
Усіх їх запросили на урочистості з нагоди 30-річчя виве-
дення радянських військ із ДРА, що відбулися у Великій Багач-
ці. Транспорт, як завжди, забезпечила сільська рада. Та перед 
поїздкою у райцентр Білоцерківський сільський голова Іван 
Лещенко привітав мужніх чоловіків зі святом і вручив пам’ятні 
медалі, квіти. 

Виступаючи перед присутніми, І. В. Лещенко, а також ста-
роста с. Балаклія А. В. Вільховий наголосили: та далека війна 
ніколи не зітреться з пам’яті кожного, хто в молоді роки прой-
шов через горнило випробувань. Вони побажали ветеранам 
міцного здоров’я, щастя, успіхів та активної життєвої позиції.

Подбала сільрада й про грошову допомогу до свята: кожно-
му ветеранові на банківську картку перерахували по 1 тис. грн.

Зінаїда МАТЯШОВА. 

Багато років на базі 
Білоцерківського бу-
динку культури пра-

цює любительське об’єднан-
ня «Два крила», яке очолює 
директор закладу Наталія 
Лук’янець. Відвідують його 
активні сімейні пари віком 
від 40 до 60 років і старші не 
лише з Білоцерківки, а з усієї 
ОТГ. По суті, це клуб сімейно-
го дозвілля. Люди спілкують-
ся, співають пісень, танцю-
ють, переглядають відео. У 
результаті такого спілкуван-
ня навіть ті, хто соромився 
заспівати пісню в присутності 
інших, стають розкутими й 
виходять на сцену.

Для людей, які в любові 
та злагоді живуть разом не 
один десяток років, 14 лю-
того, День закоханих – особ-
ливе свято. Зазвичай до Дня 
святого Валентина творче 
об’єднання «Два крила» го-
тує особливе засідання. 

15 лютого працівники 
культури підготували для 
членів об’єднання розва-
жальну програму. Вона була 
вкрай насиченою. Вокальні, 
танцювальні, творчі та гумо-
ристичні конкурси чергува-
лися з виступами самодіяль-
них артистів. Чудові сольні 
номери у виконанні Наталії 
Лук’янець, Анжели Коже-
мяки, Богдана Мелексенка 
зачіпали найпотаємніші стру-

ни душі й не залишили нікого 
байдужим.

Звукорежисер Сергій Та-
ран підібрав шлягери 80-х і 
90-х, які перенесли присут-
ніх на кілька десятків років 
назад у пору їхньої юності та 
закоханості.  Танцювали всі!

Переможцем конкурсу 
«Ідеальна пара» (і це під-
твердили оплески всіх при-
сутніх) стали Катерина і Ва-
силь Шараї з Білоцерківки.

Ведучими свята були 
чарівні, енергійні, творчі та 
невгамовні Аліна Михайлик 
і Світлана Грищенко. Слід 
відзначити й належну органі-
заційну підготовку до свята, 
про що подбала завідувач-
ка бібліотеки Л. Г. Башинсь-
ка. Тож захід, без сумніву,  
вдався.

П’ять годин (із 19.00 до 
24.00) спілкування в колі ве-
селих, енергійних та запаль-
них людей, закоханих один 
у одного, в пісню, музику, та-
нець і загалом у життя, про-
летіли непомітно, наче одна 
мить!

Наступного дня з нагоди 
свята закоханих у будинку 
культури відбулася диско-
тека для молоді. Але на ній 
чомусь не спостерігалося 
такого драйву, який днем 
раніше продемонстрували 
представники старшого по-
коління...

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА ПРО ЖИТТЯ НАШОГО КРАЮ

У Білоцерківці вшанували 
воїнів-інтернаціоналістів 

Відсвяткували 
день закоханих

І. В. Лещенко вітає ветерана війни в Афганістані з Білоцерківки  
В. І. Онищенка. 

Керівники громади й воїни-афганці після врочистостей.
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 Офіційно

– Надано субвенцію на утримання трудо-
вого архіву в сумі 16,4 тис. грн.

– Надано субвенцію на пожежну частину в 
сумі 159,932 тис. грн.

– Надано субвенцію Миргородській місь-
кій раді Полтавської області для здійснення 
заходів реабілітаційного характеру для ді-
тей-інвалідів, які проживають на території 
Білоцерківської сільської ради, та для розвитку 
Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
м. Миргород у сумі 54,0 тис. грн.

– Надано субвенцію Великобагачансько-
му районному військовому комісаріату в сумі 
50,0 тис. грн. 

– Надано субвенцію Головному управлін-
ню Національної поліції в сумі 5,0 тис. грн.

– Надано субвенцію для компенсації  
фізичній особі, яка надає соціальні послуги  
інваліду І групи, в сумі 2,6 тис. грн.

– Надано фінансову підтримку ветерансь-
кій організації на суму 34,670 тис. грн.

– Оплачено пільговий проїзд окремих ка-
тегорій населення на суму 33,5 тис. грн.

– Надано допомогу на поховання 4 грома-
дян, які ніде не працювали і не перебували на 
обліку в Центрі зайнятості населення, на суму 
6,8 тис. грн.

– Надано одноразову грошову допомогу 
17 учасникам бойових дій на території інших 
держав на суму 17,0 тис. грн.

– Придбано путівки на оздоровлення дітей 
у таборах відпочинку на суму 194,3 тис. грн. У 

пришкільних таборах оздоровилася 141 дити-
на на суму 138,6 тис. грн.

– Надано одноразову грошову допомогу 
малозабезпеченим особам, важко й хроніч-
но хворим громадянам, багатодітним сім’ям, 
пенсіонерам (усього 68 особам) на суму 
104,910 тис. грн.

– Надано грошову допомогу хворому з 
хронічною нирковою недостатністю, який отри-
мує програмний гемодіаліз, у сумі 55,0 тис. грн.

– Відшкодовано вартість інсуліну, відпу-
щеного на безоплатній основі, хворим на цу-
кровий діабет жителям сільської ради на суму 
77,7 тис. грн.

– Надано грошову допомогу до Дня за-
хисника України 84 учасникам бойових дій, які 
брали участь у Антитерористичній операції, на 
суму 84,0 тис. грн.

– Надано допомогу 37 дітям-інвалідам та 
інвалідам І групи загального захворювання на 
суму 37,0 тис. грн. 

– Надано одноразову матеріальну допом-
огу на ліквідацію наслідків пожежі 3 особам на 
суму 30,0 тис. грн.

– Розпочато роботи з капітального ремонту 
Бірківського навчально-виховного комплексу 
по вул. Перемоги, 39 у с. Бірки (термомодерні-
зація). 

– Проведено капітальний ремонт із заміни 
вікон і дверей, влаштування навісу та частини 
приміщення, монтаж системи відеонагляду в 
будинку культури по вул. Центральній, 15 с. Ба-

лаклія.
– Проведено капітальний ремонт дитя-

чого садка «Берізка» в с. Поділ по вул. Пер-
шотравневій, 19 (І та ІІ черга).

– Проведено капітальний ремонт по-
крівлі дитячого садка «Барвінок» у с. Красно-
горівка по вул. Садовій, 7.

– Проведено капітальний ремонт по-
крівлі одноповерхового приміщення Красно-
горівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Гоголя, 39 у 
с. Красногорівка.

– Проведено капітальний ремонт покрівлі 
спортивної зали Красногорівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів по вул. Гоголя, 39 у с. Красногорівка.

– Проведено капітальний ремонт систе-
ми вентиляції дитячого садка «Дюймовочка» в 
с. Білоцерківка по вул. Лесі Українки, 26.

– Проведено поточний ремонт частини 
приміщень другого поверху  будинку культури с. 
Білоцерківка (бібліотека) та монтаж автоматич-
ної пожежної сигналізації в будинку культури.

– Проведено капітальний ремонт класу 
Балакліївського НВК по вул. Центральній, 2 в 
с. Балаклія.

– Проведено ремонт зупинки громадсь-
кого транспорту в с. Дзюбівщина Великобага-
чанського району на 20 чол.

– Проведено монтаж системи відеонагля-
ду в будинку культури с. Балаклія.

– Проведено капітальний ремонт фасаду 
амбулаторії загальної практики–сімейної меди-
цини в с. Білоцерківка по вул. Лесі Українки, 11.

– Проведено реконструкцію вуличного 
освітлення сіл Сидорівщина, Морозівщина, 
Поділ, Бірки, Колосівка та поточний ремонт 
вуличного освітлення в селах Балаклія, Бірки, 
Красногорівка, Поділ, Білоцерківка.

– Розпочато роботу з упорядкування кла-
довищ у населених пунктах. 

– Упорядковано пам’ятники загиблим вої-
нам у населених пунктах.

– Придбано контейнери для збору твер-
дих побутових відходів. 

– Проведено поточний ремонт доріг вул. 
Новоселівка та Ковпака в с. Герусівка, вул. Лесі 
Українки, Першотравнева в с. Білоцерківка, 
поточний ремонт проїзжджої частини доріг 
вул. Надгірна та Сковороди в с. Дзюбівщина, 
капітальний ремонт дорожнього покриття 
проїзджої частини в с. Білоцерківка.

– Придбано і встановлено дитячі ігрові 
майданчики в селах Дзюбівщина та Огирівка.

– Активізовано роботу навчальних за-
кладів з обдарованими дітьми, створено й ор-
ганізовано на їх базі клуби, гуртки, факультати-
ви, залучено до участі в них учнів. Учні школи 
брали участь у районних та обласних олімпіа-
дах, у різнопланових спортивних змаганнях. 

Проведено щорічне свято обдарованих 
дітей за участю призерів олімпіад, конкур-
сів-захистів, турнірів, спартакіади «Зоряний 
олімп», на які закуплено  подарунки на суму 
32,4 тис. грн.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
щодо виконання Програм, прийнятих на пленарних засіданнях 

Білоцерківської сільської ради, у 2018 році

15 лютого в Білоцерківському будинку культури 
зібралися воїни-інтернаціоналісти, які проживають на 
території ОТГ. 
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Комплекти реєстраційних доку-
ментів учнів (слухачів, студентів) для 
проходження державної підсумко-
вої атестації у формі ЗНО керівники 
закладів освіти мають надіслати  до 
18 березня 2019 року.

Щоб успішно зареєструватися 
для участі в зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні, необхідно створи-
ти та оформити реєстраційну картку, 
сформувати пакет документів і пере-
дати його до регіонального центру.

Реєстраційну картку необхідно 
сформувати за допомогою спеціаль-
ного сервісу «Зареєструватися». Зау-
важте, що одним з перших кроків є 
обрання категорії особи.

Якщо ви у 2019 році завершуєте 
навчання в закладі загальної серед-
ньої освіти,  – ваша категорія «Ви-
пускник закладу загальної середньої 
освіти 2019 року».

Якщо ви вже маєте атестат 
(здобули повну загальну середню 
освіту в попередні роки), незалежно 
від того, де ви навчаєтеся зараз (чи 
продовжуєте навчатися), – ваша ка-
тегорія «Випускник минулих років».

Після того, як ви надіслали па-
кет документів для реєстрації до 
регіонального центру, ви маєте 
можливість за допомогою сервісу 

«Стан опрацювання документів» пе-
ревірити, на якому етапі опрацюван-
ня ваші документи. Для цього необ-
хідно увести номер реєстраційної 
картки до сервісу.

Важливо зазначити, що реєстра-
ційні документи в регіональних 
центрах опрацьовуються в міру над-
ходження. Обробка реєстраційних 
документів триває не довше 10 ро-
бочих днів із моменту їх надходжен-
ня до регіонального центру.

Підтвердженням факту реєстра-
ції для участі в зовнішньому оці-
нюванні є Сертифікат зовнішнього 
незалежного оцінювання (далі – 
Сертифікат), який вам буде надісла-
но в індивідуальному конверті ра-
зом з реєстраційним повідомленням 
учасника зовнішнього незалежного 
оцінювання та інформаційним бюле-
тенем «Зовнішнє незалежне оціню-
вання. 2019 рік».

У разі потреби ви можете вне-
сти зміни до реєстраційних даних, 
здійснивши перереєстрацію. Пере-
реєстрація триватиме з 05 лютого 
до 25 березня 2019 року після отри-
мання вами Сертифікату.

Для перереєстрації потрібно вне-
сти зміни до реєстраційних даних 
за допомогою спеціального серві-

су «Внести зміни», розміщеного на 
веб-сайті Українського центру оціню-
вання якості освіти. Вхід до сервісу 
– за номером і пін-кодом Сертифіка-
ту. Вам потрібно буде оформити 
нову реєстраційну картку, повторно 
сформувати комплект реєстрацій-
них документів, вклавши до ньо-
го отриманий раніше Сертифікат. 
Пакет документів треба подати до 
відповідного регіонального центру 
в той самий спосіб, у який це було 
здійснено під час реєстрації.

Вам може бути відмовлено в 
реєстрації (перереєстрації) для 
участі в зовнішньому оцінюванні на 
підставі:

• ненадання документа(ів), що 
підтверджує(ють) достовірність ін-
формації, зазначеної в реєстрацій-
ній картці;

• надання недостовірної інфор-
мації;

• подання реєстраційних доку-
ментів особою, яка відповідно до 
вимог законодавства не має права 
на участь у зовнішньому оцінюванні;

• відправлення реєстраційних 
документів після завершення вста-
новленого строку реєстрації (особі, 
яка в період реєстрації не подавала 
реєстраційних документів) або пе-
ререєстрації;

• неналежного оформлення до-

кументів, необхідних для реєстрації;
• неможливості створення осо-

бливих (спеціальних) умов для про-
ходження зовнішнього оцінювання 
відповідно до медичного висновку.

У разі прийняття рішення про 
відмову в реєстрації (перереєстра-
ції) вам буде надіслано витяг із 
протоколу засідання регламентної 
комісії, у якому буде зазначена при-
чина відмови. Якщо ви можете усу-
нути причини, що стали підставою 
для прийняття такого рішення, до 
25 березня 2019 року, створіть нову 
реєстраційну картку, скориставшись 
сервісом «Зареєструватися», сфор-
муйте пакет реєстраційних доку-
ментів та надішліть його на адресу 
відповідного регіонального центру 
оцінювання якості освіти або пере-
дайте до закладу освіти, у якому на-
вчаєтесь (якщо складатимете ДПА у 
формі ЗНО).

Якщо учасник через певні при-
чини не зможе взяти участь у зов-
нішньому оцінюванні, він повинен 
до 16 квітня 2019 року надіслати до 
відповідного регіонального центру 
оцінювання якості освіти раніше от-
риманий Сертифікат і заяву про від-
мову в реєстрації. 

Докладнішу інформацію про 
особливості реєстрації на ЗНО мож-
на отримати на сайті УЦОЯО: 

www. testportal.gov.ua та 
ХРЦОЯО: www.zno-kharkiv.org.ua

Людмила ЯКИМЕНКО,
т.в.о. начальника відділу освіти, 

молоді та спорту 
(за матеріалами ХРЦОЯО).
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Виконком Білоцерківської 
сільської ради та ветеранська 

організація  глибоко сумують з 
приводу смерті 

жительки с. Бірки, 
дитини війни, ветерана праці

КИКТЕНКО
Ганни Василівни;

і висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким покійної.

Що треба знати абітурієнтам про ЗНО-2019
5 лютого почалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежно-

му оцінюванні 2019 року, яка триватиме до 25 березня.

А де воно, це щастя? Як його 
знайти і зрозуміти? Кажуть, його слід 
відшукати в своєму серці та розумі і 
втілювати у нових досягненнях, на-
малювати нові горизонти і перспек-
тиви для реалізації мрій. Бо мрії нас 
окрилюють і прокладають шлях до 
нових висот.

Усі мріють здобути гарну освіту, 
мати високооплачувану роботу, по-
дорожувати світом, організовувати 
якісний приємний відпочинок на 
розкішних світових курортах і знайти 
цікавих друзів. І щоб втілити кожну з 
цих мрій, допоможе знання англійсь-
кої мови. Чому саме англійської? Бо 
вона найпоширеніша й вивчається в 
усіх школах світу. Мандруючи будь-я-
кою країною, туристи, які володіють 
англійською, самі орієнтуються в го-
телях, ресторанах, екскурсіях і купівлі 
товарів.

Знання англійської мови робить 
світ ширшим, цікавішим, зрозумілі-
шим, сповненим новітніх досягнень і 
здійсненням мрій.

Усі учні Красногорівської школи 
І-ІІІ ст. вивчають англійську мову з 
першого класу. Переважна більшість 
дітей і батьків зацікавлена у високо-
му рівні знань англійської мови. Тому 

учні ретельно готуються до кожного 
уроку і вболівають за підвищення 
своїх результатів у вивченні інозем-
ної мови. Школа активно сприяє 
засвоєнню, вдосконаленню і попу-
ляризації англійської мови серед ді-
тей. Учні залучаються до проведення 
різноманітних конкурсів: вікторин, 
інтелектуальних шоу, брейн-рингів та 
виготовлення стіннівок. Діти беруть 
участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Гринвіч», де випробовують свої сили 
і перевіряють знання на практиці. 
Проект «Мовне портфоліо» сприяє 
зміцненню знань, розвитку творчих 
здібностей і прищеплює зацікав-
леність до вивчення англійської мови.

24 грудня 2018 року у школі від-
булося свято «Англійське Різдво», а з 
11 по 15 лютого проводився тиждень 
англійської мови. Під час проведення 
заходів до свят Різдва і Дня Святого 
Валентина діти розігрували сценки, 
читали уривки з легенд, літературних 
творів, співали пісні англійською. Вчи-
телі Красногорівської школи завжди 
намагаються зацікавити учнів, уріз-
номанітнити завдання на уроках, ор-
ганізувати навчання так, щоб школярі 
мали можливість розвивати сприй-
мання мови на слух і тренувати го-

воріння. Учні мають можливість ди-
витися відео на ютуб-каналах і сайтах 
учителів, на яких чують і сприймають 
знайомий голос педагога. Класовод 2 
класу Перова Олена Василівна разом 
з учнями написали листа до Санта 
Клауса і одержали відповідь з Кана-
ди. Ця подія здивувала, надихнула і 
стала стимулом до вивчення англій-
ської мови. 

Щороку учні беруть участь у рай-
онних олімпіадах з англійської мови 

і отримують призові місця, готують 
наукові дослідження з англійської 
мови, літератури і культури в Малій 
академії наук. Гордість школи – Сави-
цька Анастасія, яка три роки поспіль 
перемагала в районних і обласних 
конкурсах та олімпіадах, а районному 
відборі Малої академії наук. району. 
Настя має чудові здібності до вивчен-
ня англійської мови і прагне пов’язати 
своє майбутнє саме з цією іноземною 
мовою. Побажаємо їй успіхів! 

Існує безмежна кількість мож-
ливостей для вивчення англійської 
мови, а сама англійська мова дає 
безмежну кількість можливостей ре-
алізувати себе у житті. Головне – бути 
активним, трудолюбивим, сприйма-
ти помилки як крок до вдосконален-
ня і вірити у себе, у свої здібності!

Тетяна БЕХТЕР,
учитель англійської мови 

Красногорівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вивчати англійську цікаво й перспективно
Яке найбільше бажання має людина впродовж життя? Вона хоче 

бути щасливою і бачити щасливими своїх дітей.

Учні 1 класу на уроці англійської мови працювали над створенням абетки.

Нещодавно в Красногорівській 
ЗОШ відбувся тиждень англійської 
мови, який підготували та прове-
ли вчителька англійської мови Т. В. 
Бехтер разом із учнями 5 -11 класів, 

по-справжньому закоханими в цей 
предмет.

У рамках тижня відбулося й свя-
то з нагоди Дня святого Валентина. 
Учні згадували твори класиків про 

нев’януче людське почуття – кохан-
ня, виконували пісні, декламували 
вірші, перевтілювалися у відомих 
героїв та демонстрували інсценіза-
ції уривків з них.

День святого Валентина англійською.

«Освідчувалися в коханні» 
англійською

Увага! Конкурс!
Сектор культури і туризму 

виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської 
ради планує провести в 

липні 2019 року на тери-
торії  Білоцерківської ОТГ 
Відкритий фестиваль-кон-
курс народної творчості 
«Запальний веселий сміх 
нас об’єднує усіх!» (гумо-

ристичного спрямування), 
приурочений до Дня рибал-

ки і мисливця.

Оголошуємо конкурс на 
найкращий логотип 

фестивалю.
Матеріали подавати до 

1 травня 2019 р. 
організаторам заходу за 
адресою: с. Білоцерківка, 
вул. Лесі Українки, 30

Білоцерківський сільський 
будинок культури
тел. 0668834507.
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Народилася Людмила Дем’янівна в Біло-
церківці. З дитинства чудово співала. Після 
закінчення школи вступила до Полтавського 
педінституту, відвідувала хор «Калина», де й 
зустріла своє кохання – студента-історика Во-
лодимира Бодню. Для неї він став не просто 
коханим чоловіком, а й другом, однодумцем. 
У їхній родині завжди шанували рідну мову, 
пісню, слово. 

За направленням молоде подружжя приї-
хало працювати в Красногорівський технікум 
(згодом професійно-технічне училище). 

На жаль, Володимир Олексійович рано пі-
шов із життя. Він був глибокою людиною, пал-
ким патріотом України, постійно аналізував 
минуле й замислювався над майбутнім рідної 
країни, народу. А свої думки нерідко доносив 
до інших у поетичній формі. Так, так, Володи-
мир Бодня був талановитим поетом. Усі його 
вірші напрочуд ліричні й водночас сповнені 
філософського змісту. Ось один із них:

«Ще Україна – не Україна,
Хоча і дибає по світу.
Вона –   натяк на ту єдину,
Яку ще треба народити.
В серцях, в умах, в душі і наяву,
Омріяну, могутню і щасливу.
Про неї мрію, цим живу,
Бо вірю в українське диво».

– Він володів даром Божим, – говорить 
про покійного чоловіка Л. Д. Бодня. І цитує 
один із його віршів про мову:

«Тараса мова, мова Стуса
І Лесі слово вогняне...
Я за цю мову не боюся, 
Вона звеличує мене,
 І вас, і їх, бо солов’їна
Вона у нас, що не кажіть.
Ми пронесем її до згину,
Не покидаючи і на мить».
До речі, поетичний дар успадкувала й 

донька Володимира Олексійовича і Людмили 
Дем’янівна Наталя. Сама ж Л. Д. Бодня пише 
посвяти друзям і знайомим на свята, однак не 
вважає це вміння талантом.

Із 1989 року й до виходу на пенсію Люд-
мила Дем’янівна викладала українську мову в 
Красногорівській школі. Та й зараз, зізнається, 
допомагає дітям у підготовці до державної 
підсумкової атестації, ЗНО.

– Це дає можливість тримати себе у формі, 
– посміхається моя співрозмовниця, –  цікави-
тися змінами правопису, не забувати рідної 
мови.

Людмила Дем’янівна додає, що ніколи 
не розуміла тих, хто стверджує: «неважливо, 
якою мовою говорить українець, головне, 
щоб був хорошою людиною».

– Мова – це ознака приналежності люди-
ни до певної нації, – говорить вона. – І обов’я-
зок кожного – знати, оберігати українську 
мову. Якщо є хист до вивчення інших мов – Бог 
у поміч. Але ж свою треба знати й не засмі-
чувати. Я не втомлююся робити зауваження 
(ввічливо, коректно) молодим людям, які по-
слуговуються суржиком чи сленгом. Напри-
клад, коли чую «тіпа», раджу: «Краще скажіть 
«схоже на те», «подібно до того». Чуєте, як 
красиво звучить?»

За життя Володимира Олексійовича Бодні 
побачили світ три збірки його віршів. Дружи-
на допомагала готувати їх до видання. Однак 
і зараз, розповідає, знаходить чимало віршів 
на окремих аркушах, які старанно переписує, 
щоб зберегти. Багато віршів чоловіка вона 
знає напам’ять. І не втомлюється цитувати:

«Тебе нарєчієм глузливо
Імперці нарекли колись,
Величну мову, справжнє диво
Вони забороняли скрізь.
Впродовж століть 
З тебе глумились,

Душили чужоземним словом,
Але ти вижила, звершилась,
Державна українська мова!
О, наша мово, рідне слово,
Настав нарешті світлий час:
Звучить! Звучить вкраїнське слово
Вже як державне для всіх нас!»
Вірші В. Бодні різнопланові: ліричні, 

політичні, соціальні, є навіть байки:
«Лісова солідна рада
Півроку потіла
І на радість звірам й гадам
Бюджетик зліпила.
Невдоволених було – 
В процесі і після...
Мудрі морщили чоло,
Гарчали зловісно,
Хижаки стіною йшли
Проти травоїдних...
І в дебатах всі вели
Себе несолідно.
Преференцій вовк просив,
Ще й шкуру овечу,
А ведмідь пихато вчив 
Лісову малечу:
«Проїдальний цей бюджет,
Популізмом пахне,
На губах ніби і мед,
А в рот і не капне!»
«Де захищені статі? –
Гарчав борсучище. –
Мало меду до куті,
Та і масла б личить»...
У творчому доробку нашого поета-земля-

ка є вірші про Великобагачанщину, що стала 
йому рідною, сусідню Білоцерківку і, звичайно 
ж, Красногорівку:

«Село в нас – красне, все у нім як треба:
Садки, хати – у них років імла…

Красуня-вежа увігналась в небо,
Струнка візитка нашого села.
Козацький дух і вольниця прадавня
В хлопчині кожному і нині ще бринить,
Бо Красногорівка козаччиною славна,
А у дівчат в очах – лише небес блакить».
Та особливо зворушливий вірш В. Бодні 

про матір:
«Мама плакала рідко,
Хоч тягнулась в дві жили.
Але плакала гірко,
А точніше – тужила.
В хаті пустка неначе,
Сум в оселі витає..
Ну а мама все плаче
І крізь плач промовляє.
Про життя, про вдовине,
Про тяжку свою долю.
Мовчимо, бо не спиним, 
Тяжко слухаєм, з болем.
Ми вже будемо кращі,
Ви не плачте лиш, мамо.
Та не чує нізащо,
Лиш тужить так само.
А як викричить болі
І опухне від плачу – 
Розпрямиться поволі
І працює ще тяжче».

Володимир Олексійович і Людмила 
Дем’янівна не нажили великих статків, зате 
здобули значно більше багатство: повагу  
односельців і вдячність своїх учнів. 

– Напередодні дня народження мені те-
лефонували випускники технікуму 70-х років 
із Харківської, Київської, Тернопільської, Хер-
сонської та інших областей, – розповідає жін-
ка. – Вдячність учнів приходить з роками, але 
відчути її не менш приємно.  

Зінаїда МАТЯШОВА.
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9 лютого жительці с. Красногорівки Людмилі Дем’янівні Бодні виповнилося 70 років, 
та поспілкувалися ми з нею пізніше, незадовго до Дня рідної мови (21 лютого), який жінка 
вважає певною мірою своїм професійним святом (за освітою вона – український філолог).

Л. Д. Бодня. 

У родині Боднів завжди цінували рідну мову

Народилася ювілярка 9 лютого 1929 року 
в багатодітній селянській родині Трохима Іва-
новича Красюка та його дружини Олени Ва-
силівни, де зростало дев’ятеро дітей: четверо 
синів і п’ятеро дочок. Вона була найменшою.

Нелегке життя було в ті часи: бідність, ко-
лективізація, тяжка праця... 

Трохим Іванович був добрим господарем. 
Мав чоловік не лише чималеньку сім’ю, а ще й 
розум та працьовиті руки. До речі, хату, в якій 
нині живе Меланія Трохимівна, збудував її 
батько у 1918 році. Тобто торік їй виповнилося 
100 років! У хаті все було зроблене його рука-
ми: стіл, табуретки, мисник, гарне дерев’яне 
ліжко тощо. А ще він збудував млин, багато 
старожилів села добре пам’ятають його. Я теж 
пригадую, як ми з мамою носили зерно до 
того млина. До цього часу літні люди кажуть: 
«Вийду до млина», хоча на тому місці тепер 
магазин «У Дмитра».

Під час Голодомору цей млин урятував 
усю велику родину Красюків. Люди мололи 
зерно і розраховувалися з мельником міркою 
зерна. Крім того, при млині була ще й ступа, 
де селяни товкли просо на пшоно, кукурудзу 
на крупу. Якась дещиця завжди лишалася на 
стінках ступи.

Завбачливий Трохим Іванович, побачив-
ши, що активісти відбирають останнє й хліба 
не вдасться зберегти, посіяв на пагорбі вище 
своєї хати жито та й пішов із сином Іваном на 
заробітки у Сенчу. Коли продзагони нишпори-
ли по хатах і забирали останнє (навіть вузлик 
із квасолею, захований у колисці з немовлям), 
не оминули вони й обійстя Красюків. На не-
величку схованку їстівного наткнулася Тетяна 
Оверківна. Чи душа у жінки була доброю, чи 
спрацював материнський інстинкт (купа ж ді-
тей!), та вона сказала: «Немає тут нічого, ході-
мо далі».

Дуже важко було виживати навесні й на 
початку літа 1933 року, та вже як почали на-

ливатися житні колосочки, врятувало посіяне 
батьком жито. А млин передали у колгосп, він 
ще багато десятиріч служив людям, принося-
чи велику користь господарству.

Працьовитістю Меланія Трохимівна вда-
лася в свого батька. Змалечку постійно була в 
роботі: пасла гусей по стерні (боса, ноги збиті 
були до крові), допомагала поратися по госпо-
дарству, пасла овець... До війни закінчила три 
класи, а тоді тяжко захворіла, місцеві лікарі не 
могли нічим зарадити, у 1943 у Багачці їй зро-
били операцію,чим і врятували дитяче життя. 
Потім довго та хвороба давалася взнаки. До 
школи більше не пішла, бо не було в чому хо-
дити.

Брати Іван і Дмитро не повернулися з 
фронту, для дружної сім’ї це була велика й не-
поправна втрата, але життя продовжувалося, 
треба було жити і працювати. Міля в неповних 
15 років упряглася в непосильну для її віку ро-
боту: пішла працювати в колгосп телятницею. 

Згодом працювала на різних роботах: була 
їздовою, скирдувала сіно, солому, збирала 
й возила коноплі на Миргород волами, кінь-
ми... Нежіноча була це робота, дуже тяжка. 
А ще, згадує жінка, возили мішки із зерном 
на залізничну станцію, їх треба було і наван-
тажити, й розвантажити. Носили ті мішки по 
перону дівчата, розуміючи, що міцних чолові-
чих рук не вистачає. Увесь післявоєнний тягар 
відбудови ліг на їхні плечі, та в молодості ніхто 
не думав, що згодом тяжка непосильна робо-
та відгукнеться хворобами в поважному віці. 
Тому, як не важко було працювати, молодь і 
жартувала, й співала, та ще й на танці бігала 
після виснажливого робочого дня. 

Меланія Трохимівна дуже любила співати, 
й хист до пісні мала неабиякий. Була веселою 
й привітною, бажаним гостем на вечоринках, у 
компаніях, та коли ставала до роботи, враз де 
й бралися зібраність, відповідальність, сила 
волі, міць і незламність духу. Ледарів вона не 

терпить, та вони поруч із нею й не уживають-
ся. У роботі швидка, метка, її ритм життя був 
заважким для повільної людини. Може, тому 
й заміж не пішла, хоча була і вродливою, й 
працьовитою, і з гарної сім’ї, що в той час було 
обов’язковим при виборі подружньої пари. 
Дуже багато хлопців не повернулися з війни, 
а пов’язувати своє життя з першим стрічним 
не захотіла...

30 років – із осені 1953 року й до виходу 
на пенсію у 1984 році – Меланія Трохимівна 
пропрацювала на фермі дояркою. Була пере-
довиком виробництва, її портрет неодноразо-
во висів на Дошці пошани, жінка має чимало 
грамот і подяк. Крім того, за свою сумлінну ба-
гаторічну працю М. Т. Красюк неодноразово 
отримувала цінні подарунки, грошові премії. 
Вона – єдина із села, кого нагородили орде-
ном Трудового Червоного Прапора й поїзд-
кою на ВДНГ в Москву.

Шанували й поважали цю невтомну тру-
дівницю і начальство, й колеги по роботі за її 
людяність, доброту, вміння згуртувати колек-
тив, справедливість. Навіть у такому поваж-
ному віці Меланія Трохимівна непосидюча та 

постійно в роботі. Вона пече духмяний пух-
кий хліб, який не кожній молодшій господині 
вдасться, та щедро пригощає ним односель-
ців. Попри освіту 3 класи, жінка дуже любить 
читати, передплачує багато газет, цікавиться 
життям села, країни. Кожен номер газети 
«Наша громада – єдина родина» перечитує 
від початку й до кінця. З нетерпінням чекає на 
весну, на велику працю, без якої не мислить 
свого життя. 

Вона твердо стоїть на ногах і знає, що тре-
ба працювати, а не вимагати щось від влади, 
держави. І дуже вдячна соціальному праців-
никові Світлані Миколаївні Літвіновій та под-
ружжю Анатолієві Івановичу й Наталії Мико-
лаївні Павликам – своїм сусідам і далеким 
родичам, які опікуються нею. 

Насамкінець хочеться побажати Меланії 
Трохимівні всього найкращого на її ще довгій 
життєвій ниві, здоров’я, тепла і затишку, шани, 
поваги та любові від рідних людей.

Любов ЛОБАНОВА,
голова первинної ветеранської 

організації с. Балаклія.

Праця – основа життя
Так вважає жителька c. Балаклії  Меланія Трохимівна Красюк, яка нещодавно відзна-

чила своє 90-річчя. Попри свій поважний вік, непосидюча жінка не знає спочинку і з нетер-
пінням чекає весни, щоб працювати...

М. Т. Красюк із подружжям Павликів.
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13 лютого у Бірках від-
булися змагання з во-

лейболу серед юнаків шкіл І-ІІІ 
ступенів Великобагачанського 

району. Змагалися команди з 
Бірківського і Балакліївсько-
го НВК, шкіл Степанівки, Дов-
галівки, Багачки Першої. Наші 

спортсмени були найкращими. 
У результаті перше місце – в 
господарів змагань, команди 
Бірківського НВК. На другому 

місці – Балакліївський НВК, на 
третьому – Степанівська школа, 
далі йдуть команди Довгалівки і 
Багачки Першої. 

В’ячеслав ДУБОВИК,
учитель фізичної культури 

Бірківського НВК.
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Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:

У родині В’ячеслава Володимировича 
та Вікторії Павлівни Бобирів 

із с. Білоцерківки народилася третя 
дитинка – синочок Віталій. 

Нехай ця крихітна грудочка щастя 
росте здоровим, веселим, сильним, 

розумним і допитливим хлопчиком та 
зрештою стане справжнім чоловіком, 

надійною опорою тата й мами. 
Бажаємо вашій родині щастя, достат-

ку, злагоди, розуміння та якомога 
більше радісних і щасливих моментів.

Поповнення в нашій громаді

24 лютого
ІВАНУХА ОЛЬГА ПЕТРІВНА

(с. Бірки) – 65 років;

25 лютого
ОЛЕФІР ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА

(с. Бірки) – 60 років;

26 лютого
ПАНЕЦЬ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА

(с. Поділ) – 70 років;

1 березня
ВЕРЕЩАКА НАДІЯ ІВАНІВНА
(с. Красногорівка) – 60 років;

3 березня
БОРБИЦЬКИЙ ІВАН АНДРІЙОВИЧ

(с. Бірки) – 60 років;
ТАРАН ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

(с. Герусівка) – 60 років;

4 березня
КАТРУША ПЕТРО ІВАНОВИЧ

учасник АТО, 
(с. Балаклія) – 55 років;

5 березня
ДРОБІТ ОЛЕНА ІВАНІВНА

(с. Білоцерківка) – 75 років;
ІЛЬЧЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ

(с. Лугове) – 65 років;
СУХОМЛИН МИКОЛА ІВАНОВИЧ

(с. Огирівка) – 65 років;

6 березня
КОЛІНЬКО ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА

(с. Білоцерківка) – 65 років;
РІЗНІЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

(с. Красногорівка) – 60 років;

Виконком Білоцерківської сільської ради, 
рада ветеранів та члени громади вітають 
усіх іменинників і щиро бажають любові, 

щастя, злагоди в родинах, успіхів у справах 
та здійснення найзаповітніших мрій.

Нехай здоров’я завжди добрим буде, 
Щоб у роботі ладилось усе,

За справи добрі вас шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.

Хай горе обходить завжди стороною,
Господь дарує многії літа.

Хай щастя приходить і ллється рікою,
А в серці довіку живе доброта.

30 січня в спортзалі Велико-
багачанської школи відбу-

лися районні змагання з волейболу 
серед збірних команд юнаків. Ко-
манда Красногорівської ЗОШ І–ІІІ 
ступенів є володарем кубку минуло-
го року, тому хлопці до змагань готу-
валися наполегливо і відповідально. 
Тренер Каленіченко Юрій Григоро-
вич націлив команду лише на пере-
могу:  кубок повинен  залишитися в 
стінах школи. Вихованці не підвели 
наставника, впевнено перемігши ко-
манди з Рокитянської, Устивицької, 
Гоголівської та Великобагачанської 
шкіл. Перемогу здобували одинад-
цятикласники Омелич Роман, Скиба 
Роман, Бугай Аліна, десятикласники 
Скиба Руслан, Рибальченко Олег, 
дев’ятикласники Матущенко Ва-
лерій, Крилевець Денис та Сенчук 
Артем.

Кубок таки залишиться в Красногорівці

Баскетболісти були на висоті

Наші волейболісти найкращі

Команда волейболістів Красногорівської ЗОШ зі своїм тренером Каленіченко Ю. Г. (у центрі).

Красногорівські баскетболісти після змагань.

Під час спартакіади з тенісу.

А за тиждень 6 лютого відбу-
лися районні змагання з волей-
болу серед дівчат. 

Молодший  склад коман-
ди (переважно спортсменки з 

7 класу) достойно зарекомен-
дував себе на майданчику, але 
дівчата не витримали психо-
логічної атаки багачанських 
уболівальників і поступилися 

господаркам змагань. Наша ко-
манда (Бугай Аліна, Кір’ян Єва, 
Дейко Катерина, Ісаєнко Кари-
на, Мацько Дарина, Тур Євгенія, 
Кордубан Тетяна, Шарай Анже-

ла, Фененко Євгенія, Марченко 
Людмила і Карташова Крістіна)
поступилася їм із незначним ві-
дривом, посівши ІІ місце. Це теж 
вагомий результат.

Не витримали психологічної атаки

13 лютого збірна юнаків з ба-
скетболу на змаганнях того 

ж рівня, маючи величезну стійкість 
характеру, досвід та неперевершену 
технічну й тактичну підготовку, здобу-
ла І місце, забравши кубок знову до 
школи. Наші юнаки були непере-
вершеними, це Скиба Роман, Скиба 
Руслан, Омелич Роман, Рибальченко 
Олег, Матущенко Валерій, Демченко 
Олексій, Винокуров Ростислав та Іль-
ченко Руслан. Готували команди до 
змагань учителі фізичної культури Ка-
леніченко Ю. Г. та Омелич В. М.

27 лютого відбудуться район-
ні змагання з баскетболу 

серед дівчат. Тож бажаємо красно-
горівським спортсменкам упевне-
ності наполегливості й перемоги!

Валентина ДАЦЕВА,
заступник директора школи.

9 лютого у Великій Багачці відбулася районна cпартакіада 
з тенісу, яку організував осередок громадської організації 

«Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у Ве-
ликобагачанському районі. За перемогу змагалися 32 учасники.

Призові місця в особистому заліку розподілилися так. 
ЧОЛОВІКИ: 
І місце - Анатолій Трускало (ПП «Білоцерківська агропромис-

лова група»), 
ІІ місце - В’ячеслав Дубовик (Білоцерківська ОТГ),
ІІІ місце - Юрій Манжос (Устивицька сільська рада).

ЖІНКИ:
І місце - Катерина Клименко (Устивицька сільська рада),
ІІ місце - Наталія Ганнущак (ПП «Білоцерківська агропромис-

лова група»),
ІІІ місце - Ольга Копін (Білоцерківська ОТГ).
У командному заліку перше місце здобула команда ПП «Біло-

церківська агропромислова група»(Анатолій Трускало і Наталія 
Ганнущак), другими були спортсмени з Устивиці. У команди Біло-
церківської ОТГ (В’ячеслав Дубовик, Ольга Копін) ІІІ місце.

Вітаємо наших спортсменів!

Тенісисти показали гідні результати


