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„Griežlė jau rėkia, reikia eit pievų 
šienaut“ - sakydavo nuo seno lietuviai ir 
su didžiausiu džiaugsmu imdavo į rankas 
dalgius. Dažnu atveju, pievos būdavo 
bendros, todėl bendrose talkose  nuo 
ankstyvo ryto susitikę lietuvaičiai, žvan-
gant dalgiams, traukdavo dainas ir guldy-
davo šviežiai nupjautą žolę į pradalges. 

Šienapjūtės etnografinė šventė, 
vykstanti liepos šeštąją, Karaliaus 

RENGINYS: ŠIENAPJŪTĖS 
ETNOGRAFINĖ ŠVENTĖ 
„PIRMOSIOS PRADALGĖS 
ŠVENTĖ BIJŪNUOSE“  
DATA:  LIEPOS 6 D.
VIETA: BIJŪNAI

Mindaugo karūnavimo dieną, pamėgta 
ir laukiama bijūniečių kiekvienais me-
tais. Šventė vyksta atviroje lauko erd-
vėje, kuri sukviečia gyventojus smagiai 
ir turiningai praleisti laisvalaikį. Kon-
certines programas pristato mėgėjų 
meno kolektyvai, populiariosios mu-
zikos atlikėjai. Kiekvienais metais or-
ganizuojant renginį dalyvauja vietos 
ir kaimyninių kaimų gyventojai, ben-
druomenės,  suaugusiųjų ir jaunimo 
meno mėgėjų kolektyvai su meninėmis 
programomis.

Prieš šventę kaimo gyventojai kvie-
čiami gaminti šieno, šiaudų ar žolynų 
skulptūras, kurios vėliau eksponuoja-
mos šventės parodoje. Svarbu, kad 
atvykusieji į šventę netaptų tik pasyvūs 
stebėtojai, todėl įvairių varžytuvių, no-

PIRMOJI PRADALGĖ – ŠIENAPJŪTĖS PRADŽIA
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minacijų pagalba šventės dalyviai 
įtraukiami į veiklas. Taip sukuriama 
dar daugiau geresnės nuotaikos, įspū-
džių, geros patirties ir emocijų. Vyksta 
šienapjūtės  darbų parodomoji pro-
grama – varžytuvės. Renkamas ge-
riausiojo vardo vertas šventės dalyvis 
„Geriausias dalgio plakėjas“, „Šauniau-
sias šienpjovys“, „Geriausios pirmosios 
pradalgės daužytojas (-a)“, „Kupetos/
Žaginio krovėjas“, „Grėbėjėlė“. 

Dvidešimt pirmą valandą vakaro 
visi susirinkusieji kartu su visa Lietu-
va ir pasaulio lietuviais vieningai gie-
da valstybės himną.  Vėliau buriamasi 
prie naktigonės laužo. Meninę šventės 
programą tęsia  meno megėjų kolek-
tyvai. Susirinkusieji toliau linksminasi, 
bendrauja, šoka, vaišinasi  tradicine 

kaimo žuviene,  kaimo šeimininkių pa-
tiekalais.  Pirmosios pradalgės šventė 
- tai galimybė ne tik pabendrauti skir-
tingų kaimo kartų gyventojams, pabūti 
kartu, bet ir prisiminti senąsias kaimo 
tradicijas, jas pažinti ir reaguojant į 
savo aplinką jas atkartoti. 
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Dekoracijomis išpuoštos vitrinos, 
susirūpinusiais, bet švytinčiais veidais 
skubantys praeiviai,  kūčiukų ir imbierinių 
meduolių kvapas - kur tik pasisuksi, ap-
tiksi gražiausių žiemos švenčių ženklų. 
Kalėdos - tai laukimo, džiaugsmo ir vilties 
šventė. Atrodo, Kalėdų dvasia pasirai-
tojusi rankoves pati imasi darbo, viskas 
aplink pagražėja ir suminkštėja. Tai lai-
kas, kai norisi dalintis laime ir šiluma. 

RENGINYS: KALĖDINIŲ 
RENGINIŲ CIKLAS TRAKUOSE 
IR VISOSE SENIŪNIJOSE 
DATA: GRUODIS–SAUSIS
VIETA: TRAKŲ MIESTAS 
IR RAJONAS

Laikas, kai Trakai kviečia iš naujo 
pažinti miestą ir pasinerti į jį drebinantį, 
įspūdingą Kalėdinių renginių ciklą - ,,Trakai 
– Kalėdų senelių sostinė”. Renginių ciklas 
atidaromas  gruodžio mėn.  pirmą savait-
galį  ir tęsiasi  iki Trijų karalių. Šventės 
atidarymo metu įžiebiama Kalėdinė eg-
lutė, rajono Meras simboliškai perduoda 
rajono valdymą Kalėdai, kuris garbingai 
perėmęs rajono valdymą ir įsikūręs pilies 
apžvalgos aikštelėje esančioje rezidenci-
joje, kiekvienam atvykusiajam padeda 
patikėti šventiniu stebuklu. Įvairiose mie-
sto vietose vyksta įvairūs koncertai, te-
atralizuoti vaidinimai, dovanėlių mugės. 
Kalėdų senelių sostinėje šventės prasmę 
ir džiaugsmą patiria visi - tiek trakiečiai, 
tiek šalies ir užsienio svečiai, tiek maži  ir 
dideli.

PAJUSK KALĖDAS TRAKUOSE
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Su Kalėdomis susijusios įvairios 
vietinės, regioninės bei krikščioniškos 
tradicijos, kurios apima Advento laiko-
tarpį ir tarpušventį nuo Kalėdų iki Tri-
jų karalių. Šiuo laikotarpiu atsispindi 
istoriškai susiformavusios laukimo ir 
šventimo tradicijos, į kurias jau įsipina 
naujos. Trakuose ir  rajone Šv.Kalėdų 
laikotarpiu vyksta Adventinės popietės, 
vakarai, kuriuose dainuojamos Adven-
to dainos, šokami rateliai, žaidžiami 
tam laikotarpiui būdingi žaidimai. Vyk-
sta įvairių rankdarbių gamyba, edu-
kacijos.  Vakaronių metu prisimenami 
tradiciniai  Advento vakarojimo darbai, 
pasakojamoji tautosaka, vyksta žmonių 
tarpusavio bendravimas, ragaujami 
pasninko valgiai.   Visų  seniūnijų cen-
truose (pagrindiniame miestelyje) taip 

pat vyksta eglutės įžiebimo šventės, 
Kalėdiniai koncertai, padėkos vaka-
rai. Renginiai skirti įvairaus amžiaus 
grupėms vyksta įvairiose erdvėse. 

Ar žinai kuo kvepia Kalėdos? Ogi 
kasdieniais mažais ir dideliais stebuk-
lais, kurie nuolat vyksta Trakuose!


