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Kalėdos yra puikus laikas sustoti. O sustojus pamatyti tuos, kurie yra šalia. Skirti jiems visą savo laiką. Nes jis yra brangesnis už
šveicariškus laikrodžius ar hibridinius automobilius. (Publicistas, politologas Matas Baltrukevičius)

Mielieji,
Kalėdos – atsinaujinimo, susitaikymo ir atgaivos metas, metas, kai susitinkame su draugais, šeimos
nariais, brangiais žmonėmis. Kalėdos mus sušildo ir sujungia, dovanoja džiaugsmą, viltį, ramybę. Telydi
Jus meilė ir laimė, o Kalėdų šventė teatneša gerų permainų gyvenime ir malonių dovanų. Sparnų Jūsų
svajonėms, prasmės Jūsų darbams!
Rimvydas Žiemys,
Didvyžių SGN direktorius
Artėjant didžiausioms metų šventėms, Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems 2018 metams,
nuoširdžiai sveikinu visus, apkabinu ir linkiu kuo geriausios šventinės nuotaikos,
sveikatos ir sielos ramybės, susitikimo ir jaukaus pasibuvimo su brangiausiais artimaisiais žmonėmis...
Juk Kalėdos - tai pats tinkamiausias metas šeimos nariams, kolektyvo draugams, bičiuliams
kartu susėsti prie šventinio židinio, atverti savo širdis, dalytis gerumu, meile,
džiaugtis nuveiktais darbais, šiltai apkabinti brangiausius žmones ir perduoti vieni kitiems pačius šilčiausius
sveikinimus...
Visiems gražių, baltų ir viltingų Švenčių!
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Ona Budrienė
Tegul 2018 metais pildosi visi norai,
Tegul širdys ir svajonės spurda.
Kad metai neskubėtų,
Švelnumas lūpomis kalbėtų,
O neapykanta tylėtų.
Atsigręžkite veidu į bendradarbius, išmokite nepalūžti
padarius klaidą ir toliau taip dirbkite, dalinkit gerumą ir
šypseną. Kuo daugiau išdalinsite kitiems - tuo labiau
praturtėsite patys.
Neškit Žiburį šviesų kely ir gerus, gražius darbus, būkite
išdidūs ir paprasti. Nepamirškit ištarti paprasto
gražiausio lietuviško AČIŪ.
Darbuotojus ir gyventojus sveikina
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Šernienė

Kasmet per baltą gruodžio tylą baltom
peteliškėm per pasaulį skrenda šventiniai
linkėjimai ir nutupia artimų žmonių širdyse…
Kalėdos ir Naujieji metai – tai šiltų jausmų,
malonių staigmenų ir nuoširdžių stebuklų
metas… Linksmų švenčių!
Renata, socialinio darbo padalinio vedėja ir
Aušra, vyresnioji socialinė darbuotoja

Mielieji saviveiklininkai,
Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų
Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu.
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku –
Taip metai iš metų, ir viskas ratu.
Ar norim – nenorim, jie neša mus vėl
Į naują rytojų tikriausiai todėl,
Kad viską pradėtume jau be klaidų…
Ir dainos pripildytų širdis visų!
Muzikos vadovė
Vida Valentienė

Daug laimės ir sėkmės
Iš laiko skubančio versmės
Daug džiaugsmo valandų
Prasmingų ir kilnių darbų
Tegul Naujaisiais Metais viskas
Jums bus labai svarbu
Tegul linkėjimai gražiausi
Jus visada lydės.
Globos namų darbuotojus ir
gyventojus sveikina globos namų
taryba

Mieli kolegos,
Kai mėnulis supas ant
Žvaigždėto tako, kai
nukaista skruostai ugnine žara,
per pasaulį tyros šventės eina
ir dalina džiaugsmą mūsų namuose.
Linkime stiprybės, šventinio gaivumo,
daug gražių akimirkų metų eigoje.
Tegul žvaigždės spindi, nešdamos
gerumą, meilę ir tikėjimą Jūsų širdyje.
Laimingų Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų !
Linki Darbuotojų taryba.

Per baltą gruodžio tylą baltom peteliškėm per pasaulį skrenda
šventiniai sveikinimai ir palinkėjimai. Jie nutupia žmonių širdyse...
Šventos Kalėdos ir Naujieji metai – tai šiltų jausmų, malonių
staigmenų ir nuoširdžių stebuklų metas... Lai linksmos būna Jūsų
šventės, o Naujieji metai - turtingi idėjom ir darbais.

Kalėdos - tai stebuklų metas, kai
žvaigždės pildo troškimus,
Kai norai būna mums pavaldūs
Ir džiaugsmas užgožia vargus.
Su artėjančiais Naujaisiais Metais!
Globos namų bendruomenę sveikina
12 grupės gyventojai ir darbuotojai

Lai šventų Kalėdų ramybė
pasilieka Jūsų namuose, lai
Naujieji, įžengę su dvyliktuoju
dūžiu, tampa gera Naujų metų
pradžia.
6 grupės darbuotojos ir
gyventojai

Visus globos namų gyventojus ir darbuotojus sveikina Lolita ir Rita
Mielieji,
Po eglute linkiu Jums rasti
Pačių brangiausių dovanų:
Jėgų pradėtus darbus tęsti,
Stiprybės, polėkių, svajų,
Sveikatos taurę pilnutėlę,
Naujų minčių, skambių dainų,
Ir įkvėpimo kibirkštėlę,
Ir šypsenų - švelnių, šviesių.
Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais
sveikina 9 grupės gyventojai ir
darbuotojos.

Tegul Kūčių vakaro šviesa sušildo ir sujungia mūsų širdis. Būkime vieni kitiems atidesni ir geranoriški.
Išklausykime ir išgirskime. Atsiverkime gerumui. Tegul Kalėdų rytas dovanoja džiaugsmą, viltį, ramybę
bei išpildo svajonės. Linkim jaukių, šviesių ir kvapnių šventų Kalėdų!
Globos namų darbuotojus ir gyventojus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais sveikina 10 grupės
darbuotojos ir gyventojai
Tegul artėjančių Kalėdų dvasia išsaugo mūsų
jautrumą ir gerumą,
lai kiekvieno mūsų širdies Kalėdos tampa
džiaugsmo šaltiniu
ir sielos namais mūsų artimiesiems.
Šiltos ir tikros mūsų mintys bei žodžiai
tegul tampa žvakės liepsnele visiems,
ieškantiems stebuklo Kalėdų rytą.
4 grupės bendruomenė

Visus, visus sveikinu su
Šv. Kalėdom ir

Norėčiau pasveikinti ir palinkėti šiltų akimirkų,
gražių Švenčių ir padėkoti 11 grupei už gerumą,
šilumą, meilę. Linkiu Jums stiprybės, ištvermės,
meilės, šilumos ir jaukių švenčių. Ačiū
socialinei darbuotojai Lolitai M. už Jūsų gerą
supratimą. Tegul Jums širdį sušildo meilė,
žvaigždutė gerumo.
Modestas Brusokas

Naujaisiais metais.
Jolanta Montvilaitė

Prasmingų ir svarių darbų!
Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!
Atvirumo viskam, kas nauja!
Šilumos ir jaukumo Jūsų namams,
Ir paties gražiausio Kalėdų stebuklo!
11 grupės gyventojai ir darbuotojos

Yra tik du būdai kaip gyventi:
vienas – galvoti, jog stebuklų
nebūna. Kitas - galvoti, kad viskas
yra stebuklas. Nedūžtančių vilčių
ir skambančių minčių, dosnios
lemties ir kerinčios sėkmės,
ramybės, atvirumo ir kuo
daugiau gerų žmonių šalia.
Su šventėmis visus globos namų
gyventojus sveikina trečio aukšto
vyrai ir darbuotojų kolektyvas

Sušilkime prie žmogiškumo
Šventų Kalėdų laužo,
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.
7 grupė

DIDVYŽIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
GYVENTOJAI IR DARBUOTOJAI
...Sutemų gniūžtes į langus mėto.
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,
Jis tikriausiai taip ir padarys,
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad meilė nepaliktų,
Ji tikriausiai taip ir padarys,
Kad Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindėtų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų,
Ji tikriausiai taip ir padarys.
SU ŠV. KALĖDOM IR NAUJAISIAIS METAIS!
8 GRUPĖS GYVENTOJAI IR DARBUOTOJOS

Noriu padėkoti socialinio
darbo padalinio vedėjai
Renatai M. už kūrybiškumą,
gerumą, nuoširdumą,
bendradarbiavimą. Linkiu
Jums linksmų švenčių.
Modestas Brusokas.

Linksmų švenčių, sveikatos, ištvermės, gerumo, meilės
stiprybės, kantrumo linkiu. Kad 2018 metai būtų dar
geresni ir linksmesni, jaukūs, gražūs. Ačiū už gerą
nuoširdų darbą socialinio darbuotojo padėjėjui
Egidijui, Žydrūnui. Būkit ir kitais metais tokie patys,
kaip ir šiais metais. Ačiū Jums labai.
Modestas Brusokas

Skubantis laiko ratas nusineša dar vienerius metus.
Žmogaus, kaip ir gamtos, gyvenimas tuo ir žavingas,
Kad jis nestovi vietoje, o keliauja tarsi saulė aplink dangų.
Linkim Jums skubančio laiko tėkmėje patirti ir dovanoti
Kuo daugiau gėrio, meilės ir nuoširdumo akimirkų.
Jaukių Kūčių, džiugių Šv. Kalėdų ir prasmingų ateinančių 2018-ų metų.
3 grupės gyventojai ir darbuotojos

Su artėjančiomis šventėmis.
Jums linkiu laimės, stiprybės,
ištvermės, gerumo, nuotaikos
geros. Su nuostabia jaukia
švente sveikinu socialinio
darbuotojo padėjėjas Laimą J.,
Viliją M. Linkiu Jums daug,
daug gerumo ir stiprybės. Ačiū,
kad dirbate su mumis.
Modestas Brusokas

Noriu padėkoti bei
pasveikinti su artėjančiomis
šventėmis užimtumo
specialistus Danguolę D.,

Noriu pasveikinti Giedrutę,
Sandrą, Jūratę, Romutę,
Ritą, dvi Jolitas, Vilytę,
Aldutę, broliuką Giedrių ir
savo brolį Arvydą, kuris
man siunčia siuntinukus.
Visiems gerų švenčių!
Valdas Paulauskas
Sveikinu su artėjančiomis
šventėmis. Linkiu gero
darbo, stiprybės, ištvermės,
gerumo džiaugsmo, meilės,
kantrumo. Taip pat gerų,
šviesių, gražių švenčių linkiu
administracijai.
Modestas Brusokas

Lolitą S., socialinę darbuotoją
Ritą Z. Ačiū Jums, kad daug
mums padėjote, už
bendravimą, gerumą, šilumą,
meilę, nuoširdumą.
Modestas Brusokas

Šventinį laikraščio priedą rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Gruodis

