На півдні України померзла
третина площ садів вишень
та абрикосів
На Півдні України через примерзання плодових
садів може впасти врожай вишень, черешень
та абрикосів на 20-25%. Таку думку висловив
аграрний експерт асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу» Тарас Висоцький. Холодний
атмосферний фронт в Україні минулих вихідних
досяг території Криму. Результатом негоди стала
загибель квіток абрикосів, аличі та персиків.

На Волині посадять 250
гектарів лісу
В області збираються висадити 250 гектарів
нових лісів. На створення нових насаджень
уряд виділив із бюджету 1,5 мільйона гривень.
Традиційно опікуватимуться й відтворенням
лісів. Так, на землях державного лісового фонду
лісогосподарські підприємства здійснюватимуть
це за власні кошти (понад 6,5 мільйона гривень).
Крім цього, лісівники планують створити нові
плантації для насадження новорічних ялинок.

В угорське місто Сентендре скуштувати
марципани приїздять із усього світу

Історія Сентендре, спочатку села, а
згодом — міста, почалася в 11 столітті, коли король Іштван І дарував
поселенню ім’я Святого Андрія. У
16-17 столітті тут оселилися тисячі
сербів і греків, які втікали від війни
з турками. Наприкінці 19 століття
більшість сербів повернулася на
батьківщину, але угорське місто
Сентендре зберегло своє сербське
обличчя: тут вісім православних
церков, вузькі звивисті вулички.
А від греків лишився середземноморський колорит в оформленні
будинків. Тепер це містечко є найбільш відвідуваним туристичним
центром Закруту Дунаю, в основному завдяки сотні сувенірних
крамничок із місцевими виробами
й унікальному Музею марципана.
Музей марципана у Сентендре
з’явився в 1994 році. Заснував його
Карой Сабо, якого всі місцеві називають «Сабо бачі» — дядько Сабо.
Він народився і став кондитером у
Трансільванії (Румунія). В останній
рік Другої світової війни Карой перебрався в Австрію, шукаючи кращого життя. Однак у післявоєнній
руїні влаштуватися було складно,
тому на початку 1950-х Сабо разом
із родиною виїхав до Лівану. За кілька років, що провів у Бейруті, Карой
навчився виготовляти марципани.
Коли померла його дружина, Сабо
перебрався до Угорщини, у місто
Сентендре, де спершу відкрив кондитерську та магазин, а згодом —
Музей марципана. У Європі є тільки
три музеї, присвячені цим ласощам,
— у Сентендре, Таллінні (Естонія)
та Любеку (Німеччина). Проте найбільш відома та приваблива для туристів — експозиція цукрованих солодощів в угорському містечку.
Справжній марципан — це су-

міш змеленого на борошно мигдалю
та цукрового сиропу чи цукрової
пудри. З такої мішанки можна виробляти пластичну масу, різні фігури — тварин, людей, будинки,
портрети тощо. У Музеї марципана

охоче фотографуються.
Біля кожного експоната — табличка, на якій вказано автора, параметри солодкого шедевра і кількість
вихідного матеріалу. Наприклад,
на весільний торт висотою майже в
людський зріст пішло 970 яєць, 15 кг
масла, 15 кг шоколаду і 35 кг цукру.
Крім музею, в якому спокусливі
ласощі заховані за склом вітрин, на
першому поверсі приміщення є магазинчик із марципанами. На його
полицях не монументальні роботи,
а всілякі фігурки, цукерки, кольоровий марципановий пластилін,
шоколад — кондитерські вироби,
які обов’язково треба придбати на
сувеніри.
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У Луцьку відбулася перша півфінальна гра
КВН «Волинь»

23

березня фаворити волинських глядачів «Перша сільська збірна» та «Вікенд» через погодні умови не змогли доїхати до
Луцька та виступити у першій півфінальній грі Всеукраїнської ліги
КВН «Волинь».
Розважали лучан «Отдыхаем
вместе» (м. Хмельницький), «Без
понтов» (м. Чернівці), «ФіФа»
(м. Ужгород), «Малышка Емили»
(м. Київ) і «500 дней лета» (м. Дні-

пропетровськ). До слова, остання
команда виступала поза конкурсом, тому судді не визначали її
долю.
Цього разу хлопці та дівчата
змагались і у традиційних конкурсах — «Візитка», «Розминка»
та «Відеоконкурс», і в новому —
«СТЕМі».
За словами ведучого Всеукраїнської ліги КВН «Волинь» Андрія
Зубенка, протягом півфінальних
ігор діє рейтингова система оцінювання результатів.
«Після двох ігор ми дізнаємось, які команди потрапили у
фінал», — розповів Зубенко.
Журі представляли знайомі обличчя, а саме: Вікторія Жуковська,
Сергій Ткачук, Михайло Гарщаль,
Андрій Тимчук та Олег Батюк.
Першої півфінальної гри команди розвеселяли публіку жартами на кшталт «У вчителя фізики син провідник». Окрім цього,
гумористи ставили багато різнопланових сценок, зокрема «Про
найстарішого комара» та «Ревізор
у свинарнику».
Друга півфінальна гра Всеукраїнської ліги КВН «Волинь» відбудеться 20 квітня.

Поліклінікам міста вручили спеціалізовані
автомобілі

Д

ля покращення роботи пунктів невідкладної медичної допомоги рішенням Луцької міської
ради було виділено 450 тисяч гривень для придбання авто.
«Наша основна мета — якісне
обслуговування міста і надання
якісних медичних послуг», — сказав Луцький міський голова Микола Романюк.
На сьогодні пункти невідкладної допомоги у поліклініках міста
повністю забезпечені медикаментами та витратними матеріалами.
А придбання нових автомобілів

значно покращить надання меддопомоги мешканцям Луцька.

Школярі змагалися з техніки пішохідного
туризму
понад сорок вітрин. Вони заповнені
різноманітними виробами — все солодке і їстівне. Більшість музейних
експонатів зробив сам Карой Сабо:
портрети багатьох представників
королівської династії Угорщини,
160-сантиметрову модель парламенту, героїв мультиків Волта Діснея.
Також у марципані застигли двометрові скульптури британської принцеси Діани та короля поп-музики
Майкла Джексона, з якими туристи

П

Накупити подарунків також
можна на центральній вулиці міста:
всі будинки тут — сувенірні крамниці. В магазинах, де вивішені скатертини, серветки, рушники, хустки,
сорочки, блузки, відразу впізнається
знаменита «угорська гладь». Яскраво-синьою плямою виділяється
магазин, де продають традиційні
ситцеві тканини й одяг із них. Уся
матерія — кольору індиго, з білим
набивним малюнком, який виходить
після накладання на тканину воскового орнаменту. Руки так і тягнуться, щоб узяти на примірку спідницю,
сукню чи сарафан, закинути на плече синю сумку.
Не пройдеш і мимо магазинів зі
спеціями. Головна приправа, яка надає особливого колориту угорській
кухні, — паприка (мелений червоний стручковий перець). Пекучий
перець продається в упаковці червоного кольору, а солодкий — білого,
мішечки прикрашені вишивкою, до
них додаються дерев’яні ложечки та
лопаточки. Характерними угорськими сувенірами є вироби з фарфору,
кришталю і кераміки: посуд, глиняні
глечики, кружки, фігурки тварин.
Тут же можна купити відомі угорські вина — червону «Бичачу кров»
і білий «Токай».
Ольга ЮЗЕПЧУК
Луцьк — Будапешт — Сентендре

ершого дня весняних канікул,
24 березня, кращі спортсмени-туристи зібрались у Луцьку на
ІІ етап відкритого Кубка Волинської області з техніки пішохідного
туризму серед учнівської молоді.
Змагання організовані Центром туризму, спорту й екскурсій
управління освіти і науки облдержадміністрації та Луцьким міським центром туризму, спорту і
краєзнавства.
Якщо у змаганнях І етапу, який
17 лютого відбувся в селі Раків Ліс
Камінь-Каширського району, на
старт вийшло 24 команди, то в обласний центр прибуло 32 команди
з 11 територій області.
Юні туристи долали навісні
переправи, траверси, різноманітні спуски та підйоми по мотузках,
в’язали туристські вузли, готували

ноші для транспортування потерпілого. У підсумку на дистанції
«Смуга перешкод» ІІ класу найкращий результат продемонструвала команда Луцького МЦТСК
у складі Анни Климчук, Максима
Синього та Миколи Іванова.
На дистанції ІІІ класу перемогу святкували юні туристи Антон Шевчук, Віталій Петришин
і Максим Ракуцький із команди
МЦТСК «Орієнт». Срібні медалі
завоювали представники Луцького та Любешівського районів, а
бронзові дісталися спортсменам
Рожищенського та Старовижівського районів.
Переможці та призери отримали грамоти управління освіти і
науки облдержадміністрації та дипломи обласного центру туризму,
спорту й екскурсій.

