ФЕСТИВАЛЬ

ПОТРІБНА ДОПОМОГА

Танцювало “Сонечко”,
“Горицвіт” і “Барвінок”...

Нещодавно у Львівському національному театрі опери і балету ім. Соломії Крушельницької відбувся гала-концерт II-го
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені
Героя України Мирослава Вантуха. Серед учасників концертної
програми були не лише переможці цьогорічного фестивалюконкурсу, але й переможці попереднього, серед яких і зразковий
вокально-хореографічний ансамбль “Сонечко” Львівської залізниці під керівництвом заслуженого працівника культури України
Марії Горностай.
Три роки тому заслужений чи справу видатного хореографа
працівник культури України, го- Павла Вірського. Цього року на
лова Львівського обласного відді- фестиваль до Львова приїхали 73
лення Національної хореографіч- хореографічні колективи не лише
ної спілки України Побєда Харісов з України, але й з Росії. Як заорганізував фестиваль народної значив директор фестивалю-конхореографії імені Героя України курсу Побєда Харісов, наступний
Мирослава Вантуха. Така шана фестиваль-конкурс відбудеться
до нашого земляка, лауреата через два роки і теж має шанс
Національної премії імені Тараса стати міжнародним, а переможШевченка не випадкова, адже ці попередніх фестивалів-конвін своєю невтомною працею, та- курсів змагатимуться у творчості
лантом упродовж багатьох років між собою.
уславлює нашу національну багаФестиваль-конкурс відбувався
товікову історію, гідно продовжую- у двох категоріях: серед дітей 12-

16 років та серед підлітків віком
17 років і старших. Приємно, що
серед переможців і цього року
львів’яни – дитяча студія народного
ансамблю “Горицвіт”. Дуже сподобався присутнім виступ ще одного
переможця – народного ансамблю
танцю “Барвінок” із Луганська. Гість
фестивалю – вокально-хореографічний ансамбль “Сонечко” додав
настрою глядачам своєю запальною
вокально-хореографічною
композицією “Карпатська веселкова”. Та найбільше, мабуть, глядачам запам’ятався виступ ансамблю народного танцю “Станиця” із
Краснодара (Російська Федерація),
який виконав танок кубанських
козаків. Завершальним акордом
свята народної хореографії став
“Гопак” у виконанні ще одного гостя фестивалю-конкурсу – народного ансамблю танцю “Сонечко” із
Житомира, переможця попереднього фестивалю.
Народний артист України
Мирослав Вантух подякував усім
творчим колективам за участь у
фестивалі-конкурсі, зазначивши:
“Якщо такі чудові колективи нестимуть народну хореографію в
життя, то Україна процвітатиме,
адже ніщо так не єднає народи, як
мистецтво”.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

Багато корисної інформації
і точний прогноз погоди
Шановна редакціє “Львівського залізничника”!
З повагою до Вас пише постійний передплатник,
читач і шанувальник видання. Передплачую часопис
із 2001 року і не шкодую, бо у ньому міститься багато
різноманітної інформації про успіхи, проблеми, життя
і побут нашої магістралі.
Чого варта, здається завжди скромна, інформація
про прогноз погоди від начальника дорожньої геофізичної станції Ярослава Городчука. З усіх періодичних видань, а їх передплачую близько десяти, найточніші відомості про погоду надає саме “Львівський
залізничник”. Навіть сусіди питають, які прогнози дає
залізниця?
А нещодавно був приємно здивований, коли мій
син – першокласник Юрко – приніс до хати щойно отриману періодику, подав її мені і сказав: “Тату, а ти
вже передплатив “Львівський залізничник”?” Думаю,
кращої реклами годі й шукати, бо устами дитини говорить істина.
Усьому колективу “Львівського залізничника”

бажаю від нашої сім’ї здоров’я, творчої наснаги і
збільшення прихильників-передплатників.
З повагою
Володимир ТУПИЦЯ,
Закарпатська область, м. Виноградів

ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції залізничних перевезень вітає ветеранів праці дирекції
із 90-річчям!

Катерину Федорівну ХОДАК
із 70-річчям!

Ярослава Васильовича ДМИТРІВА
Ганну Михайлівну КИДИК
Софію Дмитрівну ГОЛИШИННЕЦЬ
Ярослава Григоровича ФУРТАСА
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця!

2 грудня 2011 р.

“ÕÎ×Ó, ÙÎÁ ÌÎß ÎÍÓÊÀ
×ÓËÀ ÑÏ²Â ÏÒÀÕ²Â…”

Перед родиною Світлани Гаврилець (на фото) –
інженера з охорони праці Ужгородської пасажирської
вагонної дільниці – постала серйозна проблема, яка
спонукала Світлану Миколаївну звернутися до редакції за допомогою. 21 липня 2010 року у Світлани
Миколаївни народилася друга онука – Настя (на
фото). Приблизно півроку тому мати і бабуся маленької Насті помітили проблеми – дитина не реагує на звуки. Тривалі обстеження лікарів у різних
клініках нарешті завершилися точним діагнозом,
встановленим у Київському інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Академії медичних
наук України. У маленької Насті – двобічна нейросенсорна глухота. Зараз дитині – рік і три місяці, і
вона зовсім не чує.

Лікарі у Київському інституті отоларингології чітко окреслили перспективи подальшого розвитку дитини. Якщо не зробити Насті операцію до виповнення їй
5 років, то у мозку дитини відбудуться незворотні зміни, і дівчинка на усе життя залишиться інвалідом за
слухом. Якщо зробити операцію до виповнення дитині
двох років, лікарі обіцяють нормальну подальшу адаптацію дитини і нормальний слух. Суть операції полягає у тому, що під час операції дитині у вухо хірургічно
імплантують кохлеарний імплант – мініатюрний електронний пристрій, котрий допоможе Насті відчувати
звуки. Кохлеарний імплант часто називають біонічним
вухом. На відміну від слухових апаратів він не підсилює
звук, а стимулює функціонуючі нерви всередині завитка
внутрішнього вуха за допомогою електричних імпульсів.
Такий імплант коштує 310 тисяч гривень. Це – дорого,
однак є принаймні дві втішні обставини: якщо мати і
бабуся Насті спроможуться купити один кохлеарний
імплант, то другий імплант їм буде надано безкоштовно, і операція буде проведена теж безкоштовно.
До проблем зі здоров’ям донечки та онуки
додалися і сімейні негаразди. Після народження Насті
її батьки розлучилися, і зараз мати Насті сама виховує
двох дітей.
Світлана Миколаївна – залізничниця із 29-річним стажем, із якого 22 роки вона відпрацювала в Ужгородській
пасажирській вагонній дільниці.
Звертаючись до усіх працівників Львівської залізниці,
Світлана Миколаївна попросила редакцію написати дослівно таке:
“Прошу усіх залізничників не відмовити у допомозі
моїй онуці Настусі. Я дуже хочу, щоб дитина почула мамин голос, усі чарівні звуки цього світу – спів птахів, шум
дощу, музику вітру і ще багато інших прекрасних звуків,
які лунають довкола нас і на які ми часто навіть не звертаємо уваги.
Я від щирого серця бажаю здоров’я усім вашим дітям
і сподіваюся на допомогу моїй онуці.”

із 80-річчям!

Івана Миколайовича МЕЛЬНИКА
Марію Миколаївну ТИСЯЧНУ
Михайла Івановича СОРОКУ
із 60-річчям!

Віру Стефанівну ІЛЬКІВ
Любов Сергіївну МЕЛЬНІКОВУ
Мирославу Володимирівну ІЗЬО
Ярослава Володимировича
БАРАНЕЦЬКОГО
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КОШТИ НА ДОПОМОГУ НАСТІ
МОЖНА ПЕРЕКАЗАТИ НА РАХУНОК:
● Банк отримувача: Закарпатьска
ОД АТ “Райффайзен Банк Аваль”
● Код банку: 312345
● Отримувач: Керефова Олена Олександрівна
● Код (ЕДРПОУ): 3111913949
● Розрахунковий рахунок: 26 25 88 900
● Призначення платежу: Поповнення
КР 07 57 65 1000 Керефова О.О.
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