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Rugsėjo pabaigoje Varėnoje praūžė tradicinė „Grybų šventė“. Šiemet ji buvo skirta
Lietuvos šimtmečiui paminėti, todėl ir vadinosi „Geltona. Žalia. Raudona“, Lietuvos
vėliavą atspindinčiomis spalvomis. Nuo pat ankstaus ryto varėniškiai ir svečiai
šurmuliavo miškuose, kur vyko grybavimo čempionatas, o čempionais tapo svečiai iš
Trakų, visų žinomi kaip „Krembliai“, kuriems pavyko surasti net 70 baravykų.

Živilė Puidokaitienė

Grybavimo čempionatas
Šiemet į Marcinkonių girią sugužėjo 19 grybautojų komandų iš visų šalies pakraščių, tik ne visos
sugrįžo iš miško nustatytu laiku. Dviejų komandų prie finišo pritrūko, tačiau belieka tik spėlioti,
kur jos prapuolė: ar pasiklydo girioje, ar, nesuradę grybų, neišdrįso pasirodyti. Buvo sveriami
varžybų dalyvių surinkti baravykai, raudonviršiai, voveraitės ir ką tik pradėjusios dygti žaliuokės,
todėl prisirinkusieji šilbaravykių jų pateikti teisėjams negalėjo. Pirmą kartą čempionato istorijoje
laimikių svoris buvo skaičiuojamas ne kilogramais, o gramais, kadangi kai kurioms komandoms
pavyko rasti vos kelis grybus. Tarp čempionate besivaržiusių komandų išsiskyrė jau daugelį
kartų Varėnos mero taurę ir kitus apdovanojimus pelnę svečiai iš Trakų rajono, visiems žinomi
kaip „Krembliai“, tačiau šiemet jie pasidalino į 3 atskiras komandas. Didžiausią laimikį teisėjams
pateikė viena iš jų, pavadinta „Lietuvos grybautojų draugija“. Šiems entuziastams pavyko rasti
70 baravykų, o bendras surinktų grybų svoris – 12 kilogramų 217 gramų.

Šventinė programa
Vėliau visa šventė persikėlė į miesto centrą, kur buvo laukiama atvykstančio šventinio traukinio
kartu su svečiais. Po sutiktuvių visi galėjo pasigėrėti jau tradicine tampančia teatralizuota
eisena, kurioje dalyvauja Varėnos rajono savivaldybės atstovai, švietimo bei kitų įstaigų,
seniūnijų, vadovai ir darbuotojai. Visų miesto gyventojų ir svečių laukė programos kiemeliuose,
amatininkų darbų ir prekybos mugė, Lietuvos grybautojų transporto priemonių paroda, sporto
varžybos ir kt.

1/2

Nuvilnijo šimtmečio grybų šventė - „Geltona. Žalia. Raudona“ - „Giružis“ - Varėnos krašto bendruomenės
Parašė Živilė
Penktadienis, 19 Spalis 2018 08:30

Meras pasveikino visus susirinkusius svečius, Seimo narius bei kitų miestų merus ir džiaugėsi,
kad kiekvienais metais „Grybų šventė“ gali pasigirti geru oru: „Dzievas myli Lietuvų, Dzievas
myli Varėnų, tai visadu dovanoja mum gerų orų. Švenciam mūs valstybės šimtmecį ir jam skyrtų
dvidešimt trecių grybų šventį. Nor šiemet metai nebuvo langvi, ba neužderėjo nei grybai, nei
uogos, nei javai, bet darbštūs ir kūrybyngi varėniškiai Grybų šventėn sunešė viskų, kas gerausia
ir gražausia“. Tarp svečių buvo galima pamatyti ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Gitaną Nausėdą, Liberalų Sąjūdžio pirmininką Eugenijų Gentvilą ir kt.
Programoje „Geltonas saulės spindulys“ koncertavo Varėnos rajono meno kolektyvai, J.
Čiurlionytės menų mokyklos choras „Varėnė“, Varėnos kultūros centro mišrus choras
„Harmonija“ ir moterų vokalinis ansamblis „Rūta“, Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblis
„Rags“, Sarapiniškių kultūros centro folkloro ansamblis „Šilaicis“, Matuizų kultūros centro
folkloro ansamblis „Verberna“, Varėnos kultūros centro folkloro ansamblis „Žeiria“, Žiūrų kaimo
folkloro ansamblis. Taip pat laukė armėnų grupės „Sayat Nova“ koncertas, Varėnos kultūros
centro šokių studijos „Fantazija“ pasirodymas.
Programoje „Žalios spalvos blyksnis“ koncertavo Moksleivių kūrybos centro šokių studija
„Mikitukas“ ir vokalinė grupė, Merkinės ir Matuizų jungtinis merginų tautinių šokių kolektyvas,
šokių studija „Dosado“, Varėnos kultūros centro vaikų grupė „Bruknelė“ ir Igoris Berinas, šokių
studija „Fantazija“. Susirinkusiuosius linksmino Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinio
kapela „Juostvingė“, Perlojos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela, Nevarėnų kultūros
centro liaudiškos muzikos kapela „Trukt už vadžių“, liaudiškos muzikos kapela „Ratilai“.
Trečioji vakaro dalis – „Raudonas vakaras“. Jame laukė Šeduvos kultūros ir amatų centro
instrumentinės grupės koncertas, atlikėjų Henriko Mališausko ir Arūno Klimo pasirodymas „Nuo
bardų iki roko klasikos...“, Varėnos kultūros centro grupių „Grūda“ ir „Varėniai“, jaunimo muzikos
grupė „The Groovy Group“ dainos. Koncertavo Justinas Stanevičius, šokių studija „Dosado“,
Evita Cololo, Viktorija Čaplikaitė, Goda Debesiūnaitė, Patricija Mickutė, Brigita Janušauskaitė,
Karolina Kastinevičiūtė, Milda Miknevičiūtė. Taip pat džiugino muzikinės grupės „2 Donatai“ bei
Sauliaus Prūsaičio ir grupės gyvo garso koncertas.

Nuomonės
Praėjus „Grybų šventei“ Varėnos rajono vicemeras Giedrius Samulevičius viešojoje erdvėje
teiravosi gyventojų, kur geriau rengti šventę – parke, kaip ir būdavo kasmet, ar miesto centre.
Bet, kaip sakoma, kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Vieningos nuomonės tikrai nebuvo, vieniems
geriau, kai šventė būdavo parke, mat ten, anot jų, viskas vienoje vietoje, kompaktiškiau,
patogiau. Kitiems – atvirkščiai, miesto centre daugiau erdvės, nereikia stumdytis siaurais parko
takučiais, daug šviesos ir pan. Tik daugelio nuomonės sutapo dėl seniūnijų kiemelių grožio, nes
parke šių kiemelių vaizdas būdavo išties stulbinantis, negalėjai praeiti pro šalį neužėjęs į vieną
ar kitą seniūnijų kiemelį pasidairyti, pasigrožėti. Na, o šiemet šis grožis kažkur nublanko kartu
su šviesiomis alėjos trinkelėmis. Žinoma, žmonės įdėjo labai daug savo darbo, laiko, jėgų ir
pastangų, tik parke, tarp medžių visas vaizdas kur kas įspūdingesnis.
Autorės nuotr.
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