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Vijoliškis
Vijolių aikštėje 2022 metų rugpjūčio 6 dieną vyko Vijolių kaimo
bendruomenės šventė „Jubiliejinė Vijolių vasara“.
Šventės programoje buvo:









Šventinis dalyvių paradas
Vijolių vėliavos pakėlimas
Vijolių himno giedojimas
Vijolių bendruomenės pirmininkės šventės
atidarymo kalba
Garbingų svečių pasveikinimai
Kviestinio svečio iš Ukrainos Natalijos Rostovcevos ir vietinio jaunimo
atstovo Arno Mazurevičiaus pasirodymai
Bendruomenės komandų pasirodymai „Kanų kaimo kino festivalis“ dalyje
Šventinis Panevėžio grupės „Vaivoras“ koncertas

Šį savaitgalį Šiaulių rajono Vijolių kaimo bendruomenė pasitiko paskutinį
vasaros mėnesį susibūrę į tradicinę vasaros šventę „Vijolių vasara“. Ši šventė buvo
skirta paminėti Vijolių kaimo bendruomenės susibūrimo dešimtmečiui bei Vijolių
kaimo 405-ųjų metų jubiliejui, todėl šiemet šventė buvo pavadinta “Jubiliejinė
Vijolių vasara”. Šventės atidarymas prasidėjo tradiciniu komandų paradu. Po
pirmininkės šventės atidarymo kalbos, buvo pakelta bendruomenės vėliava ir
sugiedotas Vijolių himnas. Vijolių bendruomenės narius ir svečius atvyko
pasveikinti:
 Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras
Česlovas Greičius
 Seimo nario Virgilijaus Juknos patarėja,
Šiaulių rajono tarybos narė Ingrida
Venciuvienė
 Seimo narės Rimos Baškienės patarėja,
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė
Ada Grakauskienė
 Šiaulių rajono tarybos narys Algis Mačiulis
 Vietos veiklos grupės pirmininkas Povilas Zaveckas
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 Voveriškių bendruomenės narė, Voveriškių mokyklos direktorė Albina
Gudeikienė
Šventės vedantieji nepamiršo paminėti ir bendruomenės plėtros nuveiktų darbų.
Asociacija „Vijolių kaimo bendruomenė“ savo veiklą pradėjo prieš 10 metų 9 mėn.
ir 11 dienų. Asociacijos tikslai – suvienyti Vijolių gyventojus, atstovauti ir
organizuoti bendruomenę, aktyvinti Vijolių gyvenimą, plėtoti bendruomenės ryšius
bei saugią kaimynystę.
Ši šventė “Vijolių vasara”, kuri pirmą kartą buvo švenčiama 2013m. yra
puikus būdas paskatinti gyventojų bendravimą tarp bendruomenės narių, įtraukiant
daugiau žmonių į bendruomenės veiklas. Taip mažinama ir socialinė atskirtis, nes
padidėjęs bendruomeniškumas bei tarpusavio bendravimas leidžia pajusti, kad
kiekvienas žmogus yra reikšmingas bendruomenei.
Šventės vedančiųjų buvo paminėta, jog Vijolių bendruomenė turi, net
pagrindinius valstybės simbolius: vėliavą ir himną. Tokia idėja kilo bendruomenės
pirmininkei Ingridai Volosovai. Taigi, ji pasitarusi su keliais bendraminčiais
sugalvojo eskizą ir 2012m. buvo sukurta Vijolių bendruomenės vėliava. Šį projektą
įgyvendino Artūro Jusio siuvimo įmonė. O 2016 m. pirmą kartą buvo sugiedotas
Vijolių himnas, kurio autorė Laimutė Sližienė. Prisimenant vijoliškių bendruomenės
veiklą buvo paminėtas ir Rimantas Peliakas, kuris 2017 m. sukūrė ypatingą dovaną,
Vijolių 400 metų įkūrimo jubiliejui atminti. Jis nutupdė nuostabu angelą ant Vijolių
akmens, kuriame tautodailininkas Valdas Bandza kiek anksčiau iškalė metus, kada
kaimas buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Kadangi kaimo
pavadinimas kilęs nuo Vijolės upelio, ir paminkliniame akmenyje iškaltas stilizuotas
vingiuotas upelis
Prisiminus ir pasidžiaugus bendruomenės nuveiktais darbais, šventę tęsė
kviestinio svečio iš Ukrainos Natalijos Rostovcevos ir vietinio jaunimo atstovo Arno
Mazurevičiaus pasirodymai. Natalija savo dainomis, dėkojo visiems vijoliškiams
padėjusiems jos tautiečiams, kurie išgyveno begalinį karo siaubą. Ukrainos žmonės
yra dėkingi ne tik už moralinę, bet ir materialinę paramą.
Arnas Mazurevicius jau ne vienerius metus džiuginantis bendruomenę
nuostabiais pasirodymais ir šiemet savo pasirodymu išreiškė palaikymą ir pagalbą
šventės svečiui iš Ukrainos.
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Vėliau šventinėje programoje vyko “Kanų kaimo kino festivalis”. Šventės
žiūrovus nuotaikingais savo pasirodymais džiugino, net keturios bendruomenės
komandos. Šventės vedantieji siūlė kino festivalį iškelti į prestižinį lygi, tačiau
vietiniai vijoliškiai truputi pasikuklino ir paprasčiau į tai pažiūrėjo, todėl pristatė
net keturias skirtingas kino kategorijas.
Kaimyniškus ir kaimiškus bendruomenės privalumus stengėsi atskleisti
pirmoji komanda pristatydama kategoriją “Lietuviška drama”. Ji savo pasirodymą
pavadino “Eglė žalčių karalienė”. Dalyviai šmaikščiai ir nuotaikingai perteikė
rodomas televizijos programas su visais reklaminiais intarpais. Viename iš jų
nuskambėjo skelbimas “Įsigyk sklypą Vijoliuose ir gauk dvi puikias kaimynes
nemokamai.”
Patys vijoliškiai turėjo daug darbų ir veiklų nuveikti, kad šį graži šventė
įvyktų, tokių kaip medelių sodinimas aikštėje ar žolės pjovimas jos apylinkėse.
Darbai vyko su šokiais ir dainomis, todėl antroji mūsų komandą scenoje tą smagumą
mums ir pademonstravo, pristatydami kategorija “Miuziklas”. Jie savo pasirodymą
pavadino “ Ale nostalgija”.
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Scenoje trečioji komanda pristatė Kaimo kino festivaliui kategoriją “Indiškos
melodramos” ir savo pasirodymą pavadino “Vestuvės”. Šį pasirodymą stebėdami
žiūrovai pasijuto lyg matydami tikrą indišką dramą su šokiais ir aistromis. Scenoje
matėme indiškas tradicijas ir jaunos merginos meilės tragediją.
Ketvirtoji komanda nustebino žiūrovus brangiausiu ir prabangiausiu
pasirodymu. Nuo scenos buvo mėtomi “didžiuliai” pinigai, o scenoje stovėjo net
“tikras” automobilis. Komanda pristatė kategoriją “Komedija” ir savo pasirodymą
pavadino “Trys milijonai”.
Po tokių nuostabių ir smagių pasirodymų scenoje vyko gausūs apdovanojimai
ir padėkos. Taip pat nepamiršta ir viena iš senesnių tradicijų “Jubiliatų
apdovanojimai”. Šiemet jų buvo ypatingai gausiai ir tai puikiai atsispindėjo šventės
tematikoje “Jubiliejinė Vijolių vasara”.
Šią nuostabią šventę vainikavo grupės iš Panevėžio “Vaivoras” pasirodymas.
Grupės solistė Irena Ulvydaitė puikiai žinoma senajai kartai, bet jos atliekamos
smagios dainos taip pat patiko ir jaunesniems šventės žiūrovams. Mūsų svečiai savo
pasirodymu nepaliko abejingų ir privertė visų kojas kilnotis, į visas puses sukiotis,
širdis dainuoti iki pat vidurnakčio.
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