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Запрошує
«Миколаївське
перехрестя»

облдержадміністрації, благодійних фондів та спонсорів діти
зі східних областей України мають змогу оздоровитися в оздоровчих таборах Миколаївщини,
а саме в с. Рибаківка Березанського району.
– Це перша група діток, які
приїхали до Миколаївщини на
оздоровлення. Відпочинок для
них профінансував Міжнародний благодійний фонд на честь
Покрови Пресвятої Богородиці.
Діти відправляються до курортної зони Рибаківка в оздоровчий
комплекс «Космос», де відпочиватимуть до кінця літа. Оскільки діти в терміновому порядку
збиралися та виїжджали, не всі

На поэтической волне
Он и Я!

Он – жену на джипе
С ветерком катает.
У меня – машинка,
Вот сижу стучу!

Что здесь удивляться –
истина простая.
Он – редактор главный.
Я – в пожаре чувств.

 Валерий ЗОТОВ

Улыбнитесь ;)
***

***

– Читатель жалуется, что в
журнале «Бизнес» слишком много рекламы.
– Пусть скажет спасибо, что у
нас нет всплывающих окон.

Не так тяжело завоевать мужчину, как потом всю жизнь кормить его в плену.

***
Женщины! Помните! Вы – не
прачки, не посудомойки, не кухарки, не уборщицы… Вы – ангелы чистоты! Жрицы порядка! Богини уюта! Дом – это ваш храм!

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ

***
Объективная реальность есть
бред, вызванный недостатком
алкоголя в крови.

***
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний. И главное – все работают.
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У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася в Україні, велика кількість людей виїжджає
з районів проведення антитерористичної операції. Упродовж останніх тижнів до Миколаївської області з Донецької
та Луганської областей прибула
81 сім’я, в яких 155 дітей.
17 червня заступник голови
Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська та
директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ольга Сивопляс на
миколаївському залізничному
вокзалі зустріли першу групу дітлахів з Луганської області. Завдяки підтримці Миколаївської

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (26.06-02.07)

Діти зі Сходу
відпочиватимуть
у Рибаківці

вони пройшли медичне обстеження. Тому бригада медиків з
обласної дитячої лікарні вже виїхала до оздоровчого комплексу, де проведе комплексне обстеження дітлахів, – розповіла
Оксана Альбінівна.
За словами заступника керівника області, протягом останнього тижня надійшло багато
пропозицій щодо організації відпочинку для дітей з гарячих точок країни. Так, тільки Міжнародний благодійний фонд на честь
Покрови Пресвятої Богородиці
готовий привезти на Миколаївщину 800 дітей. Крім того, голова облдержадміністрації Микола
Романчук написав листи до керівництва Луганської та Донецької областей з пропозиціями
щодо організації відпочинку на
курортах нашого регіону. Микола Павлович запропонував кожній області по 250 путівок для
відпочинку.
На сьогоднішній день у дитячому оздоровчому таборі «Космос» відпочивають 82 дитини з
Луганської області. Серед них і
учасники танцювального гурту
«Сувенир», які стали переможцями фестивалю у Болгарії.
25 червня Миколаївщина очікує на приїзд ще 180 дітей зі
східних регіонів України.
Оздоровчий табір «Морська
хвиля» готовий прийняти сім’ї,
які виховують дітей з особливими потребами. З метою забезпечення комфортних умов
відпочинку в таборі було облаштовано місця для безперешкодного доступу до спальних
кімнат, їдальні, гральних майданчиків, пляжу. Благодійний
фонд «Світоч» планує організувати та привезти на оздоровлення 150 дітей та дорослих з обмеженими фізичними
можливостями.
 Департамент соціального
захисту та освіти ОДА

антологічною збіркою «Степная
Эллада».
Як завжди, захоплено сприймали гості презентації декламацію Дмитра Креміня. Відкриттям
для багатьох стала ще не досить
відома в Миколаєві поетеса –
Тетяна Свірська, вірші якої присутні порівняли з віршами Ліни
Костенко. Це була її друга персональна збірка.
Під час презентації пролунали пісні на вірші, що містяться у
збірках «Миколаївського перехрестя». Автором музики більшості з них є наш композитор
Анна Олєйнікова.
Перший випуск «Миколаївського перехрестя» видавництво
видрукувало практично за власний рахунок, оскільки, за умовами договору, виготовлення книг
лише на одну третину було сплачено авторами.
 Наталя ЖУРМІЙ

20 червня у приміщенні Центральної бібліотеки ім. Кропивницького відбулась презентація
малоформатної книжкової серії «Миколаївське перехрестя»,
запровадженої видавництвом
«Шамрай» у січні 2014 року.
Головною метою створення серії було бажання популяризувати
творчість місцевих письменників,
допомогти початківцям випускати свої твори у світ.
Назва серії символізує літературний майданчик, де на перехресті творчих шляхів і пошуків
народжується сучасна миколаївська література.
До першого випуску серії увійшли чотири учасники поетичних
збірок: Дмитро Кремінь (книга
«Сльози Сухого Фонтану»), Тетяна Свірська (книга «З вічністю наодинці»), Наталія Іванова
(книга «На счастье»), Лариса Ратич (книга «Солнечная улыбка»),
а також Євген Мірошниченко з
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