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TIK SKAIČIAI

Trakų rajono civilinės metrikacijos 
duomenimis, 2019 m. nuo birželio 
27 iki liepos 3 dienos gimė 10 vai-
kučių –   3 mergaitės ir 7 berniukai. 

Mirė 10 žmonių. Susituokė 12 porų ir 
4 poros nutraukė santuoką.

75-ieji leidimo metai

Dėmesio „Galvė“ skaitytojai!

Fontanas Trakuose?

Paroda Trakų salos pilyje

„Trakų triatlonas“ liepos 7 d.

PRENUMERATA 2019 M.

1 mėn. - 4 EUR
3 mėn. - 12,50 EUR

6 mėn. - 25 EUR

Vytauto  g. 22, Trakai
tel. (8 648) 38292

ŠIANDIEN SKAITYKITEKylanti akordeono žvaigždė iš Paluknio

Apie rajono privilegijuotuosius

Viktorija Steniulytė

Paluknyje gimusi ir augusi 
dvidešimtmetė Patricija Ma-
kutonovič – kylanti akordeono 
žvaigždė. Mergina ne tik du 
kartus apdovanota Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės padėkos 
raštu už muzikinius nuopelnus, 
bet ir prizinių vietų laimėtoja 
tarptautiniuose konkursuose 
Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Ita-
lijoje. Su Patricija kalbamės apie 
studijas Lietuvos Muzikos ir Tea-
tro Akademijoje (LMTA), muziką 
ir akordeono kultūrą Lietuvoje.

Patricija, kada pradėjai domėtis 
muzika? 

Domėtis muzika ir groti pra-
dėjau būdama 7 metų. Dabar 
studijuoju Lietuvos Muzikos ir 
Teatro Akademijoje (LMTA) atli-
kimo meną, akordeoną. Šiemet 
baigiu 2 kursą.

Kas lėmė pasirinkimą studijuoti 
LMTA? 

Manau, kad čia dirba tikri 

muzikos profesionalai. Vienas jų 
− mano specialybės dėstytojas, 
LMTA akordeono katedros vedė-
jas Raimondas Sviackevičius. Jis 
man yra didžiausias autoritetas 
ir įkvėpėjas. Tai, ką jis padarė/
pasiekė akordeono kultūroje 
Lietuvoje, yra tikrai įspūdinga. 
Jis ne tik groja koncertuose, 
festivaliuose, dėsto LMTA, nuo 
2008 metų jis – tarptautinių 
akordeono festivalių Vilniuje ir 
Palangoje meno vadovas. 

Kodėl pasirinkai groti akordeo-
nu? 

Tai – iš tikrųjų unikalus ins-
trumentas. Visada juo žavėjausi, 
bet studijuojant Vilniaus Tal-
lat-Kelpšos konservatorijoje, 
po truputį atradau, pažinau šio 
instrumento galimybes bei sa-
vybes, taip ir „užsikabinau“.

Kokios muzikos klausaisi laisva-
laikiu?

Laisvalaikiu klausausi įvai-
rios muzikos: 

Nukelta į 3 p.
Akimirka Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos kiemelyje, 

2017 metai.

Mieli mano tautiečiai, nors jau atėjo liepa, kai reikia džiaugtis vasara ir jos teikiamais malonumais, 
tačiau ant savo širdies jaučiu kažkokį sunkumą, kurį sukūrė mūsų rajono valdžiažmogiai. Jie eilinį kartą 
norėjo prasukti dar vieną aferą mūsų visų sąskaita. Jau tampa tradicija, kad kiekvieną mėnesį įvyksta 
Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis, po kurio pasijuntu dvejopai: verk arba žvenk. Šį kartą – apie 
vieną mano dėmesį patraukusį epizodą.

Mokyklų vadovai nesikuklina
Birželio mėnesio susiren-

kančiai rajono tarybai, Trakų 
pradinės mokyklos direktorė 
Algė Vladzė Gumbaragienė, 
gimusi 1949 m., pateikė prašy-
mą atleisti ją iš darbo. Iš karto 
užbėgdamas įvykiams už akių 
paaiškinu, kad ji prijaučia Lietu-
vos liberalų sąjūdžio (liberalai) 
partijai ir net kartu dalyvavo 
savivaldybių tarybų rinkimuose. 
Tokį patį prašymą atleisti iš dar-
bo pateikė ir Lentvario Henriko 
Senkevičiaus gimnazijos direk-
torius Francišek Žeromskij, kuris 
taip pat yra 1949 m. gimimo ir 
koks netikėtas sutapimas – jis 
yra kandidatavęs savivaldybės 
tarybos rinkimuose su Lietuvos 
lenkų sąjungos rinkimų akcija 
(lenkai). Viskas šioje istorijoje, 
kurioje atleidžiami du ugdymo 
įstaigų direktoriai, atrodytų ne-
kaltai, jeigu šių pensininkų at-
leidimo prašymuose neatsispin-
dėtų įspūdingi skaičiai – abu jie 
kaip susitarę užsiprašė nei daug, 
nei mažai, 
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