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Projektą remia

Ukmergės kraštą
garsinančių žmonių
minėtini jubiliejai
GEGUŽĖ

Sukanka 90 metų, kai Ukmergėje 1927 m. gegužės 1 d. gimė
Izabelė Černiauskienė, bibliografė.
***
Sukanka 50 metų, kai Ukmergėje 1967 m. gegužės 1 d. gimė
Rimas Romutis Čepelionis, verslininkas, Lietuvos dziudo federacijos viceprezidentas, Ukmergės
dziudo federacijos prezidentas,
rajono savivaldybės kūno kultūros
ir sporto tarybos narys.
***
Sukanka 65 metai, kai Ukmergėje 1952 m. gegužės 8 d. gimė
Stasys Jackūnas, Ukmergės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.
***
Sukanka 105 metai, kai Andrioniškyje, Anykščių r., 1912 m. gegužės 9 d. gimė Domicelė Tarabildienė,
dailininkė, grafikė, knygų iliustratorė, skulptorė, fotomenininkė. 1941–
1945 m. gyveno ir kūrė Ukmergėje.
Mirė 1985 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje.
Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos Bibliografijoskraštotyros skyriaus inf.

www.ukzinios.lt
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Parapija ir bažnyčios choras švenčia jubiliejų
Ukmergės Švč. Trejybės parapija bei šios bažnyčios, kartu
ir kultūros centro, mišrus choras „Magnificat“ šiemet mini
25-erių metų sukaktį. Chorą
subūrė ir jam vadovauja Regina
Ališauskaitė, 2009 metais pelniusi
Tūkstantmečio šviesuolės vardą.
Laima JUZĖNIENĖ

Kultūros centre balandžio pabaigoje vyko didelė sakralinės
ir pasaulietinės muzikos šventė.
Pasveikinti choristų ir jų vadovės
atvyko Utenos rajono Tauragnų ir
Ignalinos rajono Linkmenų parapijų mišrus ansamblis, vadovaujamas Jolantos Jurgelevičiūtės, bei
Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios choras, vadovaujamas Virginijos Kaziūnienės, parapijiečiai, rajono chorų vadovai,
bičiuliai, giminaičiai.
Choro vadovės pasiteiravus, ką
reiškia priklausyti vienu metu ir
bažnyčiai, ir kultūros centrui, R.
Ališauskaitė atsakė, kad reiškia
ir dirbti už du. Tai ne tik giedojimas šv. Mišių metu. Tai ir pasiruošimas, repeticijos bei koncertai
festivaliuose, dainų šventėse, nes
choras yra nuolatinis rajono renginių, respublikinių dainų švenčių
dalyvis, yra parengęs jų repertuarą.
Minėdamas ketvirčio amžiaus
sukaktį choras žiūrovams pademonstravo įvairius apdovanojimus, medalius, padėkos raštus,
sveikinimus. Kartu pristatė nuotraukomis iliustruotą sudėtingą

Jubiliejinio koncerto metu dainavo choras „Magnificat“.

Švč. Trejybės bažnyčios pastato
istoriją. Nuo pijorų vienuolių bažnyčios, vėliau stačiatikių cerkvės,
marijonų vienuolyno, NKVD
būstinės, maisto prekių sandėlio,
paskui santuokų rūmų iki tol, kol
pagaliau 1991 metų gegužės mėnesį Ukmergės rajono taryba pasirašė raštą grąžinti maldos namus
tikintiesiems. Tų pačių metų birželio 29-ą dieną kunigas Vaclovas
Ramanauskas (dabar jau Amžinybėje) aukojo pirmąsias šv. Mišias.
Šioje bažnyčioje suburti tikinčiųjų chorą paskatino R. Ališauskaitei širdyje užgimusi idėja, jos
žodžiais tariant, susikrauti lobį
danguje – šlovinant Viešpatį ir
jam tarnaujant.

Choro pagrindu susibūrė ir Cecilijos kvartetas, kuriame gieda R.
Ališauskaitė, Aldona Grigienė, Virginijus Mikelis ir Feliksas Dačkus.
Švęsdamas dešimtąjį gimtadienį,
choras pasirinko „Magnificat“ vardą. Tai vardas giesmės, kuria po
angelo apreiškimo Marija apgieda
savo meilę Dievui, nuskubėjusi šią
džiugią žinią pranešti giminaičiams.
„Magnificat“ sieja draugystė
su kitais chorų kolektyvais. Dar
1982 metais R. Ališauskaitė susitiko su Utenos rajono Tauragnų ir
Ignalinos rajono Linkmenų bažnyčių vargonininke Jolanta Jurgelevičiūte. Užsimezgė draugystė ir
naujų projektų idėjos.
Nukelta į 8 p.

Choro įkūrėja ir vadovė R. Ališauskaitė.

Veprių bažnyčia: unikalus grožis ir istorija Vaikystės prisiminimų dovanos
Leonora JANKELIŪNIENĖ

Kultūros ministerija prieš dvejus metus valstybės saugomu
nekilnojamojo kultūros paveldo
objektu paskelbė Veprių Švč.
Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčią.
Ši bažnyčia stovi Veprių miestelyje, 3,5 km į pietryčius nuo Kauno–Ukmergės kelio, Veprių ežero
šiauriniame krante. Neogotikinė su
neoromaninės architektūros bruožais.
Bažnyčia Vepriuose minima
1553 m.
Apie 1683 m. Milašiūnų palivarkas dovanotas Vilniaus dominikonams, administravusiems Veprių
bažnyčią. Jie vienuolyno Vepriuose
nepastatė ir bažnyčia mažai rūpinosi. 1810 m. prie mūrinės koplyčios
pristatyta medinė dalis (1895 m.
buvo du mediniai priestatai). 1845
m. į Veprius perkeltas Upninkų parapijos centras. 1892 m. akmenų
mūro tvora aptvertas šventorius.
1882–1900 m. prie Šventosios
ir Veprių ežero pastatytos mūrinės

Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia.

Kryžiaus kelio stočių koplyčios
(sunaikintos 1963 m., išskyrus
esančias šventoriuje, tarp kurių
Kristaus kapo koplyčia, įtraukta į
Kultūros paveldo registrą).
1909–1910 m. Klebono Teofilio
Vasiliausko rūpesčiu, remiant Veprių

dvaro valdytojui Marijonui Vandalinui Pliateriui ir apylinkių ūkininkams, pastatyta dabartinė bažnyčia
(archit. Vladislovo Stipulkovskio
projektas). Ją 1936 m. konsekravo
vyskupas Teofilius Matulionis.
Nukelta į 8 p.

Taujėnų švento kryžiaus išaukštinimo bažnyčia
Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija ribojasi su Kavarsko, Vidiškių, Ukmergės Šv.
Apaštalų Petro ir Povilo, Ukmergės Švč. Trejybės ir Siesikų parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

Istoriniai šaltiniai byloja, kad
1771 m. Taujėnuose buvo pastatyta medinė koplyčia, kuri netrukus sudegė drauge su visu miesteliu. 1810 m. pastatytas laikinas
maldyklos pastatas. Mūrinę Šv.
Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią
pradėjo statyti grafas B. Mari-

konis 1823 m., o baigė 1858 m.
kunigaikštis K. Radvila. Kartu su
žmona jis palaidotas Taujėnų bažnyčios šventoriuje.
Bažnyčia yra gražus neoklasicizmo stiliaus pastatas, panašus į
Taujėnų dvaro rūmus.
Nukelta į 8 p.

„Nenužudyk akimirkos džiaugsmo“, – prisiminiau šiuos giliai į atmintį įstrigusius žodžius, kurių autoriaus, deja, neprisimenu dabar,
kai rašau atsiminimus apie duoną,
keptą ir valgytą vaikystėje, pokario
ir vėlesniais metais. Neužmirštamas tų akimirkų džiaugsmas.
Kuo maitinomės baigiantis karui, slėpdamiesi nuo praskrendančių lėktuvų miške, iškastose giliose
duobėse, neatsimenu. Bet atsimenu
gulinčią aukštyn kojomis varlytę,
pirmą mano gyvenime negyvėlį,
skausmu ir šiurpu pervėrusį mano
vaikišką širdį. Ir – visam gyvenimui. Tai buvo taip neteisinga!
Pasibaigus šaudymams, grįžome į namus. Prisimenu: mama
riekia namuose keptos duonos kepalą. Man kokie penkeri. Duona
taip karti, jog negalėjau jos nuryti. Kąsnis taip ir voliojosi burnoje. Girdėjau kalbant, jog buvo
pridėta visokių priemaišų, vikių,
o ir grūdai suplėkę. Greit įsitikinau, jog pluta daug gardesnė už
minkštimą, tai paslapčiom laužiau
ją ir skubiai kramčiau, kol buvau
nutverta taip daranti. Išgirdusi
mamos žodžius: „Žiūrėkit, jinai
valgo vien plutą“, supratau, jog
elgiausi negerai, juk ne tik man
duona buvo sprangi.
1948-aisiais metais mūsų šeima buvo išdraskyta. Mama ir dvejų metų brolis ištremti į Sibirą, į
Igarką. Aš, sesuo ir tėtis likome
Lietuvoje, nes tą naktį jie abu ne-

nakvojo namuose, o man pasisekė
pabėgti. Turtas buvo konfiskuotas,
namas nacionalizuotas. Apsigyvenome name, kuriame buvo gimęs
tėtis ir kuriame tada gyveno tėtės
brolis ir sesuo, t. y. mano teta ir
dėdė. Namas buvo labai senas,
dviejų galų (pusių), vienintelis toks
kaime. Vienoje pusėje – didžiulis
moline asla kambarys, kuriame
stovėjo ilgas stalas ir zuslanai
(suolai) susėsti šeimynai valgyti.
Įdomiausia man buvo krsonis,
kai gilioje angoje pleškėdavo malkos, o prie jų glausdavosi puodai,
kuriuose virė valgis žmonėms arba
ėdalas kiaulėms.
Buvo čia kepama duona. Nemanau, jog papasakosiu kažką
ypatinga, nes ir dabar yra moterų,
kurios tebekepa duoną, tik bandysiu perteikti tą ypatingą nerimastį,
kai baigdavome riekti paskutinio
kepalo paskutinę riekę.
Tešla kubile su raugu ant dugno jau buvo gerai išminkyta, teta
palikdavo ją rūgti, kruopščiai apdangsčiusi, kad iškiltų. Kai krosnyje jau žėravo žarijos, teta jas
sustumdavo į pakraščius. Tada
ant ližės su ilgu mediniu kotu dėdavo tešlos gabalus, juos gražiai
nuglostydavo. Suformuodavo kepalą, pirštais įbrėždavo kryžiaus
ženklą ir šaudavo į krosnį. Vienas
po kito kepalai susirikiuodavo ant
pado. Kartais duonos kepalėlius
guldė ant ajerų. Greit užšaudavo
dangčiu – ir belikdavo išlaukti...
Nukelta į 8 p.
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Veprių bažnyčia: unikalus grožis ir istorija Vaikystės prisiminimų dovanos
Atkelta iš 7 p.

1919 m. rugpjūčio 24 d. lenkų
kariai sunaikino bažnyčios archyvą, išsivežė kleboną. 1941 m. birželio 22 d. raudonarmiečiai Skaruliuose sušaudė ilgametį Veprių
kleboną Boleslovą Vėgėlę.
1944 m. liepos 24 d. besitraukdama vokiečių kariuomenė
susprogdino bažnyčios varpinės
bokštą. Buvo apgadinta bažnyčia,
dužo dauguma vitražų ir didysis
bei vidurinysis varpai. Po Antrojo
pasaulinio karo tuometinio klebono Stanislovo Rušos ir vietos
gyventojų pastangomis ir lėšomis
bokštas atstatytas žemesnis ir toks
stovi iki šiandien. Planuojama jo
rekonstrukcija, siekiant sugrąžinti
pirmykštę bažnyčios išvaizdą.
2010 m. gegužės 23 d., minint
bažnyčios pastatymo šimtmečio
jubiliejų, šventoriuje, dalyvaujant
Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui ir jos mecenatui akademikui Zigmui Zinkevičiui, Seimo
nariui Rimantui Dagiui, pašventinta Marijos Rožinio Karalienės
skulptūra. Ta proga suklijuoti
senieji didysis varpas (XVIII a.)
ir vidurinysis varpas (XVII a.),
kurie eksponuojami bažnyčioje.
Šventoriuje atidengtas naujasis
bažnyčios varpas.
Bažnyčia neogotikinė, turi neoromaninės architektūros bruožų,
kryžminio plano, su masyviu kvadratiniu fasado bokštu vakarų fasade ir prienaviu po juo, prie kurio
prigludę pusbokščiai.
Skardos lakštų su vertikaliomis iškiliomis sujungimo siūlėmis
stogo forma – pagrindinio tūrio,
šoninių iškyšų, prieangio ir zakristijos – dvišlaitė, presbiterijos
ir kampinių sraigtinių laiptų priestatų – daugiašlaitė (pirminė varpinės stogo forma – aštuonkampė
piramidė. Pargindinį fasadą puošia rozetė ir arkose ant skardos
tapytos Kristaus nukryžiavimo
scenos. Fasadus remia dviejų
pakopų, o bokštą – trijų pakopų
kontraforsai. Bažnyčia pseudobazilikinės erdvės su zakristijos ir
prieangio priestatais abipus penkiasienę apsidę. Vidus trijų navų,
Atkelta iš 7 p.

Ji primena Vilniaus katedrą.
Ant frontono yra statulos. Šventorių
juosia mūrinė tvora su puošniais ažūriniais vartais. Bažnyčioje yra išlikusių vertingų religinio meno dalykų:
Šv. Kazimiero, Šv. Stanislovo, keturios Jėzaus Nukryžiuotojo skulptūros,
19 a. antrosios pusės spalvoto stiklo
vitražas „Kryžiaus atradimas“, 1900
m. pastatytas marmurinis altorius.
1781 m. Taujėnų parapija turėjo
apie 2000 parapijiečių. Tada Taujėnuose buvo parapinė mokykla, vadovaujama pranciškonų ar bernardinų. 1782 m. ją lankė 17 mokinių. Po
1863 m. sukilimo ji buvo surusinta.
1866 m. Taujėnų filialistas kunigas Masalskis skundėsi Žemaičių
vyskupui M. Valančiui, pranešdamas raštu, kad mokytojas rusas
S. Mozolskis rugsėjo 7 d. Taujėnų
bažnyčioje atiminėjęs iš žmonių
maldaknyges ir netgi užpuldamas
šventoriuje, apmušdamas.
Vėliau, XIX–XX a., Taujėnuose gražiai reiškėsi lietuvių tautinis
atgimimas, kūrėsi lietuviškos organizacijos, mokyklos. Nuo 1940
m. Taujėnų parapija priklauso
Ukmergės dekanatui.
2008 m. Taujėnų bendruome-

penkių travėjų, yra keturi altoriai
Šventoriaus tvora akmenų mūro.
Interneto svetainės www.llt.lt
pastaba:
„Upninkų šv. arkangelo Mykolo ir Veprių Švč. Mergelės Marijos
Rožinio Karalienės bažnyčios: istorinė apžvalga ir meninis sprendimas“ Povilas Spurgevičius savo
straipsnyje išsamiai pasakojo apie
šių dvasios namų istorinę raidą.
Istorinės ir socialinės sąlygos
lėmė, kad pirmoji bažnyčia šiose
apylinkėse įsikūrė Upninkuose, o
tik vėliau gilią senovę menančiuose Vepriuose XV a.
Upninkai priklausė garsiai Lietuvos didikų Astikų giminei, iš
kurių kilo Radvilos. Vienas iš jų
prieš 1477 m. pastatė bažnyčią.
Vepriuose pirmosios bažnyčios
įkūrimas nuo Ùpninkų gerokai
pavėlavo (76 metus). Tad Vepriai
priklausė Upninkų parapijai ir pastačius pirmąją bažnyčią ji tapo
jos filija.
Savo išsamaus tyrimo išvadose
Povilas Spurgevičius rašo:
„Pirmoji bažnyčia kaimyninėse gyvenvietėse buvo pastatyta
Upninkuose iki 1477 m. Radvilo
Astiko, o vėliau, 1553 m., Vepriuose. Abi bažnyčios buvo atitekusios reformatams. Upninkus
katalikai atsiteisė beveik po šimtmečio, o Vepriuose 1616 m. Šemeta pastatė mūrinę koplyčią, kurią globojo Vilniaus dominikonai,
įsikūrę Milašiūnų palivarke, bet ji
priklausė Upninkų parapijai.
Upninkų bažnyčių raida rodo,
kad jos klestėjimo laikotarpis
buvo XVIII a. Meno erdvėje vyravo baroko stilius, kuris akcentavo
emocionalų pasaulio vaizdą.
Tas išryškėjo 1734 m. Upninkų
medinėje bažnyčioje, kurią formavo du bokštai pagrindiniame fasade
ir varpinė–bokštas stogo viduryje.
Keletas gaisrų (1806, 1842) naikino senąją architektūrą. Dabartinė
mūrinė bažnyčia įrengta dvarininkų Paškevičių dovanotame akmens
mūro grūdų sandėlyje. Palaipsniui
buvo plečiama pristatant mūrines
koplyčias, medines zakristijas ir
presbiteriją. 1907–1911 m. įgavo

dabartinį vaizdą. Suformavo savitas vidaus ir išorės erdves.
Apversto kryžiaus formos planas pakeitė nusistovėjusias interjero tradicijas. Išoriniame vaizde
išryškėjo išplėstas pagrindinis
fasadas, šoninių erdvių dinamika,
akmens ir tinkuotų sienų kontrastai bei jų dekoratyvinis apipavidalinimas. Pastarasis remiasi liaudies statybos tradicija. Upninkų
bažnyčia parapijos teisių neteko
1845 m., atkurtos apie 1924 m.
Veprių bažnyčios raida pradėjo ryškėti tuomet, kai Šemeta
1616 m. pastatė mūrinę koplyčią.
Vėliau prie jos pristatyta medinė
pašiūrė, kurią keitė medinis priestatas. Jis suformavo išilgintą navą
su kryžma, kurią sudarė mūrinė
ir pristatyta iš kitos pusės medinė
koplyčios. XIX a. pab. išplėtus
pagrindinį fasadą, kurį akcentavo
4 kolonos, ji jau turėjo neoklasicistinį vaizdą. 1909–1910 m. klebonas T. Vasiliauskas organizavo
naujos mūrinės bažnyčios statybą.
Didžiausią indėlį teikė vietinis
dvarininkas grafas M. Pliateris,
kuris aprūpino statybinėmis medžiagomis. Naujoji architektūra
jau atspindėjo romantizmo epochos idėjas. Sakralinėje architektūroje išpopuliarėjo neogotika, kuri
atgaivino ir papildė viduramžių
meninius simbolius. Veprių neogotika perėmė ir įgyvendino Vakarų
Europos vienbokščių bažnyčių
tradicijas, būdingas plytų gotikai,
todėl pastate dominuoja tūrių kontrastai. Bokštas tapo ne tik pastato,
bet ir laisvos erdvės akcentu.
Visų apimčių dinamiką kuria
smailiaarkės langų angos ir kontraforsai. Gaila, kad senąjį bažnyčios
vaizdą pakeitė Antrojo pasaulinio
karo metu subombarduotas bokšto
viršus. Palyginus abi bažnyčias,
aiškėja jų ryšiai su aplinka. Veprių
bažnyčia joje dominuoja vertikaliu
akcentu – bokštu, Upninkų – neturi
ryšio su koncentruota gyvenviete ir
dominuoja horizontalioje erdvėje
fasadų įvairove.
Pagal monografiją „Vepriai“
parengė Vilma nemunaitienė

Taujėnų švento kryžiaus
išaukštinimo bažnyčia
nė vykdė projektą „Tautiškumo
ir tikėjimo keliu“, kurį finansavo
Ukmergės rajono savivaldybė. Šis
projektas buvo skirtas Taujėnų
bažnyčios 150 metinėms paminėti.
Taujėnų bažnyčioje kunigavo:
1868–1889 m. – Juozapas Masalskis, palaidotas Užupušių kapinėse.
1890–1902 m. – Jurgis Klimanskas.
1903–1916 m. Pranciškus Valentinavičius, palaidotas šventoriuje.
1915–1916 m. – duomenų nėra.
1917–1918 m. Juozapas Adomavičius, palaidotas šventoriuje.
1919 m. – klebonas Stanislovas
Žukauskas, palaidotas šventoriuje.
1920–1926 m. – kuratas Juozapas Galinauskas.
1928 m. Julijus Peleckis paskirtas kuratu, 1951-11-16 – 1952-0416 dirbo klebonu, palaidotas šventoriuje.
1951 m. – klebonas Jonas Kazlauskas.
1952 m. – klebonu paskirtas
Kazimieras Masys. 1962 m. jis

paskirtas altarista, 1963 m. mirė
Taujėnuose, palaidotas Krakėse.
1957 m. kunigas V. Vunderlikas.
1960 m. – kunigas Petras Balanda (klebono pavaduotojasadministratorius).
1961 m. – kanaunininkas J.
Želvys (administratorius).
1964 m. – klebonas Gasparas
Gudanavičius.
1964 m. – vikaras (altarista)
Bronius Matusevičius.
1966 m. – vikaras (altarista)
Antanas Račkauskas.
1969 m. – altarista Stanislovas
Kurmanskas.
1970 m. – klebonas Jonas Voveris.
1970 m. – altarista Jonas Albavičius, palaidotas šventoriuje.
2005 m. – klebonas Dainius
Lukonaitis.
2015 m. klebonas – kun. Laurynas Grikietis
Pagal Taujėnų miestelio bendruomenės internetinis puslapį
parengė Vilma Nemunaitienė
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Va, tada ir spurdėjo širdelė,
įsitempusi iš nekantraus jaudulio.
Kad tik pasisektų – nesudegtų,
kad būtų gražiai nurudusi, kvepianti, garuojanti! Žvilgčiojau į
tetą – ji man atrodė tikra pasakų
fėja, stebukladarė, mokanti tokius
burtus! Žinojau grūdo kelią iki
duonos kepaliuko, buvau kaimo
vaikas. Rugius dalgiu kirto tėtis,
rišdavom į pėdus, dėdavom į gubas, paskui – arkliu į kluoną. Tada
kuldavo spragilais, arpu išrūšiuodavo grūdus, o išdžiovintus – jau
į malūną. „Be duonos – badas“,
– sakydavo kaimo žmogus.
...Teta traukia iš krosnies gražiai iškepusius kepalus, vilgo juos
vandeniu. Nešam ant stalo atvėsti,
išdidžios ir laimingos. Ir aš taip
pat. Akimis, širdimi, kiekviena
savo kūno ląstele dalyvavau šiame nuostabiame šventame rituale.
Ji taip svaiginančiai kvepia,
vaikystės Duona, kiekviena jos
kriaukšlelė stiprino ir vedė keliu,
kurį vadinome Gyvenimu.
Per prievartą surašyti į kolūkius, gavę po 60 arų žemės, kaimiečiai nebesėjo rugių ir duoną
pirko parduotuvėse. Važiuodavo
net į Kauną, už 60-ies kilometrų,

ten atstovėdavo eilėse ir parsiveždavo po kelis kepalus savaitei
kitai. Aš, mokydamasi Ukmergės
vidurinėje mokykloje, kad nusipirkčiau kepalėlį duonos, keldavausi naktį trečią valandą. Eilė
nutįsdavo tokia, kad nematėme
pirmųjų, o pastovėję – ir paskutiniųjų. Laukdavom, kol atrakins
parduotuvę. O atrakindavo ją devintą valandą ryto. Mokytojai tylėdami išklausydavo pasiaiškinimų,
kodėl mes vėlavome į pamokas.
Kaime nyko ir kiti papročiai. Su
baime žegnojome Kūčių stalą, ar
neseka kas, ar nežiūri pro langus.
Nyko išnyko džiaugsmo, nuostabos, savotiško graudumo jaudulys.
Baimė surakino lūpas ir širdis.
Šiandien mano vaikystės ir
paauglystės dienų prisiminimai
(ypač Sekminių atlaidai) spindi
nuostabia šeimos narių dvasinio
ryšio aureole. Visa mamos ir tėvo
giminė – tetos, dėdės, pusseserės,
pusbroliai – nelengvai atsekamais
giminystės saitais jungė ir vienijo,
dovanojo tokį stiprų vertybių pajautimą, suvokimą apie žmogaus
būties prasmę, Duonos, Tėvonijos, Kalbos – tautinio ir moralinio
išlikimo pamatus. Ačiū Jiems. Ir
Esantiems, ir Išėjusiems.

Tęsiasi „Ukmergės žinių“ skelbtas skaitytojams skirtas istorijų konkursas. Skaitytojus kviečiame dalytis
savo gražiomis istorijomis, patirtimi, pastebėjimais, pasakojimais.
Šio konkurso „Pavasario istorijos“ nugalėtoja tapo
poetė, pedagogė Leonora Jankeliūnienė, rajono literatų klubo, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
narė, ne vienos literatūrinės premijos laimėtoja, įvairių
konkursų laureatė. Jai atitenka dovana – 2 bilietai į pasirinką kino filmą Ukmergės kultūros centre.
Dėkojame visiems skaitytojams, kurie dalyvauja konkurse ir dalijasi savo mintimis. Rašykite, pasakokite, dalinkitės mintimis ir istorijomis.

Parapija ir bažnyčios choras
švenčia jubiliejų
Atkelta iš 7 p.

Artimi ryšiai sieja ir su Taujėnų
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios, Širvintų Arkangelo Mykolo
bažnyčios chorais.
Per daugelį kolektyvo „Magnificat“, Cecilijos kvarteto bendrystės su kitais chorais metų užgimė
ir nuoširdi bičiulystė su dabar jau
Amžinybėn išėjusio garsaus kompozitoriaus, bažnytinės muzikos
kūrėjo Prano Sližio šeima.
1993 m. kvartetas giedojo Žemaitkiemio bažnyčioje. Čia juos
pirmąkart išgirdo žmonos tėviškėje
viešintis muzikas. Išgirdęs kaimui
nebūdingą giedojimą, atėjo pažiūrėti ir nustebo radęs kvartete giedančią ir savo buvusią mokinę Aldoną Grigienę. Ši pažintis peraugo
į labai artimą ir šiltą bendrystę.
Ruošiantis švęsti 85-ąjį maestro gimtadienį, jo žmona paprašė,
kad draugai parengtų ką nors tokio, ko dar niekada nebuvo. Tad
jungtinis – mūsiškis „Magnificat“, Širvintų Arkangelo Mykolo
bažnyčios, Taujėnų Šv. Kryžiaus
Išaukštinimo bažnyčios – choras
bei solistė Ona Matusevičiūtė atliko dar niekad niekieno negiedotą
P. Sližio kantatą „De profundis“
pagal B. Btrazdžionio žodžius.
„Magnificat“ vadovė tuomet
pati gavo netikėtą dovaną – visą
natų biblioteką, kūrybinį kompo-

zitoriaus palikimą. R. Ališauskaitė kompozitoriaus rankraščius vadina neįkainojama dovana.
Prisiminusi šią istoriją, koncerto metu kaip padėkos ženklą
R. Ališauskaitė P. Sližio žmonai
Kazimierai Sližienei įteikė gėlių.
Jungtinis taujėniškių ir ukmergiškių choras atliko giesmę „Magnificat“ (muzika Leonido Abariaus).
Koncerte skambėjo ne tik jubiliejų švenčiančio choro atliekami
kūriniai iš respublikinių dainų
švenčių repertuarų, bet ir bažnytinės giesmės. Koncertavo Žievių
šeima iš Tauragnų, ukmergiškių
Cecilijos kvartetas, solistė Jolanta Jurgelevičiūtė, svečių choras ir
ansamblis.
R. Ališauskaitė dėkojo kultūros
centro direktorei Rasai Graužinienei, centro darbuotojams, choro
rėmėjams Zofijai Belickienei ir
Algirdui Kopūstui, rajono vartotojų kooperatyvo vadovei Angelei Andrikonienei, rajono merui
Rolandui Janickui, Švč. Trejybės
bažnyčios klebonui Šarūnui Petrauskui.
Rajono meras padėkomis ir gėlėmis apdovanojo choro vadovę
R. Ališauskaitę, koncertmeisterę
Audrą Bernadišienę, choro veteranus ir visus giesmininkus.
Renginį vedė choristės Irena
Mackevičienė ir Vida Grimžienė.

