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Mūsų mokykloje antrame kurse poilsio paslaugų agento specialybės
mokosi Dalia Dagienė ir jos dukra Lina Dagytė. Mokinės aktyviai dalyvauja
mokyklos veiklose. Šiais metais mokytis tos pačios specialybės įstojo Linutės
sesuo Jūratė, kuri taip pat aktyviai įsitraukė į mokyklos gyvenimą. Dalia, Lina
ir Jūratė gyvena Svėdasų krašte, kurį labai myli ir brangina. Spausdiname
Jūratės straipsnį apie tradicinį šio krašto renginį ,,Vaižgantinės”.
Nuotraukoje Jūratė, Dalia ir Lina

Vaižgantinės
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Taip pat per „Vaižgantines“ pagerbtas
kraštietis mokslininkas biologas, veterinarijos
gydytojas, pedagogas, biomedicinos mokslų
daktaras doc. JUOZAS LAPIENIS, g. 1938 m.
birželio 1 d. Jis pasveikintas garbingo 80-mečio ir
pirmosios savo novelių ir esė knygos „Laiko
properšos“ išleidimo proga.
Šventėje nuotaikingai koncertavo Širvintų
kultūros centro folkloro ansamblis „Gojus“. Ant
Malaišių trobų sienų buvo galima pasigėrėti
Kiekvieną rugsėjį nuo 2009-ųjų metų Vaižganto fotografijų paroda, kurią parengė fotografai Simona
gimtajame Malaišių kaime Vaitkūnų skyrius kartu su Bagdonaitė, Raimundas Kovas ir Vytautas
Svėdasų seniūnija, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejumi ir Bagdonas.
Vaižgantiečių klubu „Pragiedrulys“ organizuoja respublikinį
renginį - „Vaižgantinės“. Šios šventės metu laureatams
įteikiamos didžioji ir mažoji Vaižganto premijos, pagerbiami
jubiliejus švenčiantys Vaižganto giminaičiai ir žymūs
kraštiečiai, pristatomos svėdasiškių išleistos knygos
„vaižgantiška“ tematika, skaitoma Vaižganto kūryba. Su
gausiai erdvioje aikštėje susirinkusiais renginio dalyviais
bendrauja aktoriai, rašytojai, žurnalistai, politikai,
visuomenės veikėjai. „Vaižgantinės“ neįsivaizduojamos be
meno mėgėjų kolektyvų koncerto, fotografijų parodų,
eksponuojamų ant senųjų Malaišių pastatų sienų, patrankos
salvių, pabendravimo prie laužo…
Vaižgantinėse
dalyvavo
Anykščių
Dešimtųjų Vaižgantinių metu 17-oji respublikinė
literatūrinė Vaižganto premija įteikta prozininkei ir technologijos mokyklos poilsio paslaugų agento
žurnalistei LORETAI JASTRAMSKIENEI už esė knygą specialybės besimokančios Dalia ir Lina. Jos
„Bilietas į Grįžulio Ratus“. 10-oji Vaižganto mažoji premija renginyje prekiavo ,,Vaižgantiškos" tematikos
atiteko Svėdasų seniūnijos ir asociacijos vaižgantiečių klubui suvenyrais: magnetukais, ženkliukais, knygomis,
„Pragiedrulys“. „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ premija bendravo su svečiais. Aš taip pat dalyvavau
šventėje. Man teko sutikti svečius, kurie norėjo
skirta svėdasiškei EMILIJAI ŽYLIENEI.
Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ Garbės pirmininko aplankyti Kunigiškiuose esantį Vaižganto muziejų.
Algimanto Indriūno įsteigta kunigo, Svėdasų krašto Prisidėjimas prie šio išskirtinio renginio suteikė
šviesuolio Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir gerumo“ naujos patirties bendravime, renginio organizavime,
premija skiriama jauniems žmonėms už jų atliktus gerus o susitikimai su rašytojais, žurnalistais, aktoriais,
darbus, kilnius poelgius arba gražius rašinius apie meilę politikais, visuomenės veikėjais - naujas pažintis ir
Dievui, Žmogui ir Tėvynei. Ši premija skirta Svėdasų Juozo akiračio praplėtimą.
Tumo-Vaižganto gimnazijos IV klasės gimnazistui
Jūratė Dagytė, P18
MARTYNUI JAKUČIUI.

