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Eugenijos Rumeikienės velykinė dovana muziejui
Šaltą  vasario dieną  sušildė apsilankymas  Eugenijos ir Stanislovo Rumeikų na-

muose.  Nuostabu svečiuotis  tokioje šeimoje, kur tik įėjęs jauti tvyrančią ne vien 
tarpusavio meilę ir pagarbą, bet ir meilę savo tėvynei, tradicijoms,  šviesą, ramybę.  

90 išskirtinio grožio margučių Eugenija Rumeikeinė padovanojo muzie-
jui, jais pasigrožėti galima etnografinėje ekspozicijoje „Saulės ratu“.

„Pirmaisiais metais Lankos take 
buvome papuošę tik vieną medį. Šis 
sumanymas sulaukė dėmesio, mar-
gučiais „pražydęs“ medis džiugino 
ne tik vietos gyventojus, bet ir prava-
žiuojančius pro gyvenvietę, kurie net 
sustodavo, prie jo fotografuodavosi. 
Nusprendėme idėjos neatsisaky-
ti, tuo labiau, kad dabar pavasariai 
smarkiai vėluoja, visur pilka ir niūru. 
Praėjusiais metais padabinome dau-
gumą Lankos tako medžių, šiais me-
tais – taip pat. Ruoštis šv. Velykoms 
pradėjome tuoj po Trijų karalių, 
visos gavėnios metu, pasibaigus šv. 
Mišioms, rinkomės į užsiėmimus, 
kurių metu gaminome velykinius 
kiaušinius, juos dekoravome, – pa-
sakojo bendram darbui rūdaitiškius 
sutelkusi bendruomenės pirminin-
kė Gražina Katkuvienė. – Dalį mar-
gučių turėjome iš praėjusių metų, 
tarp jų – ir iš medžio plokštės išpjau-
tų, kuriuos pernai bendruomenei 
padovanojo bendrovė „Akmena“. 
Lankų tako pradžios akcentu ir šie-
met tapo du didžiuliai margučiai, 

Margutį ant ąžuolo šakos teko ka-
binti ir taip.

Didžiąsias pavasario šventes rūdaitiškiai pasitinka sutvarkę gyvenamąją aplinką – 
talkoje dalyvavo ir dideli, ir maži.

Aktyviausiems bendruomenės nariams padėkota per ataskaitinį-visuotinį bendruomenės 
susirinkimą. 

ir neseniai Rūdaičiuose įsikūru-
sio Vertelio, kurie patys pasisiūlo 
padėti, nereikia nė prašyti. Visur 
ir visada padeda ir Petras Grikpė-
dis, Regina ir Rimantas Stonkai, 
Darina ir Stasys Sandarai, Darius 
Bružas, Vida Pipirienė, Irena Ron-
kaitienė, Danutė Skurdauskienė, 
Valentina Piekienė, Vita Pociuvie-
nė, Ramutė Griciuvienė, Jolanta 
Butkienė, Ignas Mažūnas, Birutė ir 
Povilas Anužiai, Irena Laukineitie-
nė. Graži draugystė sieja su moky-
kla – bet kada galiu paprašyti pa-
galbos ir visada jos sulauksiu, už tai 
labai ačiū direktorei Rimai Narkie-
nei. Už nuoširdų bendradarbiavi-
mą esu dėkinga Kretingos kaimiš-
kosios seniūnijos darbuotojams, 
mūsų bibliotekininkei Laimutei 
Kalniuvienei, Kretingos kultūros 
centro Rūdaičių skyriaus vedėjui 
Stasiui Lukauskui – jo vadovauja-
ma kapela per ataskaitinį-visuoti-
nį susirinkimą padovanojo daug 
gerų emocijų. Ir, žinoma, pirmieji 
pagalbininkai, pritariantys visiems 

mano sumanymams ir padedan-
tys juos įgyvendinti, yra šeimos 
nariai bei pavaduotoja Ramunė 
Grikštaitė. Turint tokį pulką padė-
jėjų galima ir kalnus nuversti, tad 
šiemet irgi numatyta labai daug 
įvairių darbų, po kurių Rūdaičiai 
dar labiau išgražės“, – pasakojo G. 
Katkuvienė.

Pagyrų ir padėkų pirmininkei bei 
jos šeimai negaili ir bendruomenės 
nariai. „Pažiūrėkit, visas kaimas švyti, 
greitai kiekviena jo kertelė bus sutvar-
kyta. Ir viskas Gražinos bei jos šeimos 
dėka. Pirmininkė turi auksinį vyrą – 
kur nepasisuksi, Rimantas kala, mala, 
pjauna! Kitas tokią aktyvią žmoną se-
niai būtų iš namų išvaręs, – juokėsi tą-
dien, kai medžius puošė margučiais, 
kalbintos moterys. – Ne tik mes, vie-
tiniai, akyse gražėjančiu kaimu džiau-
giamės. Štai ir anądien pro šalį važiavę 
žmonės sustojo, atsisėdo parke ant 
suoliuko pailsėti. Labai smagu, kad 
Rūdaičiai taip gražėja, keičiasi, todėl 
privalome kiekvienas pagal galimybę 
prie to prisidėti“. 

kuriuos taip pat padovanojo ši ben-
drovė, už tai esame dėkingi įmonės 
direktoriui Dangirui Samaliui. Ka-
dangi šiemet minime Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmetį, trispalviais 
margučiais padabinome išskirtinį 
kaimo ąžuolą – jis buvo pasodintas 

prieš daugiau negu trisdešimt metų, 
kai pirmą kartą surengtas jau tradi-
ciniu tapęs sveikatingumo bėgimas 
„Rūdaičiai“, kasmet organizuojamas 
Vasario 16-ąją. Labai džiaugiuosi, 
kad idėja papuošti kaimą sudomino 
ne tik mažuosius rūdaitiškius, bet ir 
suaugusiuosius. Į edukacinius užsiė-
mimus rinktasi šeimomis, visus jun-
gė graži bendrystė. Kartu margučiais 
medžius papuošėme prieš Verbų 
sekmadienį“.    

Didžiąją savaitę rūdaitiškiai pa-
sitiko ne tik Inkilų alėjoje iškėlę 
naujų inkilų, kurių dabar iš viso 
yra šimtas, margučiais papuošę 
medžius, bet ir sutvarkę aplinką 
– sugrėbę pernykščius lapus, išge-
nėję medžius. „Esu labai dėkinga 
kiekvienam bendruomenės nariui, 
kuris prisideda prie gyvenvietės 
gražinimo, jos erdvių tvarkymo 
ir puoselėjimo. Yra tokių žmonių, 
kuriems žemai lenkiuosi ir ku-
riems vien ačiū pasakyti per maža. 
Būčiau pražuvusi, jeigu neturėčiau 
trijų Viktorų – Vengalio, Albužio 

Margučiais papuošė istorinį ąžuolą
(Atkelta iš 1 p.)

Buto langą puošia pačios Eu-
genijos pasiūta Lietuvos trispal-
vė, skirta Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiui.  Ant vieno  
kambario sienos, prie Stanislovo 
rašomojo stalo, kaip apibūdina 
Eugenija, – altorius.  O jame,  
galima sakyti, visa Lietuvos 
istorija, pradedant iš laikraš-
čio „Lietuvos žinios“ iškirptu 
Nepriklausomybės aktu, kuni-
gaikščio Gedimino, popiežiaus 
Pauliaus portretais, Gedimino 
stulpais ir kt. Stanislovas dau-
gelį metų dirbo finansininku, 
vėliau tapo katalikų religinės 
bendruomenės vadovu, talkino 
bažnyčiai ūkiniuose reikaluose. 
Jo rūpesčiu 1989–1990 metais 

(Nukelta į 13 p.)
Minint atkurtos Lietuvos  šimtmetį, Rumeikų buto langą puošė pačios 
Eugenijos pasiūta Lietuvos trispalvė.
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stalo, ragaudavo pašventintą Velykų bobą, įvairius kepinius, mėsos 
patiekalus, turtingesnieji ant stalo dėdavo avienos, o vėlesniais laikais veršie-
nos kumpį, pyragaičių su meduje išmirkytais džiovintais vaisiais, uogomis, 
vaikams buvo patiekiama saldžios obuolienės, balintos grietinėle. Stalą puošė 
iš sviesto sulipdytas avinėlis ir, žinoma, margučiai.

Antroji Velykų diena buvo skirta pramogoms, susitikimams su kaimy-
nais, giminaičiais. Buvo einama į svečius, šeimos linksminosi ir dainavo. Visi 
drauge ridendavo kiaušinius per lovelį, eidavo bukynių (dauždami tikrino 
kiaušinių stiprumą). Maži vaikai per Velykas eidavo kiaušiniauti, lankėsi pas 
kaimynus, jiems dainavo ir deklamavo. Poros dar neturintys vaikinai eidavo 
dėdinėti į jaunų mergelių namus. Merginos turėjo pavaišinti gražiais mar-
gučiais, o jeigu jų neturėjo, tai buvo juokais nutempiamos į vištidę ir pasodi-
namos perėti. Tai buvo proga susipažinti, pasižvalgyti būsimosios žmonos.

Suaugusieji per Velykas eidavo į laukus, barškino įvairius barškučius, dai-
navo dainas, kuriose vyravo priedainio žodžiai „ai lalu lalu“, „ei lalo“, būtent 
todėl buvo sakoma, kad „išėjo lalauti“. Šiomis dainomis buvo laiminami lau-
kai, galvijai, dainos buvo skirtos vaisingumo, gimimo, gyvenimo ir meilės 
deivei Lelai.

Pagal spaudą

Velykos, jų tradicijos ir papročiai
(Atkelta iš 10 p.)

Kretingos senosiose kapinėse at-
statyta šv. Jurgio koplyčia.  Neseniai 
Stanislovas atšventė 90 metų jubilie-
jų, bet istorinėmis žiniomis  nenusi-
leidžia ir geram istorikui.

Eugenija ilgus metus dirbo muzi-
kos, vėliau technologijų mokytoja, 
gieda Kretingos bažnyčios chore.  
Nuo jaunystės siuvinėja, mezga, 
neria,  jos iškepti pyragai tirpsta bur-
noje.  Didžiausias Eugenijos rankų 
ir širdies stebuklas – menininkės 
palytėti įvairiaspalvėmis saulutėmis 
nušvintantys velykiniai margučiai.

Tauragės krašte, Eugenijos tėviš-
kėje Aukštupių kaime, nuo seno visi 
prieš Velykas kiaušinius marginda-
vo vašku. Jai šį meną atskleidė krikš-
to mama Ona Šatkienė. Šios moters 
margučiais galima pasigrožėti ne 
viename Lietuvos muziejuje. 

Menininkė kiaušinius marginimui 
parenka labai lygiu lukštu, pamerkia 
juos į vandenį, kur įberia sodos, drus-
kos ir dažų, kad nesuskilinėtų lukštai. 
Margina dar šiltą kiaušinį (tada ge-
riau limpa vaškas) į pagaliuką ar pieš-
tuką įtvirtinto metalinio smeigtuko 
bukuoju galu.  Eugenijai svarbu, kad 
ant kiaušinio liktų kuo mažiau tuščių 
vietų ir kad piešiniai būtų simetriški. 
Tikrą bičių vašką kaitina ant silpnos 
ugnies, kol jis šiek tiek patamsėja, o 
jau tada mirko smeigtuką į vašką ir 
kuria piešinį. Įtemptas darbas, bet 
saulute nušvitęs margutis džiugina 
pačią menininkę. Visus piešinius ir 

Eugenijos Rumeikienės velykinė dovana muziejui
(Atkelta iš 9 p.)

ornamentus išgalvoja pati. 
Daug Eugenijos margučių išvež-

ta į Ameriką, Olandiją, Prancūzi-
ją, Vokietiją, Australiją. Velykiniai 
simboliai padovanoti Almai Adam-
kienei, Gražinai Landsbergienei, 
kunigams. Savo kūrinėlius tautodai-
lininkė dovanoja draugams, pažįs-
tamiems ir visiems, susižavėjusiems 
jos kūryba. Kiekvienais metais prieš 
Velykas Eugenija išmargindavo apie 
porą šimtų velykinių simbolių, da-
bar šiek tiek mažiau, nes sveikata 
nebe ta ir rankos nebe taip klauso. 

E. Rumeikienės parodos buvo ren-
giamos Kretingos muziejuje, Kretin-
gos bei Klaipėdos bibliotekose.  Me-
nininkė kiaušinių marginimo vašku 

paslapčių mokė rajono technologijų 
mokytojus, muziejuje besilankančius 
vaikus. Prieš keletą metų Klaipėdos 
prekybos centre „Hyper Maxima“ 
įsikūrusioje „Presto“ arbatinėje Euge-
nija buvo atidariusi kiaušinių margi-
nimo mokyklėlę. 

Šiemet  Eugenija 90 gražuolių mar-
gučių padovanojo Kretingos muzie-
jui, tad jais jau galima pasidžiaugti 
Kretingos muziejaus etnografinėje 
ekspozicijoje „Saulės ratu“. Kiekvie-
nas margutis spinduliuoja nepapras-
ta meile ir džiaugsmu, vilioja šiltais 
atspalviais ir juvelyriniais ornamen-
tais, tad, tikimės, sušildys ne vieną. 

Nijolė VASILIAUSKIENĖ
Vyr. muziejininkė-etnografė

Nuo jaunystės Eugenija Rumeikienė siuvinėja, mezga, neria.

Kretingos kultūros centras
1–15 d. Lietuvos Respublikos meno kūrėjo 

Virgilijaus Vaičiūno skulptūrų paroda „Iš me-
džio iškirsti stebuklai“. 

1–30 d. Respublikinio mokinių kūrybos 
darbų konkurso „Pravėriau vario vartelius“ 
paroda Parodų salėje.

2 d. 20 val. Šokių vakaras „Kam per 40“.
5 d. 18 val. Cirko 3D programa visai šeimai 

„Klounai ant rožinio dramblio“. 

Skyriai
1–30 d. Zinos Viskontienės fotografijų 

paroda „Tėvyne mano, švieti iš arti ir iš tolo“ 
Vydmantų skyriuje.

3–30 d. Birutės Markaitienės karpinių 
paroda „Regiu pasaulį popieriuje“ Laukže-
mės skyriuje.

5 d. 13 val. Popietė senjorams „Pavasari, 
mielas!“ Kūlupėnų skyriuje.

5 d. 15 val. Edukacinis margučių marginimo 
užsiėmimas vaikams ir jaunimui Jokūbavo 
skyriuje. 

6 d. 13 val. Atvelykio popietė vaikams S. Įpil-
ties skyriuje.

6 d. 16 val. Atvelykio popietė vaikams „Sve-
čiuose pas Velykų bobutę“. Vaikų „Meno dirb-
tuvėlių“ dalyvių rankdarbių mugė Vydmantų 
skyriuje.

6 d. 16 val. Atvelykio šventė vaikams „Žalsvo 
pumpuro plyšimo...“ Budrių skyriuje.

6 d. 16 val. Atvelykio šventė „Šoka pempė po 
kiemą...“ Jokūbavo skyriuje.

6 d. 16 val. Atvelykio šventė vaikams Šukės 
skyriuje.

6 d. 21 val. Diskoteka jaunimui Kūlupėnų 
skyriuje.

7 d. 12 val. Rajoninė kapelų ir retro muzi-
kos ansamblių apžiūra-koncertas „Pavasaris 

skamba dainoj...“ Darbėnų skyriuje. 
8 d. 12.30 val. Atvelykio šventė Lazdininkų 

skyriuje.
9 d. 12 val. Edukacinė Atvelykio popietė vai-

kams „Margučių spalvos“ Kalniškių skyriuje.

M. Valančiaus viešoji biblioteka
3–20 d. Tautodailininkės Laimutės Kaspa-

ravičienės tapybos darbų paroda „Aš gyvenu“ 
Abonemente.

3 d. 14 val. Vaikų knygų klubo „Pelėdžiukai“ 
užsiėmimai Vaikų literatūros centre.

3 d. 19 val. Turnyro „Auksinis protas“ 9 se-
zono žaidimas sodyboje „Vienkiemis“.

3–27 d. Vaikų piešinių paroda „Lietuvos pi-
lys“ Vaikų literatūros centre.

4 d. 12–18 val. Fotosesija merginoms (16–29 
metų) „Moters individualumas“. Būtina regis-
tracija https://www.facebook.com/Photogra-
phyKamile/ (Kamile Photography)

5 d. 17 val. Edukacinės dirbtuvės jauni-
mui (12–35 metų): dekoravimas iš modelino 
Edukacijos centre. Būtina registracija tel. 8 
445 78983, el. p. brigita.barkauskaite@kretvb.
lt

5–27 d. Spaudinių paroda „Dailininkei 
Liudmilai Liaudanskaitei – 60“ Kraštotyros 
stende.

Filialai
1–10 d. Vaikų darbelių paroda „Velykos“ Kū-

lupėnų filiale.
1–12 d. Paroda „Juosta – lietuvių tautinio 

kostiumo aksesuaras“, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui, Kūlupėnų filiale.

1–14 d. Paroda-konkursas „Mano tradicinis 
margutis“ Raguviškių filiale.

1–27 d. Salantų meno mokyklos mokinių 
kūrybinių darbų paroda „Spalvotos vizijos“ ir 

mokinių keramikos darbų paroda „Molinuko 
istorija“ Salantų filiale.

1– 27 d. Inos Jakubėnienės tapybos ir go-
beleno darbų paroda „Gėris ir blogis“ Erlėnų 
filiale.

3 d. 14 val. Popietė „Įdomiausia knyga. Re-
komenduoju“, skirta Tarptautinei vaikiškos 
knygos dienai, Kūlupėnų filiale.

3–13 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono 
Lankučio viešosios bibliotekos dailininkės Zi-
tos Kontrimienės karpinių paroda „Gyveni-
mo kelionė kūrybos ir minčių taku“ Jokūbavo 
filiale.

3–27 d. Kraštietės dailininkės Irenos Jasiū-
nienės tapybos darbų paroda „Žvilgsnis į pa-
saulio dailininkus“ Darbėnų filiale.

3–27 d. Dienos veiklos centro Salantų 
padalinio neįgaliųjų keramikos ir rankdar-
bių paroda „Pasitinkame pavasarį“ Salantų 
filiale.

3–27 d. Laimos Paulauskienės fotografijų 
paroda „Išliksiu atminty medžiu“ Grūšlaukės 
filiale.

3–20 d. Aleksandros Navickienės kūrybos 
darbų paroda „Spalvos linksmai“ Baublių 
filiale.

3–27 d. Vaikų knygų paroda „Knygų lenkty-
nės! Ar jau dalyvavai?“ Baublių filiale. 

3–27 d. Salantų meno mokyklos Dailės 
skyriaus mokinių piešinių paroda „Spalvotos 
vizijos“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų 
savaitei, Kartenos filiale. 

4–27 d. Dalios Vaitkuvienės fotografijų 
paroda  „Keliasi žemė ryto skambėjime...“ 
Rūdaičių filiale.

4 d. 10 val. Rytmetys „Kas yra laimė?“ su 
Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdy-
mo skyriaus „Bitučių“ grupės vaikais, skirtas 
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai, Darbėnų 

filiale.
4 d. 13 val. Velykinių kiaušinių ridenimo po-

pietė „Mažųjų Velykėlių džiaugsmas“ Erlėnų 
filiale.

4 d. 14 val. Popietė vaikams „Tegul mums 
šypsosi knygutės“, skirta Tarptautinei vaikiškos 
knygos dienai, Kalniškių filiale. 

4 d. 15 val. H. K. Anderseno pasakų skai-
tymas „Pasek man pasaką, Coliuke“, skirta 
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai, Laivių 
filiale.

5–27 d. Emilijos Rogačiovaitės fotografijų 
paroda „Žirgas – mano draugas“ Kurmaičių 
filiale. 

5–27 d. Aušros Gedgaudienės fotografijų 
paroda „Žiedai tarp žiedų“ Kalniškių filiale.

5 d. 10 val. Popietė „Pasakų šalyje“, skirta 
Tarptautinės vaikiškos knygos dienai, Karte-
nos filiale.

5 d. 13 val. Popietė Tarptautinei vaikiškos 
knygos dienai „Linksmadienis bibliotekoje“ 
Baublių filiale.

6 d. 10 val. Vaikų Velykėlės su Darbėnų gim-
nazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Bo-
ružiukų“ grupės vaikais Darbėnų filiale.

6 d. 11 val. Edukacinis užsiėmimas vaikams 
„Margutis – mažas Velykų stebuklas“, skirtas 
Atvelykio šventei, Salantų filiale.

6 d. 11 val. Garsinis skaitymas „Aš knygų pa-
saulyje“, skirtas Tarptautinės vaikiškos knygos 
dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-me-
čiui, Erlėnų filiale.

6 d. 14 val. Edukacinis užsiėmimas „Atvely-
kio margučiai“ S. Įpilties filiale. 

6 d. 15 val. Vaikų popietė „Mes gyvenam pa-
sakų šaly“ Juodupėnų filiale.

6 d. 15 val. Senosios animacijos filmų popie-
tė, skirta Tarptautinės vaikiškos knygos dienai, 
Rūdaičių filiale.    

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK

Kviečia „išsimatuoti“ save
Balandžio 7 dieną minima Pasaulinė sveikatos die-

na. Šią dieną stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į 
svarbiausias sveikatos problemas. 

Minint šią dieną Kretingos rajono savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras kviečia gyventojus dalyvauti ak-
cijoje „Išsimatuok save“. Akcijos metu nemokamai bus 
atlikta kūno masės analizė bei suteikta konsultacija.

Akcija vyksta nuo balandžio 3 d. iki balandžio 6 d., 
nuo 13 val. iki 16 val. adresu J. K. Chodkevičiaus g. 10, 
Kretinga (402 kab.)

Būtina išankstinė registracija tel. 8 672 30763.


