
1 
 

 
 

2019 liepos 19-21 d. Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre įvyko  21-mas Tarptautinis 
soroptimistinis Konventas.  
Konvente  dalyvavo daugiau kaip 900 soroptimisčių. Daugiausiai jų atvyko iš Jungtinės 
Karalystės (110), Australijos (101), Japonijos (98), Malaizijos (83), JAV (57), Vokietijos (44), 
Singapūro (31), Filipinų (27), Pietų Korėjos  (30), Taivano (36), Niderlandų (26), kitas šalis 
atstovavo mažiau dalyvių: Kanadą  -11, Gaum - 2, Maksiką -1, Venesuelą - 1, Austriją - 5, 
Belgiją - 5, Daniją - 6, Suomiją - 2, Prancūziją - 3, Ganą - 4, Islandiją - 10, Italiją - 11, Dramblio 
kaulo krantą - 5, Keniją - 17, Liechtenšteiną - 2, Liuksenburgą - 1, Malį - 5, Maroką - 4, 
Norvegiją - 6, Lenkiją - 2, Portugaliją - 1, Rusijos Federaciją - 1, Ispaniją -4, Švediją - 13, 
Šveicariją - 4, Tunią - 3, Turkiją - 6, Barbadosą - 1, Indiją - 1, Airiją - 8, Maltą -1, Nigeriją - 14, 
Pietų Afrikos respubliką - 14, Šri Lanką - 3, Trinidado ir Tobago respubliką - 6, Kambodžą - 1, 
Fidžio respubliką- 16, Honkongą - 1, Indoneziją - 3, Naująją Zelandiją - 18, Papua Naująją 
Gvinėją - 5, Tailandą – 14. Mūsų kaimynės iš Latvijos ir Estijos Konvente nedalyvavo. Lietuvą 
atstovavome  sesės iš Vilniaus Senamiesčio ir Kauno klubų: Violeta Žalgevičienė (Sąjungos 
prezidentė), Janina Guobienė, Genovaitė Snukiškytė, Asta Balčiūnaitienė ir Virginija 
Bukelskienė. 

 

 

Konvento atidarymo 
ceremoniją pradėjo 
Jos Didenybė Seri 
Paduka Baginda – 
Malaizijos karalienė, 
karaliaus sultono 
Abdullah Sultanas 
Ahmadas Shahas 
žmona. 
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Jos sutikimui buvo sudarytas šalių-dalyvių vėliavų koridorius. Konvente dalyvavusių sąjungų 
prezidentėms buvo siūloma dėvėti savo šalies nacionalinius drabužius. Todėl karalienės sutikimo 
vėliavų koridorius buvo ypatingai įspūdingas. Jos Didenybei Seri Paduka Baginda – Malaizijos 

karalienei stebint, visų šalių prezidentės nešė savo šalies vėliavas ir, pagal protokolą, 
nusilenkdavo karalienei. 

 
Lietuvių tauriniai drabužiai visiems labai patiko, daugelis norėjo kartu nusifotografuoti. 
 

 
 
 
 
 
 

Lietuvos soroptimisčių 
sąjungos prezidentė Violeta 
Žalgevičienė su būsimąja 
Europos Federacijos 
prezidente Anna 
Wszelaczynska iš Krokuvos 
(Lenkija). 
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Konvento programa buvo įdomi. Soroptimistėms aktualius pranešimus skaitė SI Tarptautinė 
prezidentė Mariet Verhoef-Cohen, SIA prezidentė Elizabeth di Geronimo Annicchiarico, kitų 
šalių Soroptimisčių sąjungų prezidentės, įvairių sričių mokslininkai. Seminarai buvo gerai 
organizuoti, temos labai aktualios ir bendražmogiškos viso pasaulio piliečiams. Konvente buvo 
nagrinėjamos vandens ir maisto, prekybos žmonėmis, sveikatos apsaugos, klimato kaitos, 
inovacijų ir kitos problemos. 
 
Viso renginio metu patalpas puošė šalių vėliavos, kai kurių šalių dalyvės, ypatingai atvykusios iš 
Afrikos, buvo pasipuošusios ryškiais nacionalinio kolorito drabužiais. 
 

 

Su soroptimistėmis iš 
Kenijos. Iš kairės trečia  -
Janina Guobienė, septinta 
- Asta Balčiūnaitienė, iš 
dešinės pirma - Violeta 
Žalgevičienė. 
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Lietuvos sąjungos soroptimisčių delegacija (iš kairės: Janina Guobienė, Genovaitė Snukiškytė, 
Asta Balčiūnaitienė, Virginija Bukelskienė, Violeta Žalgevičienė) prie Lietuvos vėliavos. 
 

  
Lietuvos delegecija seminaro “Vanduo ir maistas” metu. Priekyje Violeta Žalgevičienė, už jos 
Virginija Bukelskienė, Janina Guobienė, Asta Balčiūnaitienė, Genovaitė Snukiškytė. 

 
Konvento akimirka. 
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Kavos pertraukėlė. 
 
 
Įdomi buvo ir socialinė programa. Vakarėliuose susipažinome ne tik su kitų šalių 
soroptimistėmis, bet ir pamatėme kitų šalių pasiraodymus, paragavome vietinių nacionalinių 
patiekalų. 
 

 
Draugystės vakaras (friendship night): iš kairės sėdi Genovaitė Snukiškytė, Janina Guobienė, 
Virginija Bukelskienė. Iš kairės stove Violeta Žalgevičienė, Jacke Paling iš Jungtinės Karalystės 
Slough Windsor ir Machenhead soroptimisčių klubo ir Asta Balčiūnaitienė. 
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Lietuvos delegacija prieš iškilmingus pietus (Gala dinner). Iš kairės: Asta Balčiūnaitienė, Violeta 
Žalgevičienė, Genovaitė Snukiškytė, Janina Guobienė, Virginija Bukelskienė 

 

 
Vaizdas iš iškilmingų pietų (Gala dinner). 

 

21-masis Tarptautinis Soroptimisčių Konventas vyko Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre, 
moderniame mieste ir svarbiausiame šalies ekonominiame centre. Mieste gyvena 7,6 mln. 
gyventojų. Mūsų delegaciją stebino gigantiško miesto šurmulys, dangoraižiai, Petronas Twin 
Towers bokštai-dvyniai, kurie šiuo metu yra aukščiausi dvyniai pasaulyje (451,9 m), greta 
esantys kiniško stiliaus namai, šventyklos, mečetės, didžiausias pasaulyje atviras paukščių parkas 
ir daugybė kitų šaliai būdingų pastatų. 
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Viešnagė Singapūre 
Su naujomis pažintimis ir gerais įspūdžiais iš Kvala Lumpūro mūsų šalies delegacija išvyko į 
Singapūro Respubliką. Tai miestas – valstybė.  Beveik visą valstybės plotą užima Singapūro 
miestas, kuriame gyvena 5,75 mln. žmonių. Singapūras įsikūręs salose netoli Malaizijos, prie pat 
pusiaujo, todėl visus metus vyrauja karštas ir drėgnas klimatas, o dienos ir nakties ilgumas beveik 
visada yra vienodas (apie 12 valandų).  

Čia mus stebino ne tik architektūra - DNR tiltas, mokslo centras, bet ir nuostabus parkas “BY the 
Bay”, Botanikos sodas su daugybe įvairiausių gėlių, paslėptos džiunglės su didžiausiu pasaulyje 
dirbtiniu kriokliu (35 m.), Sidabrinis sodas su “gyvais” dangoraižiais, kuriuose sutemus vyksta 
spektaklis, kai įvairiomis spalvomis pagal populiarią muziką “šoka” šviesos, autentiškas Kinų 
kvartalas. 

 

Konventą visas dienas filmavo 
Malaizijos televizija, apie jį 
informacija buvo skelbiama ant 
miesto pastatų fasadų (tekstas 
rausvame fone).  
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DNR tiltas, mokslo centras (dešinėje) ir neapsakomo dydžio statiniai. 

 
Parke “By the Bay” spektaklio, kai įvairiomis spalvomis pagal populiarią muziką “šoka” šviesos, 
vaizdas. 
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Paslėptose džiunglėse esantis didžiausias pasaulyje dirbtinis krioklys (35 m.) ir Botanikos sode 
eksponuojami įvairūs augalai. 
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Botanikos sode eksponuojami įvairūs augalai 
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Autentiškas kinų kvartalas. 

 

 

Viešnagė Indonezijoje, Bintan saloje 
 
Indonezija, kurią sudaro 17-18 tūkst. salų (apie 6000 yra gyvenamos), pagal gyventojų skaičių 
yra ketvirta pasaulyje. Indonezijoje, net 87 % tikinčiųjų yra musulmonai sunitai, todėl mus 
palaipsniui nustojo stebinti moterų ir mergaičių nešiojamos tradicinės islamiškos skaros. Bet 
labai stebino saloje matytos skurdžios kavinės ir parduotuvės, tačiau mieli ir visuomet 
besišypsantys žmonės. 

Kelionės metu mums teko paragauti ne tik įdomių valgių, bet ir egzotiškų vaisių. Vienas 
įspūdingiausių – buvo durinas (Durijus). Jis yra labai brangus, nes vaisiai subrandinami tik kartą 
metuose. Kai mes lankėmės saloje, buvo kaip tik jų subrendimo laikas. Vaisiaus aromatas 
primena neplautų kojinių kvapą, todėl yra sakoma, kad jam abejingų nėra - vieni jo nekenčia, kiti 
dievina. Nors vaisiaus kvapas ir specifinis, tačiau kremiškos tekstūros jo skonis yra dieviškas – 
saldžiarūgštis, primena migdolus. Be šio vaisiaus mes dar mėgavomės rožiniais kalnų oboliais, 
geltonaisiais mangais, drakono vaisiais, rambutanais, kokosais ir vaisių karaliene vadinamais 
mangustanais. 

Salos poilsiavietėje žmonių beveik nebuvo, todėl jautėmės puikiai, mėgavomės patarnaujančio 
personalo dėmesiu, masažais ir labai sūriu bei šiltu Pietų Kinijos jūros vandeniu. 
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Vaisių karaliaus duriano medis ir jo vaisiai Bintan saloje. 

 

Skurdi pakelės parduotuvė-kavinė, kurioje pardavinėjami durijano vaisiai. 
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Bintan saloje esančio viešbučio Trikora Beach Club and Resort restoranas. Viešbučio savininkas 
– Markas iš Šveicarijos. 

 

Bintan saloje esantis viešbutis Trikora Beach Club and Resort. Čia mes gyvenome. 
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.  

Trikora Beach Club and Resort viešbutis įsikūręs šalia vietinio kaimo. Nuotraukoje matyti vietinė 
parduotuvė ir mečetė. 

 

Vietinio kaimo mokykla. 
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Vaizdas nuo Pietų Kinijos jūros į viešbutį Trikora Beach Club and Resort. 

 

 


