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Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, kaimo estra-
doje vyks Vasaros šventė. Programoje: 11 val. 
– krepšinis 3x3; 13 val. – rajono seniūnijų 
sporto žaidynių virvės traukimo ir svarsčių 
kilnojimo varžybos; 16 val. – šventės atida-
rymas, apdovanojimai; 16.30 val. – Jurgėnų 
kultūros namų mišraus ansamblio koncertas; 
17.30 val. – „Vaškų“ liaudiškos muzikos ka-
pelos koncertas; 18.30 val. – sporto žaidynės 
– rankų lenkimas, slidinėjimas, vandens neši-
mas; virvės traukimas; vaikų laimės šulinys; 
21 val. – loterijos rezultatai, apdovanojimai; 
21.30–24 val. – diskoteka su grupe „Marabu“.

Organizatoriai

Tetirvinuose

Krinčino miestelyje kasmet 
vyksta jau tradicinė Vasaros šventė. 
Tądien vieni grįžta gimtinėn, kiti 
atvažiuoja iš aplinkinių kaimų, iš 
Pasvalio ir Biržų. Šventės laukia 
tiek mažiausieji, tiek suaugusieji, 
nes tikrai suranda veiklos: kažko 
paragauja, kažką įsigyja, paben-
drauja sutikę pažįstamą, pasiklauso 
koncerto, pasivaikšto po nuostabų 
Paversmių parką. 

Šventės diena pasitaikė itin šilta 
ir saulėta, todėl buvo apstu žmonių. 
Gražus miestelio parkas seniūnijos 
darbuotojų išpuoselėtas, kad čia būtų 
jauku ir miela. Bendruomenės dėka  
visai neseniai atnaujinta parko estra-
da. Iš projekto lėšų prieš pat šventę 
dalis scenos uždengta, kad atlikėjams 
nebūtų baisūs nei lietūs, nei vėjai. 
Šį kartą pastogė gelbėjo nuo kai-
trių saulės spindulių. O kad šventė 

apskritai įvyktų, gelbėjo rėmėjai. 
Ir organizatoriai, ir visi atvykusieji 
į šventę dėkingi Alfredo Zigman-
to vadovaujamai UAB „Stigma“, 
ūkininkams ir verslininkams Jonui 
Rimkūnui, Stasiui Slavinskui, Vladui 
ir Robertui Šienauskams, Vytautui 
Grincevičiui, Algirdui Kripaičiui, 
Petrui Paliuliui, Algimantui Sirbikei, 
Juliui Gertai, Algiui Maračinskui, 
Rimantui Subačiui, Petrui Subačiui, 
Stasiui Badauskui, R. Lapėnienės 
parduotuvei „Žirnis“, MB „Šalia 
parko“, UAB „Indritus“, „Naujoji 
mėsinė“, „Darius Agro“.

Vasaros šventės dieną parkas ėmė 
šurmuliuoti jau nuo pietų: rinkosi 
prekybininkai, statėsi palapines, dė-
liojo siūlomas grožybes, įdomybes 
ir skanumynus. Mažuosius pasitiko 
animatorė su milžiniškais muilo 
burbulais. 

Pasvalio kultūros 
centro garso operato-
riai Juozas ir Evaldas 
ruošė ir derino naujut 
naujutėlaitę aparatūrą, 
seniūnijos darbuotojai 
ir naujasis seniūnas 
Gintautas Venskevi-
čius rūpinosi suolais, 
palapinėmis, o ben-
druomenės moterys 
su pirmininke Rita 
Paliuliene šventiškai 
papuošė sceną. 

Renginio vedė-
ją Joną Kavaliauską, 
kilusį iš Ličiūnų kai-
mo, bei atlikėjus šiltai 
pasitiko Pasvalio kul-
tūros centro Krinči-
no skyriaus administratorė Miglė 
Kučinskienė. Miestelio biblioteki-
ninkė Rima Kubiliūnienė į renginį 
pakvietė visuomeninės organizaci-
jos „Prisijungusi Lietuva“ atstovus, 
kurie supažindino su savo veikla. 
Susidomėjusiųjų netrūko. Kaip ir 
prie scenos, kur renginio vedėjas 
Jonas Kavaliauskas kvietė išbandyti 
netikėčiausius ir be galo įdomius 
etnožaidimus.

Koncertinę programą pradėjo 
šeimininkai – Krinčino skyriaus 
meno mėgėjų kolektyvai: moterų 
vokalinis ansamblis ir moterų due-
tas (vad. Ramunė Maziliauskienė), 
moterų linijinių šokių kolektyvas 
„Mas“ ir merginų šokių kolektyvas 
„Liepsna“ (vad. Sandra Paliulienė). 
Vėliau pasirodė svečiai iš Saločių 
skyriaus: Namišių folkloro ansam-
blis „Gaspadoriai“, Kiemėnų moterų 
ansamblis „Serbenta“ (vad. Rena-
ta Kaziliūnienė). Džiugu, kad jau 
kelinti metai šventėje koncertuoja 
krinčinietis Jonas Lapėnas. Taip pat 
smagu, kad iš kaimyninių Pajieš-
menių atvyko muzikantas Paulius 
Rožėnas. Kolektyvai ir muzikantai 
žiūrovų buvo šiltai sutikti ir išlydėti. 

Su simbolinėmis dovanomis, 
nuoširdžiais palinkėjimais atvyko 
Seimo narys Antanas Matulas, meras 
Gintautas Gegužinskas. Krinčinie-
čius pasveikino rajono Savivaldy-
bės tarybos narys, buvęs Krinčino 
seniūnas Remigijus Janušis ir, ži-
noma, dabartinis seniūnas Gintautas 
Venskevičius. 

Koncertą baigė grupė „Combo 
Band“ ir Giulija. Jie sulaukė didžiau-
sio žiūrovų dėmesio, aplodismentų, o 

daininkės Giulijos gerbėjai dar ilgai 
neleido išvykti, nes norėjo nusifoto-
grafuoti su šia puikaus balso atlikėja.

Labai smagu, jog mūsų rajone 
vasarą vyksta daug švenčių, bet krin-
činiečiams mieliausia ir įdomiausia 
Paversmių parke. Tą dieną linksma, 
smagu ir gera būna ne vien dėl šven-
tės. Linksma būna dažno kieme, nes 
suvažiuoja vaikai ir anūkai. Gera, nes 
skamba muzika. Ir visai nesvarbu, 

kur. Miestelio parke ar tavo širdy.
P. S. Tiesa, šventėje buvo ne-

sklandumų: išmesdavo elektros 
saugiklį, todėl koncertas buvo su 
pauzėmis, neįvyko diskoteka, nes 
perdegė dalis kultūros centro apa-
ratūros, po koncerto kilo muštynės...

„Darbo“ inf.
Aidos GARASTAITĖS 

nuotraukos

Koncertuoja Namišių folkloro ansamblis „Gaspadoriai“. Nuo kaitrių saulės spindulių gelbėjo naujas 
estrados stogas.

„Mas“ kolektyvo šokėjos.

Šventės vedėjas Jonas Kavaliauskas ekspromtu subūrė žiūrovų 
ansamblį. Vasaros šventė Krinčine visada sutraukia daug žiūrovų.

Kūrybinis švyst
Ksaverija SKUJIENĖ

***
O poete! Savo žodžiais
(Aš žinau, kad tu gali)
Apsakyki visą grožį,
Kurį akimis regi.

Tavo žodžiai nesužeis,
Nesudrums ramybės,
Jie nei kaltins, jie nei teis, –
Bus gražus minčių tik skrydis.

Tu kalbėk į pačią širdį
Savo žodžiais paprastais
Ir atmink: tave mes girdim,
Mūsų sielos – šalimais.

Mes panersime į tylą
Ir užmerksime akis...
Te sparnuoti žodžiai kyla,
O per sielą bėga 
 lengvas drebulys...

*** 
Aš žinau, Tu žinai –
Kodėl gražūs žiedai
Tos baltos orchidėjos...
Tenai mūsų jausmai,
Mūsų meilės laiškai
Ir svajonės, kurias mes turėjom.

Aš žinau, Tu žinai –
Kaip mums buvo gerai
(Šie žiedai juk neleis 
 sumeluoti),
Kad tai buvo laikai,
Tokie šviesūs labai,
Nes mokėjom tikėt, ne išduoti.

Aš žinau, Tu žinai – 
Kad mes amžinai
(Net kai išbarstys
  mūsų pelenus vėjas).
Mes kartosim tik tai,
Kad gražiausi žiedai
Man ir Tau – baltos orchidėjos!

Aidos GARASTAITĖS 
nuotrauka


