Масляну святкували,
Весноньку зазивали
У 2014 році початок Масля
ної випав на 24 лютого. Сту
дентам нашого універси
тету дуже подобається це
свято, тому й готувалися
до нього ретельно і зазда
легідь. 27 лютого відбулося
велике дійство.
На ярмарку студенти
всіх факультетів у народ
ному стилі накрили столи,
на яких духмяним арома
том красувалися запашні
млинці з грибами, м'ясом,
сметаною, згущеним моло
ком. А до того ж були тут й
пироги, тістечка, цукерки,
фрукти.
Таланти студентів оці
нювало компетентне журі
у складі ректора універси
тету В. М. Кюрчева, першо
го проректора О. Г. Скля
ра, проректора з НПР О. П.
ЛомеЙка, голови профкому
М. В. Андрущенка та голо
ви студентської ради В. Співачука. Прийняти рішення
щодо переможців конкур
су було дуже важко, адже
всі млинці та солодощі були
дуже смачними. За під
сумками перемогу у номі
націях «Приз глядацьких

симпатій»,
«Найкращий
млинець» та «Оригіналь
ність представлених виро
бів» здобув факультет ІКТ.
Переможцем у номіна
ції «Найкращий маркетин
говий підхід» став факуль
тет економіки та бізнесу,
«Найширший асортимент»
запропонували
студенти
МТФ, а «Найкраща презен
тація* була представлена
енергетичним факультетом.
Веселого та святкового
настрою всім додавали ви
ступи художніх колективів
ЦкіД. Це - молодіжна сту
дія «СМС*. вокальна студія
«Колаж», народний хоро
вий колектив, зведені хорео-

графічиі колективи народ
ного ансамблю «Юність» та
зразкового ансамблю сучас
ного танцю «Світлана*.
Святкові проводи зими
закінчилися великим хоро
водом та спалюванням опу
дала Масляної.
Захід видався дуже ціка
вим, веселим та смачним!
Усі присутні були задоволе
ні. а головне - ситі! Студен
ти університету дуже вдяч
ні профспілковому комітету
за організацію чудового свя
та!

Світлана ТУРЧИНА, началь
ник РВВ «АГРОТАВРІЯ».
Фото Віктора ПАШИНА.

Масляна походить від
старовинного язичницько
го свята проводів зими, що
збереглося на Русі і після
прийняття християнства в
X столітті. У православно
му традиційному церков
ному календарі період тиж
ня Масляної називається
Сирна седмиця, вона йде
за недільним днем м'ясопусним. в який згадують
про Страшний суд. За пра
вославним церковним ста
тутом наказується утриму
ватися від м'яса, проте не
від інших скоромних про
дуктів. причому звичайний
піст в середу і п'ятницю ска
совується. Це насамперед
ситна їжа, тому немає нічо
го поганого в тому, щоб у
цей час поласувати, скуш
тувати найрізноманітніших
страв і не відмовляти собі
ані в чому. Основною стра
вою на Масляну є. як відо
мо, млинці, які печуть щод
ня з понеділка. Також на
Масляну проводяться гу
ляння: це танці, співи, ка
тання з гірок, потішні бої.
спорудження масляного
опудала, катання на санях,
багаття та чимало іншого.
Триває вона тиждень.

