Švyturys

8

2010 m. spalio 16 d.

Budrių popietėse – pyragai ir dainos
Aušra ŠNEIDERYTĖ

Budrių kaimo senjoros
nesnaudžia – kad prasti
orai negadintų nuotaikos,
kepa pyragus, dainuoja
dainas ir dalinasi praktiškais patarimais. Ketvirtadienį sumanios ir aktyvios moteriškės susirinko
Kretingos kultūros centro
Budrių filiale surengtoje „Sveikos gyvensenos“
popietėje. Bendruomenės
pirmininkė ir filialo vedėja Janina Lukauskienė patikino, kad tokios popietės
nuo šiol bus rengiamos kas
antrą ketvirtadienį iki pat
pavasario, o jose laukiamos ne tik senjoros, bet ir
visokio amžiaus aktyvios
ir smalsios moterys.

Vaistažolių arbatėlę su medetkomis, mėtomis, ežiuolėmis ir pipirmėtėmis atsivežė V.Paulauskienė.

Vos pravėrus Budrių filialo duris nosį paglostė gardus
obuolių pyrago kvapas. „Ką tik
iš orkaitės – pačios kepėme.
Šalia turime ekologiškos, sveikos vaistažolių arbatėlės. O dar
mokėmės pasigaminti naminio obuolių acto. Nuo šiol taip
prablaškysime tamsias rudens
popietes ir mokysimės visokių
kulinarijos, sveikos gyvensenos
gudrybių. Kitą kartą ruošiamės
kepti pyragėlius su kopūstais,
gal paskaitai apie sveikatą pasikviesime kokį lektorių ar šiaip
išmintingą žmogų“, – pasakojo
J.Lukauskienė.
Anot jos, į popietes buvo
kviečiami visi kaimo gyventojai, tačiau susirinko tik moterys. „Vyrai, ko gero, dar dirba
rudeninius darbus, aria laukus.
Tuo geriau – steigsime moterų
klubą“, – juokavo bendruomenės pirmininkė, kviesdama visas jaunas ir garbaus amžiaus
moteris prisijungti kartu šiltai
bendrauti, šeimininkauti ir vakaroti.
Buvusi mokytoja Zita Platakienė atviravo, jog susitikimas
su bendruomenės moterimis
prablaško nuobodžią kasdienybę. „Kaimo žmogui šiais laikais
visai nėra ką veikti, tad lieka
susigalvoti pramogų pačioms.
Kartu pasikalbame, daug ko viena iš kitos išmokstame, padainuojame. Kad užtrauktų dainą

šitoms moteriškėms „stiklelio“
nereikia – užtenka geros draugijos ir nuotaikos“, – sakė pašnekovė.
Sveikos gyvensenos propaguotoja Vida Paulauskienė ne
tik pamokė susirinkusias moteris pasigaminti naminio obuolių
acto, bet ir atsivežė visoms patikusią pramogą – treniruoklius.
„Visos mielai lipo ant tų prietaisų, mankštinosi, sportavo. Nusprendėme, kad bendruomenei
reikia įsigyti tokį sveikatinimosi „aparatą“ – juk visos norime
būti lieknos ir gražios. Per žiemą pasportuosime, pavasarį
vyrai nebepažins“, – pokštavo
J.Lukauskienė.

Stalą tuoj pasieks karštas, čia pat moterų iškeptas obuolių pyragas.

Ne tik pyragą skanavo, bet ir dainas dainavo, patarimais dalinosi.

G. MACIAUS nuotr.

Laiviuose – šventė „Grok, žemaiti, mušk į būgną, kad
visiems čia linksma būtų“
Laima STONKUVIENĖ

Rudeniškomis spalvomis nuspalvintą ir saulės
spindulių nušviestą savaitgalį Laiviuose dar labiau
papuošė tradicinė liaudiškos muzikos šventė „Grok,
žemaiti, mušk į būgną, kad
visiems čia linksma būtų“.
Ji organizuota jau aštuntą
kartą vykdant tęstinį projektą.

Šiemet pas laiviškius svečiavosi liaudiškos muzikos kolektyvai iš Kretingos kultūros
centro Rūdaičių ir Raguviškių
filialų, tad nuobodžiauti šventės dalyviams ir svečiams nebuvo kada. Susirinkusieji dainavo,
lingavo, vaišinosi patiekalais,
kuriuos ruošė šaunios kaimo
šeimininkės – Valės Žvinklienės
pagamintu kastiniu su karštomis bulvėmis, Rožės Balsienės
suslėgtais skaniais sūriais, kastiniu, Nastės Venclovienės virta

Susirinkusiuosius linksmina Raguviškių filialo kapelija, vadovaujama
Ligitos Narmontienės ir Mindaugo Retkaus.

žirnių koše su spirgučiais, Darinos Reikaitės kepta namine
duona, Irenos Šetkienės raugta
gardžia gira.
Kartu su Laivių bendruomenės žmonėmis vakaronėje
linksminosi Imbarės, Žvainių
ir Juodupėnų bendruomenių,
su kuriomis laiviškiai artimai
bendrauja, atstovai – Imbarės
seniūnas Antanas Turauskis su
žmona, Bronė Buivydienė, Aušra ir Jurgis Dvarionai, Salantų
kultūros centro direktorė Stasė
Preibienė, Juodupėnų filialo vedėja Danguolė Vaičekauskienė.
Jie atvyko ne tuščiomis: šventės
šeimininkams atvežė dovanų.
Simbolinę žvakę už praeitį, nes
be praeities nėra ateities, uždegęs A.Turauskis pasidžiaugė,
kad liaudiška muzika gyva, kad
po visų rudens darbų žmonės
noriai renkasi pabūti kartu,
pasilinksminti. Buvo uždegtos žvakės ir už dabartį, ateitį,
draugystę ir viltį, kad išliktų visi
gražūs dalykai, buvę iki šiol.
Kapelijoms ir jų vadovams
Ligitai Narmontienei, Mindaugui Retkui bei Stasiui Lukauskui įteikti šventės rengėjų padėkos raštai ir gėlės. Padėkota

ir pinigine parama, organizuojant tradicinį renginį, prisidėjusiems ūkininkams Vilijai ir
Alvydui Šetkams bei Janinai ir
Vytautui Preibiams.
„Mūsų kaimai yra toli nuo
rajono centro, todėl žmonės
nėra išlepinti gražių koncertų,
dėl lėšų stokos negalima įgyvendinti ir daug įdomių sumanymų. Kultūros darbuotojai
stengiamės kiek galėdami pradžiuginti gyventojus pakviesdami juos nors ir į kuklias, bet
su didele meile rengtas šventes, – „Švyturiui“ sakė Salantų
kultūros centro Laivių filialo
vedėja, projekto ir šventės organizatorė Stasė Butkevičienė.
– Už nuoširdžią pagalbą ir paramą esame labai dėkingi bendruomenės pirmininkei Irenai

Šetkienei, Laivių seniūnaitei
Daratai Mickuvienei, seniūnui,
seniūnijos komunalinės tarnybos darbuotojams. Tikimės,
kad šventė padėjo bent trumpam atitrūkti nuo kasdienių
darbų ir rūpesčių, kad nuo susitikimo, pabendravimo tapo
šviesiau. Turime vilties, kad
tradicinė liaudiškos muzikos
šventė įvyks ir kitąmet“.
O kitoje „Grok, žemaiti, mušk
į būgną, kad visiems čia linksma būtų“, anot S.Butkevičienės,
turėtų dalyvauti naujos kapelos
ir galbūt ne tik iš Kretingos, bet
ir kitų rajonų. „Nuo rūdaitiškių
ir raguviškiečių muzikos buvo
tikrai linksma, tokių pat šaunių
kapelijų mūsų žmonės lauks
ir kitoje šventėje“, – kalbėjo
S.Butkevičienė.

Muzikuoja Stasio Lukausko vadovaujama Rūdaičių filialo liaudiškos
muzikos kapelija.
Nuotraukos iš asmeninio albumo.

