Leidžiamas nuo 1995 m.

Likimo draugas
Didvyžių socialinės globos namų laikraštis 2013 m.
Spalis Nr. 167

S P A L I S
10-01 Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena; Pasaulinė vegetarų
Pr
7 14
diena; Pasaulinė muzikos diena
10-02 Angelų sargų arba Policijos diena
A 1 8 15
10-03 Tarptautinė Veltinio diena
T 2 9 16
10-04 Pasaulinė gyvūnijos diena, šv. Pranciškus
10-05 Tarptautinė mokytojų diena; Kūno kultūros ir sporto diena
K 3 10 17
10-07 Diena už orų darbą; Pasaulinė architektūros diena
Pn 4 11 18
10-09 Pasaulinė pašto diena
10-10 Vietos savivaldos diena; Pasaulinė psichinės sveikatos
Š 5 12 19
diena; Pasaulinė regėjimo diena
10-11 Pasaulinė paliatyviosios pagalbos diena
S 6 13 20
10-12 Pasaulinė organų donorystės diena
10-13 Pasaulinė kostiumų diena
10-14 Pasaulinė standartizacijos diena; Karaliaus Mindaugo vardo diena
10-15 Pasaulinė baltosios lazdelės diena; Šv. Teresė
10-16 Pasaulinė maisto diena; Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena; Boso diena
10-17 Tarptautinė kredito unijų diena; Tarptautinė kovos su skurdu diena
10-20 Pasaulinė statistikos diena
10-24 Jungtinių tautų organizacijos diena; Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena
10-25 Konstitucijos diena
10-27 Lietuvos saugumo darbuotojų diena; Vytauto Didžiojo mirties diena;
10-28 Simajudas, Vėlių paminėklai
10-29 Pasaulinė žvynelinės diena
10-31 Helovinas (Halloween)
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DĖMESIO!!! P R I M I N I M A S

Spalio paskutinįjį sekmadienį ketvirtą valandą ryto laikrodžio rodyklė sukama
vieną valandą atgal, taip įvedamas žiemos laikas.
Konkursas „Aš atsakingas, nes čia mano namai“
Primename, kad 2013 metais globos namuose vyksta konkursas. Pagrindinė konkurso tema – „Aš
atsakingas, nes čia mano namai“. Jūs, mieli gyventojai, turite skatinti bei rodyti, kokiomis priemonėmis galite
prisidėti prie jus supančios gyvenamos aplinkos švaros, kokie gali būti darbai ir pan. Galite sukurti kūrinį, kurio
žanrą pasirinkite patys – tai gali būti: eilėraštis, daina, atvirukas, paveikslas, plakatas, nuotrauka, vaidybinis
etiudas, šūkis, keramikos darbas, skulptūra, ir pan. Vienu žodžiu, Jūs turite pasirodyti naudingas ne tik savo
artimiesiems, draugams bet ir visuomenei.
Pastaba. Kolektyviniai darbai taip pat priimami. Darbus nešti į globos namų biblioteką iki šių metų
gruodžio 10 d.
Konkurso „Aš atsakingas, nes čia mano namai“ nugalėtojai
bus paskelbti ir apdovanoti 2014 m. sausio mėnesį.
Laikraščio „Likimo draugas“ redaktorės Dana ir Edita
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Pasaulinė paliatyviosios
pagalbos diena
Minima: 2013.10.11
Paliatyviosios pagalbos tikslas –
padėti žmogui lengviau kęsti
nepagydomos
ligos
skausmus.
Visomis priemonėmis stengiamasi
ne pratęsti gyvenimą, o palengvinti
likusias gyventi dienas, kai žinoma,
kad ligos nebeįmanoma išgydyti.
Morfijumi,
nervų
blokadomis
malšinamas skausmas, pykinimas,
kiti nemalonūs pojūčiai.
Šiuo atveju gydytojai turi ne gydyti,
o padėti ligoniui susitaikyti su
mintimi, kad artėja mirtis, pamėginti
prieš jai ateinant pasidžiaugti likusiu
gyvenimu.
Paliatyvioji pagalba teikiama ir
sergančiojo šeimai, kuriai reikia
išmokti įveikti netektį.
Iš tiesų sergantys nepagydoma liga
pradeda labiau vertinti gyvenimą nei
kiti žmonės, nes jie gyvena šia diena,
vertina
kiekvieną
akimirką,
kiekvienoje smulkmenoje pastebi
grožį, jautriau užuodžia kvapus. Iš jų
vertėtų
pasimokyti
kasdien
skubantiems ir besiskundžiantiems
gyvenimu žmonėms.
2005 m. Pasaulio paliatyviosios
pagalbos asociacija paskelbė spalio
11-ąją
Pasaulio
paliatyviosios
pagalbos diena. Šia diena siekiama
atkreipti valstybių vyriausybių ir
visuomenės dėmesį.
Pirmoji paliatyviosios pagalbos
ligoninė buvo įkurta 1965 metais
Londone. Europos paliatyviosios
pagalbos asociacija kas dveji metai
organizuoja mokslines konferencijas,
podiplomines studijas, kvalifikacijos
kursus.
Beveik
visuose
universitetuose vyksta paliatyviosios
medicinos studijos.
2007 metais tuometinis Lietuvos
sveikatos
apsaugos
ministras
R.Turčinskas išleido įsakymą dėl
paliatyviosios pagalbos paslaugų
teikimo

S p a l i o mėnesio renginiai
4 d. 11 val. globos namų koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios.
8 d. 14 val. salėje vyks Visuotinis gyventojų susirinkimas, kurio
metu bus pristatyta III ketvirčio globos namų gyventojų tarybos
veikla bei bus rodomos skaidrės apie Lietuvos įžymiąsias vietas
10 d. 14 val. salėje vyks renginys „Aš esu“, skirtas Psichikos
dienai paminėti
15 d. 14 val. salėje vyks renginys „Aš myliu Lietuvą - savo
namus“, kurio metu eksponuosime piešinius, skirtus Lietuvai ir
globos namams. Vyks mini viktorina. Žaisime liaudiškus
žaidimus bei dainuosime liaudiškas dainas.
23 d. 14 val. bibliotekoje vyks Meninio skaitymo konkursas,
kurio metu riksime geriausią skaitovą.
25 d. 14 val. globos namų valgykloje vyks gimtadienių šventė.
Gimtadienio proga bus sveikinami visi spalio mėnesį gimusieji
globos namų gyventojai.
29 d. 14 val. salėje vyks renginys „Šok su darbuotoju“, kurio
metu rinksime geriausiai šokančią porą.
30 d. 11 val. kampelyje vyks renginys „Spalvų paletė“, kurio
metu piešime ir demonstruosime piešinius rudenio tematika.
31 d. 13:45 val. Didvyžių globos namų kapinėse vyks minėjimas,
skirtas mirusiųjų dienai paminėti
 Mėnesio eigoje globos namų salėje bus rodomi filmai;
 Mėnesio eigoje tvarkysime globos namų aplinką;
 Mėnesio eigoje penktadieniais vyks šokiai;
 Mėnesio eigoje bus organizuojama išvyka į Kybartuose
esančią draugiją „Gyvybės jėga“.
Už spalio mėnesio renginius atsakingos socialinės darbuotojos:
Sonata Dambrauskaitė ir Birutė Kauspėdaitė

Medžio tyla
Rudens vėsa, apglėbusi šakas, kuždėjo medžiui.
Teks nusirengti tau, juk apdaras nepatinka gruodžiui.
Sužvarbusias šakas tau gnaibys šaltis,
Galiausiai jas užklos iškritęs sniegas baltas.
Medis tylėjo, rudens vėsa jau šimtą metų tai kartojo.
Ne kartą bandė laužti vėjas, šakose viesulas šėliojo.
Stipriai stipriai šaknim į žemę laikos įsikibęs,
Nebijo jis vėsos, rudens, žiemos galybės.
Vėsa juk laikina, galiausiai saulės spinduliai praryja.
Ji to nežino – nematė kaip gamta atgyja.
Koks jis didingas tampa žalias, save namais paverčia paukščiams.
Suteikia užvėją ir prieglobstį, kurie pabūgsta aukščio.
Medžio tyla pasako daug daugiau nei jis kalbėtų.
Ir gimtų upė dar viena, jei verkti jis galėtų.
Šimtus istorijų pasektų, kiek laike regėjo.
Medis tylus, greta savus daigus pasėjo.
SPĮ užimtumo specialistė DANGUOLĖ DEREŠKIENĖ
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R a n k d a r b i ų užimtumo nauda

Paliatyvioji medicina. Kas tai?

Rankdarbių veiklos nauda, aš manau, yra
nepaprastai didelė visiems čia gyvenantiems
žmonėms. Dauguma iš jų pirmą kartą pabando nerti
vašeliu, užmegzti pirmąją kilpelę mezginiui, velti iš
vilnos, daryti įvairius atvirukus. Ir visi jie turi
galimybę savo darbelius parodyti įvairiose parodose.
Taip pat darbelius prisiminimui dovanojame
svečiams, kurie apsilanko mūsų globos namuose.
Mes aplankome ir kitus globos namus, kur taip pat
paliekame rankdarbių veiklos užimtumo metu
pagamintą darbelį. Nors nuo seno įprasta sakyti, kad
negalią turintys žmonės yra niekam tikę ir negabūs,
tačiau mūsų darbai ir įvairios parodos parodo, kad
žmonės, taip manantys apie mus, klydo, galbūt
neturėjo kantrybės arba buvo jiems gėda. Apie
Lolitos Stankienės rankdarbių veiklą galima kalbėti
labai daug ir be galo. Pavyzdžiui: veliant su vilna nuo
muilo rankelės darosi miklesnės, todėl miklūs
pirštukai gali lengvai atlikti kitus darbelius. Man
labai svarbu ir tai, kad būnant pas Lolitą rankdarbių
užimtume galiu pabendrauti su kitų grupių
žmonėmis, silpnesniems net padėti galiu. Matau, kaip
pagyvenę moterys džiaugiasi, galėdamos numegzti
kojines, pirštines, šalikėlius ir padovanoti Kalėdų
proga vaikučiams, gyvenantiems vaikų globos
namuose. Man labai smagu čia leisti laiką, nes galima
išgerti ir arbatos, ir pasiklausyti ramios muzikos.

Gyvenimas turi pradžia ir pabaigą – gimimą ir
mirtį. Kiekvienas, atėjęs į šį pasaulį,
neišvengiamai turės jį palikti – tai natūralus
procesas. Dažnai prieš mirtį ateinanti liga yra
sudėtinga žmogaus gyvenimo dalis, tačiau ji
nereiškia pabaigos. Liga keičia gyvenimą,
atneša į žmogiškąją patirtį nerimą, skausmą,
dvasinį pasimetimą. Paliatyviosios pagalbos
tikslas yra pagelbėti sergančiam sunkia liga
žmogui ir jo artimiesiems išlaikyti geriausią
įmanomą gyvenimo kokybę, sprendžiant
fizines, psichologines bei dvasines problemas.
Jau senovėje žmonės teikė pagalbą ir rūpinosi
sergančiais bei mirštančiais žmonėmis. Tačiau
tik nuo 1950 m. susiformavo naują požiūrį į
mirštantį žmogų turinti pagalbos sritis,
orientuota į psichologinių ir dvasinių
mirštančio žmogaus poreikių patenkinimą.
Paliatyvios pagalbos specialistai į žmogų žiūri
kaip į vertingą iki pat gyvenimo pabaigos ir
stengiasi, kad pacientas gyventų kuo
produktyvesnį, aktyvesnį ir visavertiškesnį
gyvenimą iki pat mirties akimirkos.
Paliatyviosios medicinos atstovai mirtį laiko
natūralia gyvenimo proceso dalimi ir stengiasi
tokį požiūrį perduodi savo pacientams. Taip
pat teikiantys paliatyviąją pagalbą asmenys
vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
1. Mažinti skausmą ir kitus simptomus;
2. Nesiekti nei paspartinti, nei atidėti mirties;
3. Suteikti psichologinę ir dvasinę paramą;
4. Skatinti pacientą gyventi kuo aktyviau;
5. Padėti šeimai susidoroti su paciento liga ir
netektimi;
6.Gyvenimo kokybės gerinimas gali teigiamai
veikti ligos eigą.
Paliatyvi pagalba apima tiek medicinos, tiek
socialinę ir psichologijos sritis, todėl šioje
medicinos srityje dirba ne vienas specialistas.
Atsižvelgiant į paciento poreikius, pagalbą
teikia gydytojas, slaugytojas, socialinis
darbuotojas, psichologas ir kiti sveikatos
priežiūros darbuotojai.
Visi sergantys gyvenimą trumpinančia,
nepagydoma, progresuojančia liga turi teisę
gauti paliatyviąją pagalbą, kuri suteikiama
visų amžiaus grupių pacientams. Atsižvelgiant
į paciento bei jo šeimos poreikius ir paciento
sveikatos būklę yra nustatoma teikiamų
paslaugų trukmė ir mąstas.
Paliatyviosios medicinos specialistai gerbia
žmogų, jo apsisprendimą, poreikius ir siekia
kiek įmanoma numalšinti tiek fizinį, tiek
dvasinį skausmą.

Rankdarbių užimtumo narė IRENA
DARČIANOVAITĖ

P A D Ė K A
Nuoširdžiai dėkoju Onutei Plečkaitienei
už kultūringą aptarnavimą, už greitai ir gerai
išskalbtus drabužius.
Noriu tarti nuoširdžiausius padėkos
žodžius globos namų darbuotojoms pavaduotojai Onai Budrienei, socialinėms
darbuotojoms Danai Čapskienei ir Giedrutei
Merkevičienei, kurios vyko į Marijampolėje
vykusią popietę „Kūrybos žodis – žmogaus
dvasios turtas“. Popietėje aš nedalyvavau, tačiau
mano eilėraštį skaitė socialinė darbuotoja Dana
Čapskienė ir padovanojo mano eilėraščių
knygelę Marijampolės specialiųjų globos namų
direktorei. Ačiū už dovanas, kurias darbuotojos
parvežė. Ačiū labai!
Su pagarba NARVYDAS PAULIONIS
Sveikata - pats reikalingiausias dalykas pasaulyje. Būti
sveikam – natūralu, nes mes – Gamtos dalis, mes – pati
Gamta. Gamta stengiasi mus saugoti, nes mes reikalingi
jos veiklai. E. Habardas
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Laikraštis – tai mūsų gyvenimo kronika...
EKSKURSIJA Į VILNIŲ
Atvykę į Vilnių nuvažiavome į Belmonto pramogų parką.
Grožėjomės nepaprasto grožio gamta. Žiūrėjome į bėgančius
krioklius, primestus monetų, apžiūrėjome senovinius daiktus,
antikvariatus. Pasivaikščiojus po Belmontą praalkome ir
nutarėme pietus pavalgyti gražioje ir įspūdingoje vietoje – prie
Pūčkorių atodangos. Po to patraukėm į Gedimino pilį. Visi
užlipome į pilies viršūnę. Vaizdas žiūrint žemyn buvo
nuostabus. Pilies viduje apžiūrėjome įvairius eksponatus.
Važiuodami namų link, pasukome į Trakus. Galvės ežere
matėme gražiais jachtas, katerius. Mus prie pilies tilto pasitiko
gražus gulbių būrys. Apėjome aplink pilį, pasigrožėjome jos
didingumu ir patraukėme namų link.
Aktyviausias ekskursijos dalyvis buvo Algirdas Kaukas, jis nuolat dairėsi į pravažiuojančias
mašinas ir džiaugėsi matydamas žybčiojančius švyturėlius.
Labai smagi ir įdomi buvo ši kelionė.
Globos namų gyventoja ŽANETA BARTAŠEVIČIENĖ
NEĮGALIŲJŲ PARODA VILNIUJE
Mūsų kelionė į Vilnių prasidėjo labai anksti – visi
atsikėlėme 5:30 val. Išvykome 6:30 val. Rytas buvo šaltokas –
prireikė net džemperių. Tačiau nors rytas buvo su dideliu rūku,
diena buvo šilta ir saulėta. Labai visi laukėme šios kelionės.
Norinčių buvo daug. Visi dirbom savo darbus ir repetavome
dainas, kad turėtume ką parodyti kitiems ir neapviltume savęs.
Mūsų pastangos pasiteisino. Palapinėje, kurioje mes išsidėstėme
savo darbelius, atrodė labai gražiai. Susidomėjusių mūsų
darbeliais buvo daug, todėl mes buvome labai patenkinti. Dainos
taip pat visiem patiko. Mums dainuojant praeiviai plojo rankomis, rodė gestais, kad puiku. Pagyrimo
sulaukėme net iš pačios Vilijos Blinkevičiūtės, kuri anksčiau buvo Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministre. Ji pasiteiravo, ar nesunku mums dainuoti, mes, aišku, atsakėme, jog nesunku
ir mums labai patinka dainuoti. Ši šventė buvo ypatinga ir tuo, kad ne tik neįgalieji parodė bei
pardavinėjo savo darbelius, bet ir sveiki žmonės prekiavo savo dailės darbais, pintomis kėdėmis. Taip pat
dar ypatinga tuo, kad mes, neįgalūs žmonės, galėjome pamatyti ir sveikų žmonių darbus, kurie atrodė
tikrai nuostabiai, pagaminti su meile. Visi neįgalūs žmonės turėtų būti dėkingi Vilniui, jog šis miestas gali
padovanoti tokią šventę ne tik neįgaliesiems, bet ir sveikiems žmonėms. Puiki šventė. Taip pat Vilniuje
Katedroje buvo Šv. Mišios, kurios labai gražiai buvo aukojamos. Kariškių muzikos instrumentų koncertas
grojo, kuris labai gerai paveikė žmonių nuotaikas. Pabaigoje buvo surengti lietuvių liaudies šokiai.
Vilniuje buvo galimybė apžiūrėti Valdovų rūmus, tačiau per vėlai pamatėme, kad darbo laikas tik iki
16:00 val. Taip pat buvome suplanavę užsukti į Trakus, tačiau nuvargę nuo saulės spindulių, susikrovę
visus darbelius, išvykome link namų.
Grįžome gana vėlai - 20:00 val. Važiuodami į namus dar užsukome pasižiūrėti Alvite į
plaukiojančias ežere jachtas. Danguje labai suko ratus paukščiai, tarytum norėtų išskristi į šiltuosius
kraštus. O, be to, nereikia stebėtis, juk jau rugsėjis...
Globos namų gyventoja IRENA DARČIANOVAITĖ

ŽYDŲ GENOCIDO DIENOS MINĖJIMAS
Kaip žinoma iš įvairių informacinių šaltinių, jog karo išvakarėse Lietuvoje gyveno maždaug 215
tūkst. žydų. Karo metu buvo sunaikinta apie 90 proc. visų Lietuvos žydų. Lietuvoje rugsėjo 23 –oji
paskelbta Žydų genocido diena. Jau kelinti metai iš eilės kai mes, Didvyžių socialinės globos namų
gyventojų atstovybė, dalyvaujame minėjime Žynių kaime. Kartu atvyko mokytoja Regina Naujokaitienė,
bibliotekininkė Janina Radzevičienė ir Sūdavos vidurinės mokyklos moksleiviai rankose su gėlėmis bei
žvakelėmis. Pasak mokytojos, neranda ramybės ir dabar išniekinti žydų palaikai, jie tartum gyvi atkartoja
neišsakytus žodžius apie gyvenimo prasmę, apie meilę artimui, apie niekaip bendrame kape neatpažintam
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gulinčiam ir nebyliai kartojančiam: už ką jūs mus taip šaltakraujiškai sunaikinote? Bet išliko dar žmonių,
kurie mums visiems primena tą žiaurią dieną. Jų pasakojimai primena ir neleidžia pamiršti tų skaudžių
siaubo dienų, kai maža vaiko galvelė nusviro amžiams, o motina, bėgdama ją pakelti, pati parkrito nuo
švininės kulkos. Iš vaizdajuosčių (kurias mums davė mokytoja Regina Naujokaitienė) matėme ir
girdėjome, ką pasakoja moterys, per stebuklą išlikusios gyvos, dabar liudijančios žmonėms. Pasakoja, kad
tiesė pagalbos ranką žmonėms – nekaltiems žydams, norintiems gyventi.
Po minėjimo sugrįžome į globos namus susikaupę ir norime padėkoti socialinei darbuotojai Danai
Čapskienei ir Lolitai Stankienei, kad mums padovanojo tokias taurias ir pilnas gailestingumo pamokas.
Globos namų gyventoja LEONORA BARAUSKIENĖ

PINIGINĖS DOVANOS GAVIMO DIENA
Kai bloga – atvažiuoja greitoji, kai labai linksma ir gera – policija. (Lietuvių
liaudies išminties ABĖCĖLĖ)

Šiame pasakojime nėra nieko išgalvota. Tai iš tikrųjų atsitiko šių metų
rugsėjo mėnesio 12 dieną, po pinigų pasiėmimo. Asmeniškai manęs tuo metu
nebuvo kambaryje, bet pagal kito kambario draugo pasakojimą, tai nėra sunku
atkurti viską, kaip buvo. Tas kitas kambario draugas – Vidmantas pasakoja, kad apsilankė gyventoja
Vilma iš butų ir pradėjo su juo vesti dialogą apie šį bei tą... O nukentėjusysis Juozapas po tam tikro laiko
persidėjo piniginę su pinigais į išorinę aprangos kišenę. Kiek palaukusi Vilma ištraukė iš kišenės piniginę
ir nėrė pro duris, bet ją bebėgančią sulaikė socialinio darbuotojo padėjėjai. Piniginę grąžino tikrajam
savininkui, o tolimesnis Vilmos likimas nežinomas. Iš šito aprašyto atvejo kyla klausimas: iš kurgi Vilma
žinojo apie Juozapo elgesį, įpročius? Juk ji pati tai sugalvoti negalėjo ir peršasi mintis, kad Vilma
bendrauja su kitais tokio ar panašaus mąstymo ir elgesio gyventojais, kurie Juozapą pažinojo iš anksčiau
ir jiems jau teko su Juozapu bendrauti tokia ar panašia forma. Ne išimtis, kad Vilma tokių „geradarių“
buvo net pamokinta, kaip elgtis ir ką kalbėti. Manau, kad šio incidento veikėjai atpažins save, apie tai
perskaitę laikraštyje “Likimo draugas“ ir padarys atitinkamas išvadas. Tegul tai bus pamoka ne tik jiems,
bet ir kitiems, turintiems tokių polinkių.
„Varpelių“ grupės gyventojas ALGIRDAS ŽATKUS

POPIETĖ „KŪRYBOS ŽODIS – ŽMOGAUS DVASIOS TURTAS“
Rugsėjo 19 dieną Iveta Korsakienė, aš, Ala Bogaček ir trys darbuotojos - pavaduotoja Ona
Budrienė, socialinės darbuotojos Dana Čapskienė ir Giedrutė Merkevičienė lankėmės Marijampolės
specialiuosiuose globos namuose, kuriuose gyvena kunigai-seneliai ir pasauliečiai seneliai. Šią dieną
Marijampolės specialiųjų globos namų direktorė suorganizavo poezijos popietę, skirtą Tarmių metams,
kurioje dalyvavo svečiai iš kitų socialinės globos namų. Daugelis svečių skaitė savo kūrybos eilėraščius,
taip pat ir aš su Iveta skaitėme savo eiles. Popietė vyko Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje.
Buvo grojami klasikiniai kūriniai. Visi poetai gavo padėkos raštus ir po maišelį su „Tena“ dovanomis bei
po suvenyrą. Labai buvo man smagu bendrauti su kitais žmonėmis, jie buvo malonūs, draugiški.
Popietė labai patiko, viskas buvo puikiai suorganizuota ir aukštame lygyje. Grįžome su gera
nuotaika, tik gaila, kad Ivetai buvo pakilusi temperatūra, tai ji truputėlį liūdėjo.
Globos namų gyventoja ALA BOGAČEK

IR VĖL LINKSMAS PENKTADIENIS
Šį kartą mums įprastas penktadienio pasilinksminimo būdas – šokiai, vyko jau ne kiemelyje, bet
globos namų didžiajame kampelyje. Nes rudenėjantis oras pakoregavo mums įprastą gyvenimo ritmą.
Šokiuose dalyvavo nuolatiniai šokėjai, be kurių nepraeina nei vienas pasilinksminimas. Iš butų gyventojų
šiuose šokiuose atėjo pasišokti tik Ernesta Chaizytė ir Modestas Trečiokas. Reikia pridurti, kad per
praėjusio penktadienio šokius Modestas ir Jūratė prašoko visus šokius, turbūt tapo pora. Toks vaizdas
daugelį nustebino, vieni žiūrėjo su pavydu, kiti su ironija. Na, daugiau nekalbam apie juos....Kad šokiai
vyktų aktyviau, tai įsijungė darbuotojos: Danguolė Dereškienė, Edita Kavaliūnaitė ir Rasa Barkauskienė,
kurios kaip mat išjudino visus sėdinčius. Padėtis pasikeitė iš karto į gerą pusę. Ne veltui yra sakoma, kad
nėra to blogo, kuris neišeitų į gerą.
„Varpelių“ grupės gyventojas ALGIRDAS ŽATKUS
Rugsėjo mėnesį grįžome iš Marių psichoneurologinės ligoninės. Grožėjomės rudenėjančia gamta. Matėme daug
arkliukų, karvučių ir didelį traukinį. Obuoliai jau prinokę ir reiktų juos skinti. Sustoję pavalgėme kaukazinių
slyvaičių  Labai norime, kad nuvežtų mus pagrybauti. Pavaišintume grybų sriuba. Gaila, šią vasarą nebuvome
nuėję prie dūburio.
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„Eglių“
grupės gyventoja BIRUTĖ GRIGALIŪNAITĖ

A p i e s p o r t ą s u d ži a u g s m u
DRAUGIŠKOS KVADRATO VARŽYBOS
Ruošiantis susitikimui kvadrato aikštelėje su svečiais iš kitų globos namų, surengtos draugiškos
kvadrato varžybos. Kadangi mūsų globos namų gyventojai paskirstyti į atskirus padalinius, tai
gyvenantieji centriniame korpuse vadinami „korpusiniais“, o kiti butuose - „butiniai“.
Prieš prasidedant rungtynėms, iniciatyvą rodė „butiniai“, jie ir į varžybas atėjo anksčiau negu
„korpusiniai“. Ir šiaip visur jie buvo aktyvesni. Į varžybas „korpusiniai“ rinkosi vangiai ir kai kam atrodė,
kad rungtynių baigtis aiški, bet taip tik atrodė...
Rungtynių pradžioje aikštelėje iš tikrųjų dominavo „butiniai“, bet rungtynėms įgaunant pagreitį,
atsigavo ir „korpusiniai“, kurie pergalingai baigė 1 – ąjį kėlinį. Po pertraukos, truputį pailsėję ir
tarpusavyje pasitarę, žaidėjai pradėjo naują rungtynių etapą. Šiame etape tarpusavio rungtynės vyko
permainingai: tai vienos, tai kitos komandos naudai. „Butiniai“ supratę, kad su „korpusiniais“ juokauti
negalima, pasiryžo išplėšti pergalę. Taip ir atsitiko. Taigi, varžybos baigėsi taikiai 1;1, atitikdamos
varžybų pavadinimą „draugiškos varžybos“. Šios varžybos buvo skirtos patikrinti žaidėjų pasiruošimą
būsimoms varžyboms su svečių komandomis ir tai lyg naujas žingsnis į laukiančias naujas treniruotes.
Žvelgiant į žaidėjus iš šalies atrodo, kad žaidžiama neblogai, bet taip tik atrodo..., o kaip bus iš tikrųjų –
parodys ateitis.
Linkime žaidėjams sėkmės, o svarbiausia nepervertinti savo jėgų. Gerbkime priešininką ir pergalė
bus mūsų!
„Varpelių“ grupės gyventojas ALGIRDAS ŽATKUS

KVADRATO VARŽYBOS
Iš anksto buvo skelbta, kad rugpjūčio mėnesį 29 dieną įvyks kvadrato varžybos, kuriose dalyvaus
komandos iš Suvalkijos, Strėvininkų, Kalvarijos, Ilguvos ir mūsų, Didvyžių globos namų. Pirmieji mūsų
globos namų teritorijoje pasirodė Suvalkijos sportininkų komanda, įkandin jų – Strėvininkai. Ilgokai
laukėme svečių pasirodant iš Kalvarijos ir Ilguvos, bet taip ir nesulaukėme..., nuspręsta pradėti rungtynes
tarp Suvalkijos, Strėvininkų ir Didvyžių komandų.
Pirmieji į aikštelę išbėgo Suvalkijos ir Strėvininkų komanda, jie ir prarado pirmąjį žaidėją.
Netrukus žaidimas „įsisiūbavo“, stabilizavosi ir pagaliau Suvalkija persvėrė rezultatą savo naudai ir
laimėjo rungtynes. Po šių rungtynių aikštelėje pasirodė mūsų Didvyžių komanda. Kadangi Suvalkija ir
Strėvininkai žaidė 3 kėlinius, nes po kiekvieno kėlinio pergalė pasvirdavo tai vienų, tai kitų naudai, o
mūsiškiams užteko su kiekviena komanda sužaisti 2 kėlinius, laimint abu kėlinius. Susumavus galutinius
rezultatus: 1- oji vieta pripažinta mūsų Didvyžių komandai, 2- oji vieta - Suvalkijai, o Strėvininkams
atiteko 3- oji vieta. Kadangi mūsų komanda, vadovaujama K. Alkimavičiaus, prieš varžybas intensyviai
treniravosi, tai ir galutinis rezultatas visa tai atspindi. Visoms komandoms atitinkamai pagal užimtas
vietas įteiktos atitinkamos taurės, o žaidėjams - medaliai.
Per žaidynes, tarp kėlinių pertraukų metu, žaidėjus ir žiūrovus linksmino nuotaikinga, linksma
muzika, sklindanti iš muzikos aparato, o taip pat šokėjos, vadovaujant užimtumo specialistei Lolitai
Stankienei, atlikdamos judesius pagal muzikos taktą.
Visi dalyvavę varžybose tiek svečiai žaidėjai, tiek mūsų komandos žaidėjai bei žiūrovai
varžybomis liko labai patenkinti. Pasibaigus varžyboms, dar ilgai ausyse aidėjo atsisveikinimo žodžiai,
linkėjimai, kvietimai dažniau atvykti vieniems pas kitus. Testiprėja draugystė! Nepamirškime vieni kitų.
Žaidynių pabaigoje dar papildomai nutarta parungtyniauti susibūrus globos namų darbuotojams į
komandą, o kitą komandą sudarė bendrai susijungę svečiai ir mūsų gyventojai. Kadangi šios rungtynės
draugiškos, tai ir pergalę šventė Draugystė.
Teko pabendrauti su atvykusių komandų nariais bei jų vadovais. Kalbėjomės su Strėvininkų
globos namų direktoriaus pavaduotoja Danguole Andrikiene, taip pat su Suvalkijos globos namų
darbuotojomis Rūta ir Laimute. Paklaustos, ar patinka joms čia pas mus, jos atsakė, kad viskas labai
gerai, ypač akcentavo tvarką ir vaišingumą. Kalbėjomės ir su eiliniais žaidėjais. Visų kalbintų svečių
atsakymai mūsų globos namų adresu buvo tik teigiami. Tik Strėvininkų globos namų gyventojas Kazys
(pavardė nežinoma) paklaustas nežinojo, kur jam labiau patinka – čia ar Strėvininkuose. Galiausiai
atsakė, kad Strėvininkuose. Paklaustas, kuo jis grindžia tokį atsakymą, deja, atsakymo taip ir nesulaukta.
Šalia jo stovėjęs Kazio draugas Edvardas Kalsimas pataisė jį, pastebėjęs, kad jam labiau patinka čia, negu
Srėvininkuose, be to Edvardas dar pasidomėjo ar čia pas mus leidžiama laikyti šunis? Suvalkijos globos
namų gyventojai Edvardas Lajus ir Giedrius Čuzomas taip pat liko patenkinti viešnage pas mus.
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Prieš pat varžybų uždarymą kalbėjo direktorius, pasidžiaugė gražiu oru, visiems priminė, kad
ruduo - derliaus metas, turėdamas omeny mūsų komandos laimėjimą. Gaila, kad tokios varžybos būna tik
kartą metuose.
Globos namų gyventojas ALGIRDAS ŽATKUS

IŠVYKA DVIRAČIAIS
Kęstutis Sabeckis: Rugsėjo 10 dieną su dviračiais buvome
išvykę pasivažinėti po apylinkę. Nuvažiavome į Klausučių
gyvenvietę, ten paliko didelį įspūdį labai gražiai sutvarkytas
Atgimimo parkas, pro kurį teka upė, o upėje padaryta
užtvanka. Matėme, kaip žvejai upėje žvejojo ir buvo pagavę
nemažą lydeką. Parke įrengta puiki krepšinio aikštelė, kurioje
pažaidėme krepšinį. Visi labai dėkojame socialiniam
darbuotojui Kęstučiui Alkimavičiui ir socialinei darbuotojai
Danai Čapskienei už puikų turistinį žygi su dviračiais.
Petras Blažauskas: Man paliko labai gerą įspūdį – puikiai
sutvarkytas Atgimimo parkas, ten galima ne tik pailsėti, bet ir pažaisti krepšinį, futbolą. Smagu
pasivažinėti su dviračiais takeliais, kuriais galima apvažiuoti visą parką. Pavargus galima prisėsti prie
staliukų ir pasigrožėti nuostabia aplinka.
KAS GREIČIAUSIAS?
Tokiu pavadinimu prasidėjo 2013 metų rudens kroso varžybos mūsų globos namuose. Jos įvyko
rugsėjo 5 dieną, šviečiant saulei ir gaiviam vėjeliui pučiant. Nors jau tikras ruduo, bet tą dieną rudens
alsavimo nesijautė, greičiau panašu į prabėgusios vasaros dieną, nes oras tą dieną išties buvo nuostabus,
lyg pagal užsakymą. Daugelis gyventojų stebėjo varžybas: vieni džiaugėsi savo draugų pasiekimais, kiti
tyliai prarijo kartėlio piliulę matant savo draugų nesėkmę. Suprantama, juk sporte, kaip ir gyvenime,
pasitaiko ir džiaugsmo akimirkų, ir nusivylimų.
Varžybos buvo suskirstytos į keletą etapų, kuriuose patys kroso dalyviai turėjo teisę pasirinkti
jiems labiausiai patinkantį etapą: tai 1000 m bėgimas; 100 m ir 50 m distanciją tiems, kurie gali judėti tik
vežimėlių pagalba. Kiekviename etape privalėjo dalyvauti moterys ir vyrai atskirai, o gyventojai, kurie
gali judėti vežimėlio pagalba, visi kartu, be jokių lyčių skirstymo. Tarp moterų 1000 m bėgime
nepralenkiama buvo Laura Gudaitė, nedaug atsiliko Agnė Kidoliūtė ir Ernesta Chaizytė. Tarp vyrų 1000
m distancijoje finišo juostą pirmasis perkirto Andrius Lazauskas, o jam ant kulnų lipo Modetas Trečiokas
ir Kęstutis Sobeckis. Vėliau lenktynės persikėlė 100 metrų distanciją. Šiame etape bėgimo lyderiai
pasikeitė. Moterų grupėje iš pat pradžių lyderės pozicijų neužleido Aida Rybakova, iš paskos ją spaudė
Kristina Vepštaitė bei Laura Gudaitė. 100 metrų distancijoje, kaip ir 1000 metrų bėgime, nepralenkiamas
buvo Andrius Lazauskas. O jam vis ant kulnų lipo Kęstutis Sabeckis ir Laimutis Jasulevičius. Su
vežimėliais pirmavo Ina Šaukščiūtė, ji ir buvo pripažinta nugalėtoja, po jos – Elena Sereikaitė.
Aktyviausiu dalyviu pasireiškė Edmas Viršila, užimdamas prizinę vietą – trečiąją. Taip pat varžybose
buvo norinčių dalyvių ir tokių, kurie negalėjo savarankiškai bėgti, todėl „Varpelių“ grupės socialinė
darbuotoja Ramunė Brazauskienė ir sunkios negalios skyriuje dirbanti Laima Nikliauzienė krosą bėgo
kartu su savo dalyviais, taip padrąsindamos savo dalyvius. Noriu pasidžiaugti, kad darbuotojai nelieka
abejingi silpnam žmogui, kuris nori dalyvauti įvairiuose globos namuose vykstančiuose renginiuose.
„Varpelių“ grupės gyventojas ALGIRDAS ŽATKUS
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Sveikiname spalio mėnesį gimusius:
Kaštaljanovą Dmitrijų 84 m..
Baliuckają Frosiniją 70 m.
Globytę Ramutę Apalioniją 70 m..
Petružį Joną 70 m.
Milkaitį Antaną
Narbutą Dainių

Petkūnienę Dalytę
Petrauską Antaną
Mikalajūnaitę Stefą
Smoliagą Liudmilą
Daktaraitę Aistę
Tamulevičių Aldą

Branginkit kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta…
Branginkit kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina…
Branginkit prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės…
Saugokit savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi…
Pyragas „Greitas džiaugsmas“
Kulinarijos užimtume kepėme tokį pyragą kelis kartus. Vieną kartą su obuoliais, kitą – su serbentų
uogiene ir visiems labai patiko. Todėl siūlome ir jums pasigaminti bei paskanauti tokį pat pyragą.
Skanaus!
Jums reikės:
250 g margarino,1 stiklinės cukraus, 1 kiaušinio, 300-400 g kvietinių miltų, ½ stiklinės raugintų
pasukų arba kefyro, ½ arbatinio šaukštelio sodos, 2 valgomų šaukštų acto, 1,5 valgomo šaukšto
krakmolo, 1 stiklinės džemo (tinka tiršta obuolienė).
Virtuviniame kombaine smulkiname margariną, miltus bei cukrų, kol susidarys trupiniai. 1 stiklinę šių
trupinių atsidedame. Actu nugesintą sodą suplakame su kefyru ir kiaušiniu. Masę pilame į tešlos
trupinius, pridedame krakmolo ir išmaišome iki grietinės tirštumo. Į sviestu išteptą skardą pilame tešlą,
aptepame ją džemu, ant viršaus užbarstome likusią stiklinę tešlos trupinių. Pyragą kepame iš anksto
įkaitintoje iki 180-200 ° C orkaitėje, 30-35 min., kol gražiai parus. Atvėsusį supjaustome mažais
kvadratėliais.
Globos namų gyventoja Irena Darčianovaitė

Ruduo
Koks geliantis vėjo vaikas su savo paslaptim ir veriančiom akim... Kaip feniksas jis stebi ir
žiūri į kelią. Tokia šalta širdim... lyg būtų paskutinį saulės žvilgsnį praradęs kaip žmogus
Tėvynę...
Meilė
Ji sparnuota, kaip erelis...
Neša džiaugsmą į namus. Vis dūksta ir nerimsta – ieško laimės lyg pametus galvą, turtų
neskaičiuoja... vis lakioja ir lakioja...
Globos namų gyventoja Onutė Valaitytė

Liepos mėnesį mus paliko: ANELĖ MATULIONYTĖ
Gyvenimas – žvaigždė: sužibo ir užgeso.

Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: (8-342)20521
Tiražas 25 egz.
2013 m. Spalis
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