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Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena, vasario – 16- oji Girdžiuose - laukiama
šventė. Jau ketvirti metai aktyviausiems seniūnijos bendruomenės nariams iškilmingai
įteikiamos nominacijos „Gyvenimo burė“.

Šiais metais komisija, kurią sudarė bendruomenių, seniūnijos, bei kultūros įstaigų atstovai ir
seniūnaičiai išrinko tris „Gyvenimo burių“ nominantus.

Pirmojo nominacija, kurią pristatė pavidaujiškė Bronė Butkuvienė, atiteko bendruomenės
slaugytojai Vitalijai Ramanauskienei. Pranešėjos pasakojimu, Vitalijos dėmesys kito žmogaus
skausmui ir nelaimei yra neeilinis. Ji tiek savaitgaliais, tiek po darbo valandų visada pagelbės ir
padės sergančiam Pavidaujo gyventojui. „Didžiuojamės mūsų Vitalija, vertiname ją kaip puikią
specialistę, draugišką, bendruomenišką kaimynę“, - kalbėjo B. Butkuvienė. V. Ramanauskienę
su apdovanojimu sveikinę Pavidaujo kaimo bendruomenės nariai padovanojo savo „daktariukei“
net kelių dienų viešnagę sanatorijoje Birštone.

Antrąją nominantę, poetę Aldoną Eleną Puišytę pristatė seniūnas Darius Juodaitis.
Jurgeliškiuose (Girdžių seniūnijoje) gimusią ir ryšių su tėviške neprarandančią poetę seniūnas
pažino kraštotyrininko Vytauto Lekučio dėka. „Žmogui yra duota daug, tačiau ne kiekvienam- tai
pamatyti ir pajusti., - kalbėjo D. Juodaitis. - A. Puišytė savo dovanomis dalinasi netik su savo
krašto, bet ir su visos Lietuvos poezijos mylėtojais. Ji yra išleidusi net 25 knygas, nemažai
išvertusi iš kitų kalbų. Dėl meilės savo gimtajam kraštui bei jo garsinimo yra verta visų mūsų
pagarbos“.

Deja, poetė į renginį atvykti negalėjo. Kaltos ligos. Tačiau savo kraštiečiams perdavė
nuoširdžiausius linkėjimus. Seniūnas įsipareigojo nominaciją A. Puišytei įteikti jos namuose,
Kaune.

Trečioji nominacija skirta aktyviai Girdžių bendruomenės centro narei Odetai Vaitiekūnaitei.
Apie nominantę kalbėjusi bendruomenės pirmininkė Nijolė Petraitienė negailėjo šiltų žodžių
Odetai, jos užsispyrimui, veržlumui ir dėmesiui savo gimtąjam kraštui. „Odeta – yra parašiusi
nemažai projektų, kurie garsina Girdžius ir daro juos gražesniais. Ji visada randa laiko netik
sudalyvauti talkose, o ir jas suorganizuoti. Visada aktyviai organizuoja sportines rungtis
miestelio švenčių metu“, - kalbėjo N. Petraitienė.
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Visiems nominantams grojo jaunieji Girdžių talentai: Kamilė Pernarauskaitė (kanklės) , Žydrūnė
Biletavičiūtė (klavišiniai). Jaunieji skaitovai deklamavo eiles.

Lauktas Girdžiuose buvo ir Arvydo Vilčinsko koncertas. Girdžiuose per Oninių šventę
koncertavęs atlikėjas sugrįžo pasveikinti girdžiškius iškilia ir labai svarbia visai Lietuvai proga.

„Girdžiai“ inf.
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