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Naujametinio vakaro „linksmybės“:
sulaužytas žandikaulis, girto vyro
avarija, muštynės Šateikiuose

Gruodį gimė 35
vaikai, per
metus – 423
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Mokyklos kalėdinė eglė – rausti iš
gėdos ar džiaugtis paprastumu?
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Daiva GERIKIENĖ
Egl ut ė, be abej o,
yra vien as pag rind i
nių Kal ėd ų akc ent ų.
Švent išk ai įvair iais
blizg uč iais, žybs in
čiom is lemp ut ėm is
papuoštas medis visa
da dovanoja malonių
emocijų, sukuria šven
čių laukimo nuotaiką.
Visgi kaip turi atrodyti
kalėdinė eglutė, kad ji
tikrai atspindėtų lauk
tą džiaugsmą? Į tokią
diskusiją įsivėlė inter
nautai, kai „Facebook“
tinkle buvo paviešinta
„Ryt o“ pag rind in ėj e
mokykloje papuoštos
eglutės nuotrauka.

R-420

„Nėra ko slėpti, mums nepavyko“, – vertindamas „Ryto“ mokyklos
kalėdinę eglutę, sutiko ir mokyklos direktorius S. Ivanauskas.

„Negaliu nepasidalinti
šia nuot rauk a, ties iog
trūksta žodžių, kai pa
mač iau mok ykloje pa
puoštą Kalėdų eglę. Būtu
įdomu sužinoti, kas buvo
atsakingas už šitokį pasi
rinkimą ? Graudu žiūrė
ti, ar jums ne gėda?“, – po
paviešinta Plungės „Ryto“
pag rind in ės mok ykl os
eglutės nuotrauka rašė
viena portalo lankytoja.
Eglutė nuotraukoje iš
ties... kitokia. Kalėdinę
(gamtoje augusią) žalias
karę esame įpratę ma
tyti tankiomis šakomis,
skarotą, tvirtu kamienu,
kurią šventiniai žaisliu
kai ir lemputės tik paryš
kina ir paverčia išskirti
niu laukiamiausių metų
švenčių akcentu. Tačiau
„Ryto“ mokyklos eglutė
šakų tankumu pasigirti
negali. Priešingai, ji at
rodo neįprastai dėl retų
savo šakų, liaunumo, o
švent in iai pap uoš im ai,
rodos, dar labiau išryški
na medelio netobulumą.
Atrodytų, anokia čia pro
blema, juk svarbiausia
švenč ių lauk im e tikr ai
ne išo rin iai blizg uč iai.
Tačiau, vertinant socia
Nukelta į 5 psl.

