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Як не дати шахраям
розвести вас по телефону
Реальна історія, що стане вам у пригоді
ригодіі
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На шостому десятку літ
солістка «Лісапетного
батальйону» Наталія
Фаліон має воістину
всенародну любов,
а на додачу до неї
нещодавно отримала
ще й «сердечний» бонус.
Який?

«Фаліон, батальйон, мільйон... — так гармонує!»

У чому сила і слабкість
чоловіка № 1 у світі —
Джеймса Бонда
l ЗІРКА «Я не буду нести всяку дурню, аби тільки
комусь сподобатися», — запевняє актор Деніел
Крейг (на фото), який уп’яте зіграв роль агента 007
с.
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Для тих, хто має дачу —
Місячний календар робіт
на городі
та в садку наа
І півріччя
2020 року
с. 27
7

»

Схема semynova.gallery.ru.

l ЧАРІВНА ГОЛКА

«Мамо, ті сиві пташки
Сміливі, певно, ще й дуже,
Чи то безпечні такі, —
Чуєш, цвірінькають так,
Мов їм про зиму байдуже!..»
Леся УКРАЇНКА
А

Цікава
ГА ЗЕТА +

на вих ід
ідніі

А в іншому нашому виданні —

«ЦІКАВА ГАЗЕТА НА ВИХІДНІ» —

схема вишивки друкується щотижня.
Передплатіть і займайтеся улюбленою справою!
Передплатні індекси «Цікавої газети на вихідні»:
для Волині — 60304, для Рівненщини — 60312, для інших
регіонів України — 60307.
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Не одному птаху сниться
така супергодівниця!
Фото В’ячеслава ВЕСЕЛЬЄВА, segodnya.ua.

l СТОПКАДР
«Шановна редакціє!
Пишу до вас уперше, хоча читаю
«Волинь», відколи навчився
складати букви. Газета дуже
цікава — насолоджуюся нею
з першої до останньої сторінки.
І нова її донька — «Читанка
для всіх» — дуже звеселяє
і піднімає настрій. Особливо
у конкурсі «СТОПКАДР» сподобались
фотографії і грибних браконьєрів,
і бабусі з котиком. А нещодавній
знімок про шлюб у поважному
віці — це вищий пілотаж. А який
підпис! «Поцілую тебе в губи —
мабуть, скоро вріжу дуба!»
(№ 11 — 12 (2019). У десятку! І не
треба перефразовувати Шекспіра
чи Тичину. Український народ
мудрий і дотепний. А в мене про
годівничку свої міркування, яка
вона є у цивілізованому світі і в нас.
На перемогу не сподіваюся, а ось на
публікацію думки народу — так»,
— написав нам Петро Данилюк із
волинського села Липини Луцького
району.
Пане Петре, можемо тільки уявити,
що ви, а також усі наші читачі, ще
додали б до своїх підписів, якби з
висоти грудня 2019 року дізналися
про січневе збільшення зарплатні
депутатам Верховної Ради, членам
Кабміну, а особливо про космічні
премії у 700 мільйонів гривень
деяким нашим чиновникам.
Далі мовчу — бо припишуть нам
політику. ☺ Тому надаю слово вам:
хай читають «слуги народу» голос
народу
Олександр ЗГОРАНЕЦЬ,
ЕЦЬ,
ЕЦ
головний редактор
р
місячника
«Читанка для всіх»

Це — окраса України,
Стяг на ній так майорить.
Коли ж в тих, хто тут
«пасеться»,
За нас серце заболить?
***
Чарівничка-годівничка
Зроблена зі смаком.

“

Се — годівниця
птаха-депутата,
Як олігарх
припинить
годувати.

Вона «бідних» слуг годує,
А народу — дуля з маком.
(Людмила КОНДРАЦЬКА,
с. Костюхнівка Маневицького
району Волинської області).
***
Є Верховна годівничка!
Для народу — лише гичка!
(Аркадій ЧАБАНЧУК,
с. Новий Мосир Ковельського
району Волині).
***
Нездійснена мрія Наді Савченко:
Ах, яка ж годівничка була
для багатих…
Лиш мить одна —
і стала для пернатих.
(Валентина КЛЮЧНІКОВА,
м. Луцьк).
***
Верховній Раді:
Якщо ви не бажаєте поділитися
з людьми зі своєї «годівниці»,
то хоч трохи дайте птиці.
(Володимир ЩИБРЯ,
м. Луцьк).

***
Депутатам-горобцям
треба хліба трохи дати,
щоб вони не захотіли
Україну розпродати,
ворогам Донбас віддати
і безплатно у селян
їхні паї відібрати…
(Сергій СВІРГОЦЬКИЙ,
м. Харків).
***
Се — годівниця птаха-депутата,
Як олігарх припинить годувати.
***
Нині всяк себе гризе—
Ось 5 літ команди «ЗЕ»!
***
В суді фейк-доказ цей став руба:
Ось що вчинили (б) Савченко і Рубан!
(Микола ШОСТАК,
м. Луцьк).
***
У садку — різдвяне диво!
Кнопкодавів всіх на мило!
***
Українське ноу-хау
Здобуло у світі славу:
Ось і Трамп майструє сам
«Білий» дім своїм птахам,
Меркель чоловіка «грузить»:
— Бундестаг висіти мусить!
А у Путіна своя ідея —
Годівничка у формі Мавзолея.
(Карина МИХНЕВИЧ,
лучанка-киянка).
Більше про конкурс — на с. 4

»
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Не одному птаху сниться
така супергодівниця!
Фото Google.com.

Початок на с. 3

Зняли із нього депутатські
повноваження,
Напевно, погорів на хабарі.
І так він, бідолашний,
сумує за Радою,
Що вивісив макет її в дворі.
***
Немає в годівничці птахів,
І хліб у ній вже зачерствів.
А все тому, що хтось із олігархів
На своїм обійсті шулік розвів.
(Павло ОЛЕХ,
м. Любомль Волинської області).
***
Верховна Рада — годівничка!
У кожного своя крамничка!
За себе кожен справді дбає –
Свій процент від того має!
***
У них там «слуги» — наче пташки.
Тихенько дзьобають з «кормушки».
У нас — мов свині ненаситні,
Нахабно хлебчуть із корита.
(Петро ДАНИЛЮК,
с. Липини Луцького району
Волині).
***
Щось не видно горобців,
Наших юних вправних молодців.
Мабуть, в округ полетіли —
там кращі умови,
А хтось в Києві лишився
в горобчихи-тещі.
(Михайло АНДРІЮК,
с. Городище Луцького району
Волині).
***
Не важливо, у якій ти партії:
Головне — допоможи, нагодуй,
обігрій.
(Лариса СЕМКО,
с. Лобачівка Горохівського району
Волині).
***
За Миколою Гоголем
Не кожна пташка (з цієї годівниці)
Долетить до середини…
своєї каденції.
***
Від такої супергодівниці-хати
Птахи не хочуть вже
у вирій відлітати!
***
Дух перехоплює в синиці
Від такої годівниці!

ТУР № 1 (2020)
А сьогодні пропонуємо вам
помізкувати над підписами до цієї
світлини — сподіваємось, і тут без
політики не обійдеться. ☺
Кожен учасник може запропонувати до 4 лютого будь-яку
кількість варіантів і надіслати їх
на адресу: 43025, просп. Волі, 13,
м. Луцьк, «Читанка для всіх», або
на електронну — chytanka77@
gmail.com.
Не забувайте вказати свої
дані, щоб отримати 250 гривень
призових. Хай щастить!
***
Честь і слава нашій владі:
Вперше на Волині
Швидко вирішили «владці»
Проблеми пташині!
Ну а люди — зачекають,
Бо вони безкрилі,
Хоча добрі і терплячі,
Та, на жаль, безсилі…
***
До такої годівниці
Мають вхід не всі синиці!
***
Нащо нам здалася заграниця,
Якщо в нас така шикарна
годівниця!
(Валерій НЕКРАСОВ,
м. Луцьк).

ПІДСУМКИ СТОПКАДРУ
№ 11—12 (2019)
ІІІ МІСЦЕ, 50 ГРИВЕНЬ ПРИЗОВИХ:
Президент своїм указом
Пільг позбавив їх всіх разом,
Мінімальні дав зарплати —
І розбіглись депутати,
Прихопивши навідбіг
Все, що кожен тільки зміг.
(Микола ШОСТАК,
м. Луцьк).
ІІ МІСЦЕ, 75 ГРИВЕНЬ ПРИЗОВИХ:
В такій годівничці і вмерти приємно,
Не тільки зернятка і крихти
клювати.
Та розфантазувались птахи
даремно —
На табличці написано:
«Тільки для депутатів»!
(Павло ОЛЕХ,
м. Любомль Волинської області).
І МІСЦЕ, 150 ГРИВЕНЬ ПРИЗОВИХ:
Не одному птаху сниться
Така супергодівниця!
(Валерій НЕКРАСОВ,
м. Луцьк).
Вітаємо переможців і просимо
надіслати на адресу редакції копії
першої та другої сторінок паспорта,
а також ідентифікаційного коду
(номер телефону бухгалтерії:
(0332) 72-71-07).
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«І лечу я по життю лісапетом,
наче танком»
На шостому десятку літ солістка «Лісапетного
батальйону» Наталія Фаліон має воістину всенародну любов,
а на додачу до неї нещодавно отримала ще й «сердечний» бонус

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

апальна, голосиста і весела,
солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон абсолютно всім дається стовідсотково
«своєю». Вона, немов сусідка через
хвіртку, проста і без краплі зіркової
хвороби. І пісні її такі ж – близькі та
зрозумілі і старим, і малим. Вона
людина-свято, баба з баяном і, як
сама каже, — «моцна жінка». «Моцна» настільки, що за усмішкою
вдало ховає горе від непоправних
втрат.

З

ЗА ОДИН РІК ПОМЕРЛИ ТРОЄ
БЛИЗЬКИХ ЛЮДЕЙ
Йде сьомий рік несподіваної

“

Народна улюблениця
досі живе у рідному для
неї селі П’ятничани на
Хмельниччині. До обласного
центру виїжджати не
збирається. Тут усе її життя.

слави для пані Наталії та її «Лісапетного батальйону». Із сільського
клубу жіночки стрімко випурхнули
на велику сцену телевізійного шоу.
Та народна улюблениця досі живе у
рідному для неї селі П’ятничани на
Хмельниччині. До обласного центру, не кажучи вже про столицю,

Свою славу, нехай і пізню, Наталія Фаліон цінує та береже.
Каже, тепер її жіночки з «Батальйону» — приклад того,
що і в селі можна вирости до всеукраїнської популярності.

виїжджати не збирається. Тут усе її
життя.
У будинку співачки все майже
так, як і двадцять чи й більше літ
тому. Хіба набагато тихіше. Троє дітей (двоє синів і донька) виросли.
Рік тому не стало чоловіка Валерія,
з яким прожили майже чотири десятиліття. Він довго хворів, тому
до втрати чоловіка жінка була, відверто кажучи, підсвідомо готова,
наскільки до таких речей узагалі
можна бути готовим. Незабаром померла і свекруха. А згодом настав
найстрашніший момент у її житті: не
стало сина Віктора.
Продовження на с. 6

»
Фото wz.lviv.ua.
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Початок на с. 5

Йому було 36 років, він працював разом із матір’ю у гурті «Лісапетний батальйон», організовував
концерти.
Ніколи не скаржився на здоров’я, а тут раптово – серце.
«Мені минула осінь була дуже
тяжка, – пані Наталія ще не оговталася від важких втрат. – Але Бог не
дає випробування слабким людям.
Він вибирає сильних. А я вважаю,
що сильна. Не розплескалась у
горі, не зламалася, не ридала. Так,
можу поплакати, як ніхто не бачить, та в мене є сцена, є обов’язки,
є люди, які мене чекають. Найкращі ліки – то праця. Якщо ти роботу
любиш, працюєш натхненно – роки
не встигають за тобою. Ти їх обдурюєш. Вони чекають, що ти сядеш
і вони тобі зморщок намалюють, а
ти не присідаєш, тож ці зморшки до
тебе не пристають».
Артистка каже, що з часом легше не стало, але в роботі і спілкуванні відволікається від важких
думок. Вона ж жінка-свято — такою
її хочуть бачити і такою вона буде
для людей. Вміння нести радість
цього разу спрацювало, як буме-

ранг, – і щастя
тя повернулося й до
неї обличчям.
м. Шанувальник її таланту, якого публіці артистка ще не
представила, зумів закохати в себе
співачку.

ОДНІЙ ЛЮБОВІ
БОВІ ПОПУЛЯРНІСТЬ
ЗАШКОДИЛА,
ЛА, А ІНШУ –
НАКЛИКАЛА
ЛА
Тепер вонаа знає: у 60 життя може
початися заново.
ново. Так, воно інше,

“

volyn.com.ua
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винами з особистого життя.
Ім’я свого коханого Наталія Фаліон не називає. Віджартовується, що
досить у родині одної зірки. Популярністю як тягарем їй не раз дорікав перший чоловік Валерій. Він був
військовим, тому любив, коли все
чітко й ідеально. А творчим людям
це вдавалося не завжди. Нерідко
страждали від цього
нехитрий сільський

Найкращі
кращі ліки – то праця. Якщо ти роботу
любиш,
иш, працюєш натхненно – роки не
встигають
гають за тобою.

із сивиною, зі спиною, яка часом
нестерпно болить,
олить, з ногами, яким
важко вибути на підборах кілька годин, але ще воно
оно – із популярністю
та несподіваним
им пізнім коханням. «У
мене ніколи такого не було в житті,
мене ніхто не зустрічав із гастролей,
не питав, чи що болить, як провела
день або як пройшов тиждень... А
зараз така людина
дина є. Він закохався в
мене як в артистку,
истку, квіти дарував, а
потім усе переросло
еросло у щось більше»,
– інтригує народна
родна улюблениця но-

Колектив з однаковою охотою співає і для високопосадовців, і на сільських сценах.
Головне для них — чи щиро їм аплодують, а гонорар — діло другорядне.

БЕЗ ПОЛІТИКИ І ТУТ НЕ ОБІЙШЛОСЯ
«Їхали з гастролей якось. Один політик побачив
наші збори і каже: «Ви прямо як взвод спеціального
призначення, така дисципліна». В мене все дуже
чітко: сказано о дев’ятій годині прийти – за десять
дев’ята вже всі на місці. Я згадала ці слова, і вирішили
так по-військовому назвати колектив перед шоу. Воно
навіть гармонує: Фаліон, батальйон, мільйон…».

Фото gastroli.ua.
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для всіх»

побут і господарство Фаліонів. А
тримали вони і свиней, і корову
(«такій моцній жінці негоже було
годувати козу»), і буряки в колгоспі
мали… Чи то жартома, чи всерйоз,
але бідкався, що у всіх удома господині, а в нього – артистка. Сам у
творчість дружини не втручався, а
коли занедужав, цілими днями дивився телевізор.
«Я так хотіла знайти йому якийсь
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сенс у житті, намагалася чимось зацікавити, щоб він якось повернувся
обличчям до життя, але в нього нічого не викликало інтересу. Можливо, в цьому я винна, – каже пані
Наталія. – Я завжди була лідером. А
може, він себе не реалізував. Ми не
розуміли одне одного багато років.
Дуже шкода». Тож тепер вона знає,
що бути популярною – не завжди наа
користь особистому щастю, і нама-гається не повторити вже зробле-них помилок.

«ПІАНІНО ВЖЕ ДОЇТЬСЯ»
Незважаючи на те, що вже сім
літ популярність очолюваного Наталією колективу б’є всі рекорди,
вона залишається вкрай простою
сільською жінкою. Смажить внумлинці,
кам млин
нці
ці, вміє гнати самогон,
пісня
п
існя про який і просславила
лавила її. Правда, домашнього птаства, яко-

ВЕЛИКІЙ ЖІНЦІ –
ВЕЛИКА СЛАВА

Наталія
Н
аталія Фаліон — ттаки
аки
справді
жінка:
справді велика жінка
а: пр
пприи
ззрості
рості 185 см має вагу 115
15 кг,
кг,
нносить
оси
сить взуття 42-го, 43-го,
а «одні
«одн
дніі туфлі є навіть 44-го
ррозміру».
озміру». Ал
ААлее головне – пані
Наталія
анітрохи
Н
а
аталія
анітро
рохи з цього
комплексує.
пприводу
рив
ивод
о у не компл
плексує.

Фото gastroli.ua.

Продовження на с. 8

»

Пані Наталія багатьох надихає своїм
оптимізмом. З такою керівницею як співати
про сумне?

Фото moemisto.ua.

Єдиний чоловік
у «Батальйоні» — баяніст —
одружений на його
учасниці. Всі інші співачки
запевняють, що бережуть
його як зіницю ока.

гго
о завжди тримала багато,
позбулася. Городи ще вдається доглянути, а от щодня вчасно поратися не випадає.
Колись господарство Наталиних батьків уже зазнавало збитків
через її творчу натуру. Школяркою майбутня зірка 8 років «відходила» до музичної школи. Вона
тричі на тиждень їздила за кілька
кілометрів на заняття.

8

«Читанка для всіх»

¹1(15)

«

Початок на с. 5-7

У третьому класі якось отримала
двійку «з фортепіано», бо не мала на
чому готуватися до уроків, тому гірко плакала і соромилася знову йти
на заняття. «Батько взяв тоді корову
за шнурок, повів її на базар продавати, – згадує Наталія Іванівна. – Купив
мені фортепіано. Бабуся цілий день
плакала, а все село з нього сміялося.
Мужики підколювали: «Ну що, Іване,
як там твоє піаніно? Вже доїться?». І
коли я почала працювати тамадою
на весіллі і за вечір отримувала непогані гроші, то він тим, хто насміхався,
якось сказав, що вже піаніно доїться».
Інвестиція в доньку все ж дала результати. Спочатку вона бігала співати до клубу, де завідувачем працював
її дядько, а потім вступила до Київського інституту культури. У цьому
виші згодом навчалися і її діти – Сергій, Віктор і Катерина. Сергій та Катерина працюють ведучими заходів,
Сергій ще співає в гурті «БУХАРЬ’est
band», який спробував свої сили на
тому ж талант-шоу, що колись прославило його маму. Однак членам
журі не сподобався їхній виступ, і
У це важко повірити, але хмельницький
колектив став відомим на всю Україну
завдяки плагіату. Їхню найпопулярнішу пісню
про той самий «лісапет» прямо в автобусі
заспівав колектив із Чернігова. Відео
потрапило в мережу, а згодом знайшлися
і справжні автори пісні — і почалося!

далі відбіркових турів колектив не
пройшов.

НОГИ ВІДВАЛЮЮТЬСЯ,
А МАНІКЮР ТРИМАЄТЬСЯ
Жінка ж свій талант вклала у два
гурти, якими опікувалася та опікується досі: «Бабине літо» у рідних П’ятничанах та «Забава» при музичній школі
в Скалі-Подільській на Тернопільщині, де працювала директором. Її «Лісапетний батальйон» став збірною
командою цих двох колективів.
Керівниця щиро любить своїх «дівчат», з якими пройшла Крим і Рим.
Пам’ятає, як шили спідниці з ткани-

“

Ми є доказом того, що коли
добре працювати і вірити
в себе, то можна із села
потрапити на велику сцену
без багатих продюсерів
і покровителів.

ни для оббивання трун, бо вона була
дешева, як виступали на колгоспних
сценах. Тому теперішні досягнення
визнає як цілком заслужений вінець

volyn.com.ua

роботи: «Ми є доказом того, що коли
добре працювати і вірити в себе, то
можна із села потрапити на велику
сцену без багатих продюсерів і покровителів».
Усі тяготи популярності співочі
сільські жіночки витримують героїчно. «Деколи стою і думаю: «Господи,
зараз ноги повідвалюються». Але
все мужньо витримуємо. Якщо вже
в той потяг потрапив, на ходу з нього вистрибувати не варто. Коли дуже
втомлююся, хочеться то все матом
послати і втекти. Але потім втома
проходить, починаю сумувати за сценою і розумію, що без неї не зможу.
Єдине, що вже роки не ті».
Із зіркового життя, запевняє, вони
взяли тільки найнеобхідніше. Найперше – стали вибагливішими до
себе, стежать за зовнішністю. «У мене
тепер на руках манікюр, – показує
пальці артистка. – Раніше мені він заважав, вважала, нащо це... Та потрібно! Вже звикла і по-іншому не можу.
Ми зрозуміли, що є зразком, до якого
тягнутимуться, особливо прості сільські люди».
За матеріалами
segodnya.ua, charivne.info,
wz.lviv.ua, nslovo.com.

Фото lisapet.net.
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«Між дупою і диваном
ніколи не пролетить долар»
l ЗОЛОТІ СЛОВА Якщо у вас вдома є комп’ютер чи планшет —
значить, у вас удома є Білл Гейтс. Але навіть коли їх нема, то є мобільний
телефон. А якщо маєте такий телефон, то з вами постійно Білл Гейтс.
Точніше – Вільям Генрі Ґейтс III (англ. William Henry «Bill» Gates III) –
один із найбільших багачів світу, засновник і голова ради директорів
технологічного гіганта — корпорації «Майкрософт», без якої нинішній
світ не уявити. Його історія успіху вражає, а публічні виступи надихають.
Тому переконані: ці слова 64–річного американця Білла Гейтса стануть
вам у пригоді
«У мене дійсно було багато цілей, коли я був дитиною, і думаю, що багато з них досяг
через те, що мав можливість багато читати».
«Бізнес — відмінна гра: постійне змагання і мінімум правил.
А рахунок у цій грі ведеться в
грошах».
«Я зачісуюся кожного разу перед тим, як надіслати e-mail,
оскільки сподіваюся мати привабливий вигляд».
«Уже краще, якщо дитина
прив’язана до комп’ютера, ніж
до телевізора».
«Успіх — поганий учитель. Він
схиляє розумних людей до думок, що вони не можуть програти» (Інший варіант: «Успіх
нічому не навчає. Він переконує розумних людей у тому, що
вони не можуть програти»).
«Чудесно святкувати свій успіх,
але більш важливим є вміння засвоїти уроки зі своїх провалів».
«Витрачати гроші розумно настільки ж складно, як і заробляти їх».
«Між дупою і диваном ніколи не
пролетить долар».
«Не порівнюйте себе ні з ким у
цьому світі… Якщо ви це робите
— ви ображаєте самого себе».
«Будьте ввічливі із зубрилками
та ботаніками. Не виключено,
що незабаром ви будете працювати на одного з них».

“

Уже краще,
якщо дитина прив’язана
до комп’ютера,
ніж до телевізора.

«Світу начхати на вашу самооцінку. Життя буде вимагати від
вас закінчити справу до того, як
ви відчуєте себе впевнено».
«Насолоджуйтеся тим, що ви
робите, — і ви ніколи у своєму
житті не будете працювати».
«Життя стає набагато веселішим, якщо підходити до всіх
його викликів творчо».
«У будь–який час ідіть і ство-

рюйте свою справу, а в Гарвард
повернутися ніколи не пізно!»
«Якщо міркувати в термінах
використання часу, релігія не
дуже ефективна. Є купа речей,
які я можу зробити зранку в неділю».
«Якщо в листі є слово «збільшення» — напевно спам».
«Не люблю конференцій у різних екзотичних місцях. Таке відчуття, що чим приємніше місце,
тим менше роботи виконується».
«Я ніколи не був повністю задоволений жодним продуктом
Microsoft».
«Ви вважаєте, що вчитель занадто вимогливий? Зачекайте, коли
ви станете начальником».
«У майбутньому на ринку залишиться два види компаній: ті,
хто в інтернеті, й ті, хто вийшов
з бізнесу».
«Коли вам на думку спала гарна
ідея — дійте негайно!»

«Коли вам на думку спала гарна ідея — дійте негайно!»

Фото CNN.com.
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Науковці стверджують: якщо один із батьків має схильність до алергії, то ймовірність виникнення її у нащадків
становить 25 відсотків, якщо обоє — то 50.
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Фото allergy.org.ua.

«Кашляю, чхаю і з носа тече.
Можливо, це — алергія?»
l МЕДИЧНИЙ ЛІКБЕЗ Наших читачів

консультує сьогодні завідувачка
відділення алергології Волинської
обласної клінічної лікарні Алла Бабіна
«ПОДУШКУ ВИКИНУЛИ,
КОТА ВИГНАЛИ —
ПРОБЛЕМИ НЕ ПОЗБУЛИСЯ…»
— Думаю, багатьох цікавить,
чи може бути алергія на речі секонд–хенду? Дружина тільки
зайде в магазин або в торговий
ряд, де продають такий товар,
і відразу починає кашляти, —
звернувся лучанин Василь У.
— Алергічні реакції можуть виникати, адже одяг уже був у вжитку, його обробляють спеціальними
хімічними дезинфікувальними розчинами. Особливо ризикують люди,
які приміряють речі і шкіра безпосередньо контактує з тканиною.
Токсичні випаровування можуть
подразнювати слизові носа, горла,
крім того, ми вдихаємо мікрочастинки пилу, плісняви. У нас у відділенні була пацієнтка, яка торгувала
таким товаром. Вона звернулася по

допомогу, бо її обличчя й руки стали
вкриватися еритемами, шкіра почервоніла й почала свербіти. Жінка
була змушена залишити цю роботу.
А вашій дружині необхідно пройти
обстеження, побачимо, чи є зміни
імунологічного статусу чи, можливо, патології органів дихання, або
ж слизові оболонки гіперчутливі до
різких запахів.
— Думаю, у мене — алергія,
але не знаю, від чого саме всі мої
біди: чхаю, ніс закладений, очі
сверблять і підпухають. Кажуть,
що то безнадійна справа — шукати причину алергії. Що порадите?
— запитує жителька Волині.
— Нехай сімейний лікар скерує вас на прийом до алерголога.
Візьміть із собою результати досліджень, якщо ви проходили обстеження у поліклініці за місцем проживання. Доцільно буде провести

алергопроби, щоб знайти винуватця
ваших бід.
— З острахом чекаю весну,
бо щороку з березня по травень
страждаю від нежитю. Колись
давно зверталася по допомогу,
але на той час була вагітною і мені
проб не ставили. Чи може схильність до алергії передаватися від
матері дітям? — непокоїться читачка.
— Якщо один із батьків має цю
хворобу, то ймовірність виникнення її у нащадків становить 25 відсотків, якщо обоє — алергіки, то 50. Так
стверджують науковці. На жаль, недуга поширена. В Україні від 4 до 18 відсотків населення (залежно від регіону)
страждають від алергії, на Волині цей
показник становить 11—12 відсотків.
— Моїй донечці 9 років. Дуже
часто вночі їй не дають спати прояви риніту: чхає, кашляє. Подушку з пір’я давно викинули, кота з
хати виганяємо, робимо все, що
радять лікарі, а дитина мучиться. Як нам бути? — тривожиться
жителька Горохівського району
Волині.
— Якщо в дитини алергічний
риніт, необхідно знати, що його ви-
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кликає. Це може бути інфекція, побутовий пил, бактерії, спори грибків
тощо. Наприклад, у пухових подушках заводяться кліщі, які спричиняють алергію, частинки шерсті кота
викликають напади ядухи. Все, що
нас оточує, може стати алергеном,
якщо людина має схильність до
алергоімунних реакцій. Зверніться
до дитячого алерголога. Дівчинці
проведуть шкірну діагностику: введуть невеликі дози найімовірніших
алергенів, щоб з’ясувати, на що найбільше реагує імунна система. Цей
метод діагностики не є дороговартісним, і хворі його переносять без
проблем.
— Кажуть, трапляється, що
кожна з багатьох «проб» дає однакову реакцію. І як тоді?
— У таких випадках, коли на шкірі утворюються однакові папули і
важко визначити, який алерген є
основним, «мажорним», ми скеровуємо хворого до Києва в Центр молекулярної діагностики.

«НЕВЖЕ Я ПРИРЕЧЕНА ТЕРПІТИ
Й «СИДІТИ» НА ТАБЛЕТКА?..»
— Коли мене турбує кропив’янка, з’являється висипання
на шкірі, я йду до аптеки за ліками від алергії. Звичайно, з часом
організм звикає до одного й того
ж засобу і перестає реагувати,
тому треба підбирати щось інше.
А що робити? — бідкається читачка з Рівненщини.
— А ви впевнені, що у вас саме
алергічні висипи? Можливо, це
грибкове ураження, можливо, це
пов’язано зі збоями в роботі печінки, шлунково–кишкового тракту і
шкіра сигналізує про негаразди в
організмі. Антигістамінні препарати блокують рецептори, знімають
свербіж, почервоніння, але не усувають причин появи неприємних
симптомів. Не можна вдаватися до
самолікування, зверніться до лікаря.
— Алергію лікують гормональними препаратами. Лікар–отоларинголог призначив їх моїй доньці, стало легше, але страшно, щоб
гормони не завдали дитині шкоди. Можливо, варто звернутися
до народної медицини? — запитує мама з Камінь–Каширського
району Волині.
— Ви вважаєте, що природні
ліки, трави абсолютно безпечні?
Тільки не для алергіків. У моїй практиці були випадки, коли хворий мав
алергію на пилок, а йому давали настій трав — і розвивалася реакція.

Це все одно що ввести велику дозу
алергену. Або в людини є алергія на
укуси комах, а їй пропонують лікуватися медом. Теж можуть бути сумні
наслідки.
— У районній поліклініці мені
сказали, що алергія — невиліковна хвороба і треба вживати антигістамінні препарати й терпіти. Чи
справді нема ніякої більше ради?
— не йме віри Олена Іванівна зі
Львівщини.
— Ми пропонуємо хворим специфічну імунотерапію. Спочатку поставимо алергопроби, щоб визначити основний, «мажорний» алерген,
а тоді будемо вводити його, розпочавши з низьких концентрацій розведення, поступово збільшуючи їх
до певного порогу, коли починається реакція. І цю дозу треба вводити
тривалий час. Таким чином організм
вчиться не реагувати на алерген. Лікування тривале — упродовж кількох років.
— Моя знайома живе в Києві,
вона проходила імунотерапію, і їй
не допомогло. Кажуть, таке часто
буває. Це правда? — допитується
жінка.

“

Антигістамінні препарати
блокують рецептори,
знімають свербіж,
почервоніння, але не
усувають причин появи
неприємних симптомів.
Не можна вдаватися до
самолікування, зверніться
до лікаря.

— Зі своєї практики можу сказати, що у 80 відсотках випадків імунотерапія дає позитивний ефект, а
20 відсотків хворих, на жаль, успішного результату не відзначають. Можливо, не завжди методом проб вдається
визначити головного алергена, тому
перспектива — за молекулярною
алергологією, яка, хочеться вірити, з
часом стане доступнішою для людей
з невеликими статками. Специфічна
імунотерапія — єдиний на сьогодні
метод лікування, який допомагає змінити імунні механізми в організмі людини. Але, на мою думку, краще піддаються лікуванню хворі молодого віку.
— Кашляю, чхаю невідь від
чого, боюся, щоб алергія не переросла в астму. Наскільки реальна
така загроза? — запитує читач із
Ковеля Волинської області.
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— Так, у багатьох хворих з полінозом через 5—6 років починаються напади ядухи. Але є випадки,
коли людина все життя страждає від
алергії і не стає астматиком. Великою мірою це генетично зумовлено.
Але вам раджу все ж звернутися до
алерголога.
— Алло Миколаївно, я читала,
що дитина з віком може перерости алергію. А ви як вважаєте?
— зателефонувала жителька Рівного.
— У дітей ще не сформована
імунна система, тому буває, що з часом усе нормалізується, епізодичні
прояви алергії, зокрема інфекційні, зникають з віком. Якщо дитину
загартовують, залучають до занять
спортом, така перспектива реальна.
Але якщо є важкі форми хвороби,
розвинулася астма — це, як правило, на все життя.
— А чи правда, що причиною
алергії є глисти і якщо їх позбутися — вилікуєшся? — продовжує
молода мама.
— Це може бути однією з причин. Тому ми обстежуємо хворих,
на глистні інвазії. Якщо личинки паразитів циркулюють в організмі разом із кров’ю, потрапляють в легені,
то людина починає покашлювати.
Організм виробляє антитіла на ці
личинки і включає імунні механізми. Буває, з’являються шкірні висипання. У нашому відділенні була
пацієнтка, яку перед тим довго і
безуспішно лікували від пневмонії.
Вона мала серйозні зміни в легенях,
антибіотики не діяли. А ми скерували її на дослідження, під час яких
було виявлено токсокари — так звані собачі глисти, провели протипаразитарний курс лікування — і всі
проблеми зникли.
— Алергію пов’язують із зашлакуванням печінки, кишківника, рекомендують їх очищати,
щоб запобігти висипанням на
шкірі. Ви теж радите такі методи
профілактики? — запитує Ірина з
Горохова Волинської області.
— Це — один із міфів про алергію. У випадку проблем із печінкою,
кишківником можуть виникати висипання, але це псевдоалергічні
реакції. Імунні механізми там не
включаються. Як би ви не очищали печінку, кишківник, але якщо
є схильність до алергії, то, приміром, вдихнете пилок чи спори грибів плісняви — і буде напад. Тому
якщо виникають якісь проблеми,
сумніви — звертайтеся до алергологів.
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Якщо вас по телефону просять «витягнути з біди родича» за гроші або назвати номер картки, знайте — це шахраї!
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Детективна історія:
«Я тобі не бабуся з кішкою»
За кілька днів до Нового року до пенсіонерки
Марії Іванівни зателефонував якийсь чоловік

l БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

Костянтин МОРОЗ

аш онук скоїв ДТП, — пояснював незнайомець. — Розбив іномарку, є жертви. Щоб
допомогти онукові уникнути тюрми, потрібні гроші — 30 тисяч гривень. Зараз до вас приїде наш
чоловік. І про цей дзвінок нікому.
— Але у мене вдома немає таких грошей, — схлипнула Марія Іванівна. — Таку суму можна зняти тільки в банку…
— До будинку під’їдуть сріблясті «жигулі» і відвезуть
туди, куди потрібно. І пам’ятайте: нікому ні слова!
Зупинившись біля банку, водій притиснув палець
до губ. Марія Іванівна відповіла йому тим же. Повернулася через пів години:
— Пін–код від картки забула, — важко зітхнула вона. —
На дачу треба їхати. Він у мене там, у зошиті записаний…
Дачу, що була за 30 кілометрів від міста, Марія Іванівна покинула з двома великими торбами картоплі, сіткою цибулі і сумкою з консерваціями.
— Вантаж у багажник — і поїхали! — сказала вона
сердитому водієві.
— У банк? — перепитав той.
— Додому, — кинула Марія Іванівна. — Не з картоп-

—В

“

— Пін–код від картки забула, — важко
зітхнула вона. — На дачу треба їхати.
Він у мене там, у зошиті записаний…

лею ж до банку їхати?! А по дорозі біля супермаркету
зупинись, треба хліба і молока купити…
Водій нервував, а Марія Іванівна була, як слониха,
спокійна.
— Чим сидіти без діла, допоміг би бабусі, — промовила вона.
І шахрай покірно потягнувся за нею на п’ятий поверх. А там його вже чекали поліцейські.
— А як же онук?! — розгубився затриманий.
— Немає в мене ніякого онука, — спокійно відповіла
«жертва» шахрайства.
— Навіщо тоді було в банк їздити?
— Щоб за квартиру і телефон заплатити.
— А на дачу?
— Щоб продукти до новорічного столу привезти, — усміхнулася Марія Іванівна. — Ти дуже вчасно зателефонував. Я тобі не бабуся з кішкою, а майор міліції
у відставці.
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Перший ювілей популярної кіноепопеї про агента-шпигуна виконавець головної ролі Деніел Крейг зустрічатиме сімейним чоловіком
і щасливим батьком двох доньок. А за сценарієм і на цей раз, як завжди, житиме одною лиш роботою…

Джеймс Бонд у юності пив
горілку на Красній площі
у Москві
Актор Деніел Крейг уп’яте зіграв роль
агента 007. Фільм уже готують до прем’єри
та очікують мільйонних касових зборів. Усі
й забули, як на початку зйомок виконавцю
головної ролі дорікали і зростом,
і кольором волосся, та й взагалі називали
його більше схожим на автомайстра, аніж
на аристократичного шпигуна

l ЗІРКА

Інна ПІЛЮК

«Я НЕ БУДУ НЕСТИ ВСЯКУ ДУРНЮ,
АБИ ТІЛЬКИ СПОДОБАТИСЯ»
Він найпохмуріший з усіх Джеймсів Бондів. Мало усміхається на екрані, так само — і в реальному житті.
З журналістами розмовляє неохоче,
не зрозуміло — дається взнаки втома чи то такий Деніел завжди. Кому
пощастить узяти в нього інтерв’ю, сміливо може вписувати себе у перший
ешелон акул пера.

В одній із найсвіжіших розмов
із репортером зізнається, що відчуває чи то роздратування, чи розчарування сучасним світом: «Мені 51 рік,
я виріс і сформувався як особистість
в абсолютно іншу епоху. У всьому
винні соцмережі. Вони змінили світ,
змінили ставлення людей до життя.
Тепер ви хочете, щоб ми тряслися над
кількістю лайків, які нам поставлять
у соцмережах? Схвалення! Ось чого
жадають нині фактично всі. І жада-

ють цього щогодини, щохвилини. Ой,
поставте мені лайк, будь ласка! Ой,
ну ще один, я вас благаю. Заради цього багато моїх колег ходять на всякі
ток-шоу, роздають інтерв’ю наліво
і направо, при цьому говорять одне
і те ж. Я не настільки зіпсований. Вірус
спраги схвалення мене не заразив.
Чи не налаштований на таку хвилю,
зрозумійте. Я не буду нести всяку
дурню, аби тільки сподобатися глядачам і журналістам. Можу прийти
на ток-шоу, але говорити буду про
те, що хвилює мене по-справжньому.
І тоді лише ще раз підтверджу свою
репутацію буркотуна. Але я ним не є,
запевняю вас. Хоча мені все одно».

ДАЛІ РОЛЕЙ ОФІЦІАНТІВ
КАР’ЄРА НЕ ЙШЛА
Впізнаваним, затребуваним і від
цього заможним, Деніел був не завжди. Ріс він у бідному районі англійського Честера, батько був матросом,
мати — викладачкою мистецтв. На щаПродовження на с. 14

»
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стя, батьки дозволяли синові робити
те, що йому хотілося, і навіть на підліткові крайнощі (як-от покинути
школу) реагували відносно спокійно.
Хлопець заодно з навчанням покинув
і спорт, яким займався багато років.
16-літнім поїхав у Лондон, де вступив до Молодіжного театру. Мабуть,
далися взнаки гени матері, яка і сама
грала на сцені. У складі трупи під час
гастролей він побував у багатьох країнах, зокрема й тодішньому СРСР. Про
ті подорожі він мало що пам’ятає, хіба
розпивання горілки на Красній площі
у Москві після вистави.
Але на сцені далі ролей слуг та офіціантів кар’єра не йшла. Що дивно:
в реальному житті у цей самий період
він теж тягав підноси з їжею, влаштувався офіціантом у піцерію.
Між маленькими ролями і непрестижною роботою на хлопця
у столиці очікувало велике кохання. Він одружився з однокурсницею
з мистецької школи. У пари неза-

Джеймс Бонд у всіх фільмах найчастіше їздить на автомобілі Aston Martin.
Хоча за задумом автора кінороману Яна Флемінга возити героя мав кабріолет Bentley.

баром народилася дочка Елла. Але
юнацька любов так само швидко згасла, як і почалася. Через два роки Деніел був уже вільним від сімейних пут.
Фото fotosbornik.com.

НИЗЬКИЙ І НАКАЧАНИЙ
БЛОНДИН? ЦЕ НЕ БОНД!
Акторська кар’єра не складалась,
ролі були другорядні, роки йшли, наростало розчарування. Зміни з’явилися лиш на початку 2000-х, коли врешті чоловікові запропонували роль
у фільмі «Лара Крофт: розкрадачка
гробниць», де головну героїню зіграла
Анджеліна Джолі. Прем’єра картини

“

Дівчину Бонда у фільмі «Квант милосердя» зіграла 29-річна українка Ольга
Куриленко, яка родом із Бердянська. Вона на той час жила у Парижі, працювала
моделлю та акторкою і мала у творчому доробку до десятка головних ролей у фільмах
європейського та американського виробництва.

Призначення Деніела
супершпигуном
не пройшло без скандалу.
Дуже багато голосів
шанувальників саги про
героя 007 лунали проти
кандидатури Крейга.

пройшла з величезним успіхом у всьому світі, і частина слави по праву припала симпатичному новачкові Крейгу.
Всесвітньо популярним його зробило перевтілення в агента Джеймса
Бонда. Але призначення Деніела супершпигуном не пройшло без скандалу. Дуже багато голосів шанувальників
саги про героя 007 лунали проти кандидатури Крейга. Йому закидали невідповідність образу Бонда. Світле волосся, блакитні очі, зріст нижче 185 см,
надто молодий, надміру підкачаний —
ну який же це Бонд? Він більше схожий
на працівника автомайстерні, аніж
на аристократичного британського
агента.
Перший фільм із Крейгом у головній ролі «Казино «Рояль» вийшов
на екрани 2008 року. Після його приго-

volyn.com.ua

«Читанка для всіх»

¹1(15)

15

Фото mediananny.com.

ЧИЙ БОНД КРАЩИЙ?
Супершпигуна за історію зйомок
«бондіани» грали шість акторів.
Минаючи професійні оцінки
кінокритиків, складемо народний
рейтинг виконавців цієї ролі

Несподіваний образ голубоокого Бонда так сподобався глядачам, що Деніелу Крейгу
без вагань доручили зіграти його і вп’яте. До рекорду (у семи фільмах агента грав
Роджер Мур) залишається зовсім небагато.

РЕПУТАЦІЮ ГЕРОЯ
ПІДМОЧИЛО МАЛЯ
Нещодавно в мережу потрапили
фото Крейга, зроблені під час його
прогулянки вулицями Нью-Йорка
з маленькою дочкою, яка з’явилася на світ торік у вересні (актор 9 літ

одружений з колегою по цеху Рейчел
Вайс). На цих знімках він ніс сплячу
дитину в зручному рюкзаку-кенгуру.
Американський журналіст Пірс Морган, який побачив фото, розкритикував у соціальних мережах цю сентиментальну картину: «О, агент 007 …
тільки не ти!» — і ще й додав до посту
хештег #немужній_бонд.
Справа в тому, що багато чоловіків по всьому світу вважають ганебним для батька носити дитину в сумці-слінгові, що нагадує сумку кенгуру.
Морган, вочевидь, якраз із таких, тому
й не зміг стримати емоцій, коли побачив нове фото Крейга, який в очах багатьох є істинним уособленням мужності та брутальності.
Піднімаємо завісу: у новому
фільмі досвідчений Бонд відійшов від
справ і відпочиває на морі. Але засмагати (нехай і відставному) агенту
007 доведеться недовго. До Джеймса
приїжджає його приятель і просить
про допомогу. Однак порятунок викраденого вченого виявляється більш
небезпечною місією, ніж здавалося.
Ворогом Бонда буде володар «Оскара»
Рамі Малек, який зіграв роль Фредді
Меркюрі у фільмі «Богемна рапсодія».
Фото express.co.uk.

ломшливого успіху одна з журналісток, котра критикувала вибір Деніела
на цю роль, публічно з’їла свою критичну статтю на знак визнання власної неправоти. Були і більш практичні
та професійні оцінки. Так, на думку
спеціаліста, який навчав Крейга-Бонда користуватися зброєю, він був
єдиним із супергероїв, хто в реальному житті міг би пройти відбір в елітні
британські підрозділи особливого
призначення. Грав відчайдушно, всі
трюки виконував сам. Під час зйомок
отримав незвичайну травму — стер
кінчики пальців. Тепер їхні відбитки
у нього взяти неможливо.
Наступні три картини не поступилися популярністю першій. Деніел
на 15 років став героєм 007. Зараз
готують до прем’єри п’ятий фільм
за його участі. У загальній кількості
«бондіани» він стане 25-м.

Шон Коннері на цей момент
є єдиним з акторів, що зіграли Бонда,
який отримав «Оскар». А в 2000 році Велика Британія присвоїла йому титул лицаря. Його натуральність у зображенні
аристократичного, але при цьому сильного й енергійного агента, здатного підкорити серце будь-якої жінки планети,
паралельно рятуючи світ, досі залишається номером один. Тому однозначно
перше місце — йому. Він зіграв у шести
фільмах про Бонда. Наш герой Деніел
Крейг теж вважає Шона найкращим у цій
ролі.
Роджер Мур перевершив попередника у кількості (зіграв у семи
фільмах), але не дотягнув до якості. Хоча
багато шанувальників кажуть, що це ідеальний Бонд: аристократичний, стильний, із легкою недбалістю в усьому, що
робить, красивий, звабливий, з незмінним відчуттям смаку. Він був би номером
один, якби не було сера Шона.
Пірс Броснан зіграв героя чотири рази і зробив це настільки ретельно, що його можна вважати, в певному
сенсі, еталоном. Шанувальники «бондіани» жартують: якщо зіграєте краще,
ви бог або Шон Коннері. Багато представниць прекрасної статі вважають
найкращим Бондом саме цього звабливого ірландця.
При всій драматичній акторській
майстерності Тімоті Далтона, при
всьому його професійному виконанні
ролі Джеймса Бонда все ж доводиться визнати, що це просто не його роль.
За два фільми у цьому переконалися навіть режисер і продюсери. Вітчизняні кінокритики вдало пояснили цей феномен
зрозумілими нам іменами: «Це як Андрій
Миронов, який грає Остапа Бендера: все
дуже талановито і професійно, але Миронов — НЕ Бендер. А ось Юрський —
Бендер. І Гоміашвілі — Бендер».
Найгіршим виконавцем легендарної
ролі називають Джорджа Лезенбі. Причому складно раціонально пояснити чому: досить аристократичний,
досить мужній, не можна сказати, що негарний. Але виглядає абсолютно
не на своєму місці. Тому й фільм у нього
всього один.
Навіть таким мужчинам є чим мірятися!
Усі виконавці ролі Бонда (зліва направо):
Тімоті Далтон, Роджер Мур, Деніел Крейг,
Шон Коннері, Пірс Броснан, Джордж Лезенбі.
Фаворитом серед усіх виконавців ролі Бонда
є Шон Коннері.
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Викладає біологію у вбранні,
яке повністю відтворює
внутрішню будову організму
l ОТАКОЇ!

інка розповіла, що вже
15 років займається педагогічною діяльністю. Вона
викладає англійську та іспанську
мови, малювання, біологію і соціальні дисципліни. Зараз вона вчить третьокласників і постійно шукає нових
методів зацікавлення учнів. «Я сиділа в інтернеті та натрапила на цей
купальний костюм на AliExpress.
Знала, як важко дітям такого малого
віку уявити, що ж ховається під шкірою людини, тож зрозуміла, що варто спробувати».
«Пишаюся цією жінкою, яка
має так багато ідей в голові. І мені
справді пощастило, бо вона — моя
дружина. Сьогодні вона так цікаво
вчила біології діток. А як їм сподобалося!» — написав на своїй сторінці
у твіттері її чоловік Майкл і опублі-

Ж

Фото tutkatamka.com.ua.

А ви пам’ятаєте
своїх педагогів?
Тих, які піклувалися
про вас? Старалися
цікаво проводити
уроки? 43-літня
Вероніка Д’юк —
теж учителька.
Нещодавно жінка
запровадила
наочний спосіб
викладання свого
предмету і прийшла
на урок у вбранні, яке
повністю повторило
розміщення
людських органів
усередині нашого
тіла (на фото)

“

Я знала, як важко дітям
такого малого віку
уявити, що ж ховається
під шкірою людини, тож
зрозуміла, що варто
спробувати.

кував кілька світлин.
Після цього Вероніка миттю ста-

ла знаменитістю. Більш як 65 тисяч
користувачів уподобали його допис, а 14 тисяч прокоментували,
і вчителька стала символом винахідливості та відданості дітям.
Але на цьому жінка не збирається зупинятися, у неї ще чимало
ідей, як вразити вихованців. «Хочу,
щоб наш світ перестав розглядати
учителів як лінивих громадських
хапуг-служників. Бо ми насправді
не такі», — заявляє Вероніка Д’юк.
Джерело: tutkatamka.com.ua.
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Гібридні гіпеаструми дуже красиві, квіти у них бувають різного кольору: оранжеві, білі,
рожеві, червоні, трапляються також зі смужками по краях або вздовж пелюсток.

Амариліс чи гіпеаструм?
Хочете мати елегантні
вазони з яскравими та великими квітами,
які можуть цвісти навіть двічі на рік? Тоді
варто придбати гіпеаструм або амариліс

l КВІТКОВА ГАЛЕРЕЯ

они дуже схожі між собою.
І хоча більш поширеним як кімнатна рослина є гіпеаструм, багато хто вподобав і амариліс, котрий
можна вирощувати як у відкритому
ґрунті, так і вдома у горщику. Він квітне в серпні-вересні, а гіпеаструм —
наприкінці зими та на початку весни.
Останній може жити впродовж 20 літ,
а за гарного догляду й двічі на рік радувати вишуканими великими квітами — в окремих сортів їх діаметр
сягає 28 см. На одному стеблі може
розкритися 3–4, а іноді й 6 квіток

червоного, білого або ніжно-рожевого кольорів. Обом рослинам дуже
потрібне яскраве світло, тому їх слід
ставити на вікнах із південного боку
оселі, але берегти від спеки і не допускати надмірної вологості повітря.
У період спокою цибулини амариліса та гіпеаструма світла не потребують. Горщики з ними можна
тримати в сухому місці при температурі 10 градусів тепла. Поливати рослини тоді не потрібно.
Наприкінці лютого горщики переносять на освітлене вікно. На початок вегетаційного періоду вкаже
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стрілка, яка з’явиться з цибулини. Тут
важливо не припуститися помилки:
допоки вона не досягне 10 сантиметрів, рослину не слід поливати. Адже
тоді стрілка буде рости повільно,
а листя швидко. Відповідно в рослини не залишиться сил на цвітіння.
Після появи стрілки поливання
має бути помірним. Із початком вегетації рослину висаджують у широкий, але неглибокий горщик із сумішшю дернової, перегнійної, листової
землі та піску. Для гіпеаструма дуже
важливо, в який горщик його посадили: навколо цибулини має бути
не більш як 3–4 см вільного просто-

“

Після появи стрілки
поливання має бути
помірним.

ру. Дрібніші цибулини садять разом.
Після всихання листя поливання поступово припиняють. Листя, що зів’яло, не обрізають. Так поживні речовини, які містяться в них,
повинні перейти в цибулину.
Пересаджують у новий горщик
в міру росту раз на 2–3 роки. Робити це можна лише після того, як закінчиться період цвітіння і квіткова
стрілка засохне. За 3–4 дні до пересадки рослину треба добре полити.
Перед тим, як перенести у новий
горщик, огляньте цибулини, видаліть старі лусочки і сухі корінці, відокремте діток. На дно насипте шар
піску, щоб не застоювалася вода.
Діаметр нового горщика має бути
на 6 см більший від діаметра цибулини.
Розмножують гіпеаструм та амариліс дочірніми цибулинами, які зацвітають на 3–4-й рік після висаджування. Можна і висіяти свіжозібране
насіння. Правда, тоді амариліси зацвітуть через 7–8 років, а гіпеаструми через 3–4.

Анекдоти
:)) :)) :))
Заходить чоловік у квіткову крамницю:
– Доброго дня! Я хотів би купити
100 троянд для своєї дружини.
– О Господи! Чим же ви так провинилися?!
:)) :)) :))
– Вуйку, а чом це ви квіти поливаєте машинним маслом? Засохнуть же!
– То ніц, шо квіти засохнуть. Головне – жеби зброя не заіржавіла.
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«Приказка «Мерзнимерзни, вовчий хвіст»
— це не про мене!»

Одяг, снасті та алкоголь:
що потрібно знати про зимову
риболовлю
l НІ ЛУСКИ, НІ ХВОСТА! Готуючись витягнути з-під

льоду щупачка чи линка, ви повинні вести
себе, як сумлінна білка, — тобто ретельно
переконатися в тому, що маєте запас
необхідних предметів для ловлі, в тому числі
й одягу. Сайт fakty.com.ua дає корисні поради
— скористайтесь ними
НЕМАЄ НІЧОГО ГІРШОГО
ЗА МОКРІ ТА ХОЛОДНІ НОГИ
Найкраще надягати одяг у декілька шарів. Основний шар вологи
тіла, який виділиться, наприклад,
поки ви дістанетеся до водойми,
найліпше відведе термобілизна
і термошкарпетки.
Далі може йти футболка з довгим
рукавом, зручні джинси або спортивні штани вільного покрою.

Верхня оболонка в ідеалі — із серії професійного одягу для зимової
риболовлі. Це можуть бути куртка
і штани, що не продуваються.
Необхідно брати дві пари рукавиць — одні напівпальці, інші — рукавиці.
На голову одягніть облягаючу балаклаву, яка легко перетворюється
на шарф для використання за безлічі мінливих погодних умов. Також

обов’язково надіти зимову шапку.
Немає нічого гіршого за мокрі
та холодні ноги. Тому якісні теплі
черевики — обов’язкове взуття для
зимової риболовлі. Також на них
можна надіти кішки для льоду.
Захопити доведеться і темні окуляри, адже відблиски сонця, що відбиваються від льоду або снігу, є серйозною проблемою.

5 НЕОБХІДНИХ РЕЧЕЙ
ДЛЯ РИБАЛКИ
Льодовий бур. Це інструмент,
який використовують, щоб просвердлити отвір у льоду.
Вудка або котушка. Залежно від
того, на що ви збираєтеся ловити.
Приманка. У світі риболовлі їх
так багато, що іноді новачку важко
вгадати, що працює, а що ні.
Ехолот. Пристрій дає можливість
Продовження на с. 19

»
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Початок на с. 18

визначитися з глибиною водойми,
характером дна, а також наявністю
риби.
Сани. На них ви зможете покласти все, що потрібно для зимової риболовлі, в один контейнер
і легко перевозити.

ЯК ВИБРАТИ СНАСТІ
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ги — коротке вудилище до 1 метра, головне, щоб воно було легким, міцним і пружним. Волосінь
повинна бути середньої товщини — в 0,25–0,3мм, а ось діаметр
котушки найкраще вибирати досить великий. Блешні для зимового лову класифікують за розміром:
малі (до 3 см), середнього розміру
(до 5 см), великі (5–8 см).
Джерело: fakty.com.ua.

Вудки для зимової риболовлі
можна поділити на:
Зимова вудка для поплавкового лову. Цілком буде досить
вудилища довжиною 40 сантиметрів, головне тут — його пружність і гнучкість. Волосінь повинна бути тонкою, але міцною,
а також малопомітною (не менше
12 метрів). Поплавок потрібен
чутливий і помітний. Грузило для
стоячої води можна взяти більш
легке, а гачок повинен злегка згинатися.
Зимова вудка для лову на мормишку. Удильник у цьому варіанті
складається з хлистика і рукоятки.
У сучасних моделях в комплекті
йдуть транспортувальні котушки,
за допомогою яких набагато зручніше збирати волосінь у мороз.
Чутливий кивок виконує роль сигналу про клювання.
Зимова вудка для лову
на блешню. Стандартні вимо-

7
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порад
із безпеки:

l Навіть якщо на більшості озер
регіону вже сидить багато рибалок, слід бути обережним при
ходьбі або їзді будь-яким масивом
льоду.
l Льодові умови швидко змінюються. Тепліша вода може швидко вимити діру.

АНЕКДОТ
ДО ТЕМИ

l Коли шар снігу вкриває крига, цей
сніг діє як ізоляція і таким чином
нагріває лід знизу вгору.

Повернувся
чоловік додому
ч
з риболовлі і каже дружині:
— Ну і скупі тепер люди
пішли! Ми з хлопцями домовились: хто перший рибу зловить,
той ставить могорич, а хто другий — закуску. І що ж ти думаєш? Дивлюся, у Богдана поплавок на дно пішов, а він сидить,
наче не бачить. У Петра теж потягнуло, аж вудилище зігнулося. А він — ні гу-гу! Ось скупердяї!
— А в тебе, Миколо, клювало? — цікавиться дружина.
— Нема дурних: я взагалі
без наживки закинув!

l Сніг також може утруднити перегляд на льоду знаків небезпеки,
таких як тріщини.
l По льоду тонше п’яти сантиметрів ходити не можна.
l Під час риболовлі завжди потрібно тримати «рятувалки» при
собі, щоб витягти себе з води,
якщо ви впали.
l Якщо ви впали і не можете вибратися, постарайтеся якомога більше тіла винести на лід,
наскільки це можливо, і нехай
ваш одяг примерзне до льоду.
Це допоможе виграти час в надії, що хтось знайде вас і надасть
допомогу.

ЗИМОВА РИБОЛОВЛЯ

ЩО ОДЯГНУТИ
Облягаюча балаклава,
зимова шапка
Куртка і штани,
що не продуваються

Сонячні окуляри
Термобілизна
і термошкарпетки

Фото google.com.

Зимові черевики

Дві пари рукавичок —
напівпальці та рукавиці

Чи можна вживати
спиртне?

ЩО ВЗЯТИ
СНАСТІ

ЕХОЛОТ
САНИ

ПАМ’ЯТАЙТЕ
Вживати алкоголь на холоді небезпечно
l Через розширення судин людина втрачає тепло
l Підвищується ризик впасти у воду

Не йдіть на лід,
товщиною менше

5 см

Якщо впали у воду, намагайтеся
якомога більше тіла винести на лід,
аби до нього примерз одяг

Інфографіка fakty.com.ua.

ЛЬОДОВИЙ БУР

ВУДКА ЧИ КОТУШКА

Розпивати алкоголь на холоді
небезпечно: через це розширюються судини і людина втрачає тепло,
тобто спочатку добре, а потім може
відбутися переохолодження.
П’яному складно контролювати
ситуацію і вчасно звернутися по допомогу, не кажучи вже про небезпеку впасти у воду. Тому — бережіть
себе!
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А ВИ ЗНАЛИ, ЩО…
l Буряк як продукт
харчування відомий
з давніх-давен, але у
Стародавньому Вавилоні та
країнах Середземномор’я
його коренеплоди
використовували як ліки, а
листя – як їжу.

l Чи не вперше згадується
про цей овоч у III–IV ст. до н. е.
Давньогрецький філософ
Теофраст, наступник
Арістотеля, описує
м’ясистий і товстий корінь,
солодкий і приємний на
смак. Гіппократ вважав
коренеплід хорошим
засобом від недокрів’я,
хвороб травлення,
лімфатичної системи та
лихоманки.
l Щоб буряк не втратив
кольору, у воду для варіння
треба додати 1 ст. л. соку
свіжого лимона, або 1 ч. л.
цукру, або 1 ч. л. оцту.
l Щоб червоний варений
коренеплід не забарвлював
інші компоненти салату,
збризніть уже нарізаний
буряк олією і перемішайте.
Жир обволікає шматочки
овоча, утримуючи сік
всередині. В результаті ваш
вінегрет вдасться красивим
і барвистим.
l Зберігати зварений
буряк можна до 3 днів
у загальному відділі
холодильника, а в
морозильній камері –
до 6 місяців!
l Надзвичайно корисно
споживати цей овоч у
період виношування
дитини, адже він є
джерелом фолієвої
кислоти, яка запобігає
деяким вродженим вадам.
l Буряковий сік
вважається одним із
найцінніших. Він очищає
організм від шкідливих
речовин і токсинів. А в
поєднанні з морквяним
покращує пам’ять і роботу
кровоносних судин, а також
рятує від безсоння.

«Читанка для всіх»
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Після тривалих
свят приготуйте
буряковий салат!
l СКУШТУЙТЕ! Взимку, коли раціон не такий багатий на свіжі
овочі, рецепти цих смачних і легких у приготуванні страв
стануть у пригоді. Базовим складником кожного з них є буряк,
а додавання до нього інших продуктів допоможе створити
різноманітні й оригінальні корисні вітамінні закуски
БУРЯКОВО-ЯБЛУЧНИЙ
Фото vkusnoo.com.ua.

Ця овочева страва актуальна
після свят, адже містить дуже
мало калорій, багата клітковиною
і корисними речовинами, добре
впливає на роботу кишечника
і буде ідеальним перекусом
для охочих схуднути
Інгредієнти: 300 г сирого буряка,
1 велике яблуко, 1 ст. л. свіжовичавленого соку лайма або лимона, кілька стебел
кучерявої петрушки, сіль до смаку.
Приготування. Коренеплід і яблука помити, почистити, натерти на тертці. Присолити, перемішати інгредієнти,
полити салат соком лайма чи лимона,
прикрасити петрушкою. За бажанням
можна заправити столовою ложкою
олії, сметани або грецького йогурту.

«ПІКАНТНИЙ»
Фото kuxar.info.

Ситна і легка закуска прекрасно
урізноманітнить повсякденне меню
Інгредієнти: 250 г запеченого в духовці або вареного буряка, 1 кисло-солодке яблуко, 30 г твердого або м’якого
сиру (на вибір), 5–7 оливок без кісточок,
2–3 ст. л. нежирного майонезу, зубчик
часнику.

Приготування. Буряк (зварений чи
запечений) почистити, порізати невеликими брусочками. Яблука почистити,
видалити насіння, покраяти тонкою соломкою. Твердий сир натерти на дрібній тертці, м’який — на крупній. Часник
пропустити через прес або розтерти у
ступці. Оливки порізати кільцями. Всі
інгредієнти перемішати, додавши за
смаком трохи солі. Часник змішати з майонезом, заправити салат. Зверху прикрасити оливками.

«БУКЕТ ТРОЯНД»
Фото coocook.me.

А такою стравою можна
можн
ж а справді
жн
здивувати – наприклад, дружину
чи наречену в День закоханих.
Розкішно і смачно!
Інгредієнти: 2 буряки, 4 варені яйця,
200 г вареної моркви, 500 г вареного
курячого філе, 500 г шампіньйонів (або
маринованих опеньків), 300 г твердого
сиру, 200 г волоських горіхів, 1 зубчик
часнику, майонез, сіль, перець.
Приготування. Дрібно нарізати
варену моркву і курятину. Обсмажити
окремо печериці й цибулю. Яйця та сир
покраяти кубиками, горіхи підсушити і
натерти на тертці або потовкти качалкою. Перемішати всі інгредієнти і заправити майонезом.
Для оздоблення змішати натерті на
дрібній тертці варений бурячок і 2 зубочки часнику, заправити 2–3 столовими ложками майонезу і намастити цією
сумішшю 2 завчасу приготовлені млинці,
згорнути їх, нарізати невеликими шматочками (завтовшки приблизно 1,5 см).
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ШВИДКІСТЬ МАЄ
ЗНАЧЕННЯ!..
Звичайно, якщо ви не
поспішаєте, можна
скористатися для
приготування буряка
перевіреним і надійним
бабусиним способом –
зварити в каструлі на плиті
упродовж години чи й більше.
Та як бути, коли варений
коренеплід потрібен негайно?
Не хвилюйтеся, можна
зарадити і в таких випадках

l ...скоро на плиті

Фото lovecook.in.ua.

...З ЯБЛУКОМ І КУРАГОЮ

Це справжній порятунок
для «лінивого кишечника»,
сподобається і дорослим, і дітям,
особливо рекомендується літнім
людям. Легко готується
Інгредієнти: 300 г вареного або
печеного буряка, 1 кисло-солодке
яблуко, 50–70 г кураги, 2 ст. л. нежирного йогурту, 3–5 волоських горіхів,
лимон для оздоблення.
Приготування. Замочити в теплій
воді курагу. Коренеплід зварити до готовності, очистити, порізати соломкою.
Яблука почистити, видалити серцевину
і покраяти соломкою. Курагу зцідити,
обсушити й порізати тонкими скибочками. Всі інгредієнти викласти в салатник,
акуратно перемішати, полити йогуртом.
Волоські горіхи можна використовувати свіжі або обсмажити на сковорідці
без олії кілька хвилин, потім подрібнити і посипати ними салат. Прикрасити
долькою лимона.

...ЗІ СМАЖЕНОЮ ЦИБУЛЕЮ

Фото vkazivka.com.

Смакуватиме і теплим, і холодним
Інгредієнти: 2 буряки, 2 цибулини,

3–4 ст. л. олії (краще оливкової), 1 ст. л.
оцту, 2 ст. л. соєвого соусу, 1 ст. л. цукру,
сіль, спеції.
Приготування. Натерти сирий буряк на тертці для корейської моркви,
додати цукор і залишити настоюватися, щоб пустив сік. Нарізати дрібно
цибулю. На дуже маленькому вогні
протушкувати буряк у власному соку,
накривши кришкою, протягом пів години, періодично помішуючи буряк.
Цибулю обсмажити на олії до золотистого кольору (5–7 хвилин). Смажену
цибулю змішати з тушкованим буряком, влити соєвий соус і протушкувати
ще 3 хвилини. Додати оцет, сіль, спеції.
Салат має настоятися хвилин 20.

...З ЧОРНОСЛИВОМ
І ГРЕЦЬКИМИ ГОРІХАМИ
Фото vkusnoo.com.ua.

Викласти отримані «трояндочки» по
всій поверхні салату, прикрасити зеленню.

Цей чудовий салат підійде і для
святкового столу, і на будень
Інгредієнти: 250 г варених буряків, 2 солодкі яблука, 100 г чорносливу, 50 г очищених волоських горіхів,
1 ст. л. соку грейпфрута.
Приготування. Замочити в теплій
воді чорнослив. Зварити буряк до готовності або запекти у фользі, почистити і порізати його кубиками. Помиті й
почищені яблука покраяти кубиками.
Зцідити чорнослив, подрібнити його
тонкими скибочками. Всі інгредієнти
зсипати в салатник, акуратно перемішати і полити соком грейпфрута. Волоські
горіхи обсмажити на сухій сковороді,
дрібно посікти ножем, викласти на салат зверху.

Вірите, що коренеплід звариться за хвилин 20? Секрет у тому,
що різкий перепад температур
прискорює розм’якшення волокон.
Отож бурячки середнього розміру
кладемо в каструлю, заливаємо окропом і ставимо на сильний вогонь,
не накриваючи кришкою. Вода має
покривати овочі шаром мінімум
8 см. Через 15 хвилин бурхливого
кипіння зливаємо воду і ставимо
каструлю з овочами під струмінь
дуже холодної води, витримуємо
в крижаній воді 5–10 хвилин (щоб
вона залишалася крижаною, допоможуть кубики льоду). Готово!

l ...у духовці

Щоб овоч не втратив кольору і
зберіг смак, скористаймося випробуваним способом. Розігріваємо
духовку, встановлюємо 190 градусів. Буряк ретельно миємо, хвостик
і листову розетку не обрізаємо, щоб
через зрізи не витікав сік. Щільно
загортаємо коренеплід у фольгу і
печемо 25–35 хвилин залежно від
розміру. Розгортаємо й опускаємо в
каструлю з холодною водою. Якщо
є час, можна залишити в духовці до
повного охолодження.

l ...у мікрохвильовці

Коренеплід середнього розміру
ретельно миємо щіточкою, залишаємо хвостик і листову розетку,
але зубочистками робимо глибокі
отвори в овочі, щоб порушити
цілісність шкірки, інакше він може
вибухнути від внутрішнього тиску
води в ньому. Загортаємо буряк у
поліетиленовий пакет (для збереження чистоти внутрішньої камери
печі), кладемо пакет у ємність для
мікрохвильовок і готуємо при
потужності 800 кВт протягом
10 хвилин. У процесі готування
один раз перевертаємо його на
інший бік. Якщо мікрохвильова піч
меншої потужності, а буряк великий – знадобиться більше часу.
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Спинилась доля серед
заметілі…

«

Початок на с. 28

Ольга ЧОРНА

оли вона пішла до школи,
то більше жила в діда, ніж
удома.
Яків розповідав онучці, яка трава зарадить тій чи іншій хворобі.
Про дерева, що можуть дати людині
силу.
Про коріння, з якого можна робити
цілющі відвари. Радив не боятися лісу,
бо він — живий і відчуває, хто приходить до нього з добром, а хто зі злим
м
умислом.
— Це погано, що я високосна ди-тина? — якось запитала Катя в діда.
— Не слухай дурниць. Високоссний рік дарує людям ще один день.
ь
І не Господь, а люди нарекли цей рік
нещасливим. Там, на небі, краще зна-

К

“

кає, — піджартовували однокласниці.
Мавкою прозвали Катю в школі
за те, що ходила з розпущеним волоссям і любила ліс.
…Лізка прийшла до батька, коли
син програвся в місті у карти. Ромка
добряче почовпли і наказали з-під
землі дістати гроші.
— Коли припекло, тоді мій поріг переступила, — суворо мовив
Яків. — Ти ж роками сюди носа не показувала.
— Бо ми через ту… дитиниську
посварилися.
— Катя — твоя донька. Це —
по-перше.
А по-друге,
р
дру , я не збираюся
покривати
Ромкові
борги.
Мені
по
окр
рив
иват
ати
ат
и Ро
Ромк
м ов
мк
ові бо
ові
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рг
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е треба
ен
«Тут і доля тебе знайде».

Не Господь, а люди
нарекли високосний рік
нещасливим. Там, на небі,
краще знають, як воно
має бути. А люди завжди
хочуть перехитрити Бога.

ють, як воно має бути. А люди завжди
хочуть перехитрити Бога.
Наука Каті давалася легко. І коли
її запитували, ким хоче бути, відповідала:
— Буду людей лікувати.
— Атож! — перекривляла доньку Лізка. — Ще мені медичка! Нема
в мене грошей, аби тебе вчити. Будеш
прибирати де-небудь. От тільки чи
таке дрібне, як ти, відро з водою підніме? Виродилося на мою голову.
— За що ви так, мамо?
— Не мамай…
Яків утішав онуку:
— Не побивайся, горошинко,
підеш учитися. Хіба я жебрак, що
не можу допомогти? Та й корову можна буде продати.
У старших класах хлопці пропонували Каті дружбу, вона відмовлялась.
— Наша Мавка на принца че-

Фото pinterest.com.

внучку вчити.
Лізка метала іскри з очей від люті.
— Не хочу вас обох бачити! Щоб
ви… щоб ти… В мене нема доньки.
— Та й, певно, вже батька нема? —
запитав Яків.
Коли Катя вступила до медучилища, мати з батьком навіть копійки
не дали. Тільки Яків підсобляв онучці.
І виручала стипендія.
Перед закінченням Катиного навчання Яків занедужав.
— Я хату тобі заповів, — сказав
онучці.
— Дідусю, ви ж не збираєтеся…
— Збираюся… Бабі Палазі вже
сумно на тому світі без мене.
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— А я???
— Шукай в місті роботу. Та ти
її і знайдеш. І не забувай сюди приїжджати. Хата живе доти, поки в ній
людський дух відчувається. Грубку
взимку пропалюй. Не бійся сама ночувати. Тут і доля тебе знайде. Чи вже
кавалера маєш?
— Ой, дідусю, які кавалери?! Диплом на носі. І про стипендію мушу
думати, а не про хлопців.
Яків усміхнувся. «Ти будеш щаслива, дитинко», — мовив про себе. Певно, щось знав…
…Якова не стало восени.
Катя працювала медсестрою в районній лікарні. У вихідні їздила до дідової хати. Розпалювала грубку в холоди. Яків заготовив стільки дров, що
ого-го на скільки вистачить…
…Прогноз не віщував доброї погоди. А в Каті два вихідних. Не хотіла
сидіти в квартирі — винаймала кімнату в літніх родичів своєї подруги з медучилища.

Увечері приїхала до села. А вночі
звіялася заметіль. Вранці вітер трохи
вщух, а сніг падав і падав… Перемело
вуличку. І дорогу.
Стукіт у двері сполохав Катю. Відчинила. Перед порогом стояв незна-

“

— Певно, ваш трав’яний
чай має якісь чари, —
пожартував. — Мусив вас
знову побачити. А може, й
чаєм ще раз пригостите?

йомий молодий чоловік.
— Доброго дня. Мені б машину
відкопати. Застряг навпроти вашої
хати. Маєте шуфлю?
— В ганку стоїть, візьміть. Може,
вам допомогти?
Рослий незнайомець іронічно глянув на низеньку дівчину:
— Не вистачало, аби ще й вас сні-
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гом замело.
Чоловік вправно орудував шуфлею. Завів автівку. Не проїхав і кількох
метрів — застряг. Знову взявся за шуфлю.
— Ходіть, чаю гарячого вип’єте.
А дорогу, я думаю, скоро прогорнуть.
Це ж не «глуха» траса. Та й сніг уже перестає падати.
Незнайомець, трохи подумавши, махнув рукою і подався за Катею
до хати.
— Не боїтеся жити сама біля лісу?
— Я на вихідні сюди приїжджаю.
В місті працюю. От думаю, як буду вибиратися. Тільки б автобус приїхав.
— Якщо не заперечуєте, підвезу
вас. Мені також до райцентру. Живу
там.
— Певно, ви маєте рацію. Але тут
так гарно… Погляньте, який ліс. Наче
казка. Хотілося б ще побути.
— До речі, мене Григорієм звати.
— А я Катя.
Дорогу прогорнули аж по обіді.
Дівчина зібралася, замкнула хату. Заметеною вуличкою почалапала до автівки.
…Додому після роботи Катя вирішила пройтися пішки. Політував легенький сніг. Дід Яків казав: то ангели
перини витрушують. Але її очікував
«сюприз» в особі Григорія.
— Певно, ваш трав’яний чай має
якісь чари, — пожартував. — Мусив
вас знову побачити. А може, й чаєм
ще раз пригостите?
…У них не було весілля. Катя
не хотіла. Григорій спершу наполягав,
а потім здався. Зате в них було щире
кохання. Тепер Катя знала: не лише
в книжках пишуть, що чоловіки своїх
дружин на руках носять.
…Коли з’явився на світ їхній первісток, у лікарні жартували:
— Така тендітна жінка, а богатиря
народила.
Й запитували в Григорія, як назве
сина.
— Буде Яковом.
— Тепер мало хто таке ім’я дітям
дає.
— Його носила гарна людина. Тепер буде носити наш син.
…Маленький Яків заснув. За вікном витанцьовує хурделиця. Катя
запарила трав’яний чай. Налила
в горнята.
— Коли вщухне сніг, треба до села
поїхати. Хату провідати. В грубці запалити, щоб дух пішов, — мовив Григорій.
Катя вдячно усміхнулася. Долила коханому чаю. І їй укотре спало
на думку: як дідо Яків знав, що вона
стріне свою долю біля його хати?…
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«Шрек Мороз, зелений ніс»
Ось і минули канікули, а досі хочеться згадувати веселі
дні зимових свят. Сьогодні нам Шрек розкаже, як він
уперше відзначав Різдво
ВІЗИТІВКА
Мультфільм «Шрек мороз, зелений ніс» був створений у
США в 2007 році. Головний герой купує книгу «Різдво для чайників», адже не має уявлення про це свято, і береться прикрашати
будинок і готувати все, як належить. Та несподівано приходить
Осел з усією компанією. Ох, що з цього вийшло! Подивіться — не
пошкодуєте!
Фото youtube.com.

Знайдіть 10 відмінностей Яскрава палітра

Фото youtube.com.

З’єднайте точки по порядку і дізнаєтеся різдвяну мрію
Кота в чоботях.

volyn.com.ua
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Пильним оком
З’єднайте кульки однакових кольорів, щоб утворилися слова.
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ВЕСЕЛИЙ
СНІГ
Падав сніг,
падав сніг —
для усіх,
усіх,
усіх:
і дорослих, і малих,
і веселих, і сумних.
Всім, хто гордо носа ніс,
він тихцем сідав на ніс.
А роззяві, як на сміх,
залетів до рота сніг.
Вереді за комір вліз
і довів його до сліз.
А веселі грали в сніжки —
сніг сідав їм на усмішки
і сміявся з усіма:
— Ой зима,
зима,
зима!

Будьте
уважні

Оксана СЕНАТОВИЧ.

А тепер пригадайте
різдвяні традиції в
Україні. Розшифруйте
ребуси — отримаєте
ключові слова.

Фото pinterest.com.

Домашнє завдання
Друзі, покажіть, як ви проводите час взимку! Чекаємо
ваших світлин біля ялинки, на снігу чи у святкових
костюмах у рубрику «Не боюся білих мух». Адреса:
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13, місячник «Читанка
для всіх» із позначкою «Мультляндія», електронна
скринька chytanka77@gmail.com, viber 0996634540.

ail.com
m
g
@
7
7
a
chytank
34540.
6
6
9
9
0
r
vibe

Сторінку підготувала Олеся БА
БАНАДА.
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Місячний календар робіт
на городі та в садку
на І півріччя 2020 року
О і сприятливих днів
Окрім
і для посадки/посіву
/ і якихось культур,
астрологи виділяють ще й дні, які найкраще надаються для
тих чи інших робіт у садку та на городі. Сподіваємося, це
стане у пригоді тим читачам, які переконані, що Місяць
чинить значний вплив на рослини, а відтак прополювання
чи поливання мають залежати від фази світила.
ВИД РОБІТ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ
РАВ

ЧЕРВЕНЬ

1, 8, 20, 24–25,
28– 29

3, 6, 11, 13,
17–18, 22

3, 8, 10, 14, 23, 30

2, 7, 11–12, 15–16,
23, 26, 30–31

1, 4, 8, 17–18,
22–23, 25, 28

5, 8, 10, 11, 13, 16,
18, 21, 23

1–2, 7–9, 11, 14,
16, 19–20, 22–23,
26, 29, 31

3–4, 6, 9, 12, 14,
16, 19, 21, 23, 30

1, 4, 8–9, 12, 14,
17, 19, 21, 24,
28–29, 31

1, 5–7, 9, 11, 14, 16,
19, 20, 24, 26–27,
29, 30

Заготівля живців

1, 8, 20, 24–25,
28–29

1, 4–6, 11, 13,
17–18, 22, 29, 30

1–6, 8, 10, 14, 23,
25–27, 30

2–3, 5–7, 9, 11–12,
15–17, 23, 26,
30–31

1, 3– 4, 7–8, 17–18,
22–23, 28, 30

Щеплення дерев

12–14, 19–20,
26–27, 29

10, 12, 14–16,
19–21, 23, 29, 31

3, 5–6, 9, 11–13,
17, 19, 21, 25– 27

1, 4, 8–9, 11, 14,
17, 19, 20, 22, 24,
30–31

5–7, 9–11, 14, 16,
19–20, 24–25, 27

Обрізання гілок

8, 10–11, 13, 16,
18, 21, 26–27

1, 7–8, 11, 16, 19,
26, 31

3, 5–6, 9, 12–13,
15, 23

1, 4, 8, 14, 17, 19,
22, 24

1, 5, 7, 9, 11, 14–16,
6,
9
19–20, 24–25, 27, 29

5, 8, 10, 11, 13, 16,
18, 21, 23, 26–27

1–2, 7–8, 9, 11,
13–14, 16, 19–20,
22–23, 26, 29, 31

3, 5–6, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 23, 30

1, 4, 8–9, 12, 14,
17– 18, 19, 22, 24,
28, 31

6,
1, 5–7, 9, 11, 14, 16,
30
0
19–20, 24, 27, 29–30

5, 8, 10–11, 13, 16,
18, 21, 23, 26–27

1–2, 7–9, 11–12,
14, 16, 19–20, 22,
24, 26, 29, 31

3, 5–6, 9, 11–12,
14, 16, 18–20, 23,
30

1, 4, 8, 10, 14, 17,
19, 21, 22, 24, 28,
31

1, 5, 7, 9, 11, 14, 16,
19–20, 24, 26–27,
29– 30

5, 8, 10–11, 13, 16,
18, 21, 23, 26–27

1–2, 7–9, 11,
13–14, 16, 19,
21–23, 26, 29, 31

3–6, 9, 11–12, 14,
16, 18, 22–23, 30

1, 4, 8–9, 11–12,
14, 17, 19, 22–24,
28, 31

1, 5, 7, 9, 11, 14, 16,
19–20, 24, 27, 29–30

1–3, 5, 8, 24–26,
28–29

1–4, 6, 9, 25–27,
29, 31

1–2, 5–7, 23–25,
28, 29–30

2–6, 23, 25–27, 31

1, 4–5, 22–24, 26,
29–30

10–16, 19–21

10, 12–15, 17–19,
21, 23

8–9, 11, 13–17,
19–22

7–9, 11–15, 17–21

6–7, 9–14, 16,
18–20

Приготування
компосту

5, 8, 10–11, 13, 16,
18, 21, 23, 26–27

1, 7, 8–9, 11,
13–14, 16, 19–20,
22, 24, 26

3–4, 6, 9, 12, 14, 17,
20, 22–23, 25, 27, 30

1, 4, 8–9, 11 ,14 17,
19, 22–23, 28, 31

1, 5–7, 9, 11, 14, 16,
19–20, 24, 27, 29

Поливання

1–2, 4–7, 12,
14–15, 18, 20, 23,
25, 27, 29

1–2, 4–6, 9, 12–14,
17–18, 22–24,
26–28, 31

1, 3–5, 7–10, 12,
14, 18–19, 23,
25–28, 30

2–3, 5–9, 12, 15,
17, 20, 22, 25, 27,
29, 31

В міру висихання
ґрунту

Підготовка
та замочування
насіння
Пікірування
розсади

Боротьба з
хворобами та
шкідниками
Розпушування,
обгортання,
культивація
Прополювання
Внесення
міндобрив
Внесення
органіки
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Фото pinterest.com.
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в магазині працювала. Подейкували, часто у підсобці з чужими чоловіками зачинялася. Тому й не йняв
віри, що мініатюрна Катруся — його
доня.
— Ні в твоїй, ні в моїй родині такої дрібноти нема, — дорікав дружині. — А та дитина — як кіт навсидячки.
Левко кликав Катю не на ім’я,
а просто дитиною. Нелюбов чоловіка до доньки передалася й Лізі.

“
«А Катя дякує небесам за ту хурделицю».

Спинилась доля
серед заметілі…
lЖИТТЯ, ЯК СЕРІАЛ — Ну й застряг я тоді посеред дороги.
Наче посеред світу, заметеного снігом…
Катя усміхається. Григорій ніжно обіймає дружину. За вікном
віхола. Світу Божого не видно. Хтось нарікає на таку погоду. А Катя
гріється в обіймах коханого. І дякує небесам за ту хурделицю, яка
колись спинила на дорозі Гришу. Катя в заметілі знайшла свою
долю. Чи то доля чекала її посеред заметілі?..
Ольга ЧОРНА

атю в сім’ї називали високосною дитиною. Народилася
пізно, у високосний рік. Маленькою багато хворіла. Старший

К

брат соромився сестри. Коли вона
з’явилася на світ, він уже на дівчат
задивлявся — Ромкові чотирнадцять виповнилося.
А Левко вперто не вірив, що
Катя — його донька. Лізка, дружина,

volyn.com.ua

Якова вважали трохи
дивакуватим і навіть
побоювалися: бувало,
скаже що-небудь —
а воно й збудеться.

По-справжньому любила Катрусю одна душа — дід Яків. Його
хата стояла на самісінькому краю
села, під лісом. Яків усе життя
працював лісничим. І навіть коли
вийшов на пенсію, мало не щодня
навідувався до лісу. Збирав ягоди,
цілющі трави. А взимку підгодовував звірину. Якова вважали трохи
дивакуватим і навіть побоювалися: бувало, скаже що-небудь —
а воно й збудеться. Проте ходили
за помічними травами та відварами.
Дружину Яків поховав давно.
Розрадою був ліс і внучка. Називав
Катю горошинкою.
Продовження на с. 22

»

l ЗІРКА

Кожній із трьох своїх
попередніх дружин Іво Бобул
після розлучення залишав усе
с. 9—11

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa
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Читайте у січневому випуску іншого нашого видання
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«Так ніхто не кохав»

Річниці
шлюбу:
що треба
дарувати
с. 13 – 15

Від кохання за
гратами народився
Ісус – захисник
України. І ще 6
дітей!

»

Фото з архіву родини КОРЖОВИХ.

Бог подарував їм любов і сімейне щастя.

Від кохання за гратами народився
Ісус — захисник України. І ще 6 діток!
l ІСТОРІЯ НОМЕРА У Старій Вижівці на Волині
всі знають багатодітну сім’ю Андрія
і Лариси Коржових, де росте чотири
доньки і три синочки. А ще тут живе
особлива любов. Адже свій медовий місяць
вони провели не на Канарах, а на… нарах
У стінах
с
в’язниці вони заприсяглися
бути разом у радості і горі.

Вже
у продажу!!!

с. 3—5

»

Річниці
шлюбу:
що треба
дарувати

Кожній із
трьох своїх
попередніх
дружин Іво
Бобул після
розлучення
залишав усе

Ото сімейка:
у чоловіка 39 жінок
і 94 сини та доньки!

Запитуйте у відділеннях зв’язку і ваших листонош!

