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TRADICIJOS

Metturgyje sulaukta net... sniego
Laima STONKUVIENĖ

kretingos muziejaus Tradicinių amatų centro kiemelyje trečiadienį po pietų skambėjusi kalėdinė muzika ir vykę pasiruošimo darbai prana-
šavo, kad čia kretingiškių laukia išskirtinis renginys. Taip ir buvo – muziejaus darbuotojai kretingiškius ir miesto svečius pakvietė į pirmą kartą 
amatų kiemelyje organizuotą kalėdinį metturgį, kuriame kalėdų eglutę įžiebė kalėdų senelis, vaikams dovanų atvežęs ir... sniego.

Muziejaus direktorė vida kanapkienė pasidžiaugė, kad dviejų dešimčių 
metų svajonė kiemelyje įžiebti kalėdų eglutę pagaliau išsipildė.

kalėdų senelis vaikams dovanojo simbolines sniego gniūžtes, kad šie, 
kaip tikrą žiemą, galėtų jomis pasimėtyti.

Įžiebus kalėdų eglutę vaikai ėjo ratelius, o vėliau bendravo su pasakas jiems skaičiusia kalėdų bobute – muzie-
jaus etnografe Nijole vasiliauskiene.

informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja Jurgita Paulauskienė, kalė-
dų seneliui padedant, įteikė pažymėjimus antrus metus vykdyto projekto 
„Poška staklės naujoj gryčioj“ dalyvėms.

išskirtinio ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų dėmesio sulaukė imbierinių sau-
sainių kepyklėlė.  sausainius visi galėjo pasipuošti norimais pagardais.

„Šioje vietoje pastatyti ir 
įžiebti Kalėdų eglutę svajojome 
daugiau negu dvidešimt metų, 
ir štai šiemet, įgyvendinus 
projektą ir sutvarkius kiemelį, 
svajonei buvo lemta išsipildyti, 
– džiaugėsi muziejaus direkto-
rė Vida Kanapkienė. – Eglutę 
edukatorės, kaip matote, pa-
puošė Akmenos pakrantėje 
rastais saldainiais – apvyniojo 
juos blizgančiais popieriukais 
ir sukabino ant žaliaskarės. 
Pirmą kartą surengtas me-
tturgis – metų turgus – taps 
tradiciniu, nes tokių origina-
lių dovanų, saldumynų ir kitų 
gėrybių, kokias bus galima 
įsigyti čia, jokiame prekybos 
centre nė su žiburiu ieškodami 
nerasite. Visiems šventės daly-
viams linkiu smagių emocijų 
ir gražių pirkinių, vaikams – 
klausyti Kalėdų senelio ir būti 
aktyviems bei linksmiems, o 
Kalėdų seneliui – nepritrūkti 
energijos ir dovanų“.

Kalėdų seneliui (juo buvo 
režisierius Donatas Žilinskas) 

įžiebus kalėdinę eglutę, įspūdin-
giausia ir netikėta jo dovana vi-
siems tapo sniegas, tiksliau, sim-
bolinės baltos sniego gniūžtės, 
kuriomis vaikai, kaip tikrą žie-
mą, galėjo pasimėtyti. Po įvairių 
žaidimų ir ratelių Kalėdų senelį 
pakeitė Kalėdų bobutė (etno-
grafė Nijolė Vasiliauskienė) – ji 
skaitė pasakas, vaikus pakvietė 

rašyti laiškus su norais linkėda-
ma, kad visi jie išsipildytų.

Šventės metu muziejaus 
Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja Jurgita Pau-
lauskienė pasveikino antrus 
metus vykdyto projekto „Poš-
ka staklės naujoj gryčioj“ da-
lyves. Prie audimo staklių 
pirmą kartą sėdusioms ir jas, 

pasak J. Paulauskienės, „pri-
sijaukinusioms“ 16-ai mote-
rų įteikti pažymėjimai, kad 
dalyvavo mokymuose ir įgijo 
audimo staklėmis pradmenis. 
„Mūsų rajono moterys – labai 
smalsios ir darbščios, nori pa-
žinti senuosius amatus. Kaip 
jos išmoko austi, bus galima 
pamatyti Etnografinėje eks-

pozicijoje „Saulės ratu“ – čia 
surengta projekto „Poška sta-
klės naujoj gryčioj“ dalyvių iš-
austų audinių paroda“, – sakė J. 
Paulauskienė. 

Metturgio metu veikė imbie-
rinių meduolių kepyklėlė, buvo 
galima nusipirkti įvairių saldu-
mynų, sūrių, medaus, vaista-
žolių arbatų, nertų žaislų ir kt. 

Gerai nusiteikę buvo ir prekeiviai, ir pirkėjai.

gaminių. „Žiemos arbatinėje“ 
visi vaišinti raudonėlio ir liep-
žiedžių arbata bei kūčiukais.

Iš lopšelio-darželio „Pasaka“ 
atėję priešmokyklinės grupės 
vaikai bei jų tėveliai neslėpė 
esantys sužavėti švente. „la-
bai gražus renginys. Ir idėja 
kiemelyje įžiebti eglutę, čia su-
rengti metų turgų, labai gera. 
O dar oras toks puikus. Tikrai 
vaikai patirs daug smagių emo-
cijų, nes ir Kalėdų senelis šau-
nus“, – „Švyturiui“ sakė liepos 
Beniušytės mama Rita.       

Sužinojome, kad į šventę „Pa-
sakos“ auklėtiniai atėjo kelią pa-
sišviesdami iš antrinių žaliavų 
šv. liucijos arba Šviesos dienai, 
kuri minima gruodžio 13-ąją, 
sukurtais žibintais.Aisto Mendeikos nuotr.


