
“Диснаю” виповнилося двадцять!
13 грудня в м.Славутичі за ініціативи громадської 

організації 'Молодь Чорнобиля" відбулися заходи до 20- 
річчя "Диснаю" — Міжнародного фестивалю молодих 
атомників країн Східної Європи.

Центр інформації виконкому 

Упродовж двох десятиліть цей 
фестиваль проходив у різних 
містах-супутниках АЕС. У Дис- 
наївському русі, започаткованому 
в м.Снєчкус (Литва), беруть 
участь команди-делегації АЕС з 
Росії, України, Литви.

Проведенню фестивалів сприяє 
діяльність Міжнародної асоціації 
молодих атомників (МАМА).

За два десятиліття склалися 
прекрасні традиції: відвідування 
АЕС, зустріч з представниками 
міської влади, творчі конкурси, 
КВНи, спортивні змагання, 
"армійська кухня" з обідом для 
всіх учасників, випуск аудіоаль- 
бомів з піснями "Диснаю", фа
кельна хода, яскраві бал-маска- 
ради і багато-багато фантазії, 
якою наповнюється розважальна 
фестивальна програма. Молодь

спрямовує її на реалізацію своїх 
творчих амбіцій та мрій змінити 
життя на краще.

Відзначити 20-річний ювілей 
до Славутича прибули президент 
Міжнародної асоціації молодих 
атомників Євгеній Чуркін (м. 
Москва, Росія), віце-президент 
Сергій Манахов (м. Ігналінськ, 
Литва), а також почесні гості, що 
стояли у витоків цього мо
лодіжного руху, Олександр Болга- 
ров, який є почесним президен
том Міжнародної асоціації моло
дих атомників, Юрій Алексєєв, го
ловний редактор журналу "Бізнес 
Балтії" (м.Рига, Латвія).

Міський голова Володимир 
Удовиченко вручив подяки гостям 
Славутича за зміцнення міжна
родної співпраці, за ініціативу, 
творчість, дружбу, збагачення 
традицій та активну життєву по
зицію.

Зі сцени кіноконцертного ком
плексу прозвучало привітання і 
від директора Департаменту 
соціального розвитку та роботи з 
громадськістю НАЕК "Енергоа- 
том" Сергія Павловського.

Цього вечора координатор 
Міжнародної асоціації (МАМА) на 
Україні Ільгіз Ісхаков виступав не 
тільки в ролі організатора заходу,

а і безпосереднього ведучого: 
представляв відомих авторів і ви
конавців пісень Санкт-Петербур- 
га —Олександра Гейнца, Сергія 
Данилова, В'ячеслава Ковальова, 
Сергія Григорьєва, які подарува
ли славутчанам свої найкращі 
пісні.

В залі панувала жвава атмо
сфера, яку створювали учасники 
команди "Диснай" різних років. 
Вони неодноразово зверталися 
до кіноекрана, де упродовж вечо
ра демонструвалася хроніка дис- 
наївських фестивальних днів, які, 
безумовно, залишаться в їхній 
пам'яті назавжди.


