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Кукерският събор в село Айдемир беше възможност за учениците от групата по интереси
«Традиции и празници» към Спортно училище «Дръстър»да се изявят и усетят атмосферата на
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традицията. С голямо желание участниците в клуба 12 изработиха нова маска и подготвиха
другите аксесоари, необходими за костюмите на нашите двама участници в кукерските групи на
село Айдемир и Калипетрово. В помощ им бяха родителите, бабите, а част от ученическата
общност и от колегията на Спортно училище «Дръстър» - Силистра имаха удоволствието да
видят облечен и маскиран единия ни кукер – Ивайло Андреев. В село Айдемир ни очакваше
другият наш представител, както и голяма изненада, поднесена от малкото братче на една от
девойките в клуба ни – малкият Алекс беше качен на кон, облечен в носия и развяващ знаме.
Неговата поява донесе допълнително позитивни емоции на участниците в клуб «Традиции и
празници».
До началото на събора се правиха снимки, разглеждаха се и се сравняваха маски и
костюми с други кукерски групи – беше несравнима емоция да открием, че има и женска кукерска
група – участничка в събора. На представителната изява на клуба бяха поканени участници от
други клубове в училището ни, родители на наши ученици, а събитието беше отразено в местните
медии. От сцената получихме лично поздравление от водещия на събитието - журналиста Йордан
Георгиев - за доброто представяне на кукерската група, в която имаше и наш участник.
Вълнението, че сме част от една родова общност, чиито традиции пазим и уважаваме,
натрупаните емоции и получените поздравления за доброто представяне, донесоха усещането за
значимост и засилиха желанието за нови изяви. А те предстоят.
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