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Onos bursis į klubą
Laima STONKUVIENĖ

Liepos 26-osios – šv. Onos dienos – išvakarėse Kretingos muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Roma
Luotienė varduvininkes jau penktąjį kartą sukvietė būrin. Šįkart Onų laukė joms skirta popietė, kurios metu
klausytasi muzikos ir eilių, aptartas siūlymas jungtis į
klubą, numatyta kelionė į Onų sostine vadinamą Punią.
„Pačiam moteriškiausiam iš
visų vardų – Onai – dėmesys
neblėsta ne tik Kretingoje, bet ir
visoje Lietuvoje. Itin populiarus
šis vardas buvo prieš 45-erius
metus, apie 1973-iuosius, vardas
po truputį vėl pradėjo populiarėti Nepriklausomybės pradžioje.
Šiandien šalyje iš viso užregistruota 35 tūkstančiai mergaičių
ar moterų, turinčių Onos vardą,
– Žiemos sode susirinkusias rajono Onas pasveikino R. Luotienė. – Pasirodo, prieš 6-erius metus Kauno Onos susibūrė į Onų
draugiją, o Alytaus rajone esanti
Punia vadinama Oninių sostine – čia jau ne vieną dešimtmetį
vyksta Onoms skirtos šventės.
Manau, kad ir kretingiškėms atėjo laikas burtis į klubą, apsilankyti Kaune bei Punioje“.
Pasak R. Luotienės, Onos vardadienis minimas liepą: šis mėnuo senovėje vadintas Liepiniu,
Liepžiedžiu, Plūkiu, Šienpjūčiu
ir kt. vardais, o 26 diena pašvęsta
Dievo Motinos gimdytojų – šv.
Joakimo ir šv. Onos garbei. „Ir
pasakymų apie šią dieną turime
įvairiausių: „Švėnta Uona – gera
žmuona – aptep douna so smetuona“, „Švėnta Uona – doud
pėina po uzbuona“, „Švėnta
Uona –dounas puonė“... Šiandien
sielos duonos – poezijos posmus,
muziką – kretingiškėms Onoms
atvežė Skuodo žemės moterys“,
– renginio viešnias pristatė R.
Luotienė.
Skuodo
rajono
neįgaliųjų draugijos meninės studijos
„Obelėlė“ narės Viliutė, Agita,
Audronė, Zita, Emilija ir Jadvyga
parodė kompoziciją „Dainuojančios naktys“, kuriai žodžius sukūrė būrelio vadovė Nijolė Jasienė.
Tai yra jau trečia jos sukurta
kompozicija, kurioje susipina
dainos, muzika ir eilės. Viešnios
kretingiškėms dovanų atvežė ir

po duonos kepaliuką,
Šiemet Onų susitikime dalyvavo aštuonios Onos: kretingiškės
Ona Jonikienė, Ona Jonauskienė, Ona Trakienė, Ona Zulcienė,
Ona Vaičienė, kurmaitiškė Ona
Žiubrienė, Padvariuose gyvenanti Ona Stončienė, darbėniškė
Ona Lūžienė.
Kalbintos popietės dalyvės sutartinai tvirtino, jog susitikimo
laukia, smagu pabendrauti, pabūti kartu. Kad jaučiasi labai gerai, prisipažino ir pirmąkart atėjusi O. Zulcienė. „Žinojau, kad
vyksta tokie susitikimai, tačiau
ankstesniais metais vis negalėdavau juose dalyvauti. Šiemet turiu
tokią galimybę, tad nutariau jos
nepraleisti, juo labiau, kad atsiliepimai – patys šilčiausi“, – atviravo moteris.
Kita pašnekovė, nė vieno Onų
susitikimo nepraleidusi O. Žiubrienė sakė, kad Kurmaičiuose šį
vardą turi dvi gyventojos. „Kita
mano bendravardė vyresnė, tad
nelabai kur iš namų beina, tad aš
abiems atstovauju“, – šypsojosi
O. Žiubrienė.
„Sąraše iš viso turiu 19 Onų, į
susitikimą jų kasmet ateina beveik pusė. Varduvininkės šio susitikimo labai laukia, skambina
man, primena, tad negaliu neorganizuoti. Tiesa, jau norėtųsi,
kad moterys būtų ne vien dalyvės, bet pačios susiėjimą ir organizuotų. Manau, visai šaunu būtų
suburti Onas į klubą, pagalvoti ir
apie kažkokias kitas veiklas, ne
vien susitikimus kartą per metus“, – sumanymu suburti varduvininkes dalijosi R. Luotienė.
Beje, viename iš susitikimų dalyvavo ir tos moterys, kurioms
Onų vardas – antras.
O į pirmąsias ruginės duonos
raugu kvepiančias vardines prieš
penkerius metus susirinko aštuonios varduvininkės, kurias,

Kretingos muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Roma Luotienė varduvininkes būrin sukvietė jau penktąjį
kartą. Kompoziciją „Dainuojančios naktys“ kretingiškėms Onoms atvežė Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos
meninės studijos „Obelėlė“ narės.

Šiais metais susitikime dalyvavo aštuonios varduvininkės.

pasak R. Luotienės, pasitiko tikra mūsų krašto „duonos ponia“, sertifikuoto tautinio paveldo produkto – duonos – kepėja
darbėniškė Vida Viskontienė,
kurios krikšto vardas taip pat yra
Ona. Sumanymas prieš Onines
sukviesti draugėn varduvininkes

kilo Tradicinių amatų centre jai
pradėjus edukacinius užsiėmimus – kepti duoną.
Popietėse Onos jau ne tik kepė
duoną, bet ir mokėsi sukti kastinį, kūrė „skudurines Onutes“, be
siūlų siuvo skrybėlaites iš rudens
lapų, džiaugėsi žemaitišką šnektą

puoselėjančių Kretingos ir Skuodo krašto kūrėjų bendryste, klausėsi Kretingos kultūros centro armonikierių, spaudė sūrį.
Šiais metais susitikimo dalyvės
taip pat apžiūrėjo naujas muziejaus ekspozicijas, pamatė, kaip
per metus pasikeitė muziejus.

Vydmantuose užaugo pomidoras gigantas
Vienas kilogramas ir du šimtai gramų. Tiek sveria pomidoras,
užaugęs vydmantiškių Vilijos ir Mariaus Bruzdeilinų sodyboje.
Nors jis dar nėra visiškai prinokęs, teko nuskinti – krūmas būtų
nebeišlaikęs.
„Pomidorus šiltnamyje auginame jau devynerius metus, bet tokio giganto dar
nesame turėję, – „Švyturiui“
pasakojo Vilija. – Tokio dydžio jų nesu mačiusi ir kaime, kur užaugau. Pomidorų daigus, kaip ir kasmet,
pirkome iš specialiai juos

auginančios kaimo gyventojos. Augo įprastai, nieko
specialiai nedarėm. Čia greičiausiai yra taip vadinama
„Jaučio širdis“ – šios veislės
pomidorų nebūna daug, tačiau jie yra didesni nei kiti“.
Vilija juokavo, kad atminimui pomidoro giganto nepa-

siliks – kai visiškai
sunoks, teks suvalgyti. „Jo vieno drąsiai pakaks visiems
penkiems šeimos nariams“, – įsitikinusi
Vilija.

www.svyturiolaikrastis.lt
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