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Випадок цього 
захворювання 
зафіксовано вже 
у Харкові

МІСЯЧНА ВАРТІСТЬ «ВІСТЕЙ...» = ПАЧКА ГРЕЧКИМІСЯЧНА ВАРТІСТЬ «ВІСТЕЙ...» = ПАЧКА ГРЕЧКИ

Öå ñâÿòî ââàæàº ñâî¿ì ³ âîêàëü-
íèé àíñàìáëü «Áàðãóç³íè» ðàéîííîãî 
Áóäèíêó êóëüòóðè (ÐÁÊ), áåç ÿêîãî 
íå îáõîäèòüñÿ ìàéæå æîäíèé çàõ³ä 
³ç íàãîäè ïàì’ÿòíèõ äàò, äåðæàâ-
íèõ ÷è ïðîôåñ³éíèõ óðî÷èñòîñòåé. 
Ìàéñòåð í³ñòþ éîãî ó÷àñíèêè íå 
ïîñòóïàþòüñÿ ïðîôåñ³éíèì êîëåê-
òèâàì, õî÷à ëèøå êåð³âíèê ªâãåí³é 
Ìàëèìîíåíêî º ôàõîâèì ìóçèêàí-
òîì. ×îëîâ³ê óñïàäêóâàâ çä³áíîñò³ â³ä 
áàòüêà, êîòðèé ñâîãî ÷àñó êåðóâàâ 
íàðîäíèì àíñàìáëåì áàíäóðèñò³â 
òà ì³ñöåâîþ ìóçè÷íîþ øêîëîþ. ²íø³ 
âèêîíàâö³ — àìàòîðè. Þð³é Ñàìñî-
íîâ òðóäèòüñÿ íà çàë³çíè÷í³é ñòàíö³¿, 
Íàòàë³ÿ ×åðíîâà òà Àëëà Àñòàõîâà 
— ïðåäñòàâíèö³ ìåäè÷íî¿ ñôåðè, 

Òåòÿíà Ñòåïàíåíêî — ó÷èòåëüêà. Òðè-
âàëèé ÷àñ ñï³âïðàöþâàëà ç ãóðòîì 
Îëåíà Ì³ëîõ³íà. Óñ³ ö³ ëþäè ìàþòü 
Áîæèé äàð, ÿêèì ùåäðî ä³ëÿòüñÿ ³ç 
ãëÿäà÷àìè òà ñëóõà÷àìè.

«Áàðãóç³íè» — òàê íàçèâàþòü ï³â-
í³÷íî-ñõ³äí³ â³òðè. Âîíè ïðèíîñÿòü 
îíîâëåííÿ, äàðóþòü â³ä÷óòòÿ ñâ³æîñò³ 
é ãàðíîãî íàñòðîþ. Âîêàë³ñòè òàêîæ 
íå áîÿòüñÿ åêñïåðèìåíò³â, ñì³ëèâèõ 
íåîðäèíàðíèõ ð³øåíü. ²ç 2012 ðîêó 
âèñòóïàþòü ºäèíèì êîëåêòèâîì, ³ 
ùîðàçó ðàäóþòü ö³êàâîþ ïðîãðàìîþ é 
÷àð³âíèì ñï³âîì. Ðåïåðòóàð ï³äáèðàº 
ïåðåâàæíî õóäîæí³é êåð³âíèê, îäíàê 
ªâãåí³é Ìèêîëàéîâè÷ çâàæàº é íà 
äóìêè ³íøèõ ó÷àñíèê³â. Ðàçîì âîíè 
çàéìàþòüñÿ åñòðàäíèì âèêîíàííÿì 

ï³ñåíü. Àëå ëåãêî ñòâîðþþòü íà ñöåí³ 
òð³î, äóåòè, êâàðòåò, ãîòóþòü ñîëüí³ 
íîìåðè. ² çàâæäè çâó÷àòü íåïåðå-
âåðøåíî! À ñöåí³÷í³ êîñòþìè ò³ëüêè 
ï³äêðåñëþþòü ¿õíþ ³íäèâ³äóàëüí³ñòü.  

Äèðåêòîðêà ðàéîííîãî Áóäèíêó 
êóëüòóðè Òåòÿíà ×åðêàø³íà ãîâîðèòü: 
«Âîêàëüíèé àíñàìáëü ÷àñòî áåðå ó÷àñòü 
ó êîíêóðñàõ ³ ôåñòèâàëÿõ çà ìåæàìè ðà-
éîíó. ² çàâæäè ã³äíî ïðåäñòàâëÿº ð³äíèé 
êðàé. «Áàðãóç³íè» — îäíà ç íàéÿñêðàâ³-
øèõ â³çèò³âîê Êðàñíîãðàäùèíè». 

Ó ¿õí³é ñï³ëüí³é ñêàðáíè÷ö³ äî-
ñÿãíåíü — ÷èìàëî â³äçíàê, ãðàìîò 
³ äèï ëîì³â. Àëå ó ñï³âî÷èõ çåìëÿê³â 
òàêèé áàãàòèé òâîð÷èé ïîòåíö³àë, 
ùî âàæêî íàâ³òü óÿâè òè, ÿê³ âåðøèíè 
âîíè çäàòí³ ï³äêîðèòè çàâòðà. 

Ìåöåíàòè, äå âè?  Äîïîìîæ³òü 
öèì ñàìîáóòí³ì àðòèñòàì ðåàë³çóâà-
òè ñâî¿ ïëàíè, áî îäíîãî áàæàííÿ é 
òàëàíòó äëÿ öüîãî çàìàëî. À âæå çà 
íèìè ñïðàâà íå ñòàíå.

²ííà ÃÎÐÁÀÍÜ
Ôîòî ç àðõ³âó ÐÁÊ

Дев’ятого листопада — Всеукраїнський день працівників 
культури та аматорів народного мистецтва. 
Красноградщину можна вважати співочою колискою краю, 
де лине українська пісня, де талановиті особистості 
дарують нам творчість, а любов до прекрасного 
культивується в молодого покоління змалечку.

Запалюють серця
чарівним співом

Íàòàë³ÿ ×åðíîâà, ªâãåí³é Ìàëèìîíåíêî, Òåòÿíà Ñòåïàíåíêî, Àëëà Àñòàõîâà òà Þð³é Ñàìñîíîâ

Деталі — на 12 с.

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!
Триває розіграш призів 

для річних передплатників 
газети на 2020 рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші не-
обхідні для комфортного 
життя речі чекають на вас.

6 с.

Футбольні Футбольні 
традиції краютрадиції краю
Чимало земляків 
зробили 
вагомий внесок 
у розвиток 
улюбленої гри

Шість Шість 
продуктів продуктів 
від застуди, від застуди, 
про які про які 
ви не зналиви не знали
12 с.

Опалювальний Опалювальний 
сезон сезон 
розпочаторозпочато
Чи скрізь тепло?

2 с.

4 с.

НотаткиНотатки
з сесіїз сесії
районної радирайонної ради


