Lina BACEVIČIŪTĖ
Rugsėjo 22 dienos pietūs buvo
visiškai kitokie nei įprasta –
karinių tinklų ir „komufliažo“
raštų fone Šakių verslininkas
Arūnas Danielius pirmuosius
svečius šašlykais vaišino naujai
įrengtoje banketinėje salėje
„bačkoje“.

„Kokioje „bačkoje“ ir išvis kokia
dar banketinė salė joje?“-tikriausiai kyla pirmieji klausimai. Ogi
pasirodo, sumanusis verslininkas A. Danielius dar prieš gerą
dešimtmetį buvusiame Girėnų
kolūkyje pamatė maždaug 75
kubinių metrų tūrio, 9 metrų ilgio kuro rezervuarą. Jį, jau pats
nebeprisimena, pirko ar gavo už
pajus. Jau tuomet pirkdamas
verslininkas audė mintis apie
kažką originalaus, neturinčio
analogo visame rajone. „Tačiau
iki šių metų balandžio mėnesio
joje buvo talpinamos malkos.
Turėjau pirmiau užbaigti „Bičnamio“ darbus, kad galėčiau imtis šios savo idėjos“, – tarsi teisindamasis kalba A. Danielius.
Pirmas ir bene sunkiausias darbas buvo įlipus per liuką išsemti
seną kurą, kurio „bačkoje“ buvo
dar beveik 200 litrų. Po to buvo
išpjautos durų angos, lietlempe
išdeginti kuro likučiai, kad nesijaustų kvapo. „Ir pats dirbau, ir
pagalbininkų turėjau, ir su menininkais konsultavausi“,-pasakoja verslininkas. Įdėtas darbas
akivaizdus – sako, bus pats save
turbūt pranokęs. Vos atidarius
duris patenkama tiesiai į salę,
kurioje medinės, kriūkiečio meistro gamintos grindys, mediniai
stalai ant senų tepalo statinių,
minkšti suolai, o galinėje patalpoje... net dvi lovos labiausiai
pavargusiems. Todėl A. Danielius juokauja, kad tai daugiafunkcinė salė, kurioje galima surengti ir furšetą, išnešus stalus
organizuoti šokius, o jei kam
galva netyčia pasidarytų sunki –
ir prigulti. Paklaustas, kiek kainavo ši originali banketinė salė,
jis teigė, kad tai buvusi ne itin
didelė verslo investicija – apie 20
tūkst. litų. „Jokio projekto tokiam dalykui nereikia, tai nėra
statinys. Tik darbo ir idėjų. Visas
pagrindines
dekoracijas
pirkau parduotuvėje „Armija civiliams“, - džiugesio nauja pramoga neslėpdamas pasakoja A.
Danielius. Kad nepatingėta susikurti tikrai išskirtinę atmosferą galbūt ateityje net teminiams vakarėliams, bernvaka-

Militaristinis balius „bačkoje“

Iš išorės buvęs degalų rezervuaras atrodo kaip
užmaskuota slėptuvė...

...o viduje – kaip pasilinksminti kviečianti
originali banketinė salė.

riams ar mergvakariams tinkančioje salėje, akivaizdu. Amerikietiškuose šalmuose įsuktos
lemputės atstoja šviestuvus, karinės gertuvės – žvakides, aplinkui vien „komufliažiniai“ Lolitos
Rugytės kurti raštai sudaro įspūdį, kad esi bunkeryje arba gal
net kokiame nors povandeniniame laive. Kaip tiksliai pavadins
šį savo kūrinį, A. Danielius sako
dar nežinąs. „Kol kas bus banketinė „bačkoje“, o laikui bėgant
gal patys klientai sugalvos, kaip
jį pavadinti“,-viliasi verslininkas.
Jis nerimsta – galvoje kirba mintis kada nors šią salę dar padaryti mobilią, kad būtų galima
kilnoti pagal kliento poreikius.
Tačiau kol kas A. Danielius sakė
lauksiąs pirmųjų svečių ir jų įspūdžių, nes tik nedaugelis žinojo apie šią jo idėją. Salėje telpa
maždaug 24 žmonės, nors pasispaudus tilptų ir daugiau. Puota
analogų rajone neturinčioje banketinėje salėje žmogui kainuos
20 litų, o mėgstantiems pirtį, dešimčia litų daugiau.
„Ar dar turite kokių nors idėjų
ateičiai, ar jau aprimsite?“,klausiu išvažiuodama. „Visada
jų turiu. Tik gaila, kad tos idėjos
ne visada proporcingos piniginės
storiui“, - šmaikštauja A. Danielius atsisveikindamas.

