Derliaus šventės „Sūduvos kraitė 2017“ akcentas – Tautinis rūbas
Antradienis, 05 Rugsėjis 2017 21:12

Kasmet, kai vasarą pakeičia ruduo, nuotaiką praskaidrina tradiciškai Marijampolėje
vykstanti „Sūduvos kraitė“. Šiais metais šventė vyks spalio 7 dieną. Šventėje žadama
turtingos mugės,
gausybė apdovanojimų, daug atrakcijų, edukacinių užsiėmimų, geros
muzikos ir puikios nuotaikos. Tradicinis renginys, turtingas rudens derliaus gėrybių ir grožybių
muge, tapo ne tik žemdirbių, bendruomenių, marijampoliečių bet ir miesto svečių mėgstama ir
laukiama švente.
Šių metų šventė skirta Tautinio kostiumo metams. Tautiškas rūbas siejamas su etninio
tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiška bei etnografiniu regionų išskirtinumu. Siekiant
populiarinti tautinius rūbus, 2017-ieji metai paskelbti Tautinio kostiumo metais, vyks regionų
edukacinės programos, bus daug pramogų visai šeimai. Šventės metu vyks sūduvietiškas
prekymetis, bus pristatomos senosios lietuviškos tradicijos, kulinarinis paveldas, padėkota
žemdirbiams, kaimiškos produkcijos augintojams ir perdirbėjams.

Šiandien įvyko derliaus šventės darbo organizavimo grupės pasitarimas. Jo metu preliminariai
sudėliota programa, aptarti edukacinių užsiėmimų, mugės, seniūnijų, bendruomenių, įstaigų ir
organizacijų kiemelių, kurie šurmuliuos šventėje prisistatymai, pramogos, padėsiančios sukurti
gražią ir nuotaikingą šventę. Šventėje linksmins krašto meno kolektyvai ir Lietuvos atlikėjai.

Pasitarime dalyvavo darbo grupės vadovas Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas
Valančius, darbo grupės vadovo pavaduotojas vicemeras Povilas Isoda ir grupės nariai:
savivaldybės administracijos, seniūnų, įstaigų ir organizacijų atstovai.

Atsižvelgiant į šventės sumanymą kviečiame šventei etnografiškai pasipuošti, ateiti ir atvažiuoti
pasidabinus Tautinio kostiumo rūbais ar kitais akcentais – papuošalais, skaromis, šiaudinėmis
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skrybėlėmis ar kt.

Šventės organizatoriai kviečia ruoštis šventei bei teikti iniciatyvas ir pasiūlymus
renginiui el. paštu eugenijus.alesius@marijampole.lt.
Tradicinių amatų ir tautinės aprangos puoselėtojai, kulinarinio paveldo gamintojai, ūkininkai,
rudens gėrybių augintojai, bitininkai, žolininkai, gėlininkai, sodininkai bei kiti nagingi ir kūrybingi
meistrai norintys dalyvauti šventėje kviečiami registruotis iki rugsėjo 15 d. Marijampolės
savivaldybės administracijos Mokesčių administravimo skyriuje, tel. 8 (343) 90 023, arba el.
paštu prekyba@marijampole.lt.
Taigi kviečiame gausiai spalio 7 d. Marijampolėje susirinkti, o džiaugsmo „Sūduvos kraitė 2017“
žada visiems ir mažiems ir dideliems!

www.marijampolieciai.lt
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