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Tarptautinė bučinių diena- minima: 2013.07.06
Nėra žinoma, kada tiksliai atsirado bučinys. Nėra jo išradėjo. Tačiau aišku, kad dabar bučinys yra
kultūros reiškinys. Besibučiuojančius žmones matome filmuose, gatvėje. Taip formuojasi stereotipas, kad
tam tikru metu turime bučiuotis. Meilę galima išreikšti anaiptol nebūtinai bučiniu, bet kitomis
glamonėmis, tačiau mūsų visuomenėje šį jausmą, visų pirma, reiškia bučinys.
Pirmasis bučinys ekrane: 1896 m. Mey Irvin ir Džonas S. Raye 30 sekundžių Tomo Edisono
filme „Bučinys“.
Filmas, kuriame užfiksuota daugiausia bučinių: „Don Žuanas“ (1926 m.). Jame suskaičiuotas
191 bučinys.
Ilgiausias bučinys: Redžis Tumi ir Džeinė Vaimer bučiavosi 185 sekundes filme „Dabar tu
armijoj“ (You're in the Army Now, 1940 m.).
Įžymūs bučiniai: Kazanovos bučiniai, Judo bučinys, Drakulos bučinys, Džeimso Bondo bučiniai,
Merlin Monro oro bučiniai.
Bučinių rekordas: Amerikietis А. Volframas 1990 m. rugsėjo 15 d. Minesotoje festivalio metu
per 8 val. pabučiavo 8001 žmogų. Kiekvieną žmogų jis bučiavo kas 3,6 sekundės.
Pagal spaudą parinko globos namų gyventoja Irena Darčianovaitė

Pamąstymui...
Pakelėje stovėjo senas apdžiuvęs medžio kamienas. Sutemus pro jį praėjo vagis ir išsigando:
pagalvojo, kad tai policininkas stovi ir laukia jo. Vėliau pro šalį praėjo įsimylėjęs jaunuolis ir jo širdis
suspurdėjo džiaugsmu: medžio kamieną jis iš tolo palaikė už savo mylimąją… Paskui prabėgo pro
medžio kamieną vaikas, skubėdamas namo ir pravirko iš baimės: pasiklausęs baisių pasakojimų, jis
medžio kamieną palaikė pabaisa… Bet visais šiais atvejais medžio kamienas tebuvo... medžio kamienu...
MORALAS: Pasaulį mes matome tokį, kokie mes esame patys...

Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena
Liepos 6 – ąją švenčiame
pirmojo suvienytos
Lietuvos valstybės
valdovo, kunigaikščio
Mindaugo vainikavimo
karaliumi šventę –
Valstybės dieną.
Ta proga norėtųsi
atsigręžti į prieštaringus
istorijos vingius ir
prisiminti pirmąjį ir
vienintelį Lietuvos
karalių Mindaugą –
asmenybę, pranokusią
savo epochą politine
strategija, mentalitetu,
dvasine jėga… Taigi
žiupsnelis kontraversiškų
Lietuvos istorijos
Istorikai spėja, kad
Lietuvos valstybė jau
buvo sukurta ir vieno
valdovo sujungta dar
prieš pirmąjį Lietuvos
karalių Mindaugą. Deja,
tik apie jį turima tikslių
istorijos duomenų.
Istorijos šaltiniuose jis
vadinamas Mindaugu
Išmintinguoju. Nesunku
atspėti, kodėl lietuviai
jam suteikė tokį garbingą
vardą – jis tuo metu
(XIII a. pradžioje)
sugebėjo vykdyti tokią
lanksčią politiką, kuri
niekais pavertė begales
Kryžiuočių ordino planų.
Labai reikšmingas
Mindaugo politikos
žingsnis – krikščionių
tikėjimo priėmimas 1251
m. kovo 1 d. (data
spėjama).

LIEPOS MĖNESIO RENGINIAI
05 d. 11:00 val. globos namų koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios
05 d. Kelionė į Strėvininkų socialinės globos namus.
08 d. 11:00 val. globos namų didžiajame kampelyje vyks Liepos 6-osios
minėjimas „Mes karaliai, be karūnų“. Prisiminsime Lietuvą, kokia ji buvo
prieš šimtmetį ir dabar. Puoselėsime tautiškumą. Skambės pačios
gražiausios dainos, kurias dovanos muzikos užimtumo specialistė su savo
saviveiklininkais.
11 d. 14:00 val. prie lauko estrados vyks poezijos popietė, „Laisvi
drugeliai“. Skaitysime, deklamuosime globos namų gyventojų kuriamas
eiles.
17 d. Išvyka į Raseinius. (Ekskursija)
25 d. 14:00 val. Gimtadienių šventė, kuri vyks globos namų valgykloje.
Sveikinsime visus globos namų gyventojus, gimusius liepos mėnesį.
26 d. 14:00 val. prie lauko estrados vyks Oninių šventė, „Šokit Onos, kad ir
basos, čia ne purvas, čia ne rasos“. Sveikinsime globos namuose dirbančias
ir gyvenančias Onas su vardo diena. Joms skambės dainos, kurias atliks
globos namų saviveiklininkai vadovaujami SPĮ užimtumo specialistės
Irenos Ščėsnienės.
30 d. 14:00 val. salėje vyks susirinkimas su sveikatos padalinio
darbuotojomis. Klausimai. Atsakymai.
30 d. Paroda „Žvilgsnis į praeitį“, didžiajame kampelyje. Foto nuotraukų
paroda iš „Voriukų “ grupės gyvenimo.
 Mėnesio eigoje bus organizuojamos globos namų teritorijos ir kapų
tvarkymo talkos.
 Mėnesio eigoje grupinių užsiėmimų metu darysime darbus: „Ant
gandro sparnų išskrenda vasaros džiaugsmai“.
Už liepos mėnesio renginius atsakinga
socialinė darbuotoja Vaida Pautienienė

Senolių išmintis. Jei vakare miške šilčiau, negu lauke, rytoj bus
šiltas ir giedras oras. Jei ilgai tęsiasi blogi orai, o žvirbliai atkuto ir pradėjo
čirkšti – greitai prasidės giedra. Jei saulė leidžiasi į debesis, rytoj bus blogas
oras. Kai per lietų gandrai neša šakas į lizdą – po kelių dienų bus giedra.
Kaip per giedrą neša šiaudus – bus lietaus. Jei per Šventą Joną nelyja – bus
šalta žiema. Kokia liepa, toks ir sausis.

Tarptautinė dešrainių diena

Liepos 22-oji paskelbta Tarptautine dešrainių diena. Šventė populiari
Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje ir Austrijoje. Šią dieną visi skatinami
valgyti dešrainius. Dešrainis – paprastas ir greitas užkandis, ypač populiarus
vasarą, kai geru oru gaila gaišti laiką gaminant maistą. Manoma, kad
dešrainiai kilo iš Vokietijos, Frankfurto. Jie ten vadinami „frakfurter“ –
pavadinti miesto garbei. Austrijos mieste, Vienoje, tie patys dešrainiai buvo
pavadinti „wiener“, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu
„hotdog“ (ang. „karštas šuo“). Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą apie 1900 m. pavartojo
Thomas Aloysius Dorgan, karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynes parduodamas bandeles su
dešrelėmis, pavadindamas jas „hot dog“.
Pagal spaudą parinko globos namų gyventoja Irena Darčianovaitė

TAIKLIOSIOS RANKOS VARŽYBOS
Birželio 4 dieną įvyko TAIKLIOSIOS RANKOS varžybos.
Varžybų tikslas – išaiškinti taikliausią ranką turinčius gyventojus.
Varžybose dalyvavo 52 gyventojai. Vyko baudų mėtymas moterų ir
vyrų grupėse, bei smiginio varžybos. Baudų mėtyme moterų grupėje
geriausiai sekėsi Aistei Daktaraitei – laimėjo I-vietą, II-vieta atiteko
Jolantai Montvilaitei, o dėl III vietos vyko atkakli kova tarp Meilutės
Varnaitės ir Nadeždos Smirnovos. Tik po 5 bandymų III-oji vieta atiteko
Nadeždai Smirnovai. Baudų mėtyme vyrų grupėje geriausiai sekėsi
Eugenijui Baranauskui - laimėjo I-vietą, II-vieta atiteko Modestui
Trečiokui, III-vieta - Arūnui Blaževičiui. Smiginio varžybose geriausiai
pasisekė Meilutei Varnaitei, Nadeždai Smirnovai, Zitai Žukauskaitei,
Eugenijui Baranauskui, Renatui Burkšaičiui, Irenijui Maldeikiui.
Gyventojai užėmę prizines vietas buvo apdovanoti medaliais, o
aktyviausi krepšinio ir smiginio žaidėjai padėkomis. Varžybomis
gyventojai liko patenkinti.

ŽVEJŲ VARŽYBOS
Birželio 6 d. prie mūsų socialinės globos namų tvenkinio vyko
žvejų varžybos. Jose dalyvavo 14 žvejų, jų tarpe dalyvavo ir ne
vienerius metus žvejojanti moteris Aistė Daktaraitė. Varžybos vyko
pusantros valandos. Žvejai žvejybos vietas, masalus ir jaukus pasirinko
kiekvienas individualiai. Varžybų metu vyko gyventojų darbelių paroda
,,Žvejo Sapnas“, kuria buvo didelis susidomėjimas, nes darbeliai labai
įvairūs ir gražūs. Tuo pat metu kiti gyventojai prie tvenkinio tapė
gamtos peizažus, kurie paįvairino ir pagyvino mūsų renginį. Didelė dalis
gyventojų stebėjo žvejus, nemažai gyventojų pabandė palaikyti rankose
meškerę, patirti malonumą pagavus žuvį. Pasibaigus skirtam žvejybos
laikui, žvejai su savo sugautais laimikiais susirinko prie stebėtojų
komisijos. Daugiausiai žuvų sugavo ir užėmė I-vietą Kęstutis Sabeckis,
II-vietą Kazys Kružinauskas, III-vietą Vladimir Daržinkevič. Komisija ir
dalyvavę gyventojai nustatė, kad didžiausią žuvį sugavo Eugenijus
Baranauskas, o mažiausią Petras Šatraitis. Visi varžybose dalyvavę
žvejai buvo apdovanoti atitinkamais medaliais, bei gyventojų padarytais
darbeliais.
Socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius

Livonijos ordino magistras
iškilmingai pakrikštijo
Mindaugą su žmona Morta
ir dviem sūnumis Rukliu ir
Rupeikiu bei daugeliu
karių. Valdovui priėmus
krikštą, 1251 metai, kai
kurių istorikų nuomone,
laikytini Lietuvos krikšto
pradžia. Taigi Mindaugas
yra ne tik valstybės
suvienytojas, bet ir
krikštytojas. Mokykliniuose
vadovėliuose teigiama, kad
Lietuvos krikštytoju
laikomas didysis
kunigaikštis Jogaila, o
krikšto data – 1387 metai.
Apsikrikštijęs Mindaugas
pastatė savo valstybės
sostinėje Vilniuje pirmąją
Katedrą, kurios liekanų
prieš keletą metų surasta
dabartinės Vilniaus
Arkikatedros požemiuose.
Tais laikais tik popiežius
suteikdavo valstybių
valdovams, jo manymu to
vertiems, karaliaus vainiką.
Mindaugas sulaukė
popiežiaus leidimo
vainikuotis Lietuvos
karaliumi, ir 1253 metų
liepos 6 dieną jis ir
kunigaikštienė Morta
užsidėjo karūnas. Tai buvo
milžiniškas Lietuvos
valstybės laimėjimas, nes
tuomet popiežius įkūrė
tiesiogiai Šventajam Sostui
pavaldžią Lietuvos
vyskupiją, o pirmasis
Lietuvos vyskupas
Kristijonas net išrūpino
teisę įsteigti aukštąją
mokyklą. Taigi dar
viduramžiais Lietuvai buvo
atsivėrusi galimybė
integruotis į krikščioniškąją
Europos kultūrą, kartu
plėtojantis ir baltiškajai
tautos kultūrai.

KAS IŠSKIRIA ŽMOGŲ IŠ KITŲ BŪTYBIŲ?
Šių metų birželio mėnesį 11 dieną globos namų salėje surengta
paskaita „Kai tave piktina kieno nors blogas poelgis, pasižiūrėk į save ir
pagalvok, ar tu pats panašiai nesielgi...“ (M. Aureljus). Taip, iš tikrųjų,
nors retkarčiais išdrįskime į save pažvelgti iš šalies ir galbūt mums tikrai
viskas nušvis kitokiomis spalvomis nei iki šiol buvome įpratę matyti.
Galbūt ir mąstyti pradėsime kitaip, tada ir savo klaidas pastebėsime,
elgtis pradėsime taip, kaip to reikalauja padorumo ir elgesio taisyklės.
Paskaitoje aktyviai dalyvavo socialinės darbuotojos Dana Čapskienė ir
Vaida Grigalevičienė, kurio ir skaitė šią paskaitą. Edita Kavaliūnaitė
paskaitos metu tarpuose rodė ekrane video klipus apie pyktį, kaip jo
išvengti.
Žmogus iš kitų būtybių išsiskiria tuo, kad sugeba mylėti,
draugauti, svajoti, pykti, neapkęsti ir dar daug kuo. Savaime suprantama,
kad visko išsakyti neįmanoma. Paskaitos metu daug kalbėta apie pyktį,
apie sugebėjimą pyktį suvaldyti, taip pat priminta visiems apie galimas
pasekmes, kurias sukelia pykčio bangos. Pyktis – tai žmogaus emocijų išraiška. Jo nenorime matyti kito
žmogaus veide, tuo labiau ir kitas žmogus nenori to matyti mūsų veiduose. Pyktis – tai savotiška agresijos

išraiška, sukelianti panieką. Pyktis kenkia kepenims, be to įtakoja daugybę klaidų, kurias padarome ir
pakenkiame ir sau, ir kitiems. Žinome, kad yra žmonių pykstančių ant viso pasaulio. Išmintingu laikomas
tas žmogus, kuris sugeba suvaldyti emocijas, neleidžia joms prasiveržti. Nuo žmogaus nesugebančio
valdyti savęs, patartina laikytis per atstumą. Taip pat patartina, kad reikia laikyti visų šių patarimų, kurie
buvo išsakyti paskaitos metu, tuomet ir nesusipratimų bus mažiau. Gaila, kad ne visi gyventojai dalyvavo
šioje paskaitoje ir prarado daug vertingų žinių, kurios reikalingos mūsų kasdieniniame gyvenime.
„Varpelių“ grupės gyventojas Algirdas Žatkus

AUKSINĖ ŽUVELĖ
Šių metų birželio mėnesį, iš anksto visiems žinant, įvyko
kasmetinės žvejų varžybos prie globos namų tvenkinio. Į varžybas
susirinkę žvejai turėjo užsiregistruoti pas žvejų veiklos koordinatorių
socialinį darbuotoją Kęstutį Alkimavičių. Tokių norinčių dalyvauti
varžybose atsirado tik 14. Tarp kitko norisi pasakyti, kad tarp žvejų
vyrų atsirado ir viena moteris – Aistė Daktaraitė, turinti jau ne
vienerių metų patirtį žvejyboje. Kadangi varžybos prasidėjo dešimtą
valandą, tai ir užtruko beveik iki pietų meto.
Varžybose dalyvavę žvejai buvo apdovanojami: pagal sugautą
žuvų kiekį, pagal sugautą didžiausią žuvį ir pagal tai, kas sugebėjo sugauti pačią mažiausią žuvelę. Pagal
šiuos rodiklius žvejai atitinkamai ir buvo įvertinti. Pirmoji vieta atiteko Kęstučiui Sobeckiui, antroji vieta
– Kaziui Kružinauskui, o trečioji vieta pripažinta azartiniam žvejui, mums visiems gerai pažįstamam
Vladimirui Daržinkevč, pagal mus tariant – Volodei. Eugenijui Baranauskui šį kartą pavyko ištraukti
didžiausią žuvį, o Petras Štaraitis įsigudrino į dienos šviesą ištraukti pačią mažiausią žuvelę, tuo irgi
savotiškai išgarsėdamas. Visi dalyvavę varžybose žvejai apdovanoti medaliais atitinkamai pagal užimtas
vietas. Na o likusieji gavo po suvenyrą atminimui. Kaip sakoma „Niekas nepamiršta, niekas neužmiršta“.
Varžybos varžybomis ir lieka, bet net ir čia pasitaikė kuriozinių atvejų.
Vienas žvejys, būdamas ant kranto, švystelėjo meškerę, kad kuo toliau
nuo kranto ji atsidurtų, bet per aukštai metė ir valas, užuot patekęs į
vandenį, liko užsikabinęs tarp medžių šakų. Žvejys keletą kartų pabandė
meškerykočio pagalba nutraukti valą žemyn, tačiau nesėkmingai, o
žvejo nervai ne geležiniai – jis stipriai truktelėjo ir jo rankose liko tik
meškerė be jai priklausančios atributikos, nes ji visa liko kabėti ant
šakos. Kitą dieną bendromis kelių gyventojų pastangomis tą valą
vargais negalais nutraukėme žemyn, o žvejys ir vėl pastebėtas su
meškere rankoje prie tvenkinio, bet jau priešingame krante, kuo toliau nuo medžių.
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus
SPORTO VARŽYBOS
Šių metų birželio mėnesio pradžioje vyko varžybos gan
įdomiu pavadinimu „Taiklioji ranka“. Šis pavadinimas man
primena vaikystėje skaitytas knygas apie indėnus, jų kovą su
baltaveidžiais įsibrovėliais, pavergusiais jų kraštą. Tose knygose
dažnai minimi indėnų žodžiai „Baltoji ietis“, „Taiklioji ranka“ ir
daugybe kitokių. Bet kaip sakoma „nebraidžiokime toli į
pievas“, o grįžkime į sporto varžybas.
Taigi šios sporto varžybos paskirstytos į dvi atskiras
grupes: I –oji grupė – baudų mėtymas į krepšį, II – oji grupė –
smiginio varžybos. Baudų mėtyme pasižymėjo Aistė Daktaraitė,
Jolanta Montvilaitė, Nadežda Smirnova, Meilutė Varnaitė, o nuo
moterų neatsiliko ir vyrai tai: Eugenijus Baranauskas, Modestas Trečiokas ir Arūnas Blaževičius.
Smiginio varžybose nepralenkiami buvo: Meilutė Varnaitė, Nadežda Smirnova bei Zita
Žukauskaitė. Ir šiose rungtyje nesnaudė Eugenijus Baranauskas, Renatas Burkšaitis ir Irenius Maldeikis.
Varžybų metu buvo ir komiškų atvejų: kai kurie žaidėjai nevisiškai gerai orientavosi aplinkoje, net
nesuprasdami kurioje pusėje randasi krepšinio lenta – tuo sukeldami žaidėjų stebėtojų šypsenas ar net
garsų juoką.

Visi žaidimų dalyviai, užėmę prizines vietas, buvo apdovanoti medaliais. Varžybose teisėjavo
socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius, jam talkino socialinė darbuotoja Rosana Vasiliauskaitė. O
galutinius varžybų rezultatus suvedė SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė ir socialinė
darbuotoja Rita Zakarauskienė. Varžybos pavyko puikiai, tai sporto užimtumo vadovo Kęstučio
Alkimavičiaus dėka. Šios varžybos paliko visiems gerą nuotaiką.
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

MINDAUGAS IR LIETUVA
Poema „Mindaugas“, Vilniaus Dramos teatre turėjo negirdėtą
pasisekimą. Šią poemą parašė garsus mūsų poetas Justinas Marcinkevičius.
Tą rudenį teko būti mūsų sostinėje. Prieš spektaklį buvo gausus būrys
žmonių, kurie dar laukė atliekančių bilietų. Man pavyko nusipirkti bilietą
balkone. Labiausiai įsiminė spektaklio finalinis veiksmas, kada aktorius R.
Adomaitis apglėbęs abiem rankomis Lietuvos žemėlapį tris kartus sušuko
„Lietuva, Lietuva, Lietuva...“
Mindaugas- Lietuvos didysis kunigaikštis. Karaliumi buvo nuo 1253
m. iki 1263 m. Pirmą kartą minimas Hipatijaus metraštyje, kaip vienas iš
penkių vyresniųjų Lietuvos kunigaikščių, kurių atstovai 1219 m. sudarė
sutartį su Volūnės kunigaikščiais. Kaip visos Lietuvos valdovas, pirmą kartą
minimas 1236 m. eiliuotoje Livonijos kronikoje.
1253 m. Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Krikštas ir karūna Lietuvai davė 10
metų taikos su Livonijos ordinu, tačiau viso to kaina buvo brangi.
1254 m. Mindaugui pavyko įsteigti bažnytines Lietuvos provincijas. 1263 m. sąmokslininkai
nužudė Mindaugą ir jo sūnus Ruklį ir Rupeikį, tačiau Lietuva nežlugo.
Globos namų gyventoja Erdmė Kniežienė

OCH TA OLGA...
Birželio 4 d., prasidėjus globos namų tarybos susirinkimui, netikėtai teko jį nutraukti ir pradėti
tarybos posėdį. Reikalas tas, kad globos namų gyventoja Olga Voložko grubiai pažeidė globos namų
gyventojų vidaus tvarkos ir elgesio taisykles. Būdama neblaivi, konfliktavo su darbuotojais, nevykdė jų
prašymų, laidė replikas, svaidėsi necenzūriniais žodžiais. Posėdžio metu, globos namų tarybos nariai
išsakė savo nuomones apie Olgos Voložko elgesį. Pribrendo laikas, kai kiekvienas iš mūsų turi atsakyti
už savo poelgius. Šiuo atveju net policijai teko įsikišti. Atvykę pareigūnai paaiškino, kad taip elgtis
nedera, darbuotojų nurodymus privalo vykdyti ir perspėjo, jei perduos bylą prokuratūrai, tai pati Olga
atsidurs Rokiškyje. Na, o koks ten gyvenimas, patys girdėjote iš ten buvusiųjų pasakojimų. Posėdžio metu
buvo užsiminta ir apie tai, jei Olga pati nesugeba naudotis pinigais, tokiu atveju jai bus paskirtas
atsakingas asmuo, kuris tvarkys jos asmenines lėšas.
Kadangi Olga iki šio atvejo charakterizuojama iš teigiamos pusės, tai ir minimų kraštutinių
priemonių imtis neprireikė. Apsistota ties vienu pasiūlymu, kad Olga Voložko dvi savaites darbuotojai
padėtų prižiūrėti globos namų gėlynus, grėbti žolę.
Po šio nutarimo, jau kitos dienos rytą, Olga pastebėta dirbanti gėlynuose. Ji pati savarankiškai,
niekieno neverčiama prisistatė atlikti šią nuobaudą. Birželio 18 d. globos namų tarybos susirinkime Olgą
Voložko prižiūrinti darbuotoja Sigita Merkevičienė patvirtino, kad su Olga jokių nesutarimų nėra, visus
jai pavestus darbus atlieka gerai, dirba noriai, netgi pati rodo iniciatyvą. Kaip matome iš šio atvejo, ne
visada pačios griežčiausios priemonės veiksmingiausios.
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Brido Jonai per rasas
Tokiu skambiu pavadinimu prasidėjo Joninių šventė mūsų globos namuose. Renginys vyko globos
namų kieme. Aidėjo linksma, nuotaikinga muzika. Šventės metu pasveikinti visi globos namuose
gyvenantys Jonai ir Janinos. Jie papuošti vainikais, kurie buvo nupintais iš lauko gėlių. Šventėje dalyvavo
ir poni arkliukų kinkinys. Jie ir atvežė šio renginio vedančiuosius, o vėliau vežiojo Jonus ir Janinas, bei
kitus šventės dalyvius. Kad neprailgtų laikas, kad muzikos aparatūra neapsineštų lauko dulkėmis būdama
be darbo, teko papildyti šokančiųjų būrį, tuo suteikdami džiugesio ne tik sau, bet ir ne dalyvaujantiems,

bei viską stebintiems gyventojams. Tie, kurie nepanoro šokti,
galėjo pasiklausyti būrelio dainininkų atliekamų dainų. Pasišėlus
iki valios šokių aikštelėje, šventė persikėlė kiek tolėliau, į kitą
tvenkinio pakraštį, ant nuostabios žolės prie didžiulio laužo. Čia
surengtos varžybos. Viena iš rungčių – bėgimas su 16 kg svorio
gyra rankoje ir pralindimas per pastatytą lanką. Bėgti reikėjo
numatytą atstumą. Kaip dažnai pasitaiko tokiuose renginiuose,
vienas
toks
juokdarys su gyra
rankoje susilenkęs
bandė pralysti pro lanką, bet jam matomai susipynė kojos
ir tame lanke jis įstrigo. Įsiminė dar viena rungtis, kai
dalyvis su taurele bėgdavo iki kibiro, ten prisisemdavo
vandens ir atbėgęs iki kito dalyvio, vandenį išpildavo ant
jo ir taip perduodavo estafetę. Buvo ir dagiau linksmų
rungčių. Šventės pabaigoje buvo uždegtas laužas, visi
norintys galėjo eiti ieškoti paparčio žiedo.
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Globos namų tarybos II –ojo ketvirčio ataskaita
Per antrą ketvirtį įvyko devyni posėdžiai ir vienas svarstymas gyventojų, nusižengusių vidaus
tvarkos taisyklėms. Balandžio mėnesį pravestas visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo pristatytas
globos namams atstovaujantis policijos darbuotojas ir programa „Savas žmogus“, su kuria supažindino
direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė. Visi prasižengę globos namų gyventojai, buvo
apsvarstyti posėdžio metu dalyvaujant jų socialiniams darbuotojams. Patys tarybos nariai ieškojo būdų,
kaip padėti nusižengusiems gyventojams, siūlydavo auklėjimo pobūdžio priemonių, pvz. užsiimti darbine
veikla ir t.t. Malonu tai, kad svarstymas padėjo, svarstytieji žymiai pagerėjo.
Tarybos nariai: Kęstutis Sabeckis, Jonas Salanauskas ir Renatas Burkšaitis budėjo Juozo ir Danės
Jurkšaičių koncerto metu. Sekanti veiklos sfera, padėti organizuoti ir patiems dalyvauti įvairiuose
renginiuose, pvz,: „Mylėti galima tik širdimi“ skirtam paminėti motinos dieną. Balandžio mėnesio 23
dieną buvo pravesta sveikatingumo diena. Ta proga socialinis darbuotojas Kęstutis Alkimavičius 8.00
val. pravedė rytinę mankštą. Tokia priemonė dalyvavusiems labai patiko, tad buvo paraginti individualiai
mankštintis kasdien. Leonora Barauskienė ir Algirdas Žatkus dalyvavo poetės Salomėjos Mikelaitienės
kūrybos pristatyme, kuris vyko Kybartuose. Atsinaujinusiai globos namų gyventojų gimtadienių šventimo
tradicijai, gimtadienių šventę organizuoti padeda: Kęstutis Sabeckis, Renatas Burkšaitis ir Jonas
Salanauskas. Žvejų varžybose, kaip komisijos narė dalyvavo Leonora Barauskienė. Rungtynių nugalėtoju
tapo Kęstutis Sabeckis. Gegužės mėnesio 31 dieną įvyko globos namų 80-čio paminėjimas. Prie šio
renginio, pavadinto „Mūsų keliai“ prisidėjo: Leonora Barauskienė, Kęstutis Sabeckis ir Renatas
Burkšaitis. Šeši tarybos nariai buvo apdovanoti direktoriaus padėka: Kęstutis Alkimavičius, Leonora
Barauskienė, Renatas Burkšaitis, Narvydas Paulionis, Kęstutis Sobeckis, Evelina Vaitkevičienė. Per šį
ketvirtį parašyta 19 straipsnių į „Likimo draugą“. Juos rašė Algirdas Žatkus, kuris įdomiai ir vaizdingai
aprašydavo globos namų gyventojų gyvenimą. Ekvelina Vaitkevičienė nuolat lankosi sunkios negalios
skyriuje, pasikalba su ten gyvenančiais žmonėmis apie juos dominančias problemas. Tarybos nariai
Narvydas Paulionis ir Algimantas Jucaitis sunkią negalią turintiems gyventojams pravesdavo poezijos
popietes, skambant Aldonos Puišytės bei Eduardo Selelionio kūrybai. Narvydas Paulionis paskaitydavo ir
savo poezijos. Kiekvieno ketvirčio darbuose vis kartojasi tie patys rūpesčiai, todėl globos namų taryba
stengiasi kuo įvairiau ir įdomiau pravesti renginius. Štai, kad ir Joninių pravedimas, aišku labiausiai
pasižymėjo SPĮ darbuotoja Danguolė Dereškienė, kuri šį renginį ir organizavo. Leonora Barauskienė per
tėvo dieną pasveikino visus tėvus – tėvo dienos proga. Jonas Salanauskas pats suorganizavo aplinkos
tvarkymo talką. Ir kiti butų gyventojai mielai prisidėjo prie talkos, kad visiems gyventi būtų smagiau.
Pastebėta, kad pagerėjo maitinimo paslauga - atsirado daugiau vaisių bei įvairesnis garnyras.
Globos namų tarybos narė Leonora Barauskienė

ŠTAI ATĖJO GIMIMO DIENA
Sėkmė yra gavimas to, ko nori.
Laimė yra džiaugsmas to, ką gavai.
Linkime džiaugtis tuo, ką turite ir gauti tai, ko norite.
Su gimimo diena.
AlbinaDominaitytė - 86 m.
Irena Mankienė Ona - 78 m.
Teresė Ona Flėderytė - 76 m.
Ona Būgaitė - 73 m.
Marijona Levinskienė - 71 m.
Laima Pundziūtė - 69 m.
Aleksandr Ovčinnikov - 64 m.
Genė Anelė Brazionienė - 62 m.
Danutė Vizgaudytė - 61 m.
Antanas Karušis - 60 m.
Laimutis Grigaliūnas
Evgenij Sokolov
Aida Rybakova
Dalė Rakauskienė
Markas Sasas
Marius Basangovas
Kęstutis Žaltauskas
Rimas Romualdas Šalaševičius

BIRŽELIO VIDURIO GAMTA
Vieno užimtumo metu „Eglių“ grupės moterys ėjo į lauką pasivaikščioti, atidžiau stebėti,
įsiklausyti į gamtoje vykstančius reiškinius. Tai padaryti mus paskatino kiekvieno pirmadieninio
užimtumo metu socialinės darbuotojos skaitomi gamtininko Selemono Paltanavičiaus užrašai apie tai,
kiek daug gražaus mes nepastebime gamtoje. Nusprendėme tiesiog pamiršti savo kasdienius buitinius
rūpesčius ir pajusti kvapus, garsus, vaizdus, ką matome čia ir dabar.
Kaip nekeista, pirmiausiai ką pajautėme, tai buvo kvapai: salsvas jazminų, jau bevystančių bijūnų,
nupjautos žolės ir tiesiog įsibėgėjančios vasaros kvapas. Pastebėjome, kad dar labai šviežia žaluma aplink
mus. Pievose baltuoja dobilai, jau visai netrukus žydės liepos (nepamirškime jų pasirinkti žiemai), tuoj
pražys vandens lelijos. Nepamiršome akių pakelti ir į dangų – tuo metu žydrame danguje plaukė pavieniai
balti, lengvi debesėliai. Matėme skraidančius gandrus. Kiti gandrai maklinėjo po ką tik nupjautą pievą
varliaudami. Žaneta matė mūsų globos namų kieme nusileidusius karvelius su žiedais ant kojų. Jie
kažkuriame Lietuvos kampely buvo sužieduoti ornitologų.
Buvome nuėję ir iki stadiono pasižiūrėti prieš kelis metus sodintų eglaičių – kaip bebūtų gaila, jų
likę tik penkios. Gal neprigijo, gal nemokėjome jomis deramai rūpintis...
Ir galiausiai – garsai. Iš pat ankstyvo ryto lll- čio aukšto moteris pažadina po langais čiulbančios
lakštingalos, medžiuose čirškiantys žvirbliai, burkuojantys karveliai. Kartkartėmis pavyksta išgirsti
kukuojant gegutę. Vaikščiodamos po laukus girdėjome tolumoje dirbančių traktorių, mašinų gausmą.
Tačiau šiuo metu mūsų globos namuose mieliausias ausiai garsas – tvenkinyje gyvenančių varlių
kvarkimas  Stabtelėkime minutėlei ir gerai įsiklausykime, ką paslaptingo mums nori pasakyti gamta.
Gamtą stebėjo Žaneta Bartaševičienė, Danuta Tomašaitė ir Dalytė Petkūnienė.
Moterų mintis užrašė socialinė darbuotoja Giedrutė Merkevičienė

KELIONIŲ ODISĖJA
Šių metų birželio mėn. 20 d. buvo skubiai suorganizuotas globos namų tarybos posėdis. Reikalas
toks, kad mūsų globos namų gyventojas Ramūnas Skalys birželio mėn. 15 d. savavališkai, niekam
nepranešęs pasišalino iš globos namų teritorijos. Pasak Ramūno Skalio, jis sugalvojo nuvykti į Vilnių, bet
Kaune buvo sulaikytas ir policijos pareigūnų gražintas į globos namus. Visi globos namų tarybos nariai,
dalyvavę posėdyje, buvo nepatenkinti tokiu globos namų gyventojo elgesiu.
Skiriant nuobaudas Ramūnui Skaliui, siūlymų būta įvairių. Kadangi jis grubiai pažeidė net kelis
globos namų vidaus tvarkos taisyklių punktus, kurių nevardinsiu, nes esame visi su jomis susipažinę.
Taisykles žinoti tai žinome, bet sąmoningai ar ne, vis jas pažeidžiame ir, kai ateina laikas atsakyti už
pažeidimus, tada griebiamės už galvos „O ir kur aš anksčiau buvau, kodėl nepagalvojau apie galimas
pasekmes?“.
Posėdyje dalyvavo direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė ir Ramūno Skalio
socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė.
Socialinės darbuotojos Sonatos Dambrauskaitės atsiliepimai apie Ramūną Skalį palankūs jam.
Vertinamas jis kaip ramus, tylus, paklusnus. Todėl ir skiriant nuobaudą į tai atsižvelgta. Ramūnas Skalys
suprato savo poelgį ir sutiko po truputį surinkti pinigus ir padengti išlaidas, nes jį reikėjo parvežti iš
Kauno (iš viso tai atsiėjo 129 Lt). Šiuos pinigus bus galima panaudoti renginiui, išvykai gyventojams ar
bus galima įsigyti kokį nors daiktą, kuriuo galės naudotis visi gyventojai.
Baisu pagalvoti kuo galėjo baigtis toks jo „paišdykavimas“... Negalvokime, kad taip bus visada.
Prieš pradėdami ką nors daryti, apie viską gerai pagalvokime!
Globos namų gyventojas Algirdas Žatkus

Kūryba – gyvenimo variklis
Paslėpki – Gintaro žiedus

Jums – Sūnau

Su savo maža mergyte,- Sandružėle,Išsiruošėm į Palangą,- prie Jūros.
Ir oras,- buvo palankus:
Šviesus, Gaivus ir Tyras.
Ir važiavom,- Abidvi,- Karieta žirgų.
Pusryčiams eidavom,- pirkti,- dešrelių
Ir pavalgę,- degindavomės,- pleže,- kopose.
Ir,- nupirkau,- Sandrutei,- prie Bažnyčios,Gintarinį Rožantėlį,- o sau,- Gintarinį Žiedą
Ir Namiškiams lauktuvių,- įvairių.
Ir braidėm šiltose,- Jūros bangose...
Ir buvo,- Gera ir Smagu!!!

Padovanosiu,- Sūnui,- Laimės ir Stebuklų,Purpurinę,- Gėlę, tarsi,- Vaivorykštę,- Danguje...
Ir palinkėsiu,- Jam,- Sveikatos ir Geros Kloties...
Gerų,- Vaikučių ir Supratingos,- žmonos...
Darnūs,- Namai,- be Kivirčų
Ir ateitis tikrai bus,- Šviesi ir Gera.
Sūnau!- Niekad Neapvilk,Manęs, Tavo,- Mamos...
Globos namų gyventoja Laima Gelūnienė

Globos namų gyventoja Laima Gelūnienė

Birželio mėnesį mus paliko:
Antosė Jaskelevičiūtė

Visos mūsų maldos kasdieninės:
- Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.
Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: (8-342)20521
Tiražas 25 egz.
2013 m. Liepa

