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Головний приз 
отримала читачка, 
котра передплачує
газету 50 років
МИНУЛОЇ СУБОТИ РЕДАКЦІЯ «ВІСТЕЙ КРАСНОГРАДЩИНИ» 
ЗАПРОСИЛА УСІХ ШАНУВАЛЬНИКІВ ВИДАННЯ ДО РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ, 
ДЕ ПРОХОДИВ ТРАДИЦІЙНИЙ РОЗІГРАШ ПРИЗІВ СЕРЕД РІЧНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ.

Вісімдесятирічна Раїса Хоменко на 

цьому заході не була. Не тому, що 

не хотіла — старенькій жінці важко 

пересуватися поза межами кварти-

ри. Але це не завадило їй виграти 

головний приз.

Інформація про це, яку телефоном 

повідомила редакторка часопису 

Світлана Касьянова, стала для чи-

тачки приємним сюрпризом. 

А згодом працівники редакції доста-

вили телевізор його новій власниці.

— Моя дружба з районною газетою 

триває п’ять десятиліть, — гово-

рить Раїса Іванівна. — Із її шпальт 

дізнаюся про те, що відбувається на 

Красноградщині. Знаходжу там і ко-

рисні поради, цікаві матеріали для 

душі, бувальщини… Прочитавши, 

передаю «Вісті...» своїм знайомим 

із нашого під’їзду. Не в кожного ж є 

можливість оформити передплату.

І додає:

— Ваш подарунок поставлю у спаль-

ні: дивитимуся фільми, інформацій-

ні випуски. Хочеться, щоб і телеба-

чення, і газета повідомляли лише 

приємні новини. Миру бажаю нашій 

країні, а всім землякам — успіхів, 

здоров’я і взаєморозуміння.

Àëå òîãî äíÿ ïîòàëàíèëî íå ëèøå 
Ðà¿ñ³ Õîìåíêî. Óñ³, õòî ïðèéøîâ äî ÐÁÊ, 
îòðèìàëè êàëåíäàð³ â³ä óëþáëåíîãî âè-
äàííÿ, à òàêîæ áåçë³÷ ïîçèòèâíèõ åìîö³é 
â³ä ñàìîä³ÿëüíèõ àðòèñò³â. Äî ïðèñóòí³õ 
çâåðíóëàñÿ Ñâ³òëàíà Êàñüÿíîâà.

— Âäÿ÷íà ÷èòà÷àì, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ 
ç íàìè é ó 2020-ìó, — ñêàçàëà âîíà. — 
À òàêîæ óñ³ì, õòî ïîñò³éíî ñï³âïðàöþº 
ç òâîð÷èì êîëåêòèâîì, ï³äêàçóº ö³êàâ³ 

òåìè, ä³ëèòüñÿ äóìêàìè ç ïðèâîäó àê-
òóàëüíèõ òåì ñüîãîäåííÿ, ðîçïîâ³äàº 
ïðî ñïðàâè ó ñâî¿õ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ 
³ òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ. Ïåðåêîíàíà, ùî 
òàê áóäå é íàäàë³. 

Ïîò³ì â³äáóâñÿ ðîç³ãðàø ïðèç³â ó çàë³. 
Ïåðåä âõîäîì äî íüîãî êîæåí â³äâ³äóâà÷ 
îòðèìàâ íîìåðîê. Âîëîäàð³â ð³çíèõ äð³á-
íè÷îê âèçíà÷àëè ñàì³ æ ãëÿäà÷³.

— Íàïåâíå, ÿ ôàðòîâèé, — ïîñì³õà-

ºòüñÿ ²âàí Íåðóøåíêî ç Áåðåñòîâåíüêè. 
— Óòðåòº âèãðàþ ùîñü ³ç ïðîäóêò³â. 
Ñïî÷àòêó áóâ òîðò, à òåïåð îñü áîðîøíî. 
Í³÷îãî, çíàäîáèòüñÿ ó ãîñïîäàðñòâ³. Íà 
ñâÿòî, îðãàí³çîâàíå «Â³ñòÿìè Êðàñíî-
ãðàäùèíè», ïðèéøîâ ðàçîì ³ç äðóçÿìè. 
Ìè ÷àñòî çóñòð³÷àºìîñÿ, áî ðàçîì ëåãøå 
âèð³øèòè ïðîáëåìè ³ ïðèºìí³øå ðîçä³-
ëèòè ðàä³ñòü.

Ïðîäîâæåííÿ íà 12 ñ.

У неділю — 
Водохреще
Ùîðîêó 19 ñ³÷íÿ ïðàâîñëàâí³ õðè-
ñòèÿíè â³äçíà÷àþòü îäíå ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò — Õðåùåí-
íÿ Ãîñïîäíº. 

Éîãî á³áë³éíà ³ñòîð³ÿ òàêà. Ï³ñëÿ 
ìàíäð³â ó ïóñòåë³ ²îàíí Ïðåäòå÷à 
ä³ñòàâñÿ ð³÷êè Éîðäàí, äå çä³éñíþ-
âàëèñÿ óñ³ ðåë³ã³éí³ îáìèâàííÿ. Òàì 
â³í ðîçïîâ³â ïðèñóòí³ì ïðî ³ñòèííå 
çíà÷åííÿ õðåùåííÿ, çàâäÿêè ÿêîìó 
ëþäèíà ïîçáàâëÿºòüñÿ ãð³õ³â.

²ñóñó òîä³ âèïîâíèëîñÿ 30 ðîê³â. 
² â³í ïîïðîñèâ ²îàííà Ïðåäòå÷ó ïî-
õðåñòèòè éîãî â Éîðäàí³. Îï³ñëÿ ç 
íåáà íà ²ñóñà ç³éøîâ Ñâÿòèé Äóõ ó 
âèãëÿä³ ãîëóáà. Ïðè öüîìó âñ³ ïî÷ó-
ëè ñëîâà Áîãà-Îòöÿ: «Öåé º Ñèí ì³é 
âîçëþáëåíèé, ó ßêîìó Ìîº áëàãîâî-
ë³ííÿ».

Òàêèì ÷èíîì, íà Éîðäàí³ áóëà 
ÿâëåíà Ñâÿòà Òð³éöÿ — ªäèíèé Áîã 
ó òðüîõ îñîáàõ: Áîã-Îòåöü, Áîã-Ñèí ³ 
Áîã-Äóõ Ñâÿòèé, òîìó íàçèâàþòü öåé 
äåíü ùå é Áîãîÿâëåííÿì.

Çàçâè÷àé ñâÿòî ïîçíà÷àºòüñÿ âå-
ëèêèìè ìîðîçàìè. Íèí³ æ ïîãîäà íå 
çèìíà. Àëå ñèíîïòèêè âñå æ îá³öÿþòü 
íà Âîäîõðåùó íåçíà÷íå ïîõîëîäàííÿ: 
âíî÷³ — äî 5 ãðàäóñ³â ìîðîçó, âäåíü — 
áëèçüêî íóëÿ.

4 с.

RedHub:
територія 
креативних 
людей
Уже два роки у місті 
діє майданчик 
для дискусій 
і змістовного дозвілля

5 с.

Підсумовуючи 
рік
Сільське господарство 
має перспективи, 
але цей потенціал 
треба використовувати

6 с.

Народжений
двічі
Талановитий земляк 
майстерно змальовував 
природу рідного краю

Сторінка
«Малятко»
Прочитайте разом 
із дітьми
10 с.

_____ Календар _____


