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Didvyžių socialinės globos namų
laikraštis 2015 m.

Rugpjūtis Nr. 189
08-02 Ubagų diena, Porciunkulė, Šv. Mergelės
angeliškosios šventė
08-06 Kristaus atsimainymas
08-07 Tarptautinė alaus diena
08-08 Tarptautinė orgazmo diena
08-09 Tarptautinė tautos diena
08-10 Šv. Laurynas, Paskutinioji perkūno diena
08-10 Tarptautinė apatinių drabužių diena
08-12 Tarptautinė jaunimo diena

08-13 Tarptautinė kairiarankių diena
08-15 Zarasų miesto gimimo diena
08-15 Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
08-16 Šv. Rokas, Pjūties pabaiga
08-19 Pasaulinė fotografijos diena
08-23 Juodojo kaspino diena, Baltijos kelias
08-23 Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena
08-24 Šv. Baltramiejus, Gandrų išskridimo diena
08-31 Laisvės diena
08-31 Interneto dienoraščių (blogų) diena
Gyventoja Leonora BARAUSKIENĖ (internetinė prieiga: http://day.lt)

08-15 Žolinė, Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
Rugpjūčio viduryje lietuviai nuo seno šventė vasaros ir rudens sandūrą, kai svarbiausi lauko
darbai jau buvo nudirbti. Žolinė – tai atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis diena. Javai jau nupjauti ir
suvežti, uogos ir vaisiai surinkti, privirta uogienių. Moterys šią dieną rinkdavo gražiausias laukų gėleles,
vaistažoles, dėkodavo Žemei už derlių ir grožį. Ūkininkai šiai šventei iškepdavo duonos iš šviežio derliaus ir
padarydavo alaus, giros. Žolinių švęsti susirinkdavo visa giminė, buvo prisimenami ir giminės mirusieji. Buvo
tikima – kas neateis kartu švęsti per Žolinę, bus neturtingas. Šventės dieną buvo aukojami gyvuliai ir rituališkai
kepama duona: naujojo derliaus miltų tešlos paplotėliai svaidomi iš rankų į rankas per ugnį, kol iškepdavo.
Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė sutapatinta su Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo
diena. Pasakojama, kad Jėzaus motinos Marijos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo, kaip
Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, apaštalai Marijos kūno
neberado - karste buvo tik daugybė gražių gėlių. „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi
saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12, 1). Taip apaštalas Jonas aprašo
regėjimuose matytą Saulėtąją moterį – bažnyčios, kovojančios prieš žemės blogį, biblinį slibiną, simbolį.
Marijos dangun ėmimo dogma paskelbta tik 1950 m., tačiau liturginis šio įvykio minėjimas žinomas nuo V
amžiaus.
Kiekvienais metais Lietuvos bažnyčiose rengiami iškilmingi Žolinės atlaidai. Bažnyčiose šventinamos
vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės. Dzūkės nuo seno į gėlių puokštę įdėdavo morką, griežtį,
buroką ar net kopūsto galvą. Pašventintų daržovių valgydavo visa šeimyna, padalydavo su pašaru gyvuliams,
tikėdami, kad taip visi bus apsaugoti nuo ligų. Merginos nusipindavo ir pašventindavo devynis skirtingų augalų
vainikėlius. Sudžiovinti žolynai būdavo laikomi pirkioje už šventųjų paveikslų, užėjus griaustiniui, jais
smilkydavo namus, susirgę gerdavo iš jų išvirtą arbatą.

ĮDOMŪS FAKTAI APIE ŠIRDĮ

RUGPJŪČIO MĖNESIO RENGINIAI
08. 05, 06, 07 dienomis Podvarko miške vyks
Širdis – mūsų „varikliukas“ ir, turbūt, pats turistinis sąskrydis „Pabūkime drauge gamtos
svarbiausias organas. Ar žinojote, kad:
apsuptyje II“.
 Kairioji širdies pusė varinėja kraują po Sąskrydyje dalyvaus ne tik mūsų, bet ir kitų
visą kūną (iki galūnių), dešinioji – į globos namų gyventojai.
plaučius. Dėl to kairioji pusė yra storesnė 05 d. sąskrydžio dalyviai įsikurs stovyklavietes,
ir stipresnė.
vyks sąskrydžio atidarymas, visų komandų
 Pasaulyje kas 34 sekundes dėl širdies ir prisistatymai ir vakaronė prie laužo „Draugystės
kraujagyslių ligų miršta po 1 žmogų.
laužas“.
 Atsikračius 10% antsvorio, tikimybė 06 d. nuo pat ryto žvejai varžysis žvejų
susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis varžybose, komandos keliaus į žygį „Išlikimas“,
sumažėja 20 %.
bus verdama žuvienė, o vakare visi linksminsis
 Širdies
ligomis
moterys
suserga liaudiškoje vakaronėje.
vidutiniškai 10 metų vėliau negu vyrai.
07 d. visi norintys galės varžytis draugiškose
 Išsiskyrimas su mylimu žmogumi arba kvadrato
varžybose,
vyks
komandų
artimųjų netektis gali iš tiesų sudaužyti apdovanojimai ir sąskrydžio uždarymas.
širdį. Tokios psichologinės traumos 14 d. 11 val. globos namų teritorijoje (lauke)
išprovokuoja
streso
hormonų vyks renginys „Vasaros branda“, kurio metu
pliūptelėjimą, o tai savo ruožtu gali paminėsime Žolinę (Šv. Mergelės Marijos
sukelti į širdies priepuolį panašius ėmimo į dangų dieną). Kiekviena grupė pristatys
simptomus.
po vaistinį augalą ir papasakos apie jo gydomąjį
 Susirgti širdies ligomis 7 kartus labiau poveikį. Kiekvieną pristatymą vainikuos daina.
rizikuoja tie, kurie mėgsta varžytis, yra iš Renginio pabaigoje visi smagiai pasišoksime.
prigimties priešiški, nuolat neturi laiko, 20 d. 14 val. globos namų valgykloje bus
gyvena įsitempę ir save nuvertina.
pasveikinti gimusieji rugpjūčio mėnesį. Švęsime
 Žmogaus širdis sveria 220–260 g.
skambant gyvai muzikai.
 Rūkantiems žmonėms širdies smūgio 21 d. 14 val. globos namų teritorijoje (lauke)
rizika yra 2 kartus didesnė, negu skambant muzikai žaisime žaidimus su
nerūkantiems.
kamuoliu.
24 d. 14 val. paminėsime Šv. Baltramiejaus,
Informaciją rinko gyventojas Gediminas Jurkša gandro išskridimo dieną. Vyks šventė „Tėviškę
(internetinė prieiga: http://sveikata.tv3.lt)
palieka gandrai“. Kiekvienos grupės „gandrai“
pasakos savo vasaros įspūdžius, nuotykius,
minsime mįsles, žaisime žaidimus, šoksime grojant globos namų kapelai, palydėsime gandrus,
iškeliaujančius į šiltus kraštus.
28 d. 14 val. globos namų teritorijoje (lauke) linksmai, smagiai pasišoksime.
Mėnesio eigoje globos namų koplytėlėje bus aukojamos Šv. Mišios

Už rugpjūčio mėn. renginius atsakingos:
socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

Saldus kaip medus...
Kadangi šiuo metų laikotarpiu medunešis jau pačiame
įkarštyje, šneka suksis ne vien tik apie medų, bet persikels ir į
kitas mūsų gyvenimo sferas.
Skelbta, kad birželio 5 dieną įvyks popietė gan intriguojančiu
pavadinimu „Medų lydi devynios naudos“. Manau, kad vien
tik žodis „medus“ turi magišką galią, net ir dainoje yra
žodžiai „ir kas gi gali būt už medų dar skaniau“. Tame
skelbime dar pažymėta, kad atvyks ir kviestiniai svečiai su
dideliu krepšiu, prikrautu žodžių apie vasara ir supakuotu į
dainų dėžutes. O čia jau kai kuriems mūsiškiams iškyla neišsprendžiama dilema. „Kaip pasielgti ir ką pasirinkti
esant būtinybei - medų ar dėžutę su dainomis?“, bet ir šiuo atveju neskubėkime daryti skubotų išvadų, o palaukime,
kol laikas viską sustatys į savo vietas.
Už šį renginį atsakingos SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė ir socialinė darbuotoja Birutė Kauspėdaitė.
Reikia pridurti, kad ten, kur kartu jos dirba, visais atvejais būna darna ir susiklausymas, neišimtinis ir šis atvejis.
Renginį pradėjo mūsų globs namų skaitovai Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis, pasakodami apie medaus
duodamą naudą mūsų organizmui, apie tai ir toliau buvo šnekama renginio eigoje. Po jų pasirodymo įsitraukė ir taip
ilgai laukti sveteliai, pradėdami daina apie tai, „kaip išlikti jaunam“... Na, o toliau koncertas įgavo pagreitį ir į
priekį judėjo be trukdžių. Pagaliau „leidimą“ pasirodyti scenoje „gavo“ ir mūsų globos namų šokėjėlės. Kadangi
visos vilkėjo balta apranga, vienu metu net kilo mintis, jog tai „Snieguolės“, bet kuo skubiau tos minties teko
atsisakyti, nes juk dabar – vasara, „tad iš kur vasarą gali būti sniegas“. Kadangi sveteliai suvaidino lyg ir
pyktelėjusius, kad mūsiškės damos šoka, o jie ne – nuspręsta „truks plyš, bet atsirevanšuoti“. Galima tik
pasidžiaugti, kad jiems tai puikiai pavyko. Lyg iš „neišsenkamo aruodo“ pasipylė visa virtinė melodingų, nuostabiai
skambančių dainų, o jų vadovė su akordeonu ant krūtinės ne tik kuravo visą koncertą, bet ir pati aktyviai, linksmai
kartu su savo kolegėmis dainavo. Net mūsų globos namų gyventojui Simonui Bakšiui neišlaikė nervai ir jis ryžosi
„išdavystei“ – sudainavo kartu viešniomis - Janukiškietėmis. Galima tik pavydėti, kad jam tai puikiai pavyko.
Renginy skambėjo puikios šiuolaikiškos melodijos, nuostabūs balsai bei pats atlikimo būdas. Reikia pridurti, kad
renginys tikrai visiems labai patiko.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Ir vėl svečiai pas mus
Atrodo, dar visiškai neseniai minėjome Motinos dieną, o dabar atėjo eilė ir Tėvus prisiminti. Suprantama, kad
šeimos pradininkai yra tėvai, nuo kurių darnos, supratimo vienas kito atžvilgiu priklauso ir tolimesnis jų vaikų
gyvenimas. Juk ne veltui sakoma: „kokie tėvai – tokie ir vaikai“, nes vaikai seka tėvų pėdomis, bando mėgdžioti jų
elgesį, kalbą ir net darbus. O ar jiems pasiseka įgyvendinti savo užmojus, šią temą palikime kitam kartui, o patys
atidžiau pasižvalgykime po mums aktualias temas.
Pas mus, minint Tėvo dieną, apsilankė moterų ansamblis iš Pajevonio ir Šakių raj. Jankiškų kaimo bendruomenės
jaunoji dainorėlių karta. Kadangi mūsų globos namuose dirbanti SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė
gyvena kaimynystėje su minimais jaunaisiais atlikėjais, tai suprantama, jog pas mus dainininkai atvyko jos dėka.
Nors atlikėjai ir jauno amžiaus, bet savo nuoširdžiu dainavimu įrodė, kad tikrai galėtų būti sektinu pavyzdžiu
kitiems. O pajevoniškiai pas mus vieši jau ne pirmą kartą ir jų veidai jau pažįstami iš ankstesnių susitikimų. Bet
atliekamos dainos ir balsai kiekvieną kartą skamba vis kitaip – naujoviškai. Skambėjo ir skaitomos eilės tėvui. Eiles
skaitė globos namų gyventojai Iveta Korsakienė ir Renatas Burkšaitis. Taip dainą keitė eilės, po eilių vėl skambėjo
daina. Vyresnius atlikėjus keitė jaunosios kartos atlikėjai, o svečius scenoje pakeitė mūsiškiai skaitovai. Kartais net
pasirodė, jog jie varžosi tarpusavy, kas geresnis. O geri tikrai visi ir manau, kad po kelerių metų išgirsime apie jau
paaugusius mažuosius atlikėjus tik iš gerosios pusės. Šis nuostabus balsų aidas dar ilgai skambės mūsų ausyse.
Viskas turi pradžią, turi ir pabaigą. Globos namų gyventojas Jonas Salanauskas padėkojo svečiams, kad mūsų
nepamiršta ir pakvietė dažniau apsilankyti. Atsidėkodamas įteikė didžiulę gėlių puokštę. Tuo šis nuostabus
koncertas ir baigėsi, laukiame kitų džiaugsmingų susitikimų.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Išvykome į Vasaros Žaidynes
Zarasai mums, globos namų gyventojams, kiekvienais metais,
įpusėjus birželiui, tampa traukos centru. Reikalas tas, kad tuo
metų laiku Zarasų socialinės globos namuose vyksta kasmetinės
vasaros sporto žaidynės.
Šių metų sporto šventė išsiskyrė tuo, kad vyko jau 18-tą karta
birželio 18-tą dieną. Kiekvienas pastebi, kad planuotai ar ne, bet
šie skaičiai kartojasi ir įgauna magišką prasmę.
Iš anksti mums buvo žinoma, kad išvykti teks 4:30 val. ryte, nes
kelionė iš tiesų ne tokia jau ir trumpa - nuo vieno Lietuvos
pakraščio iki kito – skersai Lietuvą. Nepamirškime, kad su
alkanu pilvu kažkokių apčiuopiamų sporto rezultatų
nepasieksime, nes apie valgį ir tegalvosime, todėl šios išvykos organizatoriai nusprendė, kad pakeliui privalėsime
kur nors stabtelti ir pasistiprinti. Sustojome erdvioje miško aikštelėje, kur visi numalšinome alkį prieš varžybas.
Žaidynės vyko pagal griežtai reglamentuotą programą, kurioje nurodytas ne tik rungčių pradžios laikas, bet ir
dalyvių registracijos valandos ir minutės.
Nors Zarasuose man asmeniškai ir ankščiau teko buvoti, bet vis viena kiekvieną kartą randi vis ką nors naujo, ką
nors pakeista, o atidžiau pasižvalgius – ir visiškai nepažįstama. Atvykę į Zarasų globos namus šįkart, pirmiausia
atsidūrėme prie skelbimų lentos. Susipažinome su vyksiančia žaidynių programa. Mūsų vadovė Sigita Akelaitytė
kiekvienam dalyviui parodė ir paaiškino kur ir ką privalome daryti ir kaip elgtis.
Šventinė programa sudaryta iš daugelio sporto šakų: tinklinio, galiūnų varžytuvių, smiginio, pasagos metimo,
krepšinio ir šaškių, kurios vyko salėje, kur registracijos metu buvo svarbu užfiksuoti žaidėjų amžius dėl sklandaus
grupių paskirstymo ir norint sužinoti jauniausią ir vyriausią žaidėjus. Taip pat buvo rungčių ir darbuotojams estafetė ir foto orientacinė estafetė.
Šventės pradžioje vyko oficialus atidarymas, ramūs nebuvo palikti ir komandų treneriai, kadangi vyko jų
pasitarimas. Šventės atidarymo ceremonijoje pasisakė Zarasų socialinės globos namų direktorius Juozas
Stankevičius. Pasidžiaugė, kad šiemet kaip niekad susirinko toks gausus būrys dalyvių – net 25 komandos, kurias
sudarė iš viso daugiau nei 300 šventės dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos. Visiems palinkėjo ir ateityje
nepamiršti kelio į Zarasus.
Vasaros žaidynių organizatoriai nepamiršo ir tų, kurie atlydėjo ir palaikė savo komandą. Laisvą minutę turintys
galėjo paplaukioti motorine valtimi po Zaraso ežerą.
Kaip jau įprasta, jei jau yra pradžia, tai turi būti ir pabaiga. Šventės uždarymo metu buvo įteikiami apdovanojimai.
Taip pat turėjome galimybę pasivaišinti kareiviška koše. Per dieną
gerai padirbėjus ir užkandus kilo noras ir pasilinksminti, o šventės
organizatoriai pagalvojo ir apie tai. Zarasų globos namų
organizuojamas Tarptautines vasaros žaidynes užbaigė grupė
„16Hz“, kur gyventojai pagal atliekamas dainas trypė, šoko ir
atidavė likusias paskutines jėgas.
Nors svečiuose ir labai smagu, atėjo laikas važiuoti namo. Pilni
įspūdžių, susėdę į autobusą pagaliau pajudėjome Didvyžių link, o
kelionėje dar ilgai netilo kalbos apie šia išvyką. Namus pasiekėme
prieš vidurnaktį, rodos pavargę, bet pilni neapsakomų įspūdžių.
Norisi nuoširdžiai už viską padėkoti šios išvykos organizatoriams
ir lydintiesiems.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Mūsų skaitymai
Aš, Narvydas Paulionis, ir Algimantas Jucaitis kiekvieno mėnesio eigoje pravedame literatūrines valandėles 3-oje,
7-oje, 8-oje ir 9-oje grupėse. Pagal globos namų tarybos veiklos planą įsipareigojome ir skaitome įvairių autorių
eilėraščius ir kitokią kūrybą. Grupių darbuotojai džiaugiasi, kad skaitydami paįvairiname užimtumo valandėles ir
praskaidriname nuotaiką. Patenkinti ir gyventojai, kurie irgi dėkoja. Malonu žinoti, kad mūsų skaitymai įgauna
prasmę ir dėkingumą. Kai žodis iš lūpų į širdis, tai daugiau komentarų ir nereikia. Poezija jaudina širdį ir ramina
sielą. Gyvenimo ratas sukasi pirmyn ir priverčia pagalvoti kas yra gyvenimas ir kas yra žmogus žmonėse. Poezijos
žodis daro stebuklus, kuriuos reikia pajausti ir pajusti. Juk tam ir duotas žmogui protas. Skaitymas vyksta visus
metus. Viena valandėlė per mėnesį daug ką reiškia ir tai jau nemažai kas yra žodžiais pasakyta. Sėkmės ir gerumo
jums, mieli klausytojai, mūsų skaitymų. Mes ir vėl ateisime, nes esame reikalingi ir laukiami.
Gyventojas Narvydas Paulionis

Visuotinis gyventojų susirinkimas
Mūsų globos namuose įprasta, kad kiekvieną metų ketvirtį vyksta visuotinis gyventojų susirinkimas. Ne išimtis ir
šių metų II –asis ketvirtis, tad liepos mėn. 16 d. 14 val. salėje ir įvyko gyventojų visuotinis susirinkimas. Šį
susirinkimą organizavo globos namų taryba. Susirinkimo dienotvarkė sudaryta iš 3 punktų:
1. Didvyžių kaimo ir dvaro istorija;
2. Vidaus tvarkos taisyklių priminimas gyventojams;
3. Einamieji klausimai.
Pradžioje pasiūlyta išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Į šiuos postus pasiūlyta: pirmininku – Kęstutis
Sobeckis, sekretore – Leonora Barauskienė. Kadangi salėje esantys sutiko, susirinkimas buvo oficialiai pradėtas.
Viskas vyko sklandžiai, nes tarybos nariai atitinkamai pasiruošė šiam susirinkimui – pasidalino skaitomus punktus.
Susirinkimą pradėjome paskaita apie Didvyžių dvarą, jo savininką Leoną Geištarą ir Didvyžių kaimo atsiradimą.
Čia žodį tarė ir globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, kuris papasakojo daug įdomybių ir faktų apie dalykus,
susijusius su Didvyžių vardu.
Toliau tarybos nariai gyventojams priminė Didvyžių socialinės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles.
Skaitė visi tarybos nariai. Na, ir toliau sekė einamieji klausimai, kur žodį tarė socialinio darbo padalinio vedėja
Renata Mališkienė. Ji išdėstė pastebėjimus apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, kur reikėjo - subarė, kur
reikėjo - pagyrė. Kadangi salėje esantys neturėjo jokių klausimų, susirinkimas tuo ir baigėsi.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Reikalingas judrus kūnas
Kad įrodyti sau, jog mūsų kūnai vis dar judrūs, liepos 10 d. mus aplankė aerobikos- choreografijos mokytoja Edita,
kuri pravedė sportinę popietę įmantriu pavadinimu „Judink savo kūną“. Dar gerokai prieš šį susitikimą skelbime
buvo kviečiami savo jėgas išbandyti ne tik gyventojai, bet ir darbuotojai. Susidomėjimą sukėlė ir tai, kad skelbime
buvo nurodyta atsinešti „dekučius“.
Įžengus į salę dar prieš popietę, į akis krito kėdės, kurios buvo sustumtos į salės galą ir pasienius. Salės viduryje
buvo paruošta erdvi vieta. Ant scenos įsitaisė šurmulio vedančioji – Edita, kad visi geriau matytų rodomus
mankštos pratimus ir juos atliktų taisyklingai. Renginio eigoje buvo aišku, kodėl reikėjo atsinešti „dekučius“. Ant jų
buvo atliekami pratimai. Darbuotojai kartu su gyventojais nuotaikingai atliko mankštos pratimus. Na, o aerobika ir
choreografija taip pat rado ryšį tarpusavyje ir šokio ritmu gyventojai atliko aerobikos pratimus. Mūsų sporto salės
vadovė, savo valdose mankštinanti gyventojus, šioje popietėje stojo į gretas su gyventojais ir atliko tai, ką tuo metu
ant scenos rodė Edita. Taip pat kartu mankštinosi beveik visų skyrių socialinės darbuotojos ir socialinių darbuotojų
padėjėjos. Pratimais išjudinome visą kūną.
Supraskite teisingai – visko išvardinti neįmanoma, reikia patiems aktyviai dalyvauti ir pamatyti savo akimis, kaip
gali būti linksma išjudinti savo kūną.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Mes ir ateityje busime lietuviais!
Kaip ir viso pasaulio lietuviai, taip ir mes, Didvyžių socialinės globos namų gyventojai, kasmet minime Lietuvos
Valstybei labai svarbią datą – liepos 6-ąją. Mindaugas – tai pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius, sukūręs
savarankišką valstybę ir išgarsinęs Lietuvos vardą.
Šią dieną paminėjome renginiu aktų salėje. Iš stiprintuvų sklido tyli mūsų ausims labai maloni melodija. Scena ir
jos prieigos papuoštos trispalvėmis gėlyčių formos vėliavėlėmis. Ekrane nepertraukiamai keitėsi skaidrės, kurios
pabrėžė, kad kiekvienas žmogus – tai istorija, nepanaši į kitą. Renginys prasidėjo Tautiška giesme. Išgirdus
melodiją ir ekrane išvydus giesmės žodžius visa salė atsistojo ir giedojo kartu. Minėjimą pradėjo socialinė
darbuotoja, prie kurios vėliau prisijungė mūsų globos namų pranešėjai – Leonora Barauskienė ir Kęstutis Sobeckis.
Jiems baigus, žodinį pranešimą padarė mūsų globos namų direktorius Rimvydas Žiemys. Papasakojo apie Lietuvos
atsiradimo pradžią ir jos tolimesnę istoriją. Popietę praskaidrino eilės, kurias skaitė Ernesta Chaizytė ir Narvydas
Paulionis. Renginyje pasižymėjo ir mūsų globos namų saviveiklininkai su savo vadove. Reikia pripažinti, kad
minėjimo popietė tikrai pavyko.
Gyventojas Algirdas Žatkus

Padėka
Už pagalbą tvarkant kapus padėką ir nuoširdų ačiū norėčiau tarti pynimo būrelio vadovei Aldutei,
tarybos nariams Kęstučiui Sobeckiui, Leonorai Barauskienei bei Ernestai Chaizytei. Taip pat gyventojams Laimučiui Jasulevičiui, Broniui Simanavičiui, Janinai Čepaitei, Nijolei Minkštimaitei ir Jolantai Montvilaitei.
Už aplinkos tvarkymą ir gėlynų priežiūrą globos namų teritorijoje norėčiau padėkoti tarybos narei Ernestai
Chaizytei bei gyventojams Simonui Bakšiui, Laimučiui Jasulevičiui, Broniui Simanavičiui, Modestui Trečiokui,
Eugenijui Baranauskui, Jolantai Avinaitei, Aušrai Mazaliauskaitei, Agnei Kidoliūtei ir, žinoma, mūsų darbuotojui,
aplinkos prižiūrėtojui Jonui Šitkauskui. Prie aplinkos tvarkymo daug prisidedu ir aš, Jonas Salanauskas.
Globos namų tarybos narys Jonas Salanauskas

Ekskursija
Mes, Didvyžių socialinės globos namų gyventojai, liepos 29 d. aplankėme Druskininkus ir Liškiavą. Nors planuota
buvo plaukti laivu iš Druskininkų į Liškiavą, važiavome autobusu, nes Nemunas labai nusekęs ir laivams plaukti
neleidžiama. Aš ir mano draugė Dalė Petkūnienė-Aleksaitė buvome sužavėti ekskursijos įspūdžiais.ir norėtume
padėkoti direktoriaus pavaduotojai socialiniams reikalams Onai Budrienei, visiems darbuotojams, lydėjusiems mus,
autobuso vairuotojui bei visiems visiems, kurie suteikė mums gerus jausmus. Ypač patiko kelionės pabaiga –
Kalvarijos zoosodas, beveik didesnis nei Kauno zoosodas.
Visų keliauninkų vardu, ačiū už gerus įspūdžius.
Gyventojas Arūnas Jurevičius

Kulinarinės paslaptys
Jau ne vieni metai mes mokinamės gaminti vis skirtingus patiekalus Pernai mes auginome moliūgus ir cukinijas
žolėse. Derlius buvo puikus. Išaugintas daržoves naudojome maistui šviežias bei konservavome žiemai. Buvo labai
malonu pasigardinti moliūgų skanėstu blynus ar košę, o prie keptų bulvių nuostabiai tiko konservuotos cukinijos su
česnaku. Dėka pernykščio derliaus ir sėkmės šiais metais susikasėm žemės plotelį ir pasėjome daugiau daržovių ir
gėlių. Mums padėjo socialinė darbuotoja Danutė ir užimtumo vadovė Lolita ir prisijungė daugiau gyventojų nei
praeitais metais. Daug ruošiant žemę daržui dirbo Jonas Salanauskas, Justinas Juodsnukis ir Aurimas Auksutis,
Ernesta Chaizytė ir kiti. Jonukas ne tik kasė žemę, bet ir laistė pasėtas daržoves. Jau džiaugėmės pirmuoju ridikėlių
derliumi ir sugalvojau tokį ridikėlių salotų receptą.
Ridikėlių salotos su makaronais
Reikia:
Makaronų;
Sviesto;
Ridikėlių;
Krapų, svogūnų laiškų ir kitų prieskoninių žolelių (mes užsiauginome petražolių ir pipiržolės);
Aliejaus, druskos
Makaronus išvirti, nusunkti ir dar į šiltus įdėti sviestą. Kol makaronai atvės, paruošti daržoves, viską sumaišyti ir
truputį užpilti aliejaus. Galima naudoti majonezą ir pomidorų padažą, jei mėgstat.
Gyventoja Irena Darčianovaitė

Trumpai apie šaškių, šachmatų varžybas
Liepos 28 d. globos namų didžiajame kampelyje varžėsi šaškių ir šachmatų žaidėjai. Karštos kovos virė ir tarp vyrų,
ir tarp moterų. Šachmatus stumdė net 3 globos namų gyventojai, iš kurių Ireniui Maldeikiui nebuvo lygių.
Susišlavęs visas pergales garbingai užėmė I-ąją vietą. Šaškių varžybose moterų lygoje Meilė Varnaitė neleido
išsiveržti nei vienai kitai. Atkakliai kovojusi užėmė I-ąją vietą. Vyrų lygoje nekeisdamas sėdėjimo vietos, visas
žaidynes net nepajudėjęs, I-ąją vietą užėmė Julius Lankelis. Taip pat puikiai pasirodė Algirdas Žatkus, Simonas
Bakšys, Eugenijus Baranauskas, Aurimas Auksutis.
Sveikiname nugalėtojus, dėkojame dalyvavusiems.
SPĮ užimtumo specialistė Sigita Akelaitytė

Vienatvė mano laimė
Man smagu ir gera gyventi globos namuose. Čia gyvena daug žmonių su savo likimais, džiaugsmu ir skausmu.
Labai smagu, kad čia dirba daug nuostabių, kūrybingų ir supratingų socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų, kurie
visada laiku paguos, nuramins, padrąsins ar kuo nors pradžiugins. Smagu man bendrauti su kitais gyventojais ar
darbuotojais. Tačiau maloniausia ir geriausia būti savo kambary vienatvėje. Vienatvė mano laimė, mano įkvėpimas
rašyti eilėraščius ar straipsnelius. Tai mano stotelė ne tik poilsiui, ramybei, bet ir kūrybai. Aš vienas galiu niekur
neskubėt, laisvai mąstyti, paskęsti savo mintyse ir pasiekti tokią ekstazę pojūčių ir būties taško, kurie duoda
energijos ir išjudina iš pasyvumo. Aš neapsakomai esu laimingas, kad gyvenu vienas kambaryje ir niekas iš pašalės
man netrukdo. Kambary aš esu aš, su savo asmeniniais daiktais, kurie mane ramina ir stiprina, kaip neįgalų žmogų,
kuris džiaugtis moka mažais dalykais ir įvairiais niekučiais. Kažkuris mąstytojas yra pasakęs: „Pasigailėjimo yra
vertas tas, kuriame jau nieko nelikę vaikiško“. Aš esu paprastas, kuklus ir nuolankus geraširdis. Toks esu, koks esu
– kultūringas ir mielaširdingas, sugebantis kitą užjausti, suprasti ir padėti, jeigu tik yra galimybė ir būtinumas.
Žmogaus gerumas – ne kvailytė. Žmogaus gerumas žmogui gyvenimo didybė, kuri aukština iki dieviškos galybės
žodžiuose ir darbuose. Vienatvė - mano gyvenimo laimė savo paties jausmuose ir žodžiuose.
Gyventojas Narvydas Paulionis

Sveikiname rugpjūčio mėnesį gimusius
Bašinskas Juozas
Dvilinkas Antanas
Grigaliūnaitė Birutė
Kairaitis Alvydas
Lapinskienė Albina
Maldeikis Irenius
Pajaujienė Zina
Polteris Alvydas
Taraila Jonas

Brokas Jonas
Gendvilis Antanas
Jurgelevičiūtė Jolanta
Karpavičiūtė Danutė
Liutvaitytė Laimutė
Migonytė Regina Bronė
Pliuškaitis Kęstutis
Simanavičius Bronius
Tekorytė Gražina

Dubinskienė Aldona
Govoruchina Vilma
Kačerauskaitė Elena
Krapaitytė Iniulija Bronė
Lukoševičius Raimundas
Navickas Rimantas
Pliuškaitis Leonardas
Šidiškytė Nijolė
Valaitytė Ona
Ir gerai, kad eini, kad veržiesi, svajoji,
Kad šypsaisi linksmai arba tyliai verki.
Ir gerai, kad sava širdimi išmatuoji
laimę, džiaugsmą, kančias, net viltis ateity.
Juk žinai - nebegrįš atgalios kas praeina,
Negali nei sustot, nei palaukt negali.
Gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina,
O gyvenimas lieka dar vis ateity..
Su Gimtadieniu..!

Juokų kampelis
Mokytoja:
- Petriuk, kodėl vakar nebuvai mokykloj?
- Man galvą skaudėjo.
-Bet gi tave vaikai vakar matė lauke žaidžiantį futbolą!
-Nu bet man kojų tai neskaudėjo.
Mama nusiperka knygą „ Namų ūkio darbai“
Ją pavartęs Petriukas sako:
- Žiauri knyga...
- Kodėl?
- Viską reikia daryti pačiam…....

-Ką veiki namie?
-Muses gaudau. Šiandien pagavau 5: dvi
vyriškosios ir trys moteriškosios giminės.
-Iš kur žinai ?
-Dvi tupėjo ant laikraščio trys ant veidrodžio.
Parengė gyventojas Renatas Burkšaitis

Rugpjūtis
Nužydės greitai vasaros gėlės
Ir Rugpjūtį aruodai pilkės
Žemdirbiai savo gimtąją šalį
Lietuvėlę per amžius mylės.
Nenumaldomai laikas vis eina
Pro akis užmarštis traukiniais nuvažiuos
Ir širdis apie pirmąją meilę
Savo tvinksniais kasdieną primins.
Svyra soduose šakos nuo vaisių
Skraido pievose margi drugiai
Toli aš toli vai nueisiu
Šypsos Rugpjūtį saulė smagiai.
Greitai vasara eina praeina
Baigia žydėti gražiausi žiedai
Po kaitros ir linksmybių
Būna saule įdegę veidai.
Praeis šita vasara mūsų
Su gamtos dovanom
Mes labai lamingi būsim
Su rudenio šnarančių lapų dainom.
Narvydas Paulionis

Skaidri vasaros šypsena
Su savo paslaptim ir svajonėm,
Sėdi tarp žiedų ir svajoja.
O apie ką - tai nežinia.
Argi tai svarbu?
Tik pažiūrėkit kiek gėlių.
Ir žolynėlių margų.
Viskas Josios rankom pasėta.
Nepagailėjo Saulė
Jai ant pečių užmesti
Savo spindinčią skraistę.
Ir mūsų vasarėlė,
Kaip tas mažas vaikas
Su žiogais šokinėja.
Štai tokia mūsų vasarėlė.
Ona Valaitytė

Kur tu, manoji princese,
Kur tave ieškot?
Kaip tave atrast,
Kad tu padėtum man
Sunkiam kely.
Ir galėčiau brangint
Kaip savo akis.
Bet kur tavęs ieškot,
Ir kaip tave atrast,
Kad tu galėtum
Mane branginti ir saugot
Kaip savo akis.
Valdas Paulauskas

Liepos mėnesį mus paliko
Bronius Jankauskas
Žvaigždės užgęsta tyliai,
Žmogus išeina
netikėtai...
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