Redaktoriaus žodis

Sveiki, mielieji!
Gruodžio pradžios rytą eidama į darbą miške mačiau žydinčią
žemuogę. Pamaniau, kaip ji – beraštė, bemokslė – sugeba prisitaikyti... Kas žino, o gal jai pavyks subrandinti ir antrą derlių?
O mes laukiame švenčių. Tiksliau sakant, jos mus užgrius netrukus, tačiau mintyse ne vienas iš mūsų retkarčiais jau būname
ten, kur kalnai savo baltas nugaras išstatę ir daugybė vingiuojančių
trasų juose, gal kiti save mato Wadi Rum dykumoje ar tarp spalvotų
Raudonosios jūros koralų. Viskas taip sava ir pažįstama, kaip ir
lietuviškame miške ar kaimo sodyboje prie laužo. Tokie nenuoramos
esame ir pasirenkame vietą ten, kur mums gera, įdomu, kur veda
E. Jakštienės nuotr.
nenumaldomas žmogiškas atrasti, pažinti, pajausti. Kaip ir šių metų
kelionių po Lietuvą konkursas, vedžiojęs visus ta pačia dingstimi. Šventė baigėsi. Jei ji būtų nuolat,
gal ir pabostų. Tačiau jaučiame, kad dvasiai reikia jos kasdien, kuomet su meile apglėbtume ne tik
save ir artimuosius, bet ir visą pasaulį. Juk viskas taip laikina šiame samsaros rate. Tai vis stipriau
kasmet jaučiame baigiantis metams.
Lai visus mus, mieli bičiuliai, visada lydi dvasios šventė, kad ir kur – tolimoje Meksikoje, Tian
Šanio kalnuose ar Dzūkijos mažame kaimelyje – būtume.
Tikimės malonaus buvimo kartu ir kitąmet. Dalinkitės keliavimo skoniu su kitais, prenumeruokite ir dovanokite pažinimo džiaugsmą savo draugams ir artimiesiems.
Ačiū, kad esate kartu.
Su meile
Ona

•
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Lietuviai pasaulyje

Didelių
galimybių
šalyje
Playa de Carmen kurorte

AUSTĖ ŠAULYTĖ

Lietuvaitę Ritą Gonzalez į Amerikos žemyną paviliojo meilė. Susituokusi
lietuvės ir meksikiečio pora savo šalimi pasirinko Meksiką. Beveik visada šilta,
aplink maloni atmosfera, daug šviežių vaisių ir daržovių. Ir daug galimybių
išsilavinusiam žmogui.
Kai kalbėjomės padedant šiuolaikinėms
komunikacijoms, Meksikoje buvo 11 valanda vakaro, Rita prie židinio gurkšnojo arbatą, sugrįžusi iš iškylos kalnuose, kur kartu su
lietuvaičiais palydėjo besibaigiančius metus, o
Lietuvoje tuo pat metu budo diena.
Aštuonių valandų laiko juosta, skirianti
Meksiką nuo Lietuvos, greitai ištirpo Ritos
kasdienybėje. Jau penkti metai Rita džiaugiasi
gyvenimu tolimoje šalyje už Atlanto. Be tiesioginio savo verslo, ji padeda Lietuvos garbės
konsului suburti tautiečius bent keletą kartų
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per metus. Meksikoje gyvena apie 40 lietuvių, tačiau lietuviškas šaknis (tėvai ar seneliai
lietuviai) iš viso turi apie 400 žmonių. Jauniausiai lietuvei – 23 metai, vyriausiai – apie
70 metų. Rita džiaugiasi, kad 2009 m. Meksikos lietuviams pavyko suorganizuoti šaunią
Lietuvos tūkstantmečio ir Nepriklausomybės
šventę, į kurią buvo pakviesta apie 30 įvairių
šalių ambasadorių. Jos metu buvo pristatyta
besikeičianti ir modernėjanti Lietuva – juk
turime kuo ir pasigirti.
Rita džiaugiasi gyvenimu Meksikoje, turi

Playa de Carmen kurortas prieš lietų

mylimą ir mylintį vyrą, abu pasinėrę į mėgstamą veiklą puikiai vienas kitą papildo. Rita
paprastai dieną pradeda nuo šviežių vaisių,
neatsisako ir meksikietiškos kavos – labai
kvapnios ir skanios – puodelio. Jei tik lieka
laiko, nuobodžiauti neleidžia gamta: kalnai,
paplūdimiai, ugnikalniai, kriokliai, parkai,
kaskados, piramidės...
Meksika – viena lankomiausių Amerikos žemyno šalių. Pagrindinės šalies pajamos
iš turizmo, naftos ir žemės ūkio. Per metus
nuimami du derliai. Didžiausios plantacijos
– avokadų ir kukurūzų. Vietiniai valgo daug
aitriųjų paprikų, žaliųjų citrinų, kas dieną
natūralius vaisius, pupeles, tortilijas. Meksikietiškas maistas riebus, ypač tradiciniai taco.
Yra nemažai ir nutukusių žmonių. Populiarios ir nebrangios jūrų gėrybės.
Krantus skalauja Karibų jūra, Ramusis
vandenynas ir Meksikos įlanka! Paplūdimių
ir kurortų daugybė įvairiausiam skoniui.
Meksikoje žiema trunka dvi savaites:
gruodžio paskutinę savaitę ir sausio pirmą savaitę. Dienos temperatūra – apie 15 laipsnių
šilumos, o naktį apie 0 laipsnių, tačiau būna
dienų, kai nukrenta net iki 6 laipsnių šalčio.
Karščiausia nuo vasario iki gegužės, saulėje
net 40 laipsnių. Geriausia keliauti nuo rugsėjo pabaigos, spalį, lapkritį ir nuo sausio vidurio iki gegužės pabaigos. O kurortuose ištisus
metus oro temperatūra apie 30–35 laipsnius.
Daugiausia lyja vasarą.

Su vyru Manueliu

TEQUILA
parduotuvė
Playa de Carmen
kurorte.
Virš 500 rūšių
skirtingų rūšių
tekilos

Šalies gyventojai ir jos vyro artimieji
– labai šilti ir svetingi, ją priėmė su meile ir
iki šiol yra tokie pat mieli ir paslaugūs. Nepažįstamoje šalyje Rita išmoko būti budri ir
greitai prisitaikyti prie naujų situacijų. Lietuvoje gyvena 3 mln. žmonių, o Meksikos
miestai, turintys 3 mln. gyventojų, laikomi
provincija. Tad ypač nelengva vairuoti sostinėje, kur šeima gyvena.
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Akapulka

Krokodilų rezervuaras. Čia jų apie 250
Tulum – pakeliui į kurortinę
vietovę

Janitzio sala –
meksikietiškoji Venecija

Atrakcijos prie krioklio

Meksike, kuriame 22 mln. gyventojų, eismas be galo sudėtingas. „Labai daug vienos
krypties juostų, važiuoji į priekį vienu keliu, o
kaip sugrįžti atgal – tenka pasukti galvą. Randi kitą kelią, o ten arba užtverta, arba tiesiai
eina metro linija, arba koks mitingas...“, – dalijasi savo patirtimi Rita.
Tačiau lietuvaitės, drąsios, veržlios, siekiančios karjeros, visada randa išeitį iš bet
54

KELIONĖS ir pramogos 2011/12

kokios situacijos, o štai meksikietės labiau mėgsta būti namuose, nemažai jų
net nesiryžta keliauti į užsienį. Actekų
šalies merginos, skirtingai nuo lietuvaičių, daug dažosi. Ritos jau nebestebina,
kaip metro važiuojanti moteris išsisuka
plaukų suktukus, kedena plaukus ir čia
pat purškiasi laku. Tačiau, skirtingai
nuo lietuvaičių, meksikietės aukštakulnius dėvi tik prie elegantiško kostiumėlio,
eidamos į darbą arba vakarui. Vaikinai mėgsta sportinę aprangą, tačiau visada susišukavę,
dauguma šukuosenas formuoja su želė. Neteko girdėti, kad jaunos poros, kaip įprasta tapo
Lietuvoje, gyventų susimetę, nors draugauja
ir 7 metus, tačiau nakčiai kiekvienas grįžta į
savo namus. Nusprendę kurti šeimą, susituokia, tik po to palieka tėvų namus.

Dirbame nuo 1992 m.

TIMESHARE –
ilgalaikė atostogų
nuosavybė – jau
Lietuvoje

Karibų kruiziniai laivai

Meksikoje tėvai, ypač motina, labai gerbiami. Nors šalyje
svarbiausius postus užima vyrai, tačiau valdžioje yra ir moterų. Vargingos šeimos iki šiol gimdo po 10 vaikų ir gyvena iš
valstybės skiriamų pašalpų. Jiems tai apsimoka, nes neturint
išsilavinimo neįmanoma rasti darbo. Pasiturinčios šeimos augina maždaug po tris vaikus. Girtuoklystė – labai retas reiškinys.
Ritą žavi vienos didžiausių pasaulio valstybių gamtos bei
kultūros objektai, žmonės. Pagal išsilavinimą sociologė, mokanti bent penkias užsienio kalbas (anglų, rusų, vokiečių, ispanų, italų), ėmėsi širdžiai mielo turizmo verslo. Iš pradžių
daug keliavo po šalį, daug skaitė, studijavo istoriją, lankė turizmo kursus ir tada įkūrė turizmo agentūrą, kad galėtų parodyti savo tautiečiams šią tolimą šalį, supažindinti su tradiciniu
meksikiečių gyvenimu, gastronomija, pramogomis, kurortais
ir kitomis grožybėmis.
Rita rekomenduoja aplankyti actekų ir majų piramides,
krioklius, ugnikalnius, natūralius gamtos parkus, paplūdimius, salas, paragauti meksikietiškų valgių, gėrimų, pasiklausyti garsiųjų Mariachi muzikantų. „Organizuoju privačias
ekskursijas pagal žmonių pageidavimus, pomėgius ir biudžetą. Kiekvienai grupei rekomenduoju kažką specialaus pagal
jų interesus, aplankyti netradicines vietoves, kurių paprastai
kitos turizmo agentūros nesiūlo ir net nežino. Vieniems reikia
maisto turgaus, kitiems restoranų ar gatvės kioskų, dar kitiems
gamtos ar kultūros. Randame atsakymus į visus klausimus“,
– džiaugiasi savo darbu lietuvaitė.
Labai daug Meksikos vietovių įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. O kiek istorijos, mitų ir legendų... Tačiau
Ritą ypač stebina laukinės gamtos įvairovė ir grožis.

Pasirinkite

atostogų būstą bet kurioje
pasaulio vietoje ir ilsėkitės
ten kasmet!

Dabar –

tinkamiausias laikas
ruoštis atostogoms!

S :

www.travelandleisure.lt
Tel. +370 5 232 8838
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Tulos Atlantes piramidės

Paricutin – iš po lavos akmenų kyšo tik arka
Iguana Cozumel saloje

Štai penkios turistų nenutrintos
vietos, kurias Rita kviečia aplankyti
Meksikoje:
1. Cozumel sala, kerinti gamtos bei vandens
grožiu, natūralus krokodilų rezervuaras.
2. Uruapan nacionalinis parkas – tūkstantmečiais neliesta gamta.
3. Paricutin vulkanvietė, kur daugiau nei
prieš 50 metų išsiveržusi lava užliejo gyvenvietę, o iš po sustingusios lavos akmenų kyšo
išlikęs tik bažnyčios bokštas... Iki tos vietos
važiuojama pro vietinės genties Nahuatl kaimą, kur žmonės iki šių dienų kalba nahuatl
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kalba, moterys rengiasi įvairiaspalviais drabužiais, pinasi kasas, rišasi kaspinus... Kas
išdrįs užkopti iki ugnikalnio kraterio? Sunku, kojos iki kulniukų klimpsta į vulkaninę
žemę. Vis dėlto yra lietuvių, kurie užkopė iki
viršaus.
4. Natūralus nuolat burbuliuojantis sieros
ežeras (Azufres), kur iš žemės veržiasi geizeriai, natūralūs garai; Temaskalio pirtys iš geizerio garų.
5. Netradiciniai kurortai bei salos.
Sudomino kelionės į Meksiką? Parašykite
Ritai el. paštu mexitour@gmail.com.

