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НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ

Купальський вінок    
 Кагарличчини

Жителі Кадомської та Зо-
рівської громади зібра-

лися у вечірню годину 6 липня на 
березі Кадомського ставу тра-
диційно відзначити свято Івана 
Купала.

Ведучі  Аліна Кононенко та 
Каріна Черевко гостинно запро-
сили всіх присутніх на свято, по-
бажали щастя, любові, добра. 
Яка ж Купальська ніч обійдеть-
ся без чортів, ворожінь? Тож 
тут були і русалочки (Настя Ка-
лініченко, Яна Рощина, Крістіна 
Коробенко, Іра та Альона Опа-
насенки), і відьмочки (Віка Лісо-
вець, Маша Малоока), і Чортик 
(Діма Гаркавенко). Гостей вітали 
Лісовик (Ростислав Кулініченко), 
Вогневик (Костя Козловець), Лі-
совик (Андрій Білека). Вокальний 
ансамбль «Кадомчанка» дарував 
ліричні пісні: і давно забуті, але 
такі такі милі серцю бабусині спі-
ви, і сучасні українські мелодії. А 
коли співала солістка ансамблю 
Таня Шпіляр, то чи не вся мо-
лодь пішла у танок. Над вечірнім 
берегом плив запах ароматної 
рибної юшки, що пригот ува-

ли Оксана Опанасенко та Ольга 
Смальцер, а рибкою пригости-
ла сільська спілка «Плесо». І хо-
роводи навколо Марени водили. 
І Опудало палили, і Купайлицю 
купали і через вогнище стриба-
ли, і віночки пускали, щастя-долі 
шукали. Хіба все перелічиш? За-
кінчилось свято розіграшем без-
програшної лотереї.

Дякуємо тим людям, що до-
помогли його провести на на-
лежному рівні: місцевим фер-
м е р с ь к и м  г о с п о д а р с т в а м 
«Білека» і «Білеки», директору 
базового господарства СТОВ 
«Переможець» Петру Папіженку, 
місцевій жительці Марії Вітенко. 
Особлива подяка за участь юним 
кадомчанам та гостям села.

Ніна ВИСКРЕБЕНЕЦЬ, 
художній керівник БК

Запальним танцем «Пер-
лина» розпочали дівчата 

святкування дня Івана Купала на 
стадіоні с. Зелений Яр (фото 1).

Юнаки та юнки розіграли пе-
ред глядачами театралізоване 
дійство одного з найвеличні-
ших та загадкових свят почат-
ку липня.

Його учасники Влада Піхало, 
Олександра Бондаренко, Даша 

Снакіна, Ангеліна Велика, Сні-
жана Лісова, Надя Кацур, Аня 
Дроздовська, Юра Гордон, Мак-
сим Комлик, Діма Кагарличенко 
дуже артистично виконували свої 
ролі, чим викликали бурхливі 
оплески вдячних глядачів.

На святі були присутні Купай-
ло й Купайлонька, Маренонька. 

Навколо Мареноньки дівчата во-
дили хороводи. Прилітали і відь-
ми на мітлах, які до всього ще й 
Чорта запросили, та всю нечисту 
силу розігнав Водяний. Священ-
не вогнище для очищення від 
усього зла, запалене учасника-

ПОСП «Дніпро» Анатолію Воро-
ні та Світлані Матієнко за спон-
сорську допомогу в проведен-
ні свята.

Віра ЯНГОЛЬ, 
завідуюча клубом

Зглибини віків прийшло до 
нас свято Івана Купала 

- свято тепла, розкішної зеле-
ні, молодості і кохання. Такими 
словами розпочала Марія Мазур 
урок народознавства «Купаль-
ський вінок» в Халчанському бу-
динку культури.

До закладу охоче збіглась 
місцева дітвора. Під час заходу 
йшлося про історію походження 
свята Івана Купала. Проводився 
конкурс плетіння вінка та його 
прикрашення стрічками у еста-
фетному виконанні. Також прово-
дилась вікторина загадок.

Художній керівник закладу 
Євгенія Процюк розповіла про 
купальські пісні,  їх значення та 
особливості виконання. Май-
стер-клас з плетіння віночків 
(фото 2) показала Марія По-
гребна.

Дітей пригостили солодоща-
ми і запашним чаєм.

Марія МАЗУР

6липня у клубі с.Півці від-
булося свято Івана Купа-

ла, яке підготувала завідувачка 
закладу Галина Лисенко.

П’янкий запах купальських 

ми, завершило дійство.
Все воно перепліталось укра-

їнськими народними піснями у 
виконанні вокального колективу 
«Червона калина».

Згодом свято продовжилось 
в центрі села, де була дискотека, 
яка закінчилась далеко за північ.

Щиро дяк уємо дирек тору 

трав, якими було прикрашено 
сцену (фото 3), додавав святу 
магічності.

Ведуча Каріна Бобко розпо-
відала про повір’я та стародав-
ні звичаї купальських гулянь, які 
вросли своїм корінням у сиву 
давнину.

(Закінчення на 10-й стор.)

БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЛОМАРАФОН

Нещодавно корпорація «Юрія-Фарм» виступила з благодій-
ною ініціативою - корпоративним веломарафоном - задля 

надання необхідної гуманітарної допомоги районним лікуваль-
ним закладам.

Маршрут велопробігу починався з Черкас і пролягав до ра-
йонних центрів Черкаської та Київської областей, і завершився 
у Києві.

За час марафону велосипедисти передали ліки та медичні ви-
роби «Юрія-Фарм» Мошнівській сільській лікарні, Корсунь-Шев-
ченківській, Миронівській, Кагарлицькій та Обухівській централь-
ним районним лікарням. 

Препарати, що передали лікарням, незамінні для будь-якого 
лікувального закладу - для здійснення інвазивної (ін’єкційної) та 
небулайзерної терапії (інгаляції). 

Співробітників «Юрія-Фарм» - 16 черкащан на велосипедах - з 
препаратами «Гекотон р-н 200 мл № 60» зустрічав лікар-травма-
толог Юрій Магаляс із медичним персоналом відділення.

Наталія КРАВЕЦЬ
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ко нагадав аудиторії історію питання, котра налічує майже 10 місяців. 
Свою розповідь про засади технології виробництва він вдало ілюстру-
вав промовистими слайдами з діючого виробництва, аналогічного до 
того, що буде в Кагарлику.

Сипучі гранульовані міндобрива надходитимуть на склад залізни-
цею у спеціально обладнаних вагонах і фасуватимуться у мішки з гер-
метичним пакуванням. Потім – нетривале зберігання і відвантаження 
у вагони для доставки споживачам. Проектанти запевняли аудиторію, 
що інженери потурбувались про безпилове виробництво і про те, щоб 
сипучі добрива оберталися виключно в закритій системі устаткування. 
Відповіді Романа Прокопенка задовольнили і доречну цікавість пред-
ставників Держпродспоживслужби та служби надзвичайних ситуацій.

Відділок  «БАЦ» запропонує роботу кільком десяткам працівників.
А що ж екологія? А як же бути з тим, що рівень небезпеки міндо-

брив як хімічних речовин має 3-4 класи? Ці питання вивчалися досить 
прискіпливо. Депутати побували на аналогічному підприємстві на Чер-
кащині, відвідали і територію «БАЦ» по Став’янці, 109. І самі перекона-
лися в тому, що відстань від меж планованого складу міндобрив до меж 
території фабрики «Лагода» чи майбутнього житломасиву в районі ву-
лиці Степової, де кагарличанам дають ділянки під забудову, дорівнює 
подвоєній довжині необхідної санітарної зони. Поряд же розташоване 
підприємство «ЕМА-цемент».

Тож учасники громадських слухань схвально поставились до май-
бутньої виробничої діяльності «Баланс АГРО Центру» в Кагарлику.

Людмила ДОБРОВОЛЬСЬКА

ІНВЕСТИЦІЇ

«Баланс агро центрУ» - зелене світло
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