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OHO šeimų turnyre pergalę šventė palangiškiai
Rasa GEDVILAITĖ

Jau tapo tradicija visiems šalies kryžiažodžiu mėgėjams Kretingoje susikauti
dėl geriausio jo titulo. Šeštadienį pirmq kartq organizuotas ne jau įprastas kry-
žiažodžių turnyras, 0 skirtas šeimoms. Komandas sudarė du šeimos nariai. 0
šio Šeimos metams paminėti skirto turnyro nugalėtojais tapo tėvas ir dukra iš
Palangos - Petras Paulauskas ir Ingrida Augustauskienė. Iš viso šeimų turnyre
dalyvavo 12porų.

Pergalę šventė Petras Paulauskas su dukra Ingrida Augustauskiene (vi-
duryje), kairėje - antros vietos laimėtojai Julija ir Jonas Paulauskai, tre-
čiqjq vietq užėmė Aušra Noreikienė su mama Ona Vilčiauskiene.

Pirmiausia kryžiažodžių Apie pačią pradžią, idėją, jog
mėgėjus pasveikino Pedagogų reikia Kretingoje organizuoti
švietimo centro, kuris kartu su kryžiažodžių sprendimų turny-
aktyviu visuomenininku Pranu rus, papasakojo jos autorius P.
Andriejaičiu ir organizuoja kry- Andriejaitis. Jam tokia mintis
žiažodžių sprendimo konkursą, šovusi nuvykus į Birštoną daly-
direktorė Adelė Mazeliauskienė vauti panašiame turnyre. Grįžęs
bei rajono mero pavaduoto- į namus šios minties nebepalei-
jas Vytautas Ročys. Pastarasis do ir netrukus jau buvo sukvies-
pasidžiaugė, jog būtent toks - ti pirmieji turnyro Kretingoje
kryžiažodžių turnyras, skirtas dalyviai. "Malonu, kad Peda-
šeimoms - pirmasis surengtas gogų švietimo centras palaikė
Kretingoje. "Vis galvojau, kokiai šį sumanymą ir mielai sutiko
gi sričiai priskirti kryžiažodžių organizuoti turnyrus Kretingo-
turnyrą - sportui? Bet galiausiai jeo Praėjo dveji metai ir mėnuo,
priėjau prie išvados, jog kryžia- Kretingoje susirinkome trečiąjį
žodžių sprendimai negali būti kartą. 0 kadangi šie metai pa-
priskirti niekam kitam, tik lais- skelbti Šeimos metais, nuspren-
valaikio praleidimo būdui. Daug dėme suteikti galimybę parung-
reikia žinių, kad įveiktum sudė- tyniauti ir šeimoms", - pasakojo
tingas užduotis. Visiems linkiu Pranas.
sėkrnės", - organizatoriams, vis Kryžiažodžių žurnalus lei-
sutelkiantiems aktyviausius kry- džiančios bendrovės generalinis
žiažodžių sprendėjus, dėkojo V.

Gintauto Maciaus nuotr. Ročys. (Nukelta i12 p.)Kryžiažodžių mėgėjų ir organizatorių susirinko gražus būrys.



(Atkelta iš 7 p.)

direktorius Linas Krapavickas
už aktyvų OHO turnyrų orga-
nizavimą atsiuntė padėkas P.
Andriejaičiui ir Gertrūdai Poš-
kienei, taip pat talkinančiai or-
ganizuojant.

Pedagogų švietimo centro
metodininkė Aurelija Iedenkie-
nė susirinkusiems priminė, jog
25 kryžiažodžiams įveikti skir-
tos dvi valandos, iš viso buvo
galima surinkti 107 taškus. Tam,
kad nekiltų jokių nesklandumų,
visus atidžiai stebėjo komisijos
nariai - A. [edenkienė, Gėnė
Benetienė, Eugenija Kedienė,
Angelė Paulauskienė, G. Poškie-
nė ir P.Andriejaitis.

Kad po dviejų įtemptų va-
landų dalyviai galėtų atsipūsti
ir atsipalaiduoti, belaukdami
rezultatų, juos užėmė J. Pabrė-
žos universitetinės gimnazijos
mokinės, kurias taip pat subū-
rė kryžiažodžiai. Jos gimnazi-
joje lanko kryžiažodžių būrelį,
kurį įkūrė aktyvi kryžiažodžių
sprendėja, mokytoja Aušra No-
reikienė. Karolina Valentonytė,
Gabrielė Obaitė, Domantė Grik-
pėdytė ir Karolina Šeputytė tur-
nyro dalyviams parengė smagią
programą.

Paklaustos, ko gi pačios dar
- vis nesiryžta dalyvauti turny-

ruose, mokinės patikino, jog
ateity galbūt ir pasiryš. Kol kiti
dalyviai sprendė kryžiažodžius,
jos taip pat išbandė savo jėgas.
"Aš mergaitėms pasakojau, kad
tokie turnyrai vyksta, kas ten
dalyvauja, tačiau šiemet turny-
re dalyvavo šeimos. Nors mes
taip pat galime vadintis šeima",
- šypsojosi mokytoja, pakvietu-
si bent akies krašteliu pažvelgti į
turnyro užduotis ir savo moki-
nes.

Suskaičiavus rezultatus pa-
aiškėjo ir "stipriausi protai".
Pirmąją vietą pirmajame OHO
šeimų turnyre užėmė tėvo ir
dukters duetas iš Palangos - P.
Paulauskas ir 1. Augustauskie-
nė. Kaip pripažino nugalėtojai,
jų tandemas buvo nepralenkia-
mas vien dėl to, kad įprastai tą,
ką pradeda tėtis, baigia dukra.

"Aš baigiu spręsti kryžiažodžius,
kuriuos tėtis pradeda. Kasdien
sprendžiame kryžiažodžius, 0 čia
pasiskirstėme, kam kokie lengviau
įveikiami. Turėjome vilties, kad
galbūt ir pasiseks", - neslėpė In-
grida. Pirmą kartą atvykę į tokį
turnyrą palangiškiai iš tiesų buvo
nepralenkiami, jie surinko 96 balus
iš 107 galimų. Abu pripažino, kad
norėdavo ir į anksčiau organizuo-
jamus turnyrus atvykti, bet vis kas
'nors sutrukdydavę.

Antrąją vietą iškovojo vydman-
tiškių Julijos ir Jono Paulauskų šei-
ma, 0 trečioji vieta atiteko moky-
tojai A. Noreikienei ir jos mamai
Onai Vilčiauskienei, atvykusiai iš
Silalės.
. Po apdovanojimų į namus nie-
'kas nesiskubino, vaišintasi skaniu
pyragu, dalintasi įspūdžiais.

Laikraščio "Švyturys" redakcija
trims geriausioms kretingiškių po-
roms padovanojo laikraščio prenu-
meratas.

Už aktyvų turny-
rų organizavimą
kryžiažodžių žur-
nalus leidžiančios
[monės direkto-
riaus pasirašytas
padėkas Pranui
Andriejaičiui ir
Gertrūdai Poškie-
nei iteik».viceme-
ras Vytautas Ro-
čys ir Pedagogų
švietimo centro
direktorė Adelė
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