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10-04 Pasaulinė gyvūnijos diena, šv. Pranciškus
10-05 Tarptautinė mokytojų diena
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10-07 Diena už orų darbą / Krašto apsaugos diena
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10-09 Pasaulinė pašto diena
10-10 Pasaulinė psichinės sveikatos diena / Vietos savivaldos
S
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diena
10-11 Pasaulinė paliatyviosios pagalbos diena
10-13 Pasaulinė kostiumų diena
10-14 Pasaulinė standartizacijos diena / Karaliaus Mindaugo vardo diena
10-15 Šv. Teresė / Pasaulinė baltosios lazdelės diena
10-16 Boso diena / Tarptautinė kredito unijų diena / Mažosios Lietuvos gyventojų genocido
diena / Pasaulinė maisto diena
10-17 Tarptautinė kovos su skurdu diena
10-20 Pasaulinė statistikos diena 10-23 Molekulės diena
10-24 Jungtinių tautų organizacijos diena / Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena
10-25 Konstitucijos diena
10-27 Vytauto Didžiojo mirties diena / Kriminalinės policijos diena / Lietuvos saugumo darbuotojų diena
10-28 Simajudas, Vėlių paminėklai
10-29 Pasaulinė žvynelinės diena
10-31 Helovinas (Halloween)

METŲ RATAS
Pasaulinė maisto diena (10.16)
Pasaulinę maisto dieną švęsti pasiūlė Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija (FAO Food and
Agriculture Organisation). Šios organizacijos iniciatyvą palankiai priėmė ir patvirtino Jungtinių tautų
organizacija.
Šventę švenčiančios šalys užsibrėžė uždavinį kovoti su badu pasaulyje, plėsti žemės ūkį. Pasaulyje
suskaičiuojama apie 800 mln. badaujančių žmonių.
Trečiose pasaulio šalyse dėl maisto nepritekliaus vaikai užauga liesi ir psichiškai atsilikę.
Alkanam vaikui sunku susikoncentruoti ir mokytis. Dėl neprivalgymo prastėja suaugusiųjų darbo kokybė,
o tai stabdo ir visos šalies ekonomikos lygį.
Šią dieną rengiamos nemokamo maitinimo, paramos akcijos, visuomenė plačiau informuojama
apie skurdžiai gyvenančius žmones, kuriuos būtų galima paremti. Tarptautinės maisto dienos metu
siekiama atkreipti visuomenės dėmesį ir į sveiką mitybą. Sveikuolių klubai rengia sveiko maisto šventes.
Pagal spaudą parinko gyventoja Leonora BARAUSKIENĖ

Įdomybės: kaip mus veikia muzika?
1933-iaisiais vengrų džiazo pianistas Rezso
Seressas sukūrė melancholija dvelkiantį muzikinį
kūrinį „Gloomy Sunday“, instrumentalistinį kūrinį
įkvėpė menininko juntamas skausmas po
išsiskyrimo su savo mylimąja.
Šis liūdnas kūrinys praktiškai iš karto
užkariavo muzikos mylėtojų širdis ir tapo
nepaprastai populiarus net ir už Atlanto, rašo
žurnalas „Sunday“. Po keletos metų amerikiečių
džiazo dainininkė Billie Holiday sukūrė žodžius R.
Seresso muzikiniam kūriniui ir pavertė jį hitu
Antrojo pasaulinio karo metais.
„Gloomy Sunday“ daroma fenomenali įtaka
žmonėms sukėlė tikrą ažiotažą neramiais karo
metais ir greitai buvo uždrausta radijo stotyse.
Cenzoriai, uždraudę leisti šią dainą, ją netgi vadino
vengrų savižudžių daina, remdamiesi žiniasklaidos
publikacijomis, kad Vengrijoje ir Šiaurės
Amerikoje tuo laikotarpiu stipriai padaugėjo
savižudybių.
Apie teigiamą muzikos poveikį kalbama ir
šiais laikais. Tokijo universiteto mokslininkai,
atlikę tyrimą, pareiškė, kad liūdna muzika
žmonėms kelia malonias emocijas. Tyrimo metu
studentai klausėsi skirtingų melodijų ir ant lapelio
turėjo užrašyti, kaip jos veikia jų emocijas. Įdomu
tai, kad net ir nepaprastai liūdna muzika tyrimo
dalyvių buvo įvertinta itin teigiamai.
Vis dėlto nėra aišku, koks yra racionalusis
ryšys tarp muzikos sukeliamų emocijų ir mūsų
įsitikinimų apie muziką. Pavyzdžiui, jei miške
pamatote žvėrį, natūralu, kad išsigąsite, nes žinote,
kad jis gali jus užpulti. Tai reiškia, kad baimės
emociją sukelia žinojimas, jog gyvūnas yra
pavojingas.
Žmonės puikiai supranta, kokias emocijas
siekiama perteikti muzika, tačiau vis tiek lieka
neaišku, kodėl ji taip stipriai veikia, kad liūdnos
muzikos besiklausantiems žmonėms pradeda riedėti
ašaros ar juos apima euforija.
Šiuo metu populiarios dvi muzikos poveikį
žmogui aiškinančios teorijos. Pirmoji nurodo, kad
muzika mums sukelia tiesiogines emocijas, o
organizme vykstantys fiziologiniai pokyčiai jos
klausantis (pavyzdžiui, kvėpavimo pokyčiai, ašaros
ar pan.) tai tik įrodo. Tuo tarpu antroji teorija
aiškina, kad muzika mus veikia paprasčiausiai dėl
to, kad ji atkartoja ar kažkaip susisieja su tikruoju
mūsų gyvenimu. Kitaip tariant, mes susitapatiname
su girdima muzika.
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10-03 d. 11 val. Globos namų koplytėlėje bus
aukojamos Šv. Mišios.
10-07d. 14 val. Salėje įvyks ,,Plastikinių
kamšelių vajaus“ finalas, kurio metu
išsiaiškinsime, kuri grupė pririnko daugiausia
kamštelių ir kas rado patį mažiausią, didžiausią
ir originaliausią kamštelius.
10-09d. Globos namų gyventojai vyks į Lietuvos
Specialiosios olimpiados 2014 m. rudens kroso
varžybas Kazlų Rūdos mokykloje.
10-10d. 11val. Globos namų salėje vyks
renginys ,,Mes esame“, kurio metu koncertuos
Sūdavos mokyklos mokiniai.
10-16d. 14 val. Globos namų salėje vyks popietė
,,Rudens mozaika‘‘. Popietės metu galėsime
gėrėtis surinktomis rudens gėrybėmis, žaisime
įvairius žaidimus ir pasišoksime.
10-23d. 14 val. Globos namų valgykloje
sveikinsime gyventojus, gimusius spalio mėnesį.
10-28d. 14 val. Globos namų salėje bus
organizuojamas renginys ,,Šou su darbuotoju‘‘.
Jo metu gyventojai drauge su darbuotojais
vaidins, šoks, dainuos.
10-31d. 11 val. Didvyžių kapinėse vyks Vėlinių
procesija, kurios metu pagerbsime mirusius
globos namų gyventojus.
Mėnesio eigoje :
1. Įvyks visuotinis gyventojų susirinkimas ir
paskaita ,, Kaip sulaukti 100 -o metų“.
2. Bibliotekoje vyks pokalbis prie arbatos
puodelio, skirtas tarptautinei pagyvenusių
žmonių dienai paminėti ,,Spalvų terapija“.
3. Tvarkysime globos namų aplinką ir kapus.
4. Pirmadieniais globos namų salėje bus rodomi
filmai.
5. Kiekvieną penktadienį kviečiame į didįjį
globos namų kampelį pasiklausyti muzikos ir
linksmai pasišokti.
Už spalio mėnesio renginius atsakingos: socialinės
darbuotojos
Sonata Dambrauskaitė ir Agnė Biskytė

PADĖKA
Rankdarbių užimtumo nariai džiaugiasi
ir dėkoja Zitai Šalvaitienei už
dovanotus siūlus.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Palieka tėviškę gandrai

Filosofijos profesorius Stephenas
Daviesas daugelį metų tyrinėjęs muzikos
poveikį žmogui tikina, kad muzika mūsų
mintis ir emocijas gali paveikti taip pat
stipriai, kaip paveikia bendravimas su
žmonėmis.
Atlikę tyrimus JAV mokslininkai
netgi
pastebėjo,
kad
klausantis
mėgstamos muzikos pagreitėja kraujo
cirkuliacija į smegenų sritį, kuri atsakinga
už dopamino gamybą organizme. Taigi
muzika, pasirodo, sukelia ne tik emocinį,
bet ir nežymų fiziologinį organizmo
atsaką.
Apskritai muzika tiek istorine,
tiek kultūrine prasme žmonijai visuomet
darė didžiulę įtaką. Ji buvo įvairių
pasakojimų, ritualų, medžioklės ir netgi
meilės centras, o tai juk ir yra žmogaus
gyvenimo pagrindas. Muzika mus
ramina, džiugina ir padeda išgyventi
skaudžias gyvenimo akimirkas. Tą įrodo
ir legendinės dainos „Gloomy Sunday“
fenomenas – sunkiais karo metais
žmonėms juk buvo kur kas lengviau
pasinerti į liūdną melancholišką dainą nei
matyti
žlugdančią
karo
realybę.
Kaip
kažkada
yra
sakiusi
amerikiečių filosofė Susanne Langer muzika
yra
sustyguotas
mūsų
gyvenimo atspindys.

Rugpjūčio
26
dieną
įvyko
oficialus
atsisveikinimas su vasara. Nors šios vasaros karščiai ir
įrodė, kokia iš tikrųjų yra lietuviška vasara, bet vis dėlto
daugelis su tam tikru nekantrumu laukė atvėstant orų.
Galbūt, kad mes jau buvome įpratę prie apniukusio
dangaus, o retsykiais apsilankydavo pas mus ne tik
lietutis, bet ir tikras lietuviškas lietus, dar vadinamas
liūtimis. Bet, atėjus atsisveikinimo metui, darėsi truputį
liūdnoka, kad kalendorinė vasara su mumis vis dėlto
atsisveikina, bet dar išlieka viltis, jog ateinantis ruduo
bus šiltas ir saulėtas, kaip ir praėjusios vasaros tęsinys. Ir
vis tik kaip bus iš tikrųjų – parodys laikas.
Į atsisveikinimo šventę susirinko ne visi
gyventojai, tai liečia ir butų gyventojus, ir gyvenančius
pačiuose globos namuose. Galbūt jie dar privengė galimų
būsimų karščių, o gal juos baugino pradedantys
pasirodyti debesėliai. Na, o jeigu dangų dengia debesys –
vadinasi, bus lietus, tad ir šiuo atveju komentarai
nereikalingi. Ir iš tikrųjų, renginiui tik prasidėjus,
nupapsėjo keli lašeliai lietučio. Bet tai buvo tik gamtos
pagąsdinimai,
perspėjimas,
kad
nepasimestume
prasidėjus tikram lietui. O, aplamai paėmus, gamta leido
normaliai atsisveikinti su vasara.
Iš anksto buvo skelbiama, kad į renginį privaloma
atsinešti gerą nuotaiką ir dekutį atsisėsti. Kas liečia „gerą
nuotaiką“ – tai manau, kad šį nurodymą visi šventės
dalyviai „įvykdė“ noriai, su pasitenkinimu, na, o apie
„dekius“ – daugelis „pamiršo“ sąmoningai, numodami į
tai ranka - „et, bala juos, pagulinėti ar pasėdėti aš galiu ir
Pagal spaudą parinko EDITA
kambaryje, o čia – renginyje, aš turiu dalyvauti, šokti,
Kavaliūnaitė
dainuoti ar kaip nors kitaip linksmintis“. Ir iš tikrųjų juk
vasaros palydos šventė būna tik vieną kartą metuose.
Jau nuo pat ryto, iškart po pusryčių akis traukė
pažiūrėti būsima numatyta renginio vieta. Pirmiausia į
regėjimo akiratį pateko kažkoks neaiškus plūduras
tvenkinyje. Kas tai per plūduras ir kas tame plūdure – iš
toliau žiūrint suprasti iš karto negalėjau, tai paaiškėjo
vėliau, renginio eigoje. Iš kambario išėjus į kiemą iš tolo
į „akį krito“ kiek neįprastai atrodanti vasaros estrados
aikštelė. Aikštelės priekyje ant statramsčio įtaisytame
gandralizdyje stovėjo gandras išdidžiai, galbūt ir su
gailesčiu žvelgdamas į tolį, paskutinį kartą
atsisveikindamas su gimtine. Visa estrados aikštelė
išpuošta gyvomis gėlėmis, medžių šakelių girliandomis,
įvairiausios pynės iš šiaudelių, estrados statramsčiai
papuošti šieno gėlėmis.
Nors renginys prasidėjo 14 val., tačiau nuo pat ryto buvo jaučiamas šurmulys. Tai ir stalų bei
suolų nešimas, muzikos aparatūros pajungimas. Taip pat buvo skelbiama, kad į renginį atvyksta Alksnėnų
kaimo kapela „Alksnė“. Buvo įrengta ir „Gaspadinės virtuvė“, kurioje šeimininkavo darbuotojos Rosana
Vasiliauskaitė ir Rasa Čeplevičienė. Šios gaspadinės turėjo ir mums dar neįprastą greitpuodį, padarytą iš
milžiniško tikro moliūgo, o prieš renginio pabaigą visus pakvietė pasivaišinti moliūgiene. Apie patiekalo

skonį geriausia būtų paklausti pačių valgančiųjų. Tačiau geriausias apibūdinimas tai, kad šiuo patiekalu
mėgavosi ir pats mūsų globos namų direktorius Rimvydas Žiemys.
Prieš renginio atidarymą beveik be perstojo girdėjosi kvietimas „greičiau greičiau visi į šventę“.
Renginį pradėjo socialinė darbuotoja Ona Šernienė, pakviesdama
atvykėlius svečius į sceną. Alksnėniečiai šventę pradėjo smagia polkute,
po to – nuotaikinga linksma daina, pritariant muzikantams. Viso renginio
metu linksmas polkines melodijas keitė dainos ir šokiai, atliekami valso
tempu. Svečiai su savimi atsivežė ne tik didžiulį kraitį paruoštos
programos, bet ir nemažai muzikos instrumentų: tai būgnų komplektas,
dvi armonikos, akordeonas, cvambalai ar kaip nors kitaip jie vadinami,
taip pat medinę rintį (bruką), žiloje senovėje prietaisą skalbiniams lyginti,
o šiais laikais tapusį muzikos instrumentu. Taip pat tarp svečių ant scenos
atsirado ir mūsų globos namų gyventojas Viktoras Kuraško, kuris skaitė
savo parašytas eiles, skirtas šiai dienai.
Į šį renginį įtraukti ne tik gyventojai, bet ir beveik visi darbuotojai. Teko
pastebėti talkinant ir socialinių darbuotojų padėjėjų, ir SPĮ užimtumo
specialistų tiek prieš renginio pradžią, tiek renginio metu ir tiek renginiui
pasibaigus. Juk reikėjo visą įrangą, instrumentus bei inventorių grąžinti į ten, iš kur jie buvo paimti prieš
prasidedant šventei. Supraskime teisingai, vien tik scenos papuošimas kiek pareikalauja darbo sąnaudų,
išradingumo, sumanumo. Net ir pačios gaspadinės savo virtuvėlėje nebespėjo susidoroti aptarnaudamos
gyventojus pasibaigus renginiui, kai šie buvo pakviesti pasivaišinti šventine moliūgų koše. Čia joms jau
talkino Danguolė Dereškienė. Bendrai paėmus, visi dirbo sutartinai, draugiškai. Nors kalendorinė vasara
jau ir baigėsi, bet ir toliau nenuleiskime rankų, „nenukabinkime nosies“ liaudiškai tariant. Kiekvienas
renginys vis ką nors naujo duoda.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Šis renginys turėjo prasidėti rugsėjo 9 dieną 14:00 valandą, bet
jau iškart po pusryčių buvo jaučiamas neįprastas sujudimas. Net
ir nieko nežinančiam apie čia ruošiamą piešimo popietę galima buvo suprasti, kad kažkas nekasdieniško
turi įvykti. Renginio skelbime buvo parašyta, kad, esant palankiam orui, renginys vyks lauke. Čia ir oras
grynesnis, ir mus supanti aplinka padeda įgyvendinti mūsų polinkį į meną, leidžia atsipalaiduoti, įsijausti į
tikro tapytojo, dailininko vaidmenį. O kadangi niekas tiksliai negalėjo pasakyti koks bus oras, tai ir visus
reikmenis, reikalingus piešimui, pradėjo į kiemą nešti prieš pat renginiui prasidedant. Oras tą popietę
pasitaikė itin nuostabus. Ir pats renginio pavadinimas „Sveikas, broli Rudenėli“ tarsi iš anksto nusakė,
koks turi būti oras. Gali atrodyti, kad mūsų globos namai sudarė sutartį su gamta, nes ir prieš tai
vykusiuose renginiuose kažkas panašaus yra nutikę. Stebėti ir dalyvauti šiame renginyje susirinko gausus
būrys smalsuolių. Šios popietės skelbimai iš anksto skelbė, kad ateidami dalyviai atsineštų rudeniško
žavesio, gėrio, nuoširdumo, įvairiaspalves mintis ir svajones.
Į šią popietę atėjo ne tik eiliniai piešimo mėgėjai, bet susikūrė ir vyrų kompanija, į kurios sudėtį
įėjo Albinas Samaitis, Eugenijus Baranauskas ir Edmas Viršila, judantis tik vežimėlio pagalba. Eugenijus
Baranauskas tokioje popietėje pastebėtas pirmą kartą, Albinas yra dalyvavęs ir seniau, o Edmas savo
meninę išraišką demonstruoja kiekviename tokio pobūdžio susiėjime. Kadangi visi čia susirinkusieji
draugiškai piešė rudenį, tai ir atmosfera buvo draugiška. Gyventojas Jonas Salanauskas nors pats ir
nepiešė, bet mielai padėjo ir darbuotojams, ir piešėjams. Dalyvių šioje popietėje buvo gausus būrys. Vieni
piešė ant popieriaus lapų, kiti spalvotomis kreidelėmis savo svajones nupiešė ant asfalto. Dar kelias
dienas ant asfalto matėsi įvairiausi piešiniai. Išradingumo dvasia gyva visur ir visada. Šioje popietėje
pastebėta ant asfalto padėtų kaštonų lapų, kuriuos apibrėžia kreidele, po to belieka tik nuspalvinti. Ir lapas
atrodo kaip „gyvas“. Šioje popietėje dalyvavo ir daug darbuotojų, o kitą dieną galėjome grožėtis
eksponuojamais piešiniais, kurie buvo piešti ant popieriaus lapo. Kai kurie menininkai po savo piešiniais
parašė paaiškinimus, ką jie piešė, net sugalvojo savo darbams pavadinimus kaip pvz.: „Naktis miške“.
Laikas, praleistas šioje popietėje, prabėgo nejučia. Privalome suprasti kiek daug pastangų,
kantrumo, išradingumo parodė už rugsėjo mėnesį atsakingos darbuotojos. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad
tai menkniekis, nieko nereikalaujantis užsiėmimas, bet taip tik atrodo. Pabandykime patys tai atlikti, tada
gal ir pajėgsime suprasti.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Laumės juostos spalvos

Šis renginys retas atvejis Didvyžių socialinės globos namų istorijoje.
Buvo sudaryta ir grožio vertinimo komisija iš penkių asmenų, kurios
Grožio konkursas
sudėtyje buvo trys mūsų globos namų darbuotojai: Rasa
Lietuvninkaitė, Laura Ciganskaitė, Vilma Mikuckienė ir gyventojų atstovai: Algirdas Kaukas ir Jonas
Salanauskas. Šio renginio vedėjais buvo Renatas Burkšaitis ir Kęstutis Sobeckis.
Grožio konkurse tarpusavyje rungėsi devynios dalyvės. Galima pasidžiaugti, kad žiūrovų buvo
pilnutėlė salė, kaip sakoma - net uodas nosies neįkištų. Gal dėl to, kad tai neeilinis renginys ir kad tokio
pobūdžio fiestoje kai kurie gyventojai dalyvauja pirmą kartą. O kitiems gal norėjosi save parodyti ir į
kitus pasižvalgyti. Svarbiausia pats faktas, kad salė sausakimša.
Prasidedant renginiui, kiekviena dalyvė turėjo prisistatyti. Renginio vedantieji po kiekvienos
konkursantės pasirodymo pakomentuodavo ir pranešdavo, koks bus sekantis numeris. Konkurso dalyvės
turėjo pademonstruoti ir kokius talentus jos turi - vienos dainavo, kitos šoko, pristatė savo sukurtus
paveikslus, numegztus drabužius. Konkurso dalyvė Nadežda Smirnova vaidino, o jai padėjo dramos
būrelio artistas Nerijus Bušniauskas. Dainuojančioms konkursantėms padėjo užimtumo specialistė
Aldona Kardauskienė. Konkurso dalyvės turėjo pademonstruoti ir savo žinias, taip pat kulinarinius
sugebėjimus atsakydamos į klausimus kaip pagaminti vieną ar kitą patiekalą. Viso renginio metu žiūrovai
gausiais plojimais palaikė konkursantes. Taip pat ir salės ekranas buvo užimtas rodomais klipais. Juose
buvo pasakojama, nuo ko prasideda visas moters grožis.
Baigiantis renginiui visiems žiūrovams ir dalyvėms buvo paaiškinta kaip vyks balsavimas. Savo
balsą už patikusią dalyvę galėjo išreikšti kiekvienas salėje esantis žiūrovas. Suskaičiavus balsus
paaiškėjo, kad „Mis Didvyžiai“ titulą laimėjo Meilutė Varnaitė. Visos kitos dalyvės apdovanotos
padėkomis. Baigiamąjį konkurso žodį tarė globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, o komisijai nuo
įtampos net prakaitas varvėjo. Šio renginio organizatorės - Danguolė Dereškienė ir Rasa Barkauskienė.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

Rugsėjo 27 dieną minime Lietuvos socialinių darbuotojų
jubiliejinę 10-ties metų dieną. Ta proga direktoriaus
pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė globos
namų sienlaikraštyje pasveikino socialinius darbuotojus su profesine švente, kviesdama įsiklausyti į
Motinos Teresės žodžius. O tie žodžiai iš tikrųjų verti didžiulio dėmesio ne tik socialiniams
darbuotojams, bet ir socialinių darbuotojų padėjėjams bei ir visam globos namų dirbančiųjų kolektyvui.
Tai pravartu ir mums, gyventojams, tuos patarimus žinoti, įsigilinti į juos ir juos vykdyti. Su šia diena
socialinius darbuotojus pasveikino Gudkaimio globos namų direktorius Rimas Murinas. Jis palinkėjo
socialiniams darbuotojams ir toliau nepritrūkti energijos, entuziazmo, žmogiškos šilumos kuriant
stebuklus mylinčiomis rankomis ir širdimi.
Prasidėjus renginiui, globos namų direktorius pasveikino visus socialinius darbuotojus su
profesine švente, palinkėjo ir toliau ateityje nepalūžti jų atsakingame ir mums visiems taip reikalingame
darbe. Šios šventės proga pas mus apsilankė Kybartų kultūros centro Virbalio kultūros namų kapela
„Pliumpa“. Kartu su svečiais mus linksmino ir pats mūsų globos namų direktorius, nepaleisdamas iš
rankų elektrinės gitaros. Direktorius, būdamas scenoje, dainavo kartu su visais. Svečiai mums padovanojo
labai skoningai parengtą programą, lyrines melodijas keitė linksmesnės, net ir maršai bei polkutės.
Kadangi buvo puiki muzika, gera nuotaika, prie kurios prisidėjo kapelos vadovas savo judrumu, gyvumu,
neieškodamas žodžio kišenėje, tai ar galėjo ištverti nešokdami etatiniai mūsų linksmintojai? Čia valią
savo fantazijai davė: Simonas B., Raimundas B., Danuta T. ir dar daugelis kitų. Užgrojus valsą, visa salė
lingavo pagal taktą, taip pat pritarė ir kitoms atliekamoms dainoms.
Šią dieną prisimins ne tik socialiniai darbuotojai, bet ir mes, gyventojai.

Humaniškiausia profesija

Gyventojas Algirdas ŽATKUS

IŠVYKOS
Rugsėjo 11-ąją (ketvirtadienį) globos namų gyventojai ir visi, kurie norėjo pasigrybauti, vykome į
Grigaičių mišką. Oras buvo nuostabus, švietė saulutė, miškas labai gražus, daug lapuočių medžių, taip pat
ir eglynų. Išbuvome apie dvi valandas. Kas rasdavo baravyką ar lepšį, ar raudonviršį, ar šilbaravykį, tai
iškart visi išgirsdavo. Važiavo 14 mūsų globos namų gyventojų ir keletas darbuotojų. Kiekvienas

grybautojas pririnko apie kibirą grybų, kiti net po kupiną kibirą. Pailsėjome, niekas nepasiklydo, grįžome
su gera nuotaika.
Gyventoja Ala BOGAČEK

Nelauktai, netikėtai buvo pranešta, kad yra
organizuojama išvyka į Birštoną bei Prienų
rajone esantį harmonizavimo parką. Manęs taip
pat paklausė, ar aš nenorėčiau ten važiuoti, aš mielai sutikau, netgi su pasitenkinimu tokią staigmeną
priėmiau. Biržuose ir Prienuose dar sovietmečiu, kai gyvenau normalų gyvenimą, būdavau dažnas
svečias, nes šios apylinkės ne per toliausiai nuo Kauno ir man tuomet buvo gerai pažįstamos. Kadangi
laikas vietoje nestovi ir gyvenimas toliau rieda įprastu režimu, suprantama, kad praėjus jau gan nemažam
laiko tarpui daug kas pasikeitė. O čia begyvenant pasitaikė vėl proga pabuvoti senose pažįstamose
vietose, prisiminti jaunas dienas ir neišnaudoti tokios progos jau būtų „griekas“.
Išvažiavome iškart po pusryčių, apie 9:00 val. Mūsų keliauninkų didžiumą sudarė globos namų
tarybos nariai, vadovaujami socialinės darbuotojos Danos Čapskienės ir SPĮ užimtumo specialistės
Lolitos Stankienės. Pirmiausia nuspręsta aplankyti Prienuose esantį Visuomenės harmonizavimo parką,
apie kurio egzistavimą aš asmeniškai ir „žalio supratimo“ neturėjau. Kaip vėliau paaiškėjo, tokių kaip aš
atsirado ir daugiau. Kadangi šis parkas randasi ne pačiame Prienų mieste, o Prienų rajone, tai net kaip į jį
pakliūti teko pasiklausti ten gyvenančių vietinių
gyventojų, kurie mums šiuo opiu klausimu mielai
padėjo. Pagaliau prisikapstėme iki numatyto tikslo,
atsidurdami priešais didžiulį šiuolaikinį įvairiaspalvį
statinį. Priešais šį pastatą prie paradinių durų
specialiai tam skirtose vietose stovėjo labai daug
šiuolaikinių dviračių, o kam jie skirti iš karto
nesusigaudžiau. Tik vėliau, jau gerokai apsipažinus
su aplinka supratau, kad jie skirti pasivažinėjimui po
didelę teritoriją. Tai išdavė iškabintos lentelės su
užrašu „Dviračių takas“. O, aplamai paėmus, lenteles
su rodyklėmis bei paaiškinimais galima buvo
pamatyti dažnoje parko vietoje, o kadangi parkas
užima 160 ha, tai tikriausiai įsivaizduojate, koks tai
žemės plotas. Ir ko tik ten nebuvo galima pamatyti: tai ir įvairiausių dydžių bei formų dirbtiniai ežerai,
netgi aukštas status kalnas su jo viršuje esančiomis skulptūromis bei marmuro plokštės su maldos
žodžiais Viešpačiui. Nuo šio kalno viršaus tarsi nuo apžvalgos aikštelės matosi beveik visa parko
teritorija, be to, visoje parko teritorijoje matosi daugybė itin retų augalų: tai įvairių rūšių kazokiniai
kadagiai, vilkdalgiai, pušelės augančios krūmokšniais. Tokias pušeles mačiau pajūryje kopose, kad
sustabdytų pustomą smėlį. Kokius augalus dar mačiau išvardinti negalėsiu, nes bijau suklysti dėl
pavadinimų. Dar grįžkime prie to kalno. Šis kalnas iš tikrųjų yra status: iš vienos pusės jis primena per
televiziją matytą tramplyną su „skraidančiais“ slidininkais ar dar iš mokyklos laikų J. Biliūno apsakymą
„Stebuklingas žiburys“, tikriausiai dar visi prisimename tą apsakymą. Aplankėme hipodromą,
pabuvojome žirgyno viduje, pamatėme kokiomis sąlygomis gyvena žirgai, o tų žirgų iš tikrųjų labai
daug, įvairiausio plauko ir įvairiausių dydžių. Pagal jų dydį negalima net suprasti, ar tai tokia veislė, ar
jaunikliai, o pagal spalvą matėsi net ir margų. Visi parko takai iškloti spalvotomis trinkelėmis, kas puikiai
įsipina į bendrą parko vaizdą. Visas parkas padalintas į tam tikras teritorijas, iš kurių kiekviena turi atskirą
pavadinimą. Taip pat yra ir gatvelių su atskirais pavadinimais. Ir dar – vos nepamiršau: jeigu parkas turi
žirgų ir žirgyną, tai koks gi žirgas be raitelio, o raitelis – be klubo. Tai jau susidaro visas ratelis, kuris
vadinasi „Raitelių klubas“. Taip pat ten esančios vilos kiekviena iš jų turi savitą pavadinimą. Pvz.:
„Santarvės“, „Pilnatvės“, „Vilties“ ir kt. Taip pat šiame parke net ir erdvės turi pavadinimus. Pvz.:
„Sporto“, „Energijos“, „Proto“ ir kt. Yra parke ir kempingas su nameliais. Iki soties pasimėgavę dar iki
šiolei mums buvusiu nežinomu ir negirdėtu Visuomenės harmonizavimo parku ir atsiminimui
nusifotografavę aprašytojo kalno viršūnėje prie vėjyje plazdančios trispalvės, nors ir be didelio noro teko
atsisveikinti su šia mus taip svetingai priėmusia vietove, nes mūsų laukė dar vienas kelionės etapas –
Birštonas.

Nemuno kilpų regioniniame parke

Kadangi Birštoną nuo Prienų skiria tik keleto kilometrų ilgio
atkarpa, tai mes dar ir atsipeikėti kaip reikiant nespėjome nuo
patirtų įspūdžių harmonizavimo parke, kaip atsiradome Birštone.
Mus lydinčios darbuotojos Dana ir Lolita pasirūpino, kad mes
pasistiprintume prieš šį Birštono etapą, nes ir mes patys pabuvę
ilgoką laiką gryname ore gerokai praalkome. Pavalgėme gamtoje
Revuonos parke kaip tikri turistai. Pasistiprinę ir šiek tiek
apsipratę naujoje aplinkoje, Nemuno pakrante patraukėme link
Birštono piliakalnio, dar vadinamo Vytauto kalno. Dar prieš
Vytauto kalno „šturmą“ mūsų globėjos Dana ir Lolita paklausė,
ar visi sutinkame lipti į viršų?. Nenorinčių pasižvalgyti po naujai
atsivėrusias apylinkes neatsirado, o kas nenorėjo lipti, pasiliko
mūsų laukti sugrįžtant prie autobuso. Nors kopiant laiptais ir
teko įtempti raumenis. Atsidūrę viršūnės plokštikalnėje
apsižvalgėme aplinkui, tolokai apačioje mėlynavo Nemuno
kaspinas su garsiąja Birštono kilpa. Kaip mes žinome, Nemunas
turi labai daug tokių savotiškų posūkių. Iš čia ir kilęs
pavadinimas - Nemuno kilpų regioninis parkas. O kunigaikštis
Vytautas visur, kur tik pasirodydavo, vis save įamžindavo. Kaune jo garbei pastatyta bažnyčia prie pat
Nemuno ir pavadinta Vytauto bažnyčia, o visiškai šalia bažnyčios pastatytas tiltas, jungiantis Kauno
senamiestį ir Aleksoto mikrorajoną, pavadintas Vytauto Didžiojo vardu. Grįžtant atgal nuo Vytauto kalno
iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad leistis žemyn vieni juokai palyginus su kopimu į viršų, bet ir čia reikėjo
būti itin atidiems, nes vienas neatsargus kryptelėjimas galėjo baigtis skaudžia nelaime. Bet... Ačiū Dievui
– viskas sėkmingai. Praėjome pro šalimais esančius poilsio namus „Birštono banginukas“ o netoliese ant
vandens suposi įmantrios formos statinys, ant kurio iš tolo švytėjo užrašas „Pasaulio virtuvių skonis“.
Manau, kad vien tik šis užrašas pasako šio statinio paskirtį.
Mums ši išvyka iš tikrųjų davė daug naudos. Prienų harmonizacijos parke pamatėme žmogaus ir gamtos
derinį (harmoniją), Birštone prisiminėme senovę ir šiuolaikinę gamtą. Bežiūrint į Nemuno vingius
prisiminiau mokyklinius laikus: kaip iš užpelkėjusios vietos (raisto) mažas, vingiuotas upeliukas tolydžiai
didėja, lyginasi jo krantai – ir jau maža upelė gaunasi.
Šioje išvykoje labai didelį indėlį įnešė mūsų globėjos Dana ir Lolita, jos pilnai pateisina žodį
„globėjos“. O, bendrai paėmus, ten kur dalyvauja Dana ir Lolita nuobodžiauti ar galvoti apie antraeilius
dalykus nėra nei laiko, nei noro. Ačiū Joms už tai.
Gyventojas Algirdas ŽATKUS

PASVEIKINKIME...
Netenkam rodos tik vienos dienos, o metai metams tiesia renką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos ir to, ko šiandien neužtenka...
Tamulevičių Aldą
Smoliagą Liudmilą
Petružį Joną – 71 m.
Petrauską Antaną
Petkūnienę Dalytę
Milkaitį Antaną
Mikalajūnaitę Stefą
Kaštaljanovą Dmitrijų – 85 m.
Narbutą Dainių
Jančiauską Gintarą
Globytę Ramutę Apalioniją – 71 m.
Daktaraitę Aistę
Baliuckają Frosiniją – 71 m.

KULINARIJOS PASLAPTYS
Ekologiškų moliūgų derlius Didvyžių žemelėje
2014 metais buvo nuspręsta pabandyti ekologiškai auginti moliūgines daržoves. Rudenį tas darbas
pasiteisino savo derliumi. Darbas pavasarį buvo toks: ant nušienautos žemės ploto su kauptuku padarėme
duobutes, į kurias įdėjome moliūgų ir cukinijų sėklų. Vėliau žolytę ravėdavom tik apie daigelį,
palaistydavome ir apdėdavom sausu šienu. Rezultatas buvo puikus. Moliūgai puikiai draugavo su
piktžolėmis ir visiems darė didelį įspūdį, kai pamatydavo gausų derlių tarp žolių. Moliūgai neperaugo,
gerai atrodė. Tikimės, kad sekančiais metais derlius bus dar gausesnis. Šių metų derlius bus panaudotas
pyragų, uogienių, sriubų gamybai. Linkime visiems geros nuotaikos ir kiekvienam auginti savo derlių.
Gyventoja Irena DARČIANOVAITĖ

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Tau mano meile

Meilei!
Mylėjau mergelę aš – mėlynų
akių
Nuskyniau jai gėlelę – net gražu.
Suvalgė cepeliną – su padažu
Išdygo jai pilvelis – net gražu.
Patekėjo saulelė iš vakarų
Papūtė vėjelis – net gražu.
Tačiau ji mylėjo bernelį
Karštai karštai – net gražu.
Irenius turėjo papkį – net gražu
Mylėjo jisai mamą pamažu.
Tačiau ji numirė – baisu
Ir atgulė žemelėje – graudu.
Pastatė brolis iš marmuro
paminklą Net gražu
Myliu aš tėvelį – kaip gražu
Broliukas auksinis – net puiku
Aprašysiu jam turtą visą – net
gražu.
P.S Myliu gyvenimą, iki...
Gyventojas Irenius MALDEIKIS

Rugsėjo mėnesį mus paliko:
Mindaugas Butkus
Mirtis skausminga ir beskausmė būna,
Gyvenimas be skausmo – niekada.
Ir jeigu toks gyvenimas sugriuvo,
Tai tik likimo, ne žmogaus klaida.

Miniatiūra – Atskubėjusi
senatvė
Negesink ugnelės mano
širdyje
Man taip šalta ir nyku
Ieškau mylimų akių,
Rankų kvepiančių.
Kasdieninė duona –
Bet aplinkui tyluma
Ir, tik vėjas rudeninis ūkia
Seno miško pakrašty.
Gyventoja
Onutė VALAITYTĖ

Trumpos spalio dienos
Naktys ilgos mėnesienos
Šiam pasauly vienas
Aš svajoju ir myliu
Vakarai mieli žvaigždėti
Negaliu ramiai sėdėti
Noris į žvaigždes žiūrėti
Ir eilėraštį sudėti
Neisiu aš miegoti
Man gerai svajoti
Ir per laiką joti
Savo žodžių žirgeliu
Meilės žodį Tau sakysiu
Ir sapnuos Tave matysiu
Brėkšta rytas nuostabus
Šiam pasauly aš žmogus
Šalna laukai boluoja
Širdis nerimstanti dainuoja
Ir šiluma alsuoja
Tau mano meile Tau
Gyventojas Narvydas PAULIONIS

Laikraštį rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
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