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Pamąstymui...
Mergina laukė savo reiso dideliame oro uoste. Jos reisas buvo užlaikytas ir jai teks jo laukti kelias
valandas. Ji nusipirko knygą, pakelį sausainių ir atsisėdo į krėslą, jog turiningai praleistų laisvą laiką.
Šalia jos buvo tuščia kėdė, kur gulėjo sausainių pakuotė, o šalia esančioje kėdėje sėdėjo vaikinas, kuris
skaitė žurnalą. Ji paėmė sausainį, vaikinas taip pat! Ją tai sunervino, tačiau ji nieko nepasakė ir toliau
pradėjo skaityti knygą. Ir kiekvieną kartą, kai ji paimdavo sausainį, vaikinas taip pat imdavo sausainį. Ji
dėl to žiauriai pasiuto, tačiau nenorėjo kelti skandalo perpildytame oro uoste. Kai liko tik vienas
sausainis, ji pagalvojo:
"Įdomu pasižiūrėti, ką visgi dabar padarys tas chamas ?".
Lyg būtų perskaitęs jos mintis, vaikinas paėmė sausainį, perlaužė jį per pusę, ir perdavė jai, nepakeldamas
akių.
Tai buvo riba, ji atsistojo, susirinko savo daiktus ir išėjo.
Vėliau, kai ji įsėdo į lėktuvą, ji paėmė rankinę tam, jog pasiimtų akinius ir išėmė sausainių pakuotę... Ji
staiga prisiminė, jog ji įsidėjo sausainius į savo rankinę. Ir žmogus, kurį jį laikė chamu, dalinosi su ja
sausainių pakeliu, neparodant nė trupučio pykčio, tiesiog dalinosi iš gerumo. Jai buvo taip gėda ir
nebebuvo galimybės ištaisyti šią klaidą.
Prieš pykstant pagalvokite apie tai...
Galbūt neteisus esate BŪTENT JŪS!..
Parinko vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra
Mandagumas – garbės reikalas
Mandagumas gyvenime yra toks reiškinys, kuris gerai nuteikia. Tai žmogaus su žmogumi pagarbus
sąryšis, be kurio nebūtų normalaus ir gražaus bendravimo. Malonu ir miela vienas kitą sveikinti, būtent
ryte, dieną ar vakare. Tai tikrai geranoriškai būtina ir privaloma. Atsakymas į pasveikinimą rodo pagarbą
kitam žmogui. Mandagumas turi nugalėti bet kokį neigiamą dėmesį kitam, kuris yra šalia. Tikrai, jokios
garbės nedaro tam, kuris neatsako į pasveikinimą. Niekur kitur eiti nereikia, viskas čia pat, kur gyvename.
Globos namai yra mūsų namai. Čia ir turi būti užtikrintas mandagumas ir pagarbus tarpusavio
bendravimas. Pirmiausia niekas kitas, tik mes patys turime vienas kitą auklėti mandagiai bendraudami ir
draugaudami. Tai yra mūsų didis žmogiškumas, vedantis į gyvenimo džiaugsmą ir kasdienę laimę. Taip ir
eina mūsų gyvenimas su mandagumo pliusais ir minusais. Taigi, geriau daugiau turėti pliusų nei minusų.
Tai yra privalu ir būtina mūsų bendravime. Nėra čia ko vienam prieš kitą gražbyliauti. Reikia pagarbiai
bendrauti ir kito jokiu negražiu žodžiu neužgauti. Mandagumas – tai siekis taikos ir susiklausymo. Tokiu
principu bendraujant mūsų gyvenimas įgaus prasmę ir orų kilnumą sau ir kitam, šalia esančiam. Taigi,
būkim mandagūs ir mielaširdingi. Nebus tarp mūsų įvairių nepagarbos nesąmonių. Jeigu rytas – tai labas
rytas, jeigu diena – tai laba diena, jeigu vakaras – tai labas vakaras. Viskas čia paprasta šiuo laiku ir
garbinga.
Narvydas Paulionis

GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI
3 d. 1400 val. Tarptautinei Neįgaliųjų dienai skirtas koncertas „Svajonių žiedai“
4 d. Gyventojų išvyka į Šv. Mišias Vilkaviškio katedroje
6 d. 1100 val. Advento Šv. Mišių aukojimas koplytėlėje
9−20 d. Visus globos namų gyventojus ir darbuotojus kviečiame prisijungti pri e Kalėdinio
jaukumo kūrimo savo kambariuose, poilsio kampeliuose
10 d. 1330 val. Filmas salėje „Nebrendylos 2‘‘
19 d. 1400 val. Adventinė Kalėdinė popietė „Prisiglausk širdim“
23 d. Globos namų gyventojų sukurtų Kalėdinių puokščių paroda „Sukurk savo angelą“
24 d. Šv. Kūčios
25 d. Šv. Kalėdos
31 d. 1400 val. Naujametinis karnavalas „Ir žiurkės turi
svajones“
Penktadieniais
1100 val. Advento susikaupimo ir Maldos valandėlės
Visą mėnesį globos namuose vyks nauja globos namų gyventojų piešinių paroda „Pasidalinki
gerumu, tai nieko nekainuoja”
Už gruodžio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė
Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama, video medžiaga ir nuotraukos bus talpinamos Didvyžių
socialinės globos namų internetinėje svetainėje hhttp://www.dsgn.lt.
Gyvenimas globos namuose
Gyvenimas globos namuose yra toks, koks yra. Nei perdėm geras, nei perdėm blogas. Todėl, kad čia
gyvena daug gyventojų su įvairiais charakteriais, požiūriu į kitus gyventojus ir suvokimu. Nors daug apie
tai kalbėta ir kartais net rašyta „Likimo drauge“. Tačiau norisi dar kartą sugrįžti prie kasdienybės mūsų
gyvenime. Neleidžia niekam nurimti dėl prevencinės programos „Patyčioms ir smurtui – NE!“. Reikia
pripažinti, kad gyventojų tarpe dar vis pasitaiko vienas kito įžeidimo ir patyčių. Vienu žodžiu,
nesusikalbėjimo ir nepagarbos. Dėl pasitaikančių tokių atvejų nežiūrima pro pirštus. Laiku reaguojama ir
grupėse atliekamas aiškinamasis darbas kas yra gerai ir kas yra blogai. Tai socialinių darbuotojų ir jų
padėjėjų didelis indėlis dėl padėties gerinimo mūsų gyvenime. Kartais pasitaiko nesusipratimų tarp
rūkančių gyventojų ir kyla kivirčai. O tada jau pasisakymai necenzūriniais žodžiais būna už sveiko proto
ribų. Tai yra negeras reiškinys pamiršus bendravimo etiketą, savo ir kito žmogaus pagarbą ir orumą.
Atvirai pasakius, mes visi turime nervus. Tačiau nereikia kaitinti padėties ir karščiuotis. Reikia gyvenime
laikytis principo – aš tau geras ir tu man turi būti geras. Mūsų gyvenime kartais pasitaiko ir smurto atvejų
tarp nervingų ir agresyviai nusiteikusių gyventojų. Bet ir tokiu
atveju darbuotojai ir kiti kultūringi gyventojai neleidžia įsiplieksti
agresyviam konfliktui. Reikia dalykiškai ir protingai pagalvoti ir
rimtai žinoti, kad žiauriai blogas elgesys gali privesti prie reikalų su
policija. Taigi, būkime kultūringai geri ir pavyzdingi vienas kitam.
Ir mūsų gyvenimas bus gražus.
Narvydas Paulionis

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKOS
Muzikos labirintais į šviesą
Visoms grupėms vyko prevencinė programa
Labai gera muzikuoti
sveikatingumui. Gyventojai, vadovaujami SPĮ
Ir kartu dainuoti
užimtumo specialistės Vidos Valentienės, savo
Gera impulsą piešimui
noru muzikavo, dainavo ir maloniai prasmingai
Su nuotaika duoti
užsiėmimuose leido laiką. Lapkričio 14 dieną, 14
valandą salėje vyko prevencinės programos
Tai gražiai dainuokim
sveikatingumui pristatymas „Muzikos labirintais į
Apie meilę suokim
šviesą“. Aš, Narvydas Paulionis, šiai progai
Tai mielai spalvuokim
parašiau ir renginio metu skaičiau eilėraštį. Į salę
Apie viską mes nutuokim
susirinko nemažai darbuotojų ir gyventojų. Grupių
gyventojai savo noru pasirinkę įvairius muzikos
Tau tėvyne mūsų dainos
instrumentus labai gražiai ir gerai muzikavo. Kai
Laikas sukasi ir mainos
kurie gyventojai grojo pianinu įvairią muziką
Tai daryti einasi
pagal savo pavadinimus. Laima Butkevičiūtė grojo
Gera širdžiai ir smagu
pianinu ir padainavo gražią dainą. Tai buvo tikrai
žavu ir malonu. Šis renginys buvo gyvo veiksmo ir
Piešia kaip kas moka
niekam nenusibodo. Ačiū SPĮ užimtumo
Lavint ranką apsimoka
specialistei Vidai už įdomiai ir gerai organizuotą
Nuo tikro meno mums toloka
renginį. Visiems susirinkusiems ir dalyviams buvo
Bet nebūkime šaipokai
labai smagu ir malonu matyti renginio metu
draugus
ir
Ši dienelė ypatinga
pažįstamus
Mūsų piešiniais vaizdinga
dainuojant,
Ką nors veikti reikalinga
muzikuojant
ar
Už susibūrimą Lietuva dėkinga
šokant. Tai buvo
tikrai
puikus
renginys. Žiūrovai
aplodismentų tikrai
nepagailėjo po kiekvieno pasirodymo. Ačiū
visiems už mokėjimą išreikšti save muzikoje,
dainoje ir šokyje.
Narvydas Paulionis
Metų pradžioje kilęs sumanymas kuo daugiau gyventojų užimti ir įtraukti į sveikos
gyvensenos laiko praleidimą, be smurto ir žalingų įpročių, virto į prevencinę programą
„Muzikos labirintais“.
Programos užsiėmimai vyko salėje nuo sausio iki lapkričio mėnesio. Dalyvavo visi norintys
gyventojai, iš visų globos namuose esančių grupių. Buvo suteikta galimybė naudotis ir
muzikuoti visais muzikos instrumentais esančiais salėje, prisiminti vaikystėje ar jaunystėje
turėtas muzikines patirtis dainavime, grojime.
Nemaža dalis prevencinės programos dalyvių stebino noru išreikšti save grojant pianinu.
Pirmą kartą gyvenime sėsdami prie šio instrumento, patys atrado save kitokiame amplua ir
nustebino aplinkinius.

Visa tai ir dar daug gražaus muzikavimo Prevencinės
Programos, skirtos sveikatingumui - „Žalingiems įpročiams ir
smurtui - ne!“, „Muzikos labirintais į šviesą“ finaliniame
pristatyme lapkričio 14 dieną žiūrovai išgirdo ir pamatė salėje.
Pasirodė 52 prevencinės programos dalyviai iš visų grupių.
Sužavėjo žiūrovus paruoštomis nuoširdžiomis muzikinėmis
programėlėmis ir patys tapo laimingesni, savimi pasitikintys ir
patenkinti.
Dėkoju šios programos dalyviams už nuoširdų norą muzikuoti ir dalyvavimą programoje.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė
Mūsų gimtadieniai
2 grupės gyventojai jau dvejus metus kas mėnesį švenčia
gimtadienius, kuriuose būna linksma ir smagu. Švenčiantiems tą
mėnesį savo gimtadienį visi palinkim laimės ir sveikatos, ką nors
gražaus. Kad būtų smagiau, pasikviečiame dainininką – muzikantą
Arvydą Sriubą, kuris geranoriškai sutinka pagroti gitara ir
padainuoti. Jis groja savo kūrybos dainas bei pagroja ir padainuoja
su švenčiančiais gimtadienį jų mėgstamas dainas.
Dauguma grupės gyventojų geranoriškai sutinka prisidėti vaišėmis,
tai vieni už kelis eurus nuperka saldainių ar sausainių, kiti limonado ar pyrago. Kartais vaišinamės pačių iškeptu pyragu ar
išvirtu kompotu.
Keletą grupės gyventojų sutiko pasidalinti gimtadienių įspūdžiais:
Antanas Bakanas: man patinka švęsti gimtadienius ir juose esantis draugiškumas, geros
nuotaikos palaikymas.
Ramutė Prizinaitė: švęsti gimtadienius man labai patinka, nes būna šventė, o per savo gražiai pasipuošti. Patinka klausytis, kaip groja gitara Arvydas Sriubas ir drauge dainuoti
dainas.
Nijolė Lukšytė: patinka švęsti savo ir kitų gimtadienius, nes būni pasveikintas, drauge
padainuojame bei pasivaišiname.
Laima Butkevičiūtė: patinka švęsti grupės gyventojų gimtadienius, drauge su visais
padainuoti bei vienai, nes visi mielai klausosi manęs. Taip pat gera
drauge dainuoti su Arvydu Sriubu ir Liudmila Smoliaga, o labiausia pagroti su gitara. Mielai pasivaišinu esamais skanėstais.
Liudmila Smoliaga: noriai švenčiu savo ir kitų gimtadienius, kurių metu
daug dainuoju su Arvydu Sriubu ir Laima Butkevičiūte. Taip pat mielai
dainuoju viena rusiškas dainas, pasakoju įvairius nutikimus bei
anekdotus. Geranoriškai drauge su visais pasivaišinu esamomis
vaišėmis.
Danuta Tomašaitė: man patinka dalyvauti grupės gimtadienių šventėje,
draugiškai padainuoti. Šventėje būnu labai linksma. Noriai prisidedu prie vaišių.
2 grupės gyventojai ir 2020 metais švęs gimtadienius, sveikins vieni kitus, linkėdami kažką
mielo ir gražaus.......
Ona Valaitytė ir Sonata Dambrauskaitė

Nuobodžios, pilkos slenka dienos
Be atmainos ir be vilties
Aplinkui neprieteliai –sielos
Lyg kad sargyba ant nakties
O darbas draugas kitada
Dabar tik slegianti našta

Tolerancijos dienai
Piešėme šypsenėles ant popierinių
lėkštučių su visais draugais. Po to puošėme
svetainę. Minėjome tolerancijos dieną.
Renatas Vaškevičius ir Erika Muleckaitė

Širdy nei sopulio, nei noro!
Nurimus glūdi tuštuma
Ne tai lyg trokštų gryno oro
Ne tai pastogė svetima.
O nuo sapnų, svajonių
Neliko pasakų senų.
Šalin šalin!.. Ištiesęs ranką
Tuščią, kas bėga - sugražint!..
Rečiau vis spinduliai aplanko
Tolyn beskrieja tekini!
O šaltas, purvinas vanduo
Už lango teška. Tai ruduo.

Tolerancijos diena
Lapkričio 16 – ta minima tolerancijos diena. 4 – os grupės bendruomenė visą lapkričio mėnesį
skyrė tolerancijai. Grupėje vyko pokalbiai apie mandagumą, supratimą, pagarbą kitiems,
pakantumą vienas kitam... Kalbėjome, kad kiekvienas turi teisę būti kitokiu ir gali skirtis nuo
mūsų, tačiau visi esame lygūs su savo trūkumais bei skirtumais. Ne vienas braukėm ašaras
žiūrėdami filmus ,,Meilutė“ ir ,,Aš Semas‘‘. Mokėmės iš šių filmų herojų nepasiduoti, išlikti
stipriems, kreiptis ir ieškoti pagalbos. Aptardami filmus išsakėme savo pastebėjimus. Tai
rodo, kad mes neabejingi kitų ypatybių turintiems žmonėms.
Socialinė darbuotoja Ona Šernienė
Laukiam švenčių
3 grupės vyrai jau pradėjo laukti gražiausių metų švenčių. Kad
laukimas neprailgtų, po truputį pradėjome gaminti dekoracijas
grupės puošimui. Visi kartu gaminome popierines Kalėdines
eglutes. Eglutės įdomesnės, ne vien žalios, bet ir spalvotos, kad ir
nuotaika būtų spalvingai gera. Vienas gyventojas ir pajuokavo:
- O kaipgi be eglučių, juk Kalėdų senis po jomis dovanas dės. O kadangi eglučių prilankstėme
daug, tai ir dovanų bus daug.... 
Socialinė darbuotoja Neringa Parulienė
Gražios mintys sušildo
Gražios mintys sušildo... Perskaitytas sakinys, pasakytas žodis, ištiesta ranka draugui – tai yra
tai, ko kartais taip trūksta kiekvienam iš mūsų. Mums kilo mintis keletą gražių žodžių užrašyti
ant sienos, taip ne tik jas papuošiant, bet su mintimi, kad kiekvienas čia praeidamas bent
minutėlei stabteltų paskaityti, bent minutėlę susimąstytų, neskubėtų... Gyventojams patinka,
paskaito, nusišypso...
3-čios grupės darbuotojos

Ekskursija į Vilnių
Lapkričio 26 dieną 5 globos namų gyventojai vyko į ekskursiją Vilniuje. Važiavome pro
Birštoną, tad užsukome į apžvalgos bokštą. Kas norėjo, užlipę apžvelgė visą miestą.
Užsukome į Trakus, pavalgėme pietus. Atvykę į Vilnių pirmiausia aplankėme atstatytus
Valdovų rūmus. Patiko salės, išlikę senų rūmų pamatai. Matėme karalių ir karalienių karūnas.
Labiausiai patiko Vytauto Didžiojo aukso karūna inkrustuota deimantais. Po to vykome į
Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, žiūrėjome premjerą „Kandidas“. Visiems labai
patiko. Tad visi stenkitės, ir jus pakvies į kokią išvyką. Ačiū organizatoriams.
Kęstutis Sobeckis
Čia, Valdovų rūmuose, sustoja praeitis, kuri liudija lietuvių stiprybę ir gebėjimą apsisaugoti
storomis sienomis, kurios dabar užkonservuotos išdidžiai stovi ir pasakoja apie praeitį.
Leonora Barauskienė
Savaitgalis, praleistas Vilniuje su mama Černobylis
socialinis
darbuotojas
Kęstutis
Buvau Vilniaus – Lietuvos sostinės – Mūsų
televizijos bokšto, kurio aukštis – 365 Alkimavičius per užimtumus 12 grupės ir
metrai, kavinėje-restorane. Šios kavinės kitiems butų gyventojams paruošė penkis
grindys lėtai sukasi ratu, todėl pro langus dokumentinius filmus apie nelaimę, įvykusią
matosi visas miesto vaizdas ir Gedimino Černobylyje. Tai įvykis – avarija. Atominėje
pilies bokštas. Įvažiuojant į miestą matyti elektrinėje įvyko katastrofa dėl darbuotojų
TV bokštas – pats aukščiausias pastatas kaltės. Mus labai jaudina ši nelaimė, nes ten
dirbę žmonės dirbo neatsakingai. Šalia mūsų
Lietuvoje.
statoma Astravo atominė elektrinė ir labai
Renatas Vaškevičius
norėtųsi, kad ji būtų saugi.
Kęstutis Sobeckis
Noriu pasidalinti mintimis apie Didvyžių socialinės globos namus. Kaip čia patekau? Ogi
visai paprastai  Gydžiausi Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje ir po ketverių metų socialinė
darbuotoja atnešė globos namų sąrašą. aš pasirinkau Didvyžius, o ji pritarė. Ir taip aš po
penkerių su puse metų atsiradau čia.
Vidmantas Šabrauskas
Muzikiniame duetų festivalyje
Lapkričio 28 dieną grupė Didvyžių socialinės globos namų saviveiklininkų
ir darbuotojų vyko dalyvauti Kalvarijos socialinės globos namų
organizuojamame Respublikiniame
muzikiniame „Duetų” festivalyje
Kalvarijos Kultūros centre.
Muzikinius gebėjimus aktyviai pristatė šešios mišrios gyventojų ir
darbuotojų komandos iš Suvalkijos, Ilguvos, Veisiejų, Didvyžių ir kt.
globos namų. Skambėjo muzikos garsai, painūs muzikiniai klausimai,
linksmi atsakymai, visų komandų namų darbų – duetų pristatymai,
kompetentingos žiuri vertinimai.
Duetu namų darbą Patrulių dainą „Per ilga diena” su dideliu entuziazmu atliko mūsų globos
namų saviveiklininkai Eugenijus ir Laimutis.
Po muzikinių varžytuvių vyko komandų apdovanojimai, sotūs pietūs ir šauni diskoteka.
Nuoširdus AČIŪ Kalvarijos socialinės globos namų darbuotojams už kvietimą dalyvauti
šauniame muzikiniame „Duetų” festivalyje.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

Saviveiklininkų išvyka į Respublikinį muzikinį festivalį „Duetai“ Kalvarijos
kultūros centre
Mūsų, Didvyžių socialinės globos namų saviveiklininkai lapkričio 28 dieną
dalyvavo Kalvarijos kultūros centre vykusiame Respublikiniame muzikiniame
festivalyje „Duetai“. Dalyvavo šešios komandos iš kitų globos namų. Eilės tvarka
atlikinėjome užduotis. Visi pasirodė labai gerai. Pasirodė ir mūsų duetas –
Eugenijus Baranauskas ir Laimutis Jasulevičius su daina.
Visiems renginys labai patiko, grįžom su gera nuotaika. Komandos nariai gavome
padėkas.
Kęstutis Sobeckis
Metinė apžvalga
Didvyžių socialinės globos namai – mūsų namai. Turi būti švaru ir gražu ne tik viduje, bet ir
aplinkoj. Nuo ankstyvo pavasario iki rudens šalnų žydėjo įvairios gėlės. Gėles kruopščiai
prižiūrėjo SPĮ užimtumo specialistė Aldona Kardauskienė. Dažnai ravėjo ir laistė sausros
metu su darbščiais talkininkais – gyventojais ir darbuotojais. Aplinkos priežiūros darbuotojai
visada laiku žoliapjove nupjovė žolę. Didelis ačiū visiems, kas prisidėjo prie aplinkos
tvarkymo. Buvo organizuojamos kapų tvarkymo talkos, kuriose nebuvo abejingų geram
darbui. Visus gyventojus ir darbuotojus dažnai džiugino įvairios meniškų darbelių parodos,
kurias organizavo šaunios SPĮ užimtumo specialistės. Telydi Jus neblėstantis kūrybiškumas ir
fantazija. Vyko daug proginių ir kitokių gražių ir prasmingų renginių. Tai buvo tikrai miela,
kilnu ir prasminga. Kas tik gali, visi dirbo ir padėjo, kad būtų gražiau ir geriau gyventi globos
namuose. Reikia visiems bendrai pasidžiaugti, kad globos namuose yra nemažai darbščių ir
kūrybingų žmonių. Dauguma įvykių mūsų gyvenime buvo aprašyta globos namų laikraštyje
„Likimo draugas“. Neliko pamiršti pamąstymų ir poezijos mylėtojai. Dažnai laikraščio
puslapiuose buvo galima rasti ir skaityti kūrybingų gyventojų mintis. Tai tikrai miela žinoti ir
girdėti. O kaipgi globos namai be muzikos ir dainų. Čia jau SPĮ užimtumo specialistės,
reiklios ir principingos muzikės Vidos Valentienės nuopelnas. Saviveiklininkams smagu ir
gera dainuoti ir muzikuoti, kai šalia gera vadovė. Su muzika ir daina smagiau gyventi.
Koplytėlės atvirų dienų valandėlėse tikintys galėjo pasimelsti ir klausyti Narvydo Paulionio ir
Eugenijaus Baranausko skaitomų skaitinių. Visada mums padėjo tai daryti geroji Vida
Valentienė. Didelis ačiū tiems, kas prisidėjo prie gražesnio ir turiningesnio mūsų gyvenimo
globos namuose. Telydi visus geranoriškas darbštumas ir kasdieninė sėkmė.
Narvydas Paulionis

PYRAGŲ DIENA
Mes suėjom susirinkom
Tegul niekas čia neapsirinka
Į skanių pyragų dieną
Kuri džiugina kiekvieną
Šaunios moterys merginos
Dėl jų vyrai vis kankinas

Mano jaunystės pyragas
Aš gyvenau kaime kaip ir daugelis žmonių. Bet tai visai
nesvarbu. Svarbiausia yra tai, kad gyvenant kaime vis tiek
Dirbo plušo kiek galėjo
buvo įvairi savišvieta ir pasaulėjauta. Šeimos poreikiams
Gera nuotaika padėjo
mama prenumeruodavo kelis laikraščius ir įvairių žurnalų.
Susitikti kitą metą
Tai – „Tarybinė moteris“, „Švyturys“, „Jaunimo gretos“,
Visi rimtai žadėjo
„Nemunas“, „Mūsų gamta“, „Mokslas ir gyvenimas“,
Labai gera pasakyti
„Šluota“, „Mūsų sodai“, kuriame būdavo ir įvairių kepinių ir
Ką daugiau daryti
valgių receptų. Viename numeryje mane su mama sudomino
Pyragus reikės ragauti
vienas receptas – „Morkų tortas“. Aš kelis kartus jį
Didį pagyrimą gauti
perskaičiau garsiai mamai ir pasitarę viską darėme pagal
receptą. Orkaitėje iškepė skanus pyragas – tortas. Pas mus
Tai smagu ir miela
apsilankius kaimynėms, mama pavaišino jas pyragu ir
Skonis jaudina mūs sielą
klausė, iš ko iškeptas pyragas. Moterys kaip susitarę sakė,
Šitaip čia visiems puiku
kad iš kiaušinių ir labai gyrė. Tai štai toks mano jaunystės
Susirinkom mes laiku
pyragas. Šeimoje mergaičių nebuvo. Tai tik aš vienas buvau
linkęs į konditeriją ir kulinariją. Laikas nesustodamas eina ir kaip ką ištrina iš atminties.
Tačiau jaunystėje keptas pyragas liko atminty amžinai. Labai smagu prisiminti, kas gyvenime
buvo miela, gražu ir, žinoma, skanu. Toks mano geras prisiminimas iš jaunystės dienų. Ką
nors iškepti ar pasigaminti pagal receptus yra smagu ir malonu. Be abejo, ir skanu valgyti.
Taigi, ir dabar čia, globos namuose, kepkim, gaminkim ir valgykim. Visiems linkiu skanaus.
Narvydas Paulionis
Pyragų diena
Lapkričio 6 dieną buvo renginys pyragų dienai – „Skanu, gardu
– noris šokt“. Mūsų 12 grupė susirinko virtuvėlėje. Jonas
Zaveckas padėjo produktais, tad pradėjome ruošti pyragą
kepimui. Eugenijus Sokolov kiaušinių baltymus ir trynius
atskyrė, aš sijojau miltus, Jonas Salanauskas darbavosi su
mikseriu. Ruošėme dviejų sluoksnių tešlą (viena su kakavos milteliais). Paskui dėjom
šaukštais į skardą ir gavosi kaip margutis, tada kepėm. Mums padėjo socialinė darbuotoja
Birutė. Per renginį keitėmės pyragais. Mums teko ir labai skanus pyragas. Tikimės, kad ir
mūsiškis kitiems patiko 
Kęstutis Sobeckis
Minkė tešlą ir plepėjo
Buvo nuostabios kepėjos

Žaidimas – viktorina „Pyragas“
Mes, 6-osios grupė gyventojai, labai smalsiai laukėme ir ruošėmės
šiam sugalvotam renginiui žaidimui – viktorinai „Pyragas“.
Turėjome paruošę šiai šventei pasirinktą receptą, pagal kurį darbuotis
ir įsijungti pakvietėme visus norinčius. Darbas vyko labai
skrupulingai – kas maišė tešlą, kas dėjo įvairius produktus. Labai
smalsu buvo stebėti, kaip ir ką reikia dėti į maišomą masę. Puikiai
prie paruošto indo darbavosi Giedrius, Gintaras, Nerijus, Rasa. Plakėme, atsargiai po truputį
pagal receptą buvo sudėlioti visi produktai. Atsargiai po truputį ir pasmaguriavome. Įdomu –
o kas čia gausis?... Gal ko trūksta, gal ko per daug, ar bus gardu?... Kada darbas buvo
užbaigtas, bendrą pyrago masę įšovėme į paruoštą kepyklėlę ir laukėme, kol iškeps. Prakvipo!
Belaukiant kol iškeps, ruošėmės apdailos etapui, o tam turėjome įvairių šiam kepiniui skirtų

papuošimų. Ir va! Pyragas jau iškepė. Pakvipo visa virtuvėlė! Įdomu, kaip pavyko? O į ką čia
panašu? Ugnikalnis ar ne ugnikalnis? Bijojome, kad tik neprasiveržtų!.. Nusprendėme, kad
taip! O kad būtų tikrai panašu – atsargiai kepinį apglaistėme šokoladiniu liukru, apdėliojome
įvairių žvaigždučių spalvomis, o ugnikalnio viršūnę pridengėme (kad staiga lava
neprasiveržtų! ) įvairių rūšių saldainiukais. Gražu! O kad būtų tikrai gražu pažiūrėti ir
gardžiai paskanauti ar pavyko, pagal visas žaidimo taisykles, turėjome traukti burtus, kam
atiteks kepinys. Laimė atiteko 12-ąjai grupei. O ar buvo skanu gardu, įvertins išrinktieji.
Linkime Jums gero apetito ir skaniai pasmaguriauti prie kavos ar arbatos puodelio.
P.S. Manome, kad supratote kaip tas „Ugnikalnis“. Tad skanaus!
Su didele meile 6-osios grupės gyventojai!
Valdo Paulausko padėkos
Gera atmintinė
Noriu padėkoti už renginį, tai prevencinė
Aš turiu įdomų sveikinimo atviruką –
programa „Muzikos labirintais į šviesą“.
atmintinę. Ant atviruko rašoma: „Nuolat
Muzikos vadovė mūsų daug paruošė ir
daryk mankštą, nerūkyk, negerk, valgyk
kiekviena grupė dalyvavom. Man labai
mažai druskos, dar mažiau cukraus ir daug,
patiko. Aš pirma sykį grojau pianinu, ačiū.
daug žalių daržovių, ir Tu gyvensi
Dar kartą noriu padėkoti darbuotojoms už
ILGIAU“. Tai tikrai gera atmintinė su
gražią šventė. Ačiū
--------------------nurodymais. Būtų labai gerai, kad ir mes,
Noriu padėkoti už renginį Pyragų dienai.
gyvendami globos namuose, laikytumėmės
Visos grupės pristatė savo keptus pyragus.
šių linkėjimų. Tačiau kaip ne paslaptis,
Buvo toks žaidimas – burtų keliu vieni
mūsų tarpe pasitaiko visko. Kai kurie
kitiems perdavė pyragus. Dar gražiai pagrojo
gyventojai nori kasdienybę paįvairinti
gyventojai. Ačiū.
išgerdami, kai turi pinigų. Betgi linksmybės
ilgai tęstis negali. Po išgertuvių ir neadekvataus elgesio dažnai būna nemalonių problemų dėl
vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų. Tada darbuotojai jau rašo pranešimus globos namų
Tarybai svarstyti dėl netinkamo elgesio vieną ar kitą gyventoją. Apie alkoholio ir rūkymo žalą
žmogui, apie neigiamas pasekmes žmogaus sveikatai butų stenduose buvo pateikta aktuali
informacija. Taip pat apie patyčias ir smurtą. Tai tikrai pamokanti informacija kaip elgtis
gyvenime. Socialiniai darbuotojai labai stengiasi tinkamai pareikšti pastabas ir laiku
sudrausminti. Reikia rimtai pagalvoti, kad alkoholis ir tabakas griauna žmogaus sveikatą. Ir
sudaro daug problemų ir nemalonumų kitiems, kurie negeria ir nerūko. Būkime normalūs ir
linksmi negėrę alkoholio ir nerūkę. Eikime mažais žingsneliais į absoliučią blaivybę ir
gyvenimą be nikotino. Ir mes pajusime gyvenimo džiaugsmą ir palaimą be svaigalų ir be
dūmų. Būkim tvirti ir valingi savo gyvenimo eigoje ir kasdienybėje.
Narvydas Paulionis
Pamąstymui...
Turbūt ne vienam teko pabūti kompanijoje, kurioje alkoholis liejasi laisvai. Man taip pat. Tau
siūlo išgerti, o tu atsisakai. Kokia reakcija? Pajunti didžiulę nepasitenkinimo bangą,
priekaištus, įvairiausius įkalbinėjimus. Žmogus turi būti gana stiprus, kad atsilaikytų prieš tokį
spaudimą. Dažnam nepavyksta, o ypač jauname amžiuje, nes bijo netekti „ draugų“, bijo
pašaipų. Aš turėjau išgeriančią kaimynę, kuri labai norėjo mane pripratinti prie alkoholio.
Sakydavo, ne aš būsiu, jei neišmokysiu tave gerti. Atsilaikiau … Ir labai tuo džiaugiuosi.
Tada ir iškilo klausimas, kodėl jau turintys priklausomybę žmonės taip nori, kad jų gretos
didėtų, ar bent nemažėtų ( dažnai jų gyvenimas trumpesnis ). M. G. Maksimalietis sako:

alkoholikai labai bijo likti mažuma, nes tada jie taps visuomenės atmatomis. Kuo jų didesnės
gretos, tuo jie jaučiasi geriau, drąsiau.
„Visuotinė Totali Blaivybė – žmonijos sugrįžimas į prigimtinį gyvenimo būdą be alkoholio ar
nikotino vartojimo atvestų visus į Rojų Žemėje … „ , sako knygos autorius.
Tad, žmonės mielieji, prieš keldami stiklelį pagalvokite, kuo norite būti. Visuomenės
atmatomis ar gyventi laisvėje, puošti savo aplinką gražiais darbais, meile ir šypsenomis.
PAMĄSTYKITE ...
Laikraštį rengė
socialinio darbo padalinio vedėja Renata
Mališkienė
vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė
Didvyžiai, tel.: (8342)20521
Tiražas 25 egz.
Straipsnių stilistika mažai taisyta.

Lapkričio mėnesį mus paliko...
Ona Julija Akelaitienė
Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
Palikus svajones, godas...

