ТЮ&А 'ШХЪ
е в 'я е ЩЖЪК
Вже стало д об р о ю традицією,
що новорічні свята для всіх дітлахів
розпочинаю ться саме з Дня М иколая
Чудотворця. Темної зи м о во ї ночі, з 18
на 19 грудня Святий сходить із небес до
українських малю ків та дарує їм при
ємні подаруночки. М ає він золоті сани
з білими золотогривими кіньми, а до
хати заходить невидимий. Чем ним і
слухняним діткам, а також тим, хто д о 
бре навчався цілий рік та за прикладом
Святого М иколая якнайчастіше робив
добрі справи, він залиш ає під подуш 
кою солодощі.
Напередодні святкової ночі, до
вихованців школи-інтернату в смт. Кочеток завітали їх давні друзі - студенти
та працівники Харківського національ
ного технічного університету сільського
господарства ім. Петра Василенка, які
протягом вже багатьох років підтриму
ють підшефних дітлахів.
Шефи привезли з собою безліч
солодких та приємних подарунків, а та
кож підготували для вихованців святко
вий концерт.
Як розповіла художній керів
ник ХНТУСГ ім. Петра Василенка М аргарита Кірюхіна, напередодні свята сту
дентським комітетом університету була
організована акція «Кожна дитина має
право на щасливе дитинство». М етою
заходу було зібрання коштів для дітей
школи-інтернату, на які потім придбали
сучасний комп'ютер, монітор та канце
лярські товари для учнів, а профспілко-

вий комітет ВИШ у подарував дітям не
велике солодке свято.
- Кожна дитина має право на
щ асливе дитинство, на батьківську л ю 
бов і турботу, - каже М аргарита Олек
сандрівна. - О днак на превеликий жаль,
у наш ом у таком у складному, а, інколи,
навіть ж орстокому житті, багато дітей
позбавлені такої можливості. Іноді на
віть важко собі уявити, що може від
чувати маленька людина, від якої від
мовились батьки?! Тому із року в рік, у
цей святковий і наповнений магічними
чарами день, ми намагаємось, хоча б
на хвилинку, подарувати часточку сво
го тепла і турботу кожній дитині школиінтернату. Наші артисти дарую ть їм свої
святкові пісні та щирі побаж ання миру,
злагоди і найваж ливіше - знайти свою
родину, найрідніш их у світі лю дей М А М У і ТАТА!

БАБЕНКО Аліна,
КІРЮХІНА Маргарита.

Святий отче, Миколай,
М ою хату не минай!
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров’я для родини,
Красну долю для Вкраїни.
(В . Багірова)

