ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

СВЯТО ОСЕНІ
Добігає в часі майже рік із дня заснування клубу
«Промінь надії» Академії пенсіонерів, який успішно
й активно діє на Таращанському масиві, в гостинному приміщенні районної бібліотеки. 18 жовтня
– чергова зустріч, на яку прийшли з особливим настроєм, бо ж час збирати урожай – осінь скрізь
господарює!
Зазвучав вальс – і в уяві академістів закружляло жовте, багряне,
строкате листя, яке встеляє стежки й
доріжки, пахучим килимом лягає під
ноги перехожим й наповнює душу
красою і смутком.
Так, я осінь-чарівниця,
В калиновому намисті.
Вам дарую свою вроду
Та осінню прохолоду.
Всіх сьогодні я вітаю
З нашим щедрим урожаєм! із такими теплими привітними словами заходить до господи чарівниця
Осінь, вся в горобинових коралях,
калинових сережках, у вінку із
жовтого кленового листя, з осінніми
дарами природи в руках – фруктами
й овочами.
Ведуча свята Світлана Куштан –
завідуюча відділом обслуговування
районної бібліотеки – детально розповідає про трьох синів осені - місяці
вересень, жовтень, листопад, про
календарні свята, які відзначаються
в цей період, про унікальні явища
природи, які можна спостерігати
восени. А потім – різноманіття кон-

Любов Мовчан у ролі
щедрої чарівниці Осені
курсів, інтелектуальних ігор, розваг
тощо: «Закінчи прислів’я», «Овочева
розминка», пісні й поезії про осінь,
інтерактивні ігри під музику, гуморески, естафети.
А потім усі гуртом ділилися власними корисними порадами, як зробити вітамінізовані салати й інші
овочеві страви. «Поповніть організм
вітамінами – і будьте здорові», - підсумовує сказане пані Світлана. Крім
того, згадали й корисні рецепти, які
допоможуть подолати хвороби й
застуди, адже вітамінні мікстури
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Куратор клубу Олена Ткач
ділиться враженнями від
проведеного академістами
свята осені
варто заготувати ще з осені, щоб
узимку було чим рятуватися.
Академісти власними силами зробили овочево-фруктову виставку.
І чого там тільки не було: гарбузи,
дині, буряки, морква, цибуля, часник, баклажани, помідори, виноград, яблука, груші, сливи - всього
й не перерахувати. А які фігурки
повирізали з гарбуза, баклажана й
картоплі!
Безліч емоцій, вражень, посмішок,
море задоволення, звідусіль – іскрометні жарти – ось чим запам’яталося
свято осені членам клубу «Промінь
надії».
Насамкінець чарівниця Осінь
пригостила всіх присутніх смачною
гарбузовою кашею та фірмовим салатом «Цап у городі», компонентами
якого були лише сезонні овочі. Всі
смакували, раділи, ділилися власними осінніми рецептами, а осінь
підсумувала: «Страви цієї пори року
дуже корисні й смачні, бо вони готуються з любов’ю, сама осінь вкладає
в них часточку душі».
Все-таки молодість – це не просто
період життя, вік людини, скоріше
– це стан душі, який залежить від
бажання людини бути активною,
емоційно піднесеною, тому й згадалися рядки Марії Постоєвої: «Старим
і в двадцять можна бути, а молодим і
в сімдесят!» А якщо колектив клубу

згуртований, де один за всіх, а всі за
одного, то й пісня співається дзвінкіше, й справа робиться злагодженіше. А клуб «Промінь надії» готується
відзначити свою першу річницю з

МАЙСТЕР-КЛАС
Із початку жовтня клуб «Затишок» Академії пенсіонерів проводив активну підготовку до загальноакадемічного конкурсу «Мадам Гармонія».
Так, зустріч академістів, яка проходила 10 жовтня, була присвячена першому відбірковому етапу
майбутнього півфіналу.
На початку конкурсу член клубу
«Затишок» Алла Олексіївна Датій повар вищої категорії, кулінарними
шедеврами якої ласував сам Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід
Ілліч Брежнєв, провела майстерклас із різьблення по овочах для
прикрашання та оздоблення різноманітних страв. Конкурс виявився
захоплюючим та цікавим, адже
академісти не тільки проходили
відбірковий етап конкурсу, але й
завдяки проведеному майстер-класу
мали змогу навчитися мистецтву
вирізати з овочів та фруктів різноманітні прикраси.
Учасникам були представлені
фрукти та овочі, з яких вони мали
зробити прикраси для гарного

Нагороди - найкращим!

Куратор клубу Роман Троценко
дякує Аллі Датій
оформлення страви, а потім зробити
презентацію страви та запропонувати журі оцінити їхні «шедеври».
Наприкінці конкурсу були визначені переможці, які приємно
здивували журі своєю майстерністю
та виявленою творчістю в запропонованому завданні.
Усім переможцям на згадку були
вручені подарунки від координатора
клубу «Затишок» Романа Троценка,
який поділився враженнями від побаченого й щиро подякував учасницям, побажавши їм і в подальшому
творчого натхнення й бажання
дивувати людей.

ЩЕДРА Й ЗОЛОТА
За народним переказом, Осінь – старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і
стала на Землі четвертою порою року.

Діамантівці - іменинники...
Наталія Пащенко,
кореспондент клубу «Діамант»

Члени клубу «Промінь надії» з нетерпінням
чекають початку осіннього дійства

дня заснування, намітивши нові
плани на наступний рік, щоб зробити життя людей поважного віку
максимально цікавим і наповненим
новими враженнями.

Посилаючи Осінь на Землю, Сонце
сказало їй: «Забирай усе моє багатство,
я віддаю тобі все золото. Але будь щедрою, і люди полюблять тебе».
І Осінь виконує побажання Сонця
та щороку дарує нам щедрі дарунки
полів і садів, чарує нас своїм осіннім
золотом.
Саме такі дари осені з дач та городів
трударів-академістів нашого клубу
«Діамант» прикрасили 29 жовтня
актову залу БЗШ № 21. Цього дня ми
святкували День урожаю і вітали
іменинників, які відзначили день на-

родження у вересні та жовтні.
Спочатку наш куратор Валерій
Миколайович Матвієць привітав винуватців свята, вручивши їм пам’ятні
подарунки зі словами найщиріших
побажань.
На сцені відбувалося справжнє дійство. Хазяйновита Осінь, роль якої
виконала Алла Руденко, запросила
іменинників та гостей у своє осіннє
царство. А там дарунки посипалися,
як із рогу достатку. «Хай у вас буде
повна хата добра і злагоди, як повен
насінням гарбуз», - побажала Осінь і
запропонувала пригоститися смачною
кашею з гарбуза

...діамантівці - артисти!

