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РАЗ, ДВА, ТРИ - ЁЛОЧКА, ГОРИ!
29 декабря в детской библиотеке на массиве Леваневского состоялся Новогодний праздник, который
организовала вместе с Благотворительным фондом Константина Ефименко Любовь Жаркова
- председатель общественной организации «Общество матерей «Надежда», объединяющей в своих
рядах многодетных матерей, детей-сирот, детей
из неполных семей.
Людмила Егорова,
Вначале деток поздравили
уважаемые гости, представители
Благотворительного фонда Юрий Николаевич Балас и Юрий Федорович
Розвозчик, пожелали им в наступа-

ющем 2014 году здоровья, успехов в
учебе, веселого настроения, а так же
вручили деткам сладкие подарки.
А что же за праздник без Деда Мороза и Снегурочки? И вот в нарядный
зал вошла Снегурочка:
- По лесу я гуляла, к вам на празд-

Конечно же новогодний хоровод, а так же
песни и стихи в кругу друзей и уважаемых гостей

Юрий Розвозчик и Юрий Балас
вместе с участниками праздника
ник я попала, да вот беда: Дедушка
Мороз потерялся, спрошу-ка я у волшебного зеркальца:
Свет мой зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи,
Мне сегодня не до смеха,
Дедушка мой не приехал,
Потерялись мы в пути,
Как же мне его найти? Ау, ау…
Как в настоящей сказке, появляется неожиданно Дед Мороз, зазвучала
всем известная новогодняя песенка
«В лесу родилась елочка» - и все
дружно стали в новогодний хоровод.
«Тук-тук-тук», - застучал кто-то в
дверь, но никто не испугался, ведь
это мультяшный Почтальон Печкин
с сумкой через плечо, он принес поздравительную телеграмму:

- Я желаю от души Вам здоровья,
малыши,
Чтоб прививок не боялись, физкультурой занимались,
Чтоб не мучил вас бронхит, есть
добрый доктор – Айболит!
Я хочу Вам пожелать двенадцать
баллов получать,
Книжки добрые любить, с математикой дружить!
Дети с удовольствием рассказывали
стихи, пели песенки про Новый год,
получали призы от Деда Мороза.
Праздник удался на славу!
На прощание все сфотографировались возле елочки на добрую память.
Пройдут годы, дети вырастут, но в
душе останутся светлые и радостные
воспоминания.

ЖИВІ ТРАДИЦІЇ НАРОДУ
«Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову», - зауважила видатна Ліна Костенко.
Дозволю собі додати, що це відбувається ще й тоді,
коли зникають традиції, забувається культурна
спадщина, коли повагу до національного костюма
називають шароварщиною, а любов до свого споконвічного – хуторянщиною. Як на мене, то краще бути «шароварними» й «хуторянськими», ніж
безпам’ятними манкуртами.
Анастасія Полудень,
учениця 11-А класу БСШ № 1
Мабуть, мені пощастило, бо я навчаюсь у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням слов’янських
мов № 1, у стінах якої плекання
традицій нашого народу не просто
слова, а частина шкільного життя,
своєрідна візитівка закладу. Уже вісім років поспіль у школі створений
фольклорно-етнографічний гурт
«Вертеп», усі учасники якого не
тільки виразно декламують, а ще й
добре співають, особливо такі знані
вокалістки, як Альона Луценко та
Аліна Багінська. Це дає можливість
колективу професійно виконувати
всесвітньо відомі твори, наприклад
геніальний «Щедрик» М. Леонтовича
та «Свята ніч» австрійського композитора Ф. Грубера, що давно стали
народними піснями різдвяного циклу в усьому християнському світі.
Не знаю, як інші, але коли слухаю
багатоголосся «Щедрика» та «Святої
ночі», моя душа рветься до неба, бо
її переповнюють звуки дзвіночків,
подібні до ангельського співу.
Саме в українців є обряди водіння
Маланки, яка в шлюбі з Василем
обіцяє багатий урожай, та Кози, яка

вмирає й відроджується, як природа,
та символізує матеріальне благополуччя і щедрий урожай. Головне,
що давно засвоїли всі учасники гурту «Вертеп» (керівник – заступник
директора Т.Клименко, музичний
супровід – Т.Бойко): чим щирішими
будуть побажання іншим, тим більше добра повернеться. Саме тому в
колективу є традиція вітати друзів

і спонсорів закладу, особливе місце
серед яких посідає Благодійний фонд
Костянтина Єфименка. Виконавчий
директор фонду Олена Ткач – добрий
друг закладу - щиро подякувала
старшокласникам за те, що вони
бережуть традиції народу, і назвала
цьогорічний виступ колективу найкращим за останні п’ять років.
Найвідповідальнішим із цьогорічних вітань був виступ у Посольстві
Республіки Болгарія у місті Києві.
Пан Посол Красимир Мінчев зауважив, що гурт «Вертеп» - перші
українські колядники на території
Посольства Республіки Болгарія в
Україні. Пан Посол був вражений
тим, як багато спільного у традиціях
і фольклорі болгарського та українського народів. «Це свідчить про
спільне коріння двох слов’янських
народів», - зазначив Радник Посла
Пан Петар Танєв, який опікується

проблемами викладання болгарської
мови в українських школах.
Мабуть, у цей момент гордість за
власний народ найбільше переповнювала учасників гурту «Вертеп»
та його керівників, для яких традиції
народу вічно живі, бо ніхто не дозволить відібрати в нас нашу мову,
нашу минувшину, а значить, і наше
майбуття.

Олексій Веред, директор БСШ № 1:

Гурт «Вертеп» колядує завзято, віншує щиро, дарує радість на
весь рік. Саме за це дякувала Олена Ткач учням БСШ №1

- Гурт «Вертеп» відтворює споконвічні традиції українців, пов’язані
зі святкуванням Свят-вечора, Різдва
Христового, свята Василя. І оживають аутентичні тексти колядок,
щедрівок, віншувань, зібрані етнографами в різних регіонах України.
Учасники колективу, яких завжди 12
(магічне число за кількістю місяців у
прийдешньому році), надзвичайно
дбайливо ставляться до текстів, що
мають сакральний зміст-побажання
добра, здоров’я, злагоди, любові
господарю. Я пишаюся нашими
учнями, які щиро несуть новорічноріздвяну радість людям, і, впевнений,
їм від людей ця радість повернеться
сторицею!

