Joninių švęsti – į egzotišką
Viduržemio jūros salą
Iš visų pusių Viduržemio jūros skalaujamoje, tūkstantametės istorijos palikimo bei
egzotinių gamtos grožybių kupinoje Maltoje lietuvių bendruomenė kartu su
kompanija „Tomas international“ bei Lietuvos garbės konsulu Maltoje Tony Zahra
visus tautiečius kviečia Jonines švęsti po atviru ir amžinai saulėtu šios nedidelės
salos dangumi.

Lietuvių Bendruomenės Maltoje vadovas
Tomas Mikalauskas. Asm. archyvo nuotr.
„Gyvenantiems svetur lietuviams Joninės įgyja didelę prasmę. Nuo šiol ir Maltoje
ši šventė bus puiki proga prisiminti savo šalies tradicijas, be to, visiems susitikti
ar susipažinti su bendruomenės naujokais. O turistai iš Lietuvos per tokią šventę
turės galimybę pakalbinti jau gerai Maltą pažįstančius tautiečius ir jos
nuotaikingą gyvenimą pamatyti iš arčiau“, – renginio idėją atskleidžia Maltos
Lietuvių Bendruomenės vadovas Tomas Mikalauskas.

Šventės dalyviai birželio 23 d. nuo 17 val. laukiami jaukiame Melihos miestelyje
prie vulkaninės Koralo lagūnos, dar vadinamos Dragonaros urvu. Regis, čia
kadaise olą prakirto meteoritas. Ovalus plyšys, kuriame telkšo smaragdinis
Viduržemio jūros vanduo, iš viršaus atrodo kaip akis ar prasivėrusi pakrantės
uolienų burna.

Mantas
Naruševičius. Asm.
archyvo nuotr.
Šią paslaptingą, nardytojų ypač pamėgtą vietovę renginio organizatoriai Joninių
šventei parinko neatsitiktinai. Tai – vienas iš daugybės Maltos gamtos stebuklų.
„Norime, kad ilgiausia metų diena būtų ypatinga ir čia gyvenantiems, ir čia tuo
metu pailsėti atvyksiantiems lietuviams. Pramogausime vaizdingoje Maltos
šiaurinio regiono aplinkoje. O pats vakarėlis puikiai įsilies į prie festivalių
įpratusios salos atmosferą“, – sako vienas renginio organizatorių Mantvydas
Naruševičius.
Anot jo, įėjimas į vakarėlį – nemokamas. Ant įspūdingo jūros kranto
susirinkusiuosius šokiams pagal elektroninės muzikos ritmus kurstys radijo stoties
„Zip FM“ didžėjus Vytautas Morkus – DJ Morkus („Curly Music“) bei talentingoji
house muzikos didžėjė Rugilė Jautakaitė – DJ Gilė, o liaudies papročius gaivins
folkloro ansamblis „Ratūta“. Vyks ir laužo šokiai, vainikų pynimo pamokos bei
žaismingi užsiėmimai vaikams.
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