Šventinis priedas
2019 m. gruodis

Pamąstymui...

Šiandien pajutau, koks gyvenimas trumpas ir koks brangus! Jį reikia saugoti kaip gražiausią brangakmenį,
jį reikia gerti kaip svaiginančio vyno taurę, jį reikia mylėti kaip išdykėlį vaiką, jį reikia liesti kaip
švelniausią rožės žiedlapį, jį reikia matyti kaip horizonte šviečiančią ateities vaivorykštę...
Juk už visa tai mes sumokame negailestingą kainą savo gyvenimo priešui – laikui! Jis niekada nieko
nelaukia... Visa, kas gyva, vieną kartą sustoja... o laikas tartum šaiposi iš mūsų... Vis eina ir eina... Vis
pirmyn ir pirmyn... Žmogus – dulkelė laiko karalystėje! Atskaičiavo jis tavo minutes ir pasiėmė į
amžinybę...
Tik brandaus amžiaus žmogus supranta, kad tos laiko skirtos minutės yra duotos jam ir dabar!
Nepersistenk planuodamas gyventi vėliau... Šiandien, dabar – ne rytoj – tebūnie žmogaus būties credo!
Reikia suprasti, kad nėra geresnio laiko būti laimingam kaip dabar! Ši diena tik tavo! Džiaukis, kad ji
išaušo ir... gyvenk! Laimėje ir nelaimėje, džiaugsme ir sielvarte, turtuose ir varguose, svajonėse ir
realybėje – tiesiog gyvenk!..
Parinko vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra

Mieli gyventojai,
Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam. Linkime, kad šis
nuostabus laikas būtų skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui,
džiaugsmui ir ramybei...

O darbuotojams linkime Tegul mielos šypsenos, šviesios mintys, laimė, sėkmė darbuose, jaukūs namai, mylintys žmonės, patikimi
draugai, geri žodžiai, mažos ir didelės pergalės tampa Jūsų kasdienybe!
Socialinio darbo padalinio vedėja Renata ir vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi!
Kad visad pavyktų pradėti darbai!
Kad brangūs Jums žmonės būtų laimingi!
Draugams atviri būtų Jūsų namai!
Jėgų kad nestigtų! Širdies kad neslėgtų!
Kad visad ir viskas Jums būtų gerai!
SU šventėmis, mielieji.
Didvyžių socialinės globos namų
profesinės sąjungos
Pirmininkė Irena Šernienė

Mielieji,
Pasitinkant pačias gražiausias metų šventes šv. Kalėdas ir Naujuosius Metus visiems globos namų gyventojams ir
darbuotojams noriu palinkėti:
Kūčių vakarą - ramybės sielai,
Kalėdų rytą - džiaugsmo širdžiai,
Naujųjų naktį - spindinčios laimės,
Visus ateinančius metus - vilties ir meilės...
Būkit visi laimingi, mylimi ir viens kitam geri..
Šiltų ir šviesių šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų!
Ona Budrienė, direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui

Stebuklas Kalėdų belaukiant
Kalėdos - stebuklų metas. O stebuklas įvyko 4 – oje grupėje. Negaliu atsidžiaugti savo vyrais. Gaminant
kalėdines dekoracijas ,,batukus“ atsiskleidė vyrų gebėjimai. Eugenijus kruopščiai apsiuvo ne vieną porą
,,batukų“. Mariui darbo tikrai netrūko. Jis vėrė į adatą siūlus, juos karpė ir rišo mazgelius. Turėjo tikrai
pasistengti, paskubėti, nes siuvo net trys siuvėjos. Virgilijus dirbo ,,valykloje“ - nurinkinėjo nuo batukų
pūkelius. O didžiausias stebuklas - Renatas. Jis sugebėjo apmėtyti ,,batukų“ kailiukus ir kantriai išbuvo
užimtume. Renatas turi svajonę pasisiūti telefonui įdėklą. Arūnas prisideda visur ir visada. Ir pats
pasiklausia, ar nieko nereikia. Darbas vyko kaip tikrame ceche. Pagaminta devyniolika batukų. Jie papuoš
grupėje esančias duris.
Mielieji!
Ona Šernienė

Mielieji dainorėliai ir muzikantai ir
prevencinės programos dalyviai,
Tikėkim, kad mūsų laukia metai geresni,
Tikėkim, kad laimė ir džiaugsmas dar
mums prieš akis,
Tikėkim, kad sėkmė lydės kiekvieną
žingsnį,
Tikėkim, kad Naujieji bus laimingi!
Muzikos vadovė Vida

Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų
Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu.
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku Taip metai iš metų, ir viskas ratu.
Ar norim - nenorim, jie neša mus vėl
Į naują rytojų tikriausiai todėl,
Kad viską pradėtume jau be klaidų
Ir meilė pripildytų širdis visų!
Darbuotojų taryba

Balta žiema atėjo
Su snaigių šokiu ir pūga
Gruodžio dienos nuskubėjo
Senųjų metų pabaiga

Mes žaisim ir dainuosim
Naktį laimę sapnuosim
Nauja diena pasiguosim
Gyvensim meile amžina

Toks ilgas buvo kelias
Vėl į Naujuosius ateitin
Mūsų širdyse varpeliai
Vėl aidi din di lin

Skambėkit žodžiai prakilnumo
Sveikinimai pilni švelnumo
Ir džiaugsmo dėkingumo
Ir nuostabaus gerumo

Kelias į Naujuosius
Telaimina mus Dievas šventas
Mūsų amžinybės gyvenimo krantas
Teskamba maldom ir dainom
Tikėjimo valandom mielom
Narvydas Paulionis
Kelionė prie Kalėdų eglutės
Mūsų kelionė prasidėjo po pietų, 1345 min. Mūsų buvo pilnas
baltas autobusiukas – visi likimo draugai iš globos namų.
Atvažiavome prie Vilkaviškio aikštės ir ten pamatėme Kalėdų
eglučių miestelį. Iš viso eglučių suskaičiavau 40 ir dar dvi dideles
eglutes. Taip pat buvo didelis suoliukas ir Kalėdų senelio namelis.
Tarp eglučių buvo ir mūsų – globos namų – eglutė, taip pat buvo
ir grupinio gyvenimo namų gyventojų eglutė. Eglutės visos buvo
skirtingos – ir su žaisliukais, ir iš medinių plaktukų, ir ligoninės
eglutė, ir siuvėjų, ir molinukais papuoštos, ir aukštyn kojom, ir
papuoštų pušaičių. Eglučių paroda tikrai verta dėmesio. Pasidarėme nuotraukų, nuėjome į Katedrą
pasimelsti, tik ten dar neradome prakartėlės. Mūsų kelionė visiems pakėlė nuotaiką ir pridėjo jėgų,
būtume galėję važiuoti ir toliau. Dar buvome užėję ir į prekybos centrą, ten gausybė Kalėdinių prekių.
Taip pat užsukome į gaminių iš bičių vaško kioskelį, kuriame daug įvairių dovanėlių. Mūsų kelionė
nebuvo veltui. O ekskursiją lydėjusiems darbuotojams tariame didelį ačiū.
Butų gyventoja Irena

Kaip greitai praėjo 2019 metai ir mes priartėjom prie 2020 metų slenksčio. Džiaugsmingai
sulaukėme šventų Kūčių ir Kalėdų. Prie vakarienės stalo sukalbėkime maldą ir lauždami Kalėdaitį
Kryžiaus ženklu ženklu palaiminkim save. Pamąstykime apie nuveiktus darbus ir laimingi sutikime
Naujuosius metus. Su dar didesniu optimizmu ruoškimės naujų planų įgyvendinimui.
Dirbdami ir veikdami sutartinai pasiekime naujų pergalių ir laimėjimų, ir džiaugsmo, kurio niekad
nebūna per daug.

Geros sveikatos, sėkmės darbuose ir gerovės gyvenime 2020 – aisiais metais visiems
darbuotojams ir gyventojams linki globos namų Taryba

Ir vėl takus nubalins gruodis,
Kalėdoms patalus paklos,
O mums visiems ir vėl atrodys,
Kad pradedame nuo pradžios.
Vieni kitiems linkėsim laimės,
Didžiulės ligi pat dangaus.
Ir dieviškos dangaus palaimos,
Ir meilės paprasto žmogaus.

Jei tikėsime, kad kiti metai bus geresni - jie
tokie ir bus,
Jei tikėsime mus supančiais žmonėmis - jie
mūsų nenuvils,
Jei tikėsime savo tikslais - juos pasieksime,
Jei tikėsime savo svajonėmis - jos būtinai
išsipildys.
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais 2020 metais!

Linksmų ir laimingų švenčių Jums linki 6
grupės gyventojai ir darbuotojai.

Nuoširdžiai Jus sveikina 3-ios grupės
darbuotojos ir gyventojai!!!

Puikioji eglutė
Gruodžio 6 dieną, lietui lyjant už lango, 10 grupės svetainėje buvo šilta ir smagi nuotaika – puošėme
Kalėdinę eglutę. Ją turėjome dirbtinę, bet gerai širdyje supratome, kad tai
ekologiška ir suteikia dar daugiau šventiškumo. Eglutę surinkome iš daug
dalių, bet kol ji tapo graži, dar reikėjo padabinti žaisliukais, o juos ant eglutės
šakų kabino Leonora, Meilutė, Rūta, Audronė ir Artūras. Bemat eglutė tapo
karaliene – egle, kai globėja Laimutė uždėjo girliandas, o globėja Malvina
apsupo eglutę elektrine girlianda, kuri suspindo įvairiomis lemputėmis. Po to
eglutę užkėlėme ant seifo, kad spindėtų ir būtų matoma iš visų pusių. Mes
labai džiaugėmės savo eglute, kuri pradžiugino mūsų širdis, ir tikime, kad
spindės iki pat Trijų Karalių, kada reikia nupuošti eglutes, nes praeina
šventinis laikotarpis. O dabar mūsų puikioji eglutė tedžiugina ir linksmina
mūsų ir mūsų svečių širdis. Laimingų Naujųjų Metų visiems visiems!
Leonora Barauskienė

Draugai,
Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti
Kas nuveikta, ko siekta, kaip
gyventa...
Ir suraskime gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės
šventei!
Nuoširdžiausi sveikinimai švenčių
proga
visiems Globos namų gyventojams ir
darbuotojams

Tyli šventa naktis ateis į mūsų žemę,
Ir žvaigždės vėl mirgėsKaip ir prieš tūkstančius metų kadais....
0 žemė dar labiau alks ir trokš Ramybės ir taikos.
Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir
Laimingų Naujų metų!
Jus sveikina 2 grupės gyventojai ir darbuotojai
Mes linkim iš širdies
Daug laimės ir vilties
Tegul Naujieji Metai

Lai dega Kalėdų žvakutė,
Lai širdys pulsuoja džiaugsmu,
Tebus Nauji Metai laimingi –
Dalinkimės meilės jausmu!
Jums linkim muzikos ir daug skambių dainų.
„Vilties spindulio“ dainorėliai sveikina
muzikos vadovę Vidą Valentienę

Įsileiskite į gyvenimą daugiau
spalvų, neleiskite svajonėms ir likti
tik svajonėmis!
Telydi šypsena visus metus, o
kiekviena diena pažeria džiugių
staigmenų.
Su gražiausiomis metų šventėmis
Jus sveikina 12 – os grupės
gyventojai ir darbuotojai

Jos jau artėja... Taip lauktos ir išsvajotos. Ateina, kad apgaubtų savo
spinduliuojančiu gerumu ir ramybe.
Tikėjimas padaro visus dalykus
įmanomais, viltis užtikrina, kad viskas klostytųsi gerai, meilė viskam suteikia
šviesias spalvas.
Kalėdų progas 1 – os grupės gyventojai ir darbuotojos linki, kad Jums niekada
nepritrūktų visų šių nuostabių trijų dalykų!

Šv. Kalėdų nuostabi naktis,
Tegul išsklaido nerimą ir baimę.
Tegul užgimsta vėl nauja viltis,
Kuri tikėjimą gyvenimu grąžina.
Tegul sugriūva ir prasmenga viskas,
Kas žmogiškumo šviesą tik užstoja.
Tegul Naujųjų Metų sniegas,
Visas skriaudas tiktai džiaugsmu užkloja.
Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga Globos namų gyventojus ir darbuotojus sveikina
10 ir 11 grupės gyventojai ir darbuotojai
Lai 2020-aisiais išsipildo visos
šviesios viltys, telydi vien tik geras
žodis, tedžiugina kiekvienas darbas,
Tegul kiekvieni Naujieji Metai ištiesia prieš
tegul prasmingos būna dienos, o
Jus plačiausius ir gražiausius kelius, kurie
laimė - dažnas Jūsų svečias. Lai
veda ten, kur saulė žėri, kur visi rūpesčiai,
Šventų Kalėdų ramybė ilgam
vargai ir bėdos nublanksta saulės šviesoje.
pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji,
Su Naujaisiais Metais!
įžengę su dvyliktuoju dūžiu, tampa

KOKIOMIS MINTIMIS PRADĖTI NAUJUOSIUS METUS
Kaip ir kiekvienas žmogus, jūs irgi norite būti turtingais, sveikais ir sėkmingais 365 dienas per metus.
Tuomet metų sandūroje reikėtų atminti šiuos dalykus:
 Visų gerų dalykų negalima gauti šiaip sau, juos reikia susikurti patiems.
 Mūsų gyvenimas susideda iš daugybės veiksmų, kurie ir kuria mūsų gyvenimo audinį.
 Kiekvieną dieną reikia pradėti nuo džiaugsmo ir laimės pojūčio.
 Nuteikinėti save mąstyti apie sveikus dalykus.
 Visada reikia atminti, kad gyvenimas yra judesys, tai kas šiandien yra tragedija, kitą dieną kels
šypseną.
Kiekvienas iš mūsų gyvena ne izoliuotai, bet apsupti pasaulio ir yra jo dalis, todėl:
- Būkite dėmesingi sau ir aplinkiniams;
- Mokykitės susitaikyti su kitų trūkumais;
- Stebėkite, ką kalbate – nereikia meluoti ir žarstyti negražių žodžių;
- Saugokite savo gerą vardą;
- Saugokite savo pasaulį, kuriame gyvenate;
- Nesistenkite pakeisti pasaulio ir aplinkinių;
- Būkite nuoširdūs;






Išmokite atleisti;
Būkite realistai;
Nustokite pavydėti;
Atsikratykite tinginystės;
Išvyskite aplinkinį pasaulį;
Tegul visi gyvena, kaip nori, o jūs gyvenkite kaip reikia.

Atminkite, kad sveikata – pagrindinis turtas, todėl kiekvienas turi saugoti savo sveikatą.
Atsisakykite visų žalingų įpročių – cigarečių, alkoholio, nuotykių, narkotikų.
Formuokite sveiką gyvenimo būdą – pradėkite nuo grūdinimosi.
Nereikėtų fiksuoti blogų prisiminimų. Jei turite problemų, jūs tikrai galite jas įveikti.
Visos mūsų ligos – tai mūsų neteisingų minčių ir veiksmų rezultatas. Apie ką mes galvojame, tą
ir turime.
GALIMA PASIEKTI IŠ TIESŲ DAUG, PRADĖTI NAUJĄ GYVENIMĄ NAUJAISIAIS
METAIS!

Laikraštį rengė
vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė
Didvyžiai, tel.: (8342)20521
Tiražas - 25 egz.
Straipsnių stilistika mažai taisyta.

