61-59.
будинок, вул.Карла Маркса,18, усі
надвір. спор., вул. газ. 11500 у.о., торг. Т.
2-14-20, (067) 944-51-56.
будинок, вул.1Травня,269, газиф., усі
надв.спор., зем.діл. 20 сот. 17000 у.о. Т.
2-36-51, (093) 059-14-56.

КВАРТИРИ
ПРОДАМ
квартира 4-кімн., 3 пов., (р-н залізн.
вокзалу). Т. 2-11-88, (093) 589-98-24.
ЗДАМ
1-кімн. квартиру в м.Городище
(центр). Т. (096) 277-78-64.
ОБМІНЯЮ
1-кімн. квартира = квартира або
будинок, 1-кімн. кв. в м.Біла Церква, заг.
пл. 35,3 кв.м. - на 1-кімн. кв. або
нестарий газифік. будинок у м.Городищі
(бажано в р-ні залізн. вокзалу), з
доплатою. Т. 0 (4463) 7-08-30, (067) 73869-47.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
МОСКВИЧ 2140, 77 р.в., в добр.стані.
Т. (096) 380-68-33.
ВАЗ-21063, 93 р.в., в добр.стані. Т. 0
(67) 472-86-86.
ГАЗ-69, з причепом. 5000 грн. Т. (097)
506-50-56.
трактор ЮМЗ-6, 92 р.в., добр.стан. Т.
(096) 340-54-96.

БІЛЬЯРД-КАФЕ
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ПРОДАМ
двигун ВАЗ-21091, 95 р.в., об'єм 1,1.
1000 грн. Т. (096) 250-47-57.

ОБЛАДНАННЯ
ПРОДАМ
апарат зварювальний, однофазний.
500 грн. Т. (098) 250-56-32.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ПРОДАМ
віконний блок, новий, 1,2х0,8 см;
лутка дубова, подвійні рами соснові з
квартирками. Т. 2-30-03.

МЕБЛІ
ПРОДАМ
столи обідні, поліровані, 2 шт.; шафа
- 200 грн., сервант - 100 грн. Т. 2-36-84,
(096) 463-50-70, (067) 850-25-29.
ліжко дитяче дерев., колиска,
поличка, з балдахіном, матрац, ковдра.
750 грн. Т. (096) 311-37-07, (096) 311-3708, (063) 870-77-11.

РІЗНЕ
КУПЛЮ
пожежний рукав. Т. (097) 584-13-49.
технічне срібло. Т. (097) 258-68-35.
ПРОДАМ
сіно лугове. Т. 2-30-03 (після 17.00).
найсвіжіші гриби гливи (рос. –
«вешенка), від виробника, тюкована
солома. ПП Лисенко В.В., м. Городище
(критий ринок). Тел. 2-44-70, (097) 56943-67, (097) 449-33-04.

РОБОТА
ВАТ «Городищенський маслозавод»
запрошує на роботу лаборантів (2
особи), інженера по охороні праці,
машиніста аміачно-холодильних
установок. Вимоги: вік до 40 років,
житель м.Городище. Т. 2-25-82, 0 (95)

М+

274-97-75.
ПП у м.Городище запрошує на постійну
роботу зварювальника (з автомобілів)
зі стажем роботи, жителя м.Городища. Т.
0 (98) 407-89-12.
ПП у м.Городище запрошує на постійну
роботу газоелектрозварника. Т. 0 (67)
470-42-22.
ПП у м.Городище запрошує на роботу
столяра, робітника на пилораму. Т. 221-78, 0 (97) 355-48-41.
ПП потрібні різноробочі. Т. 2-07-80, 0
(67) 406-50-78.
Пропонуємо роботу на вигідних
умовах. Т. 2-15-20, 0 (97) 419-54-77, 0
(93) 732-68-37.
ПП у м. Городище запрошує на роботу
продавця непродовольчої продукції.
Т. 0 (98) 299-80-57.

ПОСЛУГИ
Встановлення насосних станцій,
укладка тротуарної плитки, обшивка
вагонкою, сайдингом. Якість
гарантуємо. Т. (097) 995-32-11.
Догляну одиноку людину похилого віку,
з умовою проживання однією сім'єю і
подальшим оформленням будинку. Т. 210-86, (098) 403-23-38.
Роботи з утеплення будинків,
захисту від плісняви, конденсату,
промерзання стін та труб теплоізоляційним покриттям
«керамоізол». Т. (096) 230-86-46.
Розпиловка дров, обрізка дерев
бензопилою. Т. 2-47-67, (097) 571-71-83.

ТВАРИНИ
Фермерське господарство «Надія»
продає поросні свинки породи велика
біла і червоно поясні, 35 грн./кг, а
також послуги по паруванню ваших
свинок. Т. (096) 377-04-87.
Медичні п’явки. Тел. 2-09-60, (096)
944-83-47, (063) 335-15-43.

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ

МАГАЗИН «М'ЯСО»
за адресою: вул. Миру, 66
(колишній «Гарячий хліб»).
В асортименті:
- яловичина,

Відпочинок
для всієї родини
з 12.00 до 24.00 год.вул.
Героїв Чорнобиля, 17
(біля старої поліклініки)

- курятина,
- свинина,
- копченості,
- напівфабрикати.

Замовлення за тел.

Приймаємо м'ясо від населення.

(097) 022-93-67

Тел. 2-01-04, (097) 278-26-02

З ВІДОМОСТІ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
ЗА СПОЖИТІ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

ГОРОДИЩЕ
У грудні відбулося два
пленарних засідання 33 сесії
та 34 сесія міської ради. Переважну більшість порядку денного становили земельні питання,
пов’язані з безоплатним оформленням державних актів.
КП «Комунальник» повідомляє, що вивезення твердих побутових відходів від
багатоквартирних будинків
буде здійснюватись не 1-го, а
2-го січня 2010 року.
Приватних підприємців,
юридичних осіб, які орендують земельні ділянки в
адмінмежах м. Городища
запрошуємо звернутись у бухгалтерію міської ради для
звірки. Телефон для довідок 203-11.
Городищенська міська
рада оголошує продаж на
конкурсних засадах відкритої грузової платформи площею 1188 кв. м. за адресою:
вул. Героїв Чорнобиля, 52.
Заявки на участь у конкурсі приймаються протягом
місяця з дня опублікування оголошення. Тел. Для довідок 241-27.
Городищенська районна
державна адміністрація рекомендує передплатити на 2010
рік бюлетень «Офіційний
вісник Президента України»,
який забезпечує правовою
інформацією органи державної влади, підприємства, установи, організації, громадян
України.
Для запобігання пошкодженню кабельних ліній зв’язку,
для забезпечення безперебійної дії засобів зв’язку і телебачення та вчасної передачі
інформації з виборчих дільниць на період виборів Президента України просимо не проводити будь-які земельні
роботи поблизу охоронних зон
кабельних ліній зв’язку з 15.01
по 24.01.2010 р.
Філія «Городищенський
райавтодор» пропонує послуги
з перевезення вантажів автомобілями КРАЗ, КАМАЗ,
МАЗ, а також виконання
робіт автокраном вантажопід'ємністю 6,3 т., бульдозером Т-150 та автогрейдером.
Довідки за телефонами: 2-2286, 2-00-17.

КП «КОМУНАЛЬНИК»
þ Приймає колективні заявки
від жителів міста на вивезення
сміття. Вартість послуг згідно з
діючим тарифом.
Вивезення сміття після проведених суботників на вулицях
міста – безкоштовно.
þ Надає послуги з розпиловки
деревини різних порід
þ Надає послуги жителям м.
Городища з вивезення нечистот та
прочистки каналізаційних труб.
þ Надає ритуальні послуги:
машина з покривалом, найдешевші в
районі труни, ведучий ритуального
обряду. Недорого.
þ
Реалізовує
будинкові
номерні знаки емальовані вартістю 5
грн.
Звертатись за адресою:
вул. Героїв Чорнобиля, 22А.
Довідки
за телефоном 2-20-63.

ГОРОДИЩЕ

№12 (40)

(Закінчення. Початок на 8-й стор.)
19 січня
БОГОЯВЛЕННЯ ГО СПОДНЄ.
ВОДОХРЕЩЕ – завершальне велике
свято різдвяно-новорічного циклу.
Біблійна легенда розповідає, що коли Ісус
Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшовши
на берег, він почув з небес голос БогаОтця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на
Нього зійшов Святий Дух в образі голуба.
Звідси ще одна назва свята – Богоявлення.
Православні та греко-католики вважають,
що саме це свято засвідчує таїнство Святої
Трійці. Адже в цей день, за християнським
вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях:
Бог-Отець – у голосі, Син Божий – у плоті,
Дух Святий – у вигляді голуба.
Вважається, що на Водохреще, з
опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом
року, лікуючи тілесні й духовні хвороби.
Цього дня у всіх містах і селах, де є церкви,
святять воду. Віддавна посвячену на
Водохреще воду в народі вважають
своєрідним спасінням від багатьох недуг.
Цією свяченою водою починається трапеза. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Водохрещенська вода не псується, не має запаху і
може зберігатися протягом року. Таїнство
Водохрещення заповідане Самим Христом: «Йдіть, навчіть всі народи, хрестячи
їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа».
Заповідь Христа містить у собі основні елементи чинопослідування таїнства: попереднє навчання («оголошення»), без якого
віра не буде свідомою, занурення у воду і
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НАШ КАЛЕНДАР
формулу «в ім'я Отця і Сина і Святого
Духа». У релігійній літературі описаний
випадок Водохрещення людини не водою,
а піском: подорожні перебували в глибині
пустелі і їм загрожувала смерть, а води
поблизу не було. У деяких випадках можна
хреститися і самим бажанням (тобто подумки), і кров’ю мученицької смерті за віру.
За давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася просто неба на
берегах річок, озер. Ще напередодні Йордану з льоду вирубували великий хрест
(«Йордан») і ставили його поруч з ополонкою. Скульптурне зображення хреста встановлювали вертикально й нерідко обливали буряковим квасом, від чого воно набирало червоного забарвлення. Також прикрашали хрест барвінком і гілками сосни.
У давнину в день водосвяття в селах і
містах влаштовували багатолюдні хресні
ходи до річки. Крім ікон і церковних
хорогв, учасники процесій несли запалені
«трійці» – три свічки, перевиті зіллям
васильків, чебрецю та інших квіток. Коли
священник занурював у ополонку хрест,
хлопці випускали в небо голубів, прикрашених різнокольоровими паперовими
стрічками. Це символізувало Духа Божого,
що сходить під час водосвяття на Христа.
Чоловіки стріляли з рушниць, щоб відігнати від села нечисту силу, яка в цей момент,
за народними повір’ями, вистрибувала з
води і переселялася на суху вербу.
Після Водохреща починався новий

весільний сезон, який тривав до Великого
посту. Це був час веселощів і дозвілля.
Молодь збиралася на вечорниці, сім'ї влаштовували складчини та ходили один до
одного в гості. Закінчення зимових святок
знаменувало половину зими, починалися
приготування до весни, бо «тріщи, не
тріщи, а вже минули Водохрещі!».
На водохреще закінчувався обряд колядування. До цього свята є спеціальні
колядки, у яких господарів вітали «із Йорданом, і з водицею, і з царицею, з усім
домом, з усім добром».
Там на річці, на Йордані,
Там Василько коня напуває.
Коня напуває, личко умиває,
Там його сестричка рушничок тримає.
Тримай, тримай, люба сестронько,
Як я поїду в чужу сторононьку.
Як я поїду в чужу сторононьку,
Куплю тобі сестричко,
в’язану хустоньку.
20 січня
ДЕНЬ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
150 років від дня народження Івана
ЗБУРИ (1860-1940), українського поета
22 січня
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

75 років від дня народження Олександра МЕНЯ (1935-1990), видатного
православного проповідника та богослова
25 січня
ДЕНЬ ТЕТЯНИ
26 січня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИТНИКА
27 січня
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ
220 років від дня народження Петра
ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО (17901865), українського поета, перекладача,
педагога, культурно-громадського діяча,
літературознавця
150 років тому (1860) вийшов з друку
повний «Кобзар» Т. Шевченка за кошти
нашого відомого мецената Платона Симиренка.
29 січня
150 років від дня народження Антона
ЧЕХОВА (1860-1904), російського письменника: Їхати з дружиною у Париж – все
одно, що їхати в Тулу зі своїм самоваром.
30 січня
110 років від дня народження Ісаака
ДУНАЄВСЬКОГО (1900-1955), російського і українського композитора
80 років від дня народження Всеволода НЕСТАЙКА (1930), українського
письменника, драматурга, журналіста.

АНЕКДОТИ
JJJ
– Оце так! У п’ятницю ми
так чудово відзначили
Новий рік, а сьогодні зранку
ніякого похмілля! – радів
Микола.
Він і не підозрював, що
була вже середа…
JJJ
Розумного, ніжного, доброго, щедрого, непитущого
чоловіка хотілося б один раз
просто побачити.

– Ну і що ж ви, сусіде,
вирішили щодо Нового
року?
– Ми вирішили – нехай
настає.
JJJ
Київ. Стоїть чоловік у
заторі. До авто хтось підходить і стукає у вікно. Той
опускає скло і запитує:
– Шо нада?
–Розумієте, терористи
захопили Верховну Раду
разом з депутатами у заручники і вимагають викуп 10
мільйонів доларів, в іншому
випадку вони заллють їх бензином і підпалять. Ми вирішили пройтися по машинах, хто скільки дасть.
– Ну… Я – літрів 5 можу
дати.
JJJ
Що таке максимум
інформації при мінімумі витрат?
– Міні-спідниця!
JJJ
– Куме, а ви віддали б
для Батьківщини мільйон
гривень?
– Віддав би! Присягаюсь!
– А свиню для народного
блага віддасте?
– Ні, не віддам. Бо вона у
мене таки є.

будь ласка, відпустіть Снігуроньку, ви її не так зрозуміли.
Ваш Дід Мороз.
JJJ
Дзвінок у двері. До
кімнати увалюється п’яний
Дід Мороз із трьома міцними
Снігуроньками. Господарі з
подивом:
– О! Який тепер у Діда
Мороза поважний супровід!
Снігуроньки:
– А ти спробуй самотужки потягати на горбу цього
алкаша після десятої адреси!

JJJ
Якщо ви до Нового року
не встигаєте прибрати у квартирі, можете попросити зроJJJ
бити це чоловіка в рахунок 8
Загін
озброєних
до зубів
Березня.
свиней підходить до села.
Командир запитує чоловіка:
JJJ
– Хохли у селі є?
Розмовляють двоє:
– Моя дружина пішла від
мене до мого найкращого друга.
– Як? Адже твій найкращий друг – це я!
– Тепер він.
JJJ
Буратіно відвідував татуся Карло тільки влітку. Взимку побоювався – татусеві частенько не вистачало дров.
JJJ
Яка різниця між чоловіком і дитиною? В принципі
ніякої, але дитину можна
залишити наодинці з нянькою.
JJJ
Висять два кажани вниз
головою. Один запитує іншого:
– Який день був найжахливішим у твоєму житті?
– Той день, коли в мене
була діарея…

JJJ
– А мій чоловік такий
золотий. Ну просто скарб.
– Не радій, твоїх там
лише 25 %.

JJJ
Тропічна країна. Туристи сідають у довгу пірогу для
прогулянки по річці. Гід
говорить гребцеві:
– Слухай, я не можу на
весь човен кричати. Я буду
для передніх розповідати, а
ти все одно посередині
сидиш, так повторюй мої
JJJ
слова для тих, хто позаду.
Попелюшка:
Отримаєш чайові.
– Туфелька мені
Попливли. Гід розповпідійшла. Коли весіідає:
лля?
– Зараз ми пропливаємо
Принц:
повз типове селище. Дахи
– Це був півфінал. прикрашені пальмовим лисЗараз будемо міряти тям …
бюстгальтер!
Човняр: – Зараз ми пропливаємо… дахи… пальмовим листям…
JJJ
Гід:
Дорогі учасники вчорашнього Новорічного
– А зараз ми опинилися у
свята! Ті, хто отримав типовому тропічному лісі.
два і більше подарунків, Ви бачите банани, ліани, баопрошу повернути хоча б баби…
мішок, шубу і бороду. І,

– … у типовому тропічному лісі… ліани, баобаби…
Гід:
– Удалині ви можете роздивитися типового місцевого
жителя, який…
Раптом гід придивляється і бачить, що цей місцевий житель займається
коханням з якоюсь красунею
під баобабом.
Гід:
– … е-е-е-е, місцевого
жителя, який, схоже, катається на велосипеді.
Човняр:
– Ви можете роздивитися
типового місцевого жителя,
який… (придивляється)…
блін, та це ж мій велосипед!
JJJ
– Що пив на Новий рік?
– Здогадайся сам: назва з
двох тварин.
– Конь-як?.. І багато
випив?
– А ти поміняй тварин
місцями.
JJJ
Із розмови двох приятелів:
– Михайле, сьогодні мені
наснився жахливий сон!
Софі Лоррен, Демі Мур, Клаудіа Шиффер і моя Люся
билися за мене!
– І де ж тут жахіття?
– Перемогла Люся!
JJJ
31 грудня. Звичайна
сім'я, замучена фінансовими
проблемами, готується до
зустрічі Нового року. Діти –
біля ялинки, мати – на
кухні. Батько знімає зі стіни
рушницю, виходить на
ганок, кілька разів стріляє у
повітря, заходить у будинок
і голосно оголошує:
– Діти, я тільки що
застрелив Діда Мороза. Подарунків не буде.
JJJ
Лист до Діда Мороза:
«Пишу тобі листа – принеси
мені будь ласка, під ялинку
холодний кефірчик!»
JJJ
– Тоді, у ту новорічну
ніч, 6 років тому, - розповідає співробітниця фірми
своїй подрузі, – шеф попросив мене зберегти виробничу
таємницю!
– І?
– У вересні вона вже піде
у школу!

JJJ
–Якби батько у дитинстві
мені не показував прийомів
вуличної бійки – мені учора
відбили б мозок! А так просто по порожній коробці
постукали!
JJJ
– Пап, а пап, а куди літачок летить?
– По пиво, напевне…
– Пап, а машинка, що
везе?
– Пап, а пап, а що ти заладив – пиво та пиво?!
– Та похмілля у мене,
донечко…
JJJ
Котиться по дорозі Колобок, а назустріч йому Заєць.
– Колобок-Колобок, –
говорить Заєць, – я тебе з’їм.
– Е, ні! – відповідає Колобок. – Це я тебе з’їм.
І з'їв.
Ось так і з'явився перший пиріжок з м’ясом.
JJJ
Один хлопець, єдиний
син багатого хворобливого
батька, став планувати майбутнє коли батько помре. Він
вирішив, що йому час одружуватись, – господарство ж
буде великим. На зустрічі
акціонерів він обалдів від
однієї гарної дівчини і підвалив до неї: – Леді, напевно я
здаюсь вам простим мужиком, але я майбутній спадкоємець 65 млн. доларів.
Дівчина зацікавилась і взяла
його візитку.
Через 3 дні вона стала
його мачухою.
Висновок: у фінансовому
плануванні жінки розбираються краще за чоловіків.
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НАШ КАЛЕНДАР
Будь-який календар – сонячний чи місячний, юліанський чи
григоріанський – має безліч вад. Нам відомо, що в одному метрі
міститься 100 сантиметрів, у кілограмі – 1000 грамів, а в годині –
60 хвилин. Однак, чи можемо ми з подібною впевненістю сказати
те ж саме про календарний місяць? Скільки днів він містить –
28, 29, 30 чи 31? А квартал? А півріччя? А рік, нарешті? Сюди ж
можна додати ще й неузгодженість чисел місяців з днями тижня.
Скажімо, третє число місяця – який має бути день – четвер чи
неділя? Який завгодно!
Питання реформи календаря і введення такого літочислення, яке було б позбавлене подібних недоліків, обговорюється з
XIX століття. В одному з найпридатніших проектів всесвітнього

календаря запропоновано варіант, при якому рік складатиметься з 364 днів. Така кількість дасть можливість поділити рік на 4
квартали по 91 день у кожному чи по 13 повних тижнів у кварталі. При цьому кожен з днів кварталу припадатиме на один і той
самий день тижня. Для узгодження подібного календаря з тропічним роком потрібно було б додавати наприкінці кожного року
один день – День миру, який би не мав ні числа, ні дня тижня. А
раз на чотири роки наприкінці червня додавати ще один день –
День високосного року – на тих самих умовах.
Понад ста років всесвітній календар так і не було введено, не
дивлячись на намагання Організації Об'єднаних Націй. На
заваді ставали складні політичні та економічні відносини між
державами. Однак часи змінюються, приходить взаємопорозуміння і, хто знає, може згодом ми будемо жити саме за таким
літочисленням?

ми. Православна церква святкує його 7 січня
(25 грудня за старим стилем), а католицька –
25 грудня за новим стилем. У Х ст. на Русі
2 січня
запроваджено християнство, відтоді свято
130 років від дня народження Василя Різдва Христового стало невід’ємною частиДЕГТЯРЬОВА (1880-1949), конструктора ною нашого життя. Зранку вся родина йшла
стрілецької зброї
до церкви на святкове служіння, присвячене
90 років від дня народження Айзека спогадам про народження Ісуса Христа.
АЗІМОВА (1920-1992), американського пись- Повертаючись із церкви, люди радо віталися:
менника-фантаста, вченого: Чи намагаюсь я «Христос народився! Славіте його!» Або: «Зі
знайти бога? Бог розумніший за мене. Нехай святим Різдвом будьте здорові!»
спробує знайти мене сам.
З початку Різдва вже можна було вживати
скоромне. Власне, до цього свята в кожному
6 січня
господарстві кололи свиней, щоб наготувати
СВЯТВЕЧІР. БАГАТА КУТЯ. За різноманітних м’ясних страв. За правило
повір'ям, Святий вечір – це вечеря, на якій за було приходити один до одного в гості. Щопстолом збиралася вся родина, а також були равда, до обіду намагалися не відвідувати
присутні душі всіх померлих родичів. Тому сусідів, особливо це стосувалося жіночої
їсти треба було мовчки, в урочистих розду- статі. Якщо жінка чи дівчина першою заходимах. Після вечері старші діти розносили час- ли в хату, то неодмінно «приносили лихо», а
тину страв та кутю дідові й бабі, а також тому, запримітивши небажаних гостей, зачибідним родинам. А вже після третьої години няли двері. Коли ж оселю до обіду відвідував
ночі можна було колядувати:
хлопець або чоловік, то його намагалися
Нова радість стала, яка не бувала:
почастувати. Відтак по полудню старші люди
(2) Над вертепом звізда ясна у весь світ збиралися в гурти, а молодь починала колядузасіяла.
вати. Різдвяні колядницькі ватаги споряджали
Де Христос родився, з Діви воплотився,
переважно парубки. Вони заздалегідь вибира(2) Як чоловік пеленами убого повився.
ли ватага, себто керівника, «міхоношу», «коПастушки з ягнятком перед тим дитят- зу», «пастуха з пугою» тощо. «Козу» вдягали
ком
у вивернутий назовні вовною кожух, прилаш(2) На колінці припадають, Царя-бога вих- товували солом’яні роги, хвіст і дзвіночок на
валяють.
шию. Подекуди у ватазі були «циган»,
Ой ти Царю, Царю, Небесний Владарю,
«лікар», «єврей», «смерть з косою» тощо.
(2) Даруй літа щасливії цему дому й госпо- Обов’язковим атрибутом мала бути рухома
дарю.
зірка, яку постійно носив ватаг («Береза»).
Даруй господарю, даруй господині,
(2) Даруй літа щасливії нашій славній
8 січня
Україні!
100 років від дня народження Галини
Ісус Христос народився від пресвятої Діви УЛАНОВОЇ (1910-1998), російської артисМарії в іудейському місті Віфлеємі. А перед тки балету
цим праведний Йосиф, побачивши, що Діва
75 років від дня народження Василя
Марія чекає на дитину, вирішив, що вона пору- СИМОНЕНКА (1935-1963), українського
шила обітницю непорочності. У великому поета, як журналіст він бував у відрядженні у
сум’ятті праведний старець говорив: «Як це м. Городищі.
могло статися? Адже я не пізнав її і навіть подумки не згрішив проти неї, а вона вагітна. Як
9 січня
же це сталося?» І Йосиф вирішив таємно
120 років від дня народження Карела
відпустити Марію, хай іде, куди хоче. Тільки ЧАПЕКА (1890-1938), чеського письменнивін про це подумав, як явився йому ангел уві ка: Одна з найбільших бід цивілізації – вчений
сні зі словами: «Йосифе, сине Давидів, не дурень.
бійся прийняти Марію – дружину твою». Тоді
римський імператор Август, під владою якого
13 січня
перебувала Іудея, оголосив перепис усього
ЩЕДРА КУТЯ. За християнською транаселення: кожен мав записатися у тому місці, дицією, в останній день старого року церква
де народився. Тож Йосиф і Марія вирушили з поминає Преподобну Меланію Римлянку. У
Лазарету до Віфлеєма. Коли вони були вже народі – це свято Меланки, Щедрий вечір. Премайже на місці, Діві Марії настав час народ- подобна Меланія Римлянка народилася у хрисжувати. Як не шукав чоловік місце для тиянській родині. Її багаті й знатні батьки вваночівлі, все даремно. Тож подружжя знайшло жали доньку спадкоємицею й продовжувачпритулок лише в печері за містом, яка слугу- кою роду. У чотирнадцять років Меланію
вала пристанищем для худоби. Саме там Діва проти її волі віддали заміж за знатного юнака
опівночі самотужки в молитвах і народила Апініана. На палкі прохання дівчини жити з
Богонемовля. Сама сповила і поклала в ясла.
нею в непорочності Апініан відповів: «Коли
Першим про те, що сталося, дізналися пас- матимемо двох дітей, спадкоємців нашого
тухи, що неподалік пасли свою худобу. Перед майна, тоді разом відречемось від світу». Але
ними явився ангел зі словами: «Я повідаю вам двох народжених дітей забрав до себе Госвелику радість, яка буде не тільки для вас, а й подь. Після цього Меланія з Апініаном залидля всіх людей: нині народився в місті Дави- шили Рим, і для них почалося нове життя,
довому Спаситель, який є Христос Господь.»
цілковито присвячене служінню Богу.
На небі засяяла Віфлеємська зірка. Апініану було в той час 24 роки, а Меланії –
Орієнтуючись на неї, до Марії та Йосифа при- 20. вони почали відвідувати хворих, допомайшли три волхви (мудреці) й принесли гати бідним. Їхнім коштом було збудовано
новонародженому Богу подарунки: золото, багато храмів та лікарень. За народними віруладан і смирно. Золото символізувало царську ваннями, вечір і ніч напередодні Нового року
владу, ладан – Божу волю, смирно – долю про- були сповнені магічної сили: рослини в цей
рока. До речі, саме з тих давніх часів сягає тра- час розуміють людську мову, а тварини
диція виготовляти віфлеємську зірку та при- можуть розмовляти й поскаржитися Богові на
крашати нею новорічну ялинку.
господарів, якщо ті погано з ними обходяться.
Довідавшись про народження Христа, цар Саме тому в цей день худобу доглядають дуже
Іудеї Ірод наказав убити всіх немовлят у віці ретельно, добре годують, чистять, пестять.
до двох років, та Христос був врятований від Вечір напередодні Нового року називають
смерті. Йосиф був змушений тікати з сім'єю в Щедрим. Наші далекі пращури вірили, що в
Єгипет, і перебували вони там до скінчення цю ніч Щедрий Бог сходить з неба на ниви, у
панування Ірода.
хати, в господарство, до худоби. Під час Щедрої вечері накривають багатий стіл, на якому
7 січня
переважають м’ясні страви: печеня, смажене
РІЗДВО ХРИСТОВЕ. Від цієї дати весь м'ясо, ковбаси, млинці з салом, пироги, варехристиянський світ веде своє літочислення. ники з сиром.
Усі християни вірують, що Ісус Христос був
З настанням сутінок по селу ходили ватаги
посланим Богом-Отцем на землю задля спо- ряджених щедрувальників з музиками. Вони
кутування гріхів і спасіння людства (Ісус у наряджалися в костюми Меланки, Василя,
перекладі з єврейської означає «спасіння»). кози, діда з бабою, цигана, ведмедя, журавля,
Старозавітні пророки провістили місце й час кота… Меланкою був парубок у латаній
народження Спасителя світу: 5508 рік від спідниці, старій хустці, брови й очі у нього
сотворіння світу.
були підведені сажею, обличчя вибілене крейАле протягом перших сторіч християни не дою, щіки та вуста пофарбовані червоним
мали окремого свята Різдва Христового. Ймо- буряком або калиною. Примовляли: “Ой, госвірно, це було пов’язано із впливом юдаїзму: подар, господарочку, Пусти в хату Меланочзгідно з юдейським віровченням народження ку, Меланочка чисто ходить, Нічого в хаті не
людини – «початок скорботи і хвороб». Лише пошкодить. Як пошкодить, то помиє, Їсти
після того як у християнські громади ввійшли зварить та й накриє. Добрий вечір!”
греки, під впливом їхніх звичаїв почалося
святкування й Різдва Христового.
14 січня
Розбіжність у святкуванні Різдва західниНОВИЙ РІК ЗА СТАРИМ СТИЛЕМ.
ми й східними церквами викликана тим, що Так вже історично склалося, що в Україні
вони використовують різні календарні систе- Новий рік святкують двічі. Ця незвична для
1 січня
НОВОРІЧНЕ СВЯТО

ГОРОДИЩЕ

більшості країн світу традиція виникла
порівняно недавно: 1918 року більшовицька
влада здійснила реформу, замінивши юліанський календар григоріанським, у результаті
чого після 31 січня 1918 р. слідувало 14 лютого 1918-го. Російська православна церква,
мабуть на знак протесту, рішуче відмовилася
переходити на новий стиль. За церковним
календарем, 14 січня, тобто на восьму добу
після народження у Віфлеємі немовлятка,
Сина Божого назвали Ісусом. Крім того, цього
дня віруючі вшановують пам'ять одного зі
«стовпів» східного християнства – святого
Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, якого вважають покровителем
землеробства. Саме тому основним обрядом
цього дня було засівання осель збіжжям з
відповідними примовляннями.
Цей звичай сягає коріннями у прадавні
часи, коли наші слов'янські предки навесні
відзначали новий рік. Це було землеробське
свято пробудження природи. Тому сьогодні у
зимових щедрівках часто трапляється образ
весняної ластівки. Після прийняття християнства новий рік «перекочував» у вересень. У
результаті таких переміщень обряди й вірування накладались одне на одне, втрачаючи
прив'язку до конкретної пори року, через що і
вийшло таке калейдоскопічне й незвичайне
чи то язичницьке, чи то християнське свято –
Старий Новий рік.
Обряд засівання – один із небагатьох, що
дійшов до нас від давніх слов'ян-язичників. У
перший день нового року чоловіки, а частіше
хлопчики ходили від хати до хати, засіваючи
зерна й бажаючи господарям щастя, здоров'я,
щедрого врожаю, добробуту. Дівчата і жінки
засівати не ходили. Засівали колись обов'язково зерном жита, пізніше почали використовувати і пшеничні зерна. Засівальників приймали як бажаних гостей, їх запрошували до господи й садовили за стіл, кажучи: «Щоб добре
все сідало». Там, де були незаміжні дівчата,
говорили: «Щоб свати сідали».
Сиплю на Вас Жито, щоб довго Вам
жити,
Ще й Пшеницю Яру, щоб горя не знали.
Сиплю на Вас Просо, щоб мирно жилося,
Сиплю й Овес, щоб Вами гордився
Рід увесь,
На Щастя, на Здоров'я!
У деяких місцевостях перший засівальник
повинен був обмолотити макогоном сніп
жита, що стояв на покутті від Різдва. Це зерно
давали курям, щоб краще неслися, або домішували його до посівного зерна. По тому, як
кури їли засіяне збіжжя, ворожили про майбутню врожайність ниви. Після закінчення
всіх обрядових дій господарі пригощали
засівальників яблуками, бубликами, пиріжками га іншими ласощами, а часто давали й
дрібні гроші. Для дітей це була велика радість.
Вранці 14 січня господиня брала сміття,
яке не виносилося з хати від Різдва до Нового
року («щоб не винести з ним і своєї долі»),
підсипала ним дерева у садку, які обв'язувала
солом'яним перевеслом, і при цьому примовляла: «Я тебе підсипаю, підв'язую і приказую,
щоб ти родило і дітей кормило!» Фруктові
дерева, які не давали врожаю, хазяїн «лякав»,
замахуючись сокирою: «Не будеш родить –
буду рубить!» Діти або хазяйка, сховавшись за
деревом, відповідали: «не рубай мене, дам
тобі гарний врожай!»
Д Е Н Ь С ВЯ Т И Т Е Л Я ВАС И Л Я
ВЕЛИКОГО
110 років від дня народження Олександра КОВІНЬКИ (1900-1985), українського
письменника
15 січня
160 років від дня народження Софії
КОВАЛЕВСЬКОЇ (1850-1891), російського
математика, письменниці, публіцистки
17 січня
85 років від дня народження Уляни
КРАВЕЦЬ (1925), учасника бойових дій у
Великій Вітчизняній війні, жительки міста
Городища
18 січня
С В Я Т В Е Ч І Р В О Д ОХ Р Е С Н И Й .
ГОЛОДНА КУТЯ. Увесь цей день віруючі
люди нічого не їдять – постують. Вечеряти
сідають, коли засяє вечірня зоря. На вечерю
подають пісні страви: смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та
узвар. Після вечері всі кладуть свої ложки в
одну миску, а зверху – хлібину, «щоб хліб
родився».
(Закінчення читайте на 7-й стор.)
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Зам. №

Відразу кілька ювілеїв
відзначила Михайлівська церква
у 2009 році. По-перше, храму
виповнилося 165 років. Церква
була збудована у 1844 році коштом тодішнього власника Мошногородищенського маєтку
світлійшого князя Михайла
Воронцова. Реконструкція церкви почалася у 1989 році. Отже,
нині вже 20 років її відродження.
А третій ювілей полягав у тому,
що вже 10 років поспіль кожного
літа при церкві діє дитячий православний табір “Надія”.

ЯК
ПОВОДИТИСЯ
У ПРАВОСЛАВНОМУ
ХРАМI
Приходити на службу слід за
5-10 хвилин до початку. Заходячи, слід перехреститися і поклонитися. Перед входом чоловіки
скидають капелюхи. Жінки ж
заходять до храму з покритою
головою та одягненими в пристойне й охайне вбрання, а не в
короткій спідниці чи брюках. У
храмі не можна говорити голосно, тримати руки в кишенях і
жувати жувальну гумку.
Не можна ходити по храму
без потреби. Ставити свічки і
прикладатися до ікон треба так,
щоб не заважати іншим. Розмови
в храмі слід обмежити до мінімуму. Зі знайомими кивком голови
привітатися, а бесіди відкласти
на потім.
Дітям не можна дозволяти
бігати по храму, сміятися, бешкетувати. Підспівувати хорові
можна тільки дуже тихо.
Сидіти в храмі дозволяється
через хворобу або сильну перевтому. Якщо всі присутні у
молитві стають на коліна, треба
або приєднатися до них, або залишити храм.
На церковній паперті не
можна палити. Також забороняється входити до храму із тваринами чи птахами.
Нарешті, слід залишатися в
церкві до завершення Богослужіння. Іти раніше можна за
умови серйозної потреби чи хвороби.

