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Pavasarinis Velykinis
džiaugsmas
Jau saulelė nušvito
Jau pirma žaluma
Mums nereikia pavasario kito
Pučia vėjelis miela gaivuma.
Jau pabudo žemelė
Po baltosios žiemos
Jau ilgėja dienelė
Džiaugsmą širdy dovanos.
Jau aukštai danguje
Vyturėliai čirena
Jau kiekvienam žmoguje
Šventos Velykos gyvena.
Jau po verbų sekmadienio
Žavingo ir gražaus
Jau kiaušinius dažyti reikia
Kaip atgimimą ir žmogaus.
Jau skambina varpais
Bažnyčiose Velykų rytą
Jau šventos giesmės
Kelia mus į Viešpatį.
Jau Aleliuja atminty
Velykų džiaugsmas mums
širdy
Jau sėdasi prie stalo
Darugai ir kaimynai
Kieno margutis gražiausias
Bus mielam prisiminimui.

Kaip atsirado Velykų šventė?
Senojo Testamento laikais, t. y. prieš krikščionybę, žydai
apsigyvenę Egipte buvo išnaudojami kaip vergai. Todėl Dievas
išsirinko iš Izraelio tautos žmogų, kurio vardas Mozė, ir siuntė jį
pas faraoną, kad tas išleistų tautą aukot savo Viešpačiui Dievui
auką. Faraonas nenorėjo išleisti žydų, tada Dievas pasiuntė į Egiptą
dešimt bausmių. Po jų faraono širdis suminkštėjo ir Dievas per
Mozę įsakė izraelitam Nisano mėn. 14 d. vakare iki vidurnakčio
išsikept ėriuką (kaip buvo nurodyta), durų staktas ir slenkstį
apšlakstyt avinėlio krauju ir tada suvalgyt su Nerauginta duona (nes
kepant duoną su mielėmis, kad ji pakiltų, reikia nemažai laiko, o
viskas buvo daroma paskubomis). Žmonės turėjo susikraut mantą,
apsirengt ir pasiruošt kelionei. Iki ryto nebuvo galima išeit iš savo
angos, nes tai buvo Dievo Perėjimas - Pascha, kai jo įsakymu
Mirties angelas maru išžudė visus Egipto žmonių ir galvijų
pirmagimius, kurių durys nebuvo paženklintos. Kai žydai pasiekė
Raudonąją jūrą, vanduo stebuklingai prasiskyrė ir izraelitai ramiai
perėjo ją. Tuo tarpu kai faraono kariuomenė sekė paskui, vanduo
vėl grįžo į savo vietą paskandindamas visus arklius ir žmones.
Velykų data nustatoma pagal Mėnulį (per pilnatį). Dabar tai
šventė, skirta Jėzaus mirčiai ir prisikėlimui paminėti. Pas žydus tai
pirmas metų mėnuo - Nisanas. Pas mus - kovo pabaiga - balandžio
pradžia. To mėn. 14 d. vakare prasideda Neraugintos duonos šventė
ir tęsiasi septynias dienas po Velykų, kurių metu izraelitai valgo
Neraugintą duoną (macus).
Parinko pagal spaudą GEDIMINAS

O tas Velykaičio gražumėlis

Žinia, kad Jono Basanavičiaus tėviškėje organizuojama
edukacinė programa netruko pasklisti ir mūsų Didvyžių socialinės
globos namuose. Mums apie tai pranešė socialinės darbuotojos
Onutė Šernienė ir Vaida Pautienienė, jos sau ir prisiėmė visą
Gyventojas NARVYDAS
Paulionis
organizacinį krūvį. Suprantama, ši žinia su džiaugsmu buvo sutikta,
na, o tas „Velykaičio gražumėlis“ – tai tos programos pavadinimas. Į šios programos sudėtį įėjo
kiaušinių marginimas bei dažymas natūraliais ir augalinės kilmės dažais. Tai mus privertė sugrįžti į
vaikystę, kai namuose mama ruošdavo margučius
Velykoms.
Nuvykę numatytu adresu patekome į natūralios
gamtos aplinką, dar mažai paliestą šiuolaikinės
modernizacijos. Čia dar buvo galima pamatyti natūralių
gamtos sukurtų kalnelių bei lomelių. Netoli sodybos
matėsi užpelkėjusi žemuma, mūsuose vadinama „raistu“,
o jame matėsi augantys meldai. Netoli sodybos į
pavasarinę saulę žvelgė gan nemažas jaunas ąžuolynas,

kaip vėliau sužinojome pavadintas „Tautos Atgimimo“ vardu. Pati troba ir klėtis taip pat priminė žilą
senovę, suprantama, tik jau atrestauruotos. Troba tapo nacionaliniu muziejumi, kuriame gausu įvairių
senovinių buities rakandų, taip pat stovi ir duonos kepimo krosnis su visa duonos kepimo įranga: tai ir
kubilas tešlai, ližės, daug įvairių geldų, įvairūs senoviniai indai iš vario, žalvario ir kitų metalų. Matėsi
ir senovinis lygintuvas drabužiams lyginti, į kurį pripilama karštų žarijų. Visko išvardinti neįmanoma,
bet jeigu kas nors gyvenime yra nors kartą apie tai girdėjęs, visa tai nesunku įsivaizduoti.
Jonas Basanavičius yra vienas svarbiausių valstybės nepriklausomybės siekėjų, ryškiausias
tautinio atgimimo pradininkas. Tai lietuvių tautos patriarchas, turintis ne tik visuomenės ir kultūros
veikėjo vardą, bet labai gerbiamas gyventojų kaip gydytojas – taip jiems reikalingas. Gimė J.
Basanavičius 1851 m. lapkričio 23 dieną, Vilkaviškio apskr.., Bartninkų valsč., Ožkabalių kaime
pasiturinčio ūkininko šeimoje. Mokytis pradėjo Lukšių pradžios mokykloje, vėliau – Marijampolės
gimnazijoje, domėjosi pasaulietiškais mokslais ir įstojo į Maskvos universiteto istorijos, filosofijos
fakultetą, bet supratęs, kad savame krašte mokytojauti negalės, perėjo į medicinos fakultetą, kuriame
aktyviai dalyvavo lietuvių studentų veikloje. Baigęs universitetą išvyko į Bulgariją, po to vėl grįžo
atgal į Lietuvą. Vadovavo Vilniaus seimui, įkūrė Lietuvos mokslo draugiją. Kaip matome, J.
Basanavičius savo nueitame gyvenimo kelyje patyrė ir ‚karšto‘, ir „šalto“, bet nepalūžo ir liko
ištikimas savo siekiams ir, kaip suprantama, Lietuva vėl tapo laisva nepriklausoma valstybe. Būnant
muziejuje mus pamokė kiaušinių marginimo paslapčių, kiaušinių dažymo. Na, ir galiausiai buvo
surengtos kiaušinių ridenimo varžybos. Grįžtant namo pakeliui, Bartininkuose aplankėme Šv. Petro
Povilo bažnyčios griuvėsius ir įsiamžinome. Nusifotografavome ir J. Basanavičiaus sodyboje.
Gyventojas ALGIRDAS Žatkus

Iš bundančios gamtos, paukščių čiulbėjimo ir saulės spindesio
pasisemkime meilės, džiaugsmo, optimizmo, o pavasario saulė
lai
pripildo širdis šviesos ir šilumos! Nubudusiais geriausiais
jausmais dalinkimės su artimais žmonėmis.
Linksmų šventų Velykų!
Rimvydas Žiemys, DSGN direktorius

Saulės zuikučių, gražių margučių,
Pavasario vėjo ir lietaus niekadėjo,
Ryto rasos, pavasarinės aušros ir
šventinės nuotaikos geros.
Su Šv. Velykom!

Šv. Velykų proga pateiksiu ketureilę dainušką,
kurią sunkiais pokario laikotarpiais sukūrė ir dažnai
dainuodavo mūsų „Komunizmo“ kolūkio žmonės.
Dievas nepaleido smilgos palaužtos
Nei benamio paukščio ištikus audroms.
Neapleis nei mūsų, nei Tėviškės Brangios
Čia Marijos žemė ir vaikai mes Jos.
5 – os gr. gyventojas KAZYS Kružinauskas

„1“gr. gyventojos ir darbuotojos visus
sveikina su šia gražia švente.

Bundanti gamta skelbia apie artėjančią gražiausią pavasario šventę – Šv. Velykas.
Mieli globos namų gyventojai ir darbuotojai, šios nuostabios šventės akimirkomis atgimkime
tauresniems troškimams ir viltims, dalykime žmonėms gerumą, šypsenas ir meilę! Tegul mūsų širdys
prisipildo gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubia ramybė, nauja viltis ir
gyvenimo šviesa.
Socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė ir vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė

Velykos: įdomiausi šventimo papročiai ir
tradicijos
Velykos vadinamos pačia gražiausia pavasario švente. Ši
šventė yra krikščioniška, tačiau pagrindinis jos simbolis – margutis –
ir pagoniškais laikais buvo siejamas su prisikėlimu, nauju gyvenimu.
Krikščionys šį simbolį perkėlė į savą religiją, susiedami jį su Jėzaus
Kristaus prisikėlimu. Nors šventė reiškia tą patį, vis dėlto, jos
šventimo tradicijos įvairiose šalyse skiriasi. Visose tautose Velykos
pradedamos taip pat: maldomis bažnyčioje, kur nešama Velykų ugnis.
Bažnyčioje žmonės praleidžia visą naktį ir patekančią saulę pasitinka
Dievą šlovinančiomis giesmėmis. Tiesa, ne visi tikintieji Velykų naktį praleidžia bažnyčioje. Dalis jų
ten keliauja iš karto po lengvų pusryčių. Tačiau tuo Velykų šventimo bendri tarptautiniai ypatumai ir
pasibaigia.
Velykų išvakarėse nudažytus margučius daugelyje pasaulio šalių nešioja Velykų kiškučiai, tuo
tarpu Lietuvoje juos atneša Velykų bobutė. Ir net ne atneša, o atveža, mat keliauja kiškučių traukiama
karieta. Vis dėlto, parduotuvėse rasite gausybę įvairiausių šokoladinių zuikių, o Velykų bobutės
šokoladinės – nei vienos. Nors didžiosiose Vakarų šalyse kiaušiniai vis dar yra dekoruojami ir
paverčiami Velykų margučiais, kuriuos ryte sode išslapsto Velykų kiškutis, šokoladiniai kiaušiniai
pamažu išstumia tikruosius margučius iš rinkos: tokiais kiaušiniais apsikeisti sekmadienio rytą yra
labai paprasta.
Anglijoje ne tik keičiamasi šokoladiniais kiaušiniais, bet ir valgomi vaisių pyragai su
vienuolika marcipano kamuoliukų. Jie reiškia vienuolika apaštalų. Norvegijoje Velykos švenčiamos
ne tik slidinėjant ir keičiantis margučiais, bet ir sprendžiant detektyvines mįsles. Didžioji dalis
televizijų rodo daugybę detektyvinių serialų, žurnaluose gausu istorijų, kurių paslaptis siūloma
išsiaiškinti patiems skaitytojams. Suomijoje, Švedijoje ir Danijoje Velykos panašios į Heloviną, nes
vaikai čia eina nuo durų iki durų prašydami margučių ir už juos duodami „kačiukų“ (medis – aut.). Ši
tradicija kilo nuo senų laikų, kada namai buvo laiminami šiais „kačiukais“. Nyderlanduose ir Šiaurės
Vokietijoje Velykų vakarą degami didžiuliai laužai, šalia kurių renkasi žmonės. Čekijoje, Slovakijoje
ir Olandijoje vyrauja mušimo verba tradicija. Čia, kitaip nei Lietuvoje, verba plakami ne visi, bet tik
moterys, kurioms taip linkima likti gražioms ir sveikoms. Moterys atsakydamos vyrą apipila šaltu
vandeniu. Verbos čia taip pat gaminamos iš „kačiukų“ medžio šakelių. Tuo tarpu Lietuvoje verbomis
plakama sakant „Verba plaka, ne aš plaku“ ir taip pat linkima sveikatos. Vengrijoje keisdamiesi
kiaušiniais turėtumėte nenustebti, mat pasikeitus kiaušiniais jus būtinai apipurkš kvepiančiu vandeniu
arba kvepalais.

Valio, jau atėjo Velykos
Visus darbuotojus ir visas socialines darbuotojas,
ypač Rosanėlę ir jos pavaldines: dvi Rasutes,
Dijanėlę, Genutę. Sveikinu visus darbuotojus,
dirbančius sunkios negalios skyriuose bei pačius
ligoniukus. Linkiu suvalgyti kuo daugiau
kiaušinių ir nepatingėti prisimarginti margučių,
kuriuos per Atvelykį eisime ridenti. Kas ilgiausiai
nuridens, tas gaus dovanų. Sveikinu ir savo
skyriaus moteris, taip pat ir administracijos
darbuotojus, ir visus kitus darbuotojus. Tai tiek.
Gyventoja JŪRATĖ Albavičienė

Šios nuostabios pavasario šventės
proga kiekvienam iš Jūsų linkime
atrasti savyje slypintį stebuklą,
neabejoti dėl šios dienos, drąsiai
žvelgti į rytojų. Tegul tauri šios
šventės šviesa sušildo mus visus,
esančius kartu, pažadina naujas
svajones, paskatina prasmingiems
ir kilniems darbams.
Tegul būna šviesus Jums Šv.
Velykų rytas!
3gr. gyventojai ir darbuotojos

Po septynių ramybės ir laukimo savaičių ateina gražiausia ir prasmingiausia pavasario šventė
– Velykos. Vieniems – tai pabudimas po žiemos, kitiems – minčių, sielos ir kūno apsivalymo metas,
tretiems – Kristaus ir širdies prisikėlimo šventė. Kiekvienam iš mūsų ji prasminga tiek, kiek mes
įsileidžiame ją į savo širdis.
Visatoje mirties ir prisikėlimo drama vyksta gimstant ir mirštant žvaigždėms, gamtoje mirimą
ir prisikėlimą skelbia rudenys bei pavasariai. Atrodo, kad viskas, kas gyva, aplinkui numiršta todėl,
kad atvertų mums prisikėlimo stebuklą – ne vien medžių bei gėlių, bet ir pačios buities, kurioje mes
kartais sukamės kaip voverės rate, pabudimą. Tačiau pavasariniame sužaliavime ir žydėjime reikia
įžvelgti ne vien tik gamtos ciklų kaitą, bet ir pamatyti gilesnę tos kaitos prasmę, suvokti dvasinį triumfą
– Dieviškąjį Kristaus Prisikėlimą. Dievas atleidžia visiems, juo tikintiems, kad ir kokie bebūtume. Mes
patys kartais sau negalime atleisti, o Dievas mums atleidžia. Tai ir yra ta Geroji naujiena, Velykų
džiaugsmas ir slėpinys. Švęsti – gyventi taikoje su savimi, su savo artimaisiais ir su Dievu. Čia yra
Velykų šventės prasmė. Velykos – tai ne tik Kristaus prisikėlimo šventė. Tai mūsų širdžių prisikėlimas.
Visus globos namų darbuotojus ir gyventojus sveikiname su Šv. Velykomis ir tegul kiekvieno Jūsų siela
tiki, kad tikrai gyvenimas gali būti laimingas.
Laikraščio „Likimo draugas“ redaktorės DANA ir EDITA

Jūs mums mieli kaip Saulė, kaip motina gera
Visam plačiam pasauly geresnių už Jus nėra.
Už mūsų gyvenimą malonų – be pykčių, vargo ir skriaudos.
Jus mes gerbiame, mylime ir mylėsime visuomet ir visados.
Gerbiamus Didvyžių socialinės globos namų vadovus:
direktorių Rimvydą Žiemį, direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui
Oną Budrienę, vyr. socialinę darbuotoją Aušrą Buzienę,
socialinio darbo padalinio vedėją Renatą Mališkienę,
sveikatos priežiūros padalinio vedėją Astą Mikalonienę,
direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Ireną Šernienę bei visus darbuotojus
ir jų padėjėjus sveikinu su Šv. Velykų švente.
Nuoširdžiai linkiu Jums, kad gyvenime visada būtumėte sveiki,
laimingi ir kad visur Jus lydėtų gėris, sėkmė.
Jums žydi miškuose žibuoklės
Kad ateityje išliktumėte mums mielais, nuoširdžiais,
Jums čiulba paukštelių šimtai
gerais žmonėmis, kaip buvote iki šiol.
5 – os gr. gyventojas KAZYS Kružinauskas
Jums neša balandis manuosius
sveikinimus
Lai šitos šventės spinduliai
Žiedais papuošti jo sparnai.
Visus Didvyžių socialinės globos
apšviečia Jūsų sielas,
namų gyventojus
Kurios išvargintos sunkumų,
sveikinu su Šv. Velykų švente.
barasi ant Dievo.
5 – os gr. gyventojas KAZYS
Lai Jūsų stalo šiluma sušildo artimuosius,
Kružinauskas
Kurie lyg saulės išsiilgo nuoširdžiausių
Su atbundančiu pavasariu,
sugrįžtančiais paukščiais atėjo
pati gražiausia pavasario šventė –
Šv. Velykos. Tegul į Jūsų namus
ateina švelnus saulės spindulys,
pavasarinių gėlių kvapas, o kartu
su margučiais stiprybė, meilė ir
džiaugsmas!
Visus globos namų darbuotojus ir
gyventojus su Šv. Velykomis
sveikina III-io aukšto darbuotojai
ir grupės vyrai

žodžių.
Ir lai, sudaužus kiaušinius,
sudūžta visos bėdos.
Sudūžta pyktis, visos ligos.
Na, o tada jausmams pražydus,
ištirpdžius sieloj blogį
Linkim pajusti visa esybe Velykų šventės
grožį.
Linksmų Šv. Velykų Jums linki II-os grupės
gyventojai ir darbuotojai.

Velykos namuose

Būkim palaiminti Dievo malonės
Būkim palaiminti Jėzaus širdies.
Pavasario šventė – Šventos Velykos
Mus prisikelti iš naujo kvies.
Būkim palaiminti – medžiai žaliuoja
Būkim palaiminti – margučiai marguoja.
O skubantis laikas pirmuoju
Kaip žirgas eiklus vis šuoliuoja,
Pavasariu žemė alsuoja..
Būkim palaiminti Dievo malonės
Būkim palaiminti Jėzaus širdies.

Vieno užimtumo metu 5 grupės vyrai
dalinosi prisiminimais apie tai, kaip švęsdavo
Velykas namuose, apie įsimintiniausias savo
gyvenime Velykas.
Ireniui Maldeikiui labiausiai įsiminė
įvykis, atsitikęs vienų Velykų metu, kai brolis
jam iškrėtė nesmagią išdaigą: padavė nevirtą
kiaušinį ir liepė daužtis su juo margučiais. Be
abejo, Irenius visas aptiško žaliu kiaušiniu. Bet
ant brolio nepyko, abu pasijuokė. Dar Irenius
Visiems globos namų bendruomenės darbuotojams
sakė, jog mokėjęs marginti kiaušinius su vašku,
ir gyventojams Linksmų Šventų Velykų linki
šis marginimo būdas jam labai patikęs.
globos namų tarybos pirmininkas
Vidmantui Zubrickui sakė nepatiko, kai
NARVYDAS Paulionis
praeitų Velykų metu globos namuose buvo
dalinama tik po vieną margutį, prisiminė, kad anksčiau duodavo po daugiau. Kitų prisiminimų apie
Velykas Vidmantui neišlikę. Kazys Kružinauskas praeitų Velykų metu dar buvo Rokiškyje, todėl
ypatingos šventinės nuotaikos nepajuto. Petras Štaraitis jokių ypatingesnių su Velykomis susijusių įvykių
visai neprisiminė. Stasys Bartkus prisiminė, kad margučius visada margindavo kartu su savo seserimis,
nes mama būdavo užsiėmusi maisto ruošimu. O Velykų dieną visada ant stalo būdavo daug
skanaus maisto. Raimundas Baliutis papasakojo kaip margindavo margučius jų namuose – tai
tradiciniu būdu su svogūnų lukštais ir iš medžio droždavo medinius kiaušinius, juos
nušlifuodavo švitriniu popieriumi ir dažydavo įvairiaspalviais dažais. Taip pat Raimundas
pasidalino tradicinio patiekalo receptu, kuris jų šeimoje būdavo ruošiamas Velykų dieną. Reikia iš miltų,
aliejaus, mielių ir kiaušinių užminkyti tešlą, iškočioti ir pridėti keptų grybų arba keptos mėsos įdaro. O
Vidmanto Jantausko šeimoje margučiai būdavo marginami taip: ant popieriaus papildavo įvairių spalvų
lako, skirto margučiams, ridendavo margučius po tuos dažus ir labai gražiai gaudavosi. Nerijus
Zemenskas su savo seserimi eidavo po kitų gyventojų namus kiaušiniauti. Sesuo visada gaudavo daugiau
margučių nei jis. Simonas Bakšys Velykų rytą visada su tėvais eidavo į bažnyčią, ten kunigas
pašventindavo valgį, kurį žmonės atsinešdavo iš namų. Parėję namo pirmiausia daužydavo margučius,
žiūrėdavo kurio margutis stipriausias, reiškia to laukia laimingi metai. Po to sėsdavo visi prie stalo
skanauti skanių, pašventintų valgių.
Tai tokie Velykų įspūdžiai išlikę 5 grupės vyrų prisiminimuose. Būtinai turime ir
toliau išsaugoti kuo daugiau tradicijų, susijusių su šia gražia pavasario švente, kad galėtume
pasidalinti prisiminimais su ateinančiomis kartomis, kurios, galbūt, visas šventes jau švęs tik
virtualiame, internetiniame pasaulyje.
Socialinė darbuotoja GIEDRUTĖ Merkevičienė

Marginimas natūraliais dažais
Tai vienas iš pačių seniausių marginimo būdų. Marginimui naudojami natūralūs dažai, išgaunami
iš augalų dalių. Reikia paimti tiek vandens, kad jis apsemtų dažomus kiaušinius. Į vandenį įpilti 1
šaukštelį acto ir tam tikrą kiekį intensyvią spalvą turinčių augalų dalių. Mišinys verdamas 15 min. Į
atvėsusius dažus merkiami kiaušiniai ir dar verdama 15 min. Išvirti kiaušiniai dar palaikomi dažuose. Nuo
to, kiek laiko laikysime margučius dažuose, priklausys spalvos intensyvumas. O štai keletas receptų:
Šokoladinė spalva – 4 šaukštai kavos tirščių, 1 šaukštelis acto, vandens.
Ruda spalva – 12 pakelių arbatžolių, 1 šaukštelis acto, vandens.
Ochros spalva – 4 puodeliai raudonojo svogūno lukštų, 1 šaukštelis acto, vanduo.
Geltona spalva – 1 puodelis ramunėlių, 1 šaukštelis acto, vandens.
Žalia spalva – 2 puodeliai špinatų, 1 šaukštelis acto, vandens.
Rožinė spalva – burokėlių sultys, 1 šaukštelis acto.
Levandų spalva – žibučių žiedų, 1 šaukštelis acto, vandens.
Aukso spalva – 2-3 šaukšteliai ciberžolės arba geltonojo imbiero miltelių, 1 šaukštelis acto, vandens.
Mėlyna spalva – 2 susmulkintos galvos raudonojo kopūsto, 2 litrai vandens ir 6 šaukštai acto. Mirkykite
per naktį, jei norite ryškiai mėlynos spalvos.

DAŽYMAS VAŠKU. Pradžioje reikia pasigaminti dažymo įrankį: į pieštuką įsmeikite nedidelį
smeigtuką su maža galvute. Skardinėje ištirpinkite vašką (ne parafiną!) ir laikykite jį ant mažytės ugnies,
kad neatvėstų. Smeigtuko galvutę mirkome ištirpintame vaške ir piešiame norimus raštus ant kietai išvirto
ir dar šilto kiaušinio. Kai vaškas sustingsta, kiaušinį dedame į šiltus dažus. Išėmę vašką nugramdome arba
pašildome ir nušluostome servetėle. Jei norime gauti kelių spalvų raštus, pirmiausia kiaušinį nudažome
šviesesne spalva (pvz., geltona), išbraižome raštus ir merkiame į tamsesnę spalvą (pvz., mėlyną). Šiuo
atveju turime žalią kiaušinį su geltonais raštais.
MARGINIMAS SILUETAIS. Iš lipnaus popieriaus iškerpami įvairiausi velykiniai siluetai ir
kruopščiai prilipdomi prie virto kiaušinio. Tada belieka įmerkti kiaušinį į vandenį su dažais ir pasidžiaugti
rezultatu.
MARGINIMAS KAKLARAIŠČIAIS. Jei namuose turite senų, nebenaudojamų šilkinių
kaklaraiščių, jais sėkmingai galite nudažyti kiaušinius. Tereikia į
kaklaraiščio skiautę įvynioti kiaušinį, paskui aprišti švariu baltu
skudurėliu ir virti puode.
MARGINIMAS „EMOCIJOMIS“. Ant nudažytų įvairiaspalviais
dažais kiaušinių juodu markeriu nupieškite kokias tik norite emocijas.
MARGINIMAS KEMPINĖLE. Išvirkite kiaušinius. Pamirkykite
kempinėlę vandenyje. Sukarpykite ją į kelias mažesnes dalis, kad būtų
pakankamai kiekvienai spalvai. Vienkartinę lėkštę panaudokite kaip
paletę, mažais kiekiais išspauskite kelių skirtingų spalvų dažų. Pasidėkite šalia tuščią kiaušinių dėžutę, į
kurią dėsite išmargintus kiaušinius, kad šie išdžiūtų. Padažykite kempinėlę į akrilinius dažus, popieriniu
rankšluosčiu nusausinkite jų perteklių. Laikydami kiaušinį rankoje, lengvais prisilietimais kempinėle
tapšnokite jį norima spalva, marginkite piešinėliais ar raštais. Nudažytą kiaušinį dėkite į dėžutę, kad
nudžiūtų. Dažams nudžiūvus, išmarginkite jį kita spalva. Šį procesą kartokite kol jūsų margutis taps
pakankamai spalvingas ir gražus.
SKUTINĖJIMAS. Nudažome kiaušinius natūraliais ar sintetiniais dažais. Mažu peiliuku
išskutinėjame įvairiausius raštus. Marginimo esmė yra tokia: peiliuku nuskutamas viršutinis dažų
sluoksnis ir pradeda matytis apatinis, baltas kiaušinio lukštas. Geriausia skutinėti balto lukšto kiaušinius.
Namų puošybai skirti margučiai
PUOŠIMAS SIŪLAIS. Išpūskite kiaušinį. Kiaušinio lukštą nuplaukite ir nušluostykite. Į vieną
skylutę įkiškite siūlo mazgelį ir užtepkite lipalu. Tuomet palaipsniui tepkite lipalu kiaušinio lukštą ir
sukite siūlą. Kai norėsite pradėti darbą kita spalva, siūlą nukirpkite ir priklijuokite. Šalia buvusios spalvos
siūlo galo priklijuokite naujos spalvos siūlo galą. Taip apsukite siūlu visą kiaušinio lukštą.
VILNOS KIAUŠINIAI. Išpūskite kiaušinį. Paruoškite karštą muilo tirpalą. Kiaušinį apdėkite
norimos spalvos vilnos gabalėliais, sudrėkinkite karštu muilo tirpalu ir atsargiai glostykite tol, kol vilna
įgaus kiaušinio lukšto formą.
PUOŠIMAS GRŪDAIS. Ant išpūsto kiaušinio lipalu klijuokite įvairias grūdines kultūras bei kitus
birius maisto produktus: žirnius, kmynus, ryžius, grikius, kavos pupeles, lęšius, soras, pupeles ir kt.
DEKUPAŽO būdu dekoruoti kiaušiniai. Darbui reikės: kiaušinių lukštų, akrilinių dažų, servetėlių,
vandeniu skiesto lipalo, akrilinio lako, sendinimo lako. Imkite paruoštą tuščią kiaušinį ir dažykite
šviesiais akriliniais dažais. Kad būtų lengviau dažyti ir džiovinti, į vieną iš skylučių įkiškite pagaliuką.
Viršutinė skylutė pasislėps bedažant, o apatinę paslėpsite darbo pabaigoje.
Kai dažai išdžius, galite kiaušinius dekoruoti servetėlėmis. Išsirinkite norimus
motyvus iš servetėlės ir su skiestu lipalu juos priklijuokite. Jeigu nenorite
sendinimo, kiaušinį paprasčiausiai nulakuokite. Jeigu norite pasendinti
kiaušinį, tepkite Antika1 laku, kuomet jis išdžius, tepkite Antika 2. Kiaušinių
paviršius gražiai suskilinėja. Tam, kad išryškintumėme suskilinėjimus,
įtrinkite juos auksiniais ar kitokiais tamsesniais akriliniais dažais. Taip
įvairiai išdekoruotus kiaušinius nulakuokite akriliniu laku ir leiskite išdžiūti.
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