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«ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ…»
Академія пенсіонерів - це місце для тих, хто прагне 
затишку, душевної гармонії та відпочинку. Вона 
створена для людей, що віддали частинку свого 
життя, здоров’я, часу на благо майбутніх поко-
лінь і заслужили на повагу та увагу до них. Дивля-
чись на членів Академії, розумієш, що головне – це 
не старіти душею,  і тоді твоє життя буде яскра-
вим та насиченим подіями.

Вікторія Підгорна, 
учениця 11 класу колегіуму

Інколи, порівнюючи молодих 
людей, що безцільно й пасивно ви-
трачають свою молодість вдома за 
комп’ютером, та пенсіонерів, які 
регулярно відвідують театр, співа-
ють у хорі та займаються спортом, 
починаєш сумніватися, хто ж із них 
є дійсно молодим?

12 червня в урочищі Голендерня 
відбувся захід, присвячений закрит-
тю другого щорічного сезону Акаде-
мії пенсіонерів.

Саме на нього мене запросила 
бабуся (звичайно ж, у якості вболі-
вальниці), яка разом із колежанка-
ми готувалася до виступу у складі 
хорового колективу на черговому 
загальноакадемічному конкурсі. 
Чесно кажучи, їхала без особливого 
ентузіазму, з дому намалювала собі 
якусь уявну гнітючу картину, але 
відразу ж змінила свою думку, коли 
побачила завзятих, усміхнених, 
бадьорих, енергійних людей поваж-
ного віку…

 Захід розпочала директор Благо-

дійного фонду Констянтина Єфи-
менка Олена Ткач, вона побажала 
академістам піднесеного настрою та 
переказала вітання від Костянтина 
Олексійовича, який насамперед по-
бажав здоров’я, гарного відпочинку 
та незабутніх вражень від свята. Далі 
була перекличка: кожен із 32 клубів 
представляв себе речівкою, демон-
струючи в такий спосіб цілковиту 
налаштованість тільки на перемогу.

Згодом Олена Дмитрівна розпо-
віла про доволі насичену програму 
заходу: танці, співи, декламаторська 
й  акторська  майстерність. Але ро-
дзинкою свята все-таки був конкурс 
«Битва хорів», у якому взяли участь 
11 хорових колективів. Усі вони були 
сильними й підготували  цікаві ви-
ступи, здивувавши всіх присутніх 
неординарністю, артистичністю, 
оригінальністю костюмів. Проте  
журі мало обрати лише 4 учасників, 
які б у фіналі боролися за звання 
кращого хорового колективу. Непро-
сто було журі прийняти правильне й 
об’єктивне рішення, тому  кращими 
з кращих стали не 4, а відразу 5 хо-
рів: колектив «Вербиченька» (клуби 
«Діамант», «Усмішка», «Лада», «Кали-

на»), хор клубів «Чарівна мить» та 
«Журавка», творчий пісенний осе-
редок клубів «Зарічани» і «Промінь 
надії», хор клубів «Криниця життя» і 
«Росинка», хоровий колектив клубів 
«Вечірні зорі», «Золота осінь», «Ще-
дрий вечір», «Осіннє золото».

Переможця фінального етапу оби-
рали глядачі, яким були попередньо 
видані  картки для голосування. І 
найкращим хором став колектив 
клубів «Чарівна мить» та «Журавка». 
Переможці були нагороджені подо-

рожжю на катері по річці Рось!
Під час спілкування з найкращим 

хоровим колективом їхній хормей-
стер Ніна Яківна Левченко заува-
жила, що перемога була не важкою, 
проте очевидною:

- Ми готувалися плідно, як має 
бути. Зі мною працюють люди, які 
розуміють, що таке робота у колек-
тиві, командний дух. Наполеглива 
праця, репетиції, креатив та віра у 
свої сили є запорукою успіху.

Про суперників Ніна Яківна сказа-

Незабутній виступ хористів клубу «Дюбисток». 
Куратор Сергій Муковоз

Із хвилюванням готується до виступу хоровий колектив клубу 
«Чарівниця». Найбільше переймається за результат 

куратор Олексій Веред

Хоровий колектив «Вербиченька» та куратори клубів «Усмішка» 
(Євгеній Сінчук), «Лада» (Юрій Розвозчик), «Діамант» 
(Валерій Матвієць) відразу після конкурсного виступу

Вітаємо: приз глядацьких симпатій дістався 
клубу «Viva-Вікторія»! 

Куратор Геннадій Гаврилюк

Смачна нагорода для клубу «Водограй»! 
Куратор В’ячеслав Веред

Авторитетне журі конкурсу. Його підтримували, звинувачували 
у несправедливо прийнятих рішеннях, не погоджувалися з ви-

ставленими оцінками, але журі все одно виявило найкращих 

Процес голосування

Радість переможців


