Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
Leidžiamas nuo 1995 m.
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Melagių diena – pasaulinė juoko diena, švenčiama visame pasaulyje

balandžio 1-ają dieną. Manoma, kad šią šventę sugalvojo prancūzai. Bet dar
senovės romėnai šventė Kvailių dieną. Panašiai linksmintasi ir Indijoje, tačiau
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ne balandžio pirmąją, o paskutinę kovo dieną.
Yra legenda, kad vienas senovės valdovas kažkada paskelbė šventę po visus
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pašiurpinusio žemės drebėjimo. Tada jam virėjai iškepė labai skanią žuvį. Po
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metų valdovas pareikalavo lygiai tokios pat žuvies. Vargšai virėjai tokios
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žuvies negavo. Tada − bijodami valdovo pykčio − atnešė kitą, labai panašią.
Nors valdovas ir suprato, kad jį bando apgauti, tačiau nesupyko, o ėmė
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juoktis.
Išdaigų ir juoko diena nuo seno yra minima ir Lietuvoje. Seniau „melagio, arba šido, diena“ buvo siejama
su kiekvieno žmogaus sėkmės tiems metams būrimu. Manyta, kad „jeigu tą dieną nieko neapgausi, tau
bus nelaimingi metai“. Užtat tądien visi verčiasi per galvas stengdamiesi sugalvoti kuo įtikinamesnį melą
ir taip šmaikščiai apgauti savo draugą ar giminaitį. Balandžio 1-ąją galima meluoti kiek tik leidžia laki
fantazija ir nesulaukti jokių priekaištų. Be to, tai užtikrina sėkmę visiems ateinantiems metams.
Tokiose šalyse kaip Naujoji Zelandija, Airija, Didžioji Britanija, Australija ir PAR melų juokai geriausi
iki 12 val., nes vėliau tuos, kurie ir toliau meluoja, vadina balandžio kvailiais.
Pagal spaudą parinko Kęstutis Sobeckis
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Laimingas žmogus
Aš galiu drąsiai sakyti – esu laimingas žmogus. Savo pasauly jaučiuosi gerai. Visos svajonės,
kurias savyje turėjau, išsipildė ar dar išsipildys. Aš nuo mažens labai norėjau dainuoti. Gyvendamas
visuomenėje, namuose būdamas mokėjau daug dainų. Grojant muzikos plokštelei ar magnetofonui kartu
dainuodavau ir kilau svajonių sparnais aukštyn. Dainuoti man smagu ir malonu. Mano didelė svajonė
išsipildė čia, Didvyžių socialinės globos namuose. SPĮ užimtumo specialistės Vidos Valentienės
vadovaujamam kolektyvui „Vilties spindulys“ jau daug metų. Aš noriai ir atsakingai lankau repeticijas,
nes man patinka dainuoti šiame kolektyve. Ačiū vadovei už pastabas ir pamokymus, kad dainuočiau kuo
geriau.
Aš svajoju nuo mažens rašyti eilėraščius ir straipsnius. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad esu
parašęs daug eilėraščių ir straipsnių į laikraštį „Likimo draugas“. Nepamirštama ir didinga svajonė buvo
išleisti gyvenime nors vieną poezijos knygelę. Neapsakomai džiaugiuosi, kad globos namuose jau yra
išleisti du mano eilėraščių rinkiniai. Tai - „Širdingi žodžiai“ ir „Svajonės meilė jausmų albume“. Ačiū
visiems, kas padėjo išleisti knygeles. Mano visos svajonės reikšmingos ir geros ne tik sau, bet ir kitiems.
Sakoma, ką turi geresnio, dalinkis su kitais. Aš esu laimingas, ramus ir kantrus žmogus šiame trapiame
gyvenime. Tegul gražios svajonės veda mane pirmyn.
Narvydas Paulionis

BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIAI
3 d. 13:30 val. Salėje gyventojus kviečiame pasižiūrėti filmą ,,Įsikūnijimas“.
4 d. 14:00 val. Renginys salėje ,,Melagių melagis“.
7 d.14:00 val. Popietė ir teminė lentyna bibliotekoje, skirta vaikų knygai paminėti ,,Mano pirmoji
knyga“.
12 d. 11:00 val. Šventos Gavėnios Mišios koplytėlėje.
14 d. Velykinė paroda ,,Margas margutis“.
21 d. 14:00 val. Velykiniai pasilinksminimai ir žaidimai poilsio kampelyje ,,Pašokdink mane, marguti”.
22 d. Gyventojų tarybos išvyka į Vilkaviškyje organizuojamą dešimtąją švaros akciją ,,Darom”.
26 d. 14:00 val. Edukacinė mokymo iš molio valandėlė ,,Molinis Ąsotėlis”.
27 d. 14:00 val. balandžio mėnesį gimusių gyventojų gimtadienių šventė.
Mėnesio eigoje:
 Koplytėlėje iki Velykų (Gavėnios laikotarpiu) vyks Graudūs Verksmai ir Kryžiaus Kelias.
 Švaros akcija ,,Darom“. Šios akcijos metu organizuosime aplinkos tvarkymą prie bažnyčios ir
kapinėse.
 Koncertinė globos namų saviveiklininkų išvyka į Kudirkos Naumiesčio senelių namus.
 Globos namų gyventojų dalyvavimas dviračių žygyje Vilkaviškyje.
 Globos namų gyventojų, žaidžiančių stalo tenisą, popietė.
 Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas.
 Globos namuose svečiuosis atstovai iš Suvalkijos socialinės globos namų.
 Edukacinė valandėlė “Žiedai mamai“, kurią vesime Vilkaviškio r. Vinco Žemaičio pagrindinės
mokyklos filialo Daržininkų pagrindinėje mokykloje.
Už balandžio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Danguolė Dereškienė

Velykų simbolika ir reikšmė
Dauguma kasmet švenčiame Velykas, o ar žinome,
kokia šios šventės reikšmė? Velykos – kilnojama
šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties
sekmadienį po pavasario lygiadienio. Ji turi gilias
tradicijas. Vieni kalbininkai mano, kad Velykų
pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“, mat mūsų
protėviai šiuo metu aplankydavo artimųjų kapus,
nunešdavo jiems kiaušinių. Tikėta, kad mirusiųjų
vėlės išlenda kartu su atgimstančia gamta, bet paskui
pasitraukia po pirmojo Perkūno. Velykos mūsų
protėvių buvo švenčiama kaip gamtos atbudimo
šventė. Kiti kildina šventės pavadinimą iš baltarusių
kalbos būdvardžio velikij - didžiulis, didysis.
Kiaušinių marginimas: Nuo seno tikėta, kad jis turi
magiškos galios. Lietuvoje rasta margintų kiaušinių,
kurie mus pasiekė dar iš XIII a. Lietuvoje kiaušiniai
dažniausiai marginami rašytiniu, skutinėtiniu ir
tepliotiniu būdu. Kiaušiniai marginami Velykų šeštadienį. Saulučių skutinėjimas ant kiaušinių – tai viltis,
kad metai bus saulėti, žvaigždučių skutinėjimas – laukams netrūks šviesos nei dieną, nei naktį, žalčiukų
skutinėjimas – pavasarį pabus gyvybė. Raudona kiaušinių, jų raštų spalva simbolizuoja gyvybę, žalia –
bundančią augmeniją, geltona – prinokusius javus, juoda – žemę, mėlyna – dangų.
Kiaušinių ridinėjimas: Ridinėjama visoje Lietuvoje ir ne bet kaip, o per specialiai padarytą lovelį. Visi
stengiasi toliausiai nuridenti savo kiaušinį, nes tik taip įmanoma tapti nugalėtoju ir pavasarį patikėti, kad
tie metai tau bus tikrai laimingi, kad viskas puikiai seksis.
Kiaušinių mušimas: Žaidime dalyvauja tiek vaikai, tiek jauni, tiek ir seni. Žaidimo esmė – išsiaiškinti tą,
kuris moka išsirinkti stipriausią kiaušinį (medinis ar dirbtinai sutvirtintas, sustiprintas kiaušinis netinka).
Pagal spaudą parinko Leonora Barauskienė

ĮDOMYBĖS
Lieknėjame be vargo!
Seniai žinoma tiesa, kad norint numesti svorio, reikia daugiau judėti ir suvartoti mažiau kalorijų. Ir visai
nebūtina savęs alinti dietomis. Juk daug smagiau (ir efektyviau) mėgautis maistu ir valgyti tai, kas patinka
(o kai kuriais atvejais – ir naudinga).
JAV Mitybos akademijos dietologų teigimu, per savaitę saugiausia numesti ne daugiau kaip 0,5 kg. Jei
norite per 7 dienas atsikratyti 500 g riebalinės masės, turite suvartoti 3500 kalorijų mažiau, nei įprastai. 500
kalorijų per dieną tikrai galima nesunkiai „sutaupyti“ savęs per daug nenuskriaudžiant.
Toliau pateikiamos atmintinės ir lentelės padės išsirinkti jums priimtiniausius būdus atsisveikinti su
nereikalingais kilogramais.
Kaip „sutaupyti“ 50 kcal:
 Vietoj geros saujos riešutų suvalgykite tik saujelę;
 Nedėkite ant sumuštinio sūrio;
 Majonezą pakeiskite garstyčiomis;
 Pasupkite vaiką vežimėlyje 15 minučių;
 Gaminkite maistą patys, o ne užsakinėkite į namus;
 Nupjaukite žolę;
 Pakilkite laiptais, o ne važiuokite liftu;
 Kalbėkite telefonu stovėdami, o ne sėdėdami;
 Suvalgykite ne du skrebučius, o tik vieną, arba valgykite sumuštinį neuždengę viršaus duonos
riekute;
 Vieną daržovių porciją suvalgykite be sviesto arba aliejaus;
 Sumuštinį su jautiena pakeiskite į sumuštinį su kalakutiena;
 Salotų užpilą su grietinėle pakeiskite užpilu su actu;
 Atsisakykite vieno sausainio;
 Puodelį įprasto pieno pakeiskite puodeliu lieso pieno;
 Padarykite mankštelę, kol žiūrite televizorių;
 15 minučių pamasažuokite savo antrąją pusę.
Kaip „sutaupyti“ 100 kcal:
 Didelį kvietinių miltų paplotį pakeiskite kukurūzų miltų paplotėliu;
 Išsirinkite gabaliuką vištienos be odelės;
 1 ledų porciją pakeiskite porcija šaldyto jogurto;
 Vietoje visos torto porcijos suvalgykite tik pusę;
 Pamėginkite saldainius pakeisti šviežiais vaisiais;
 Atsisakykite stiklinės vyno arba alaus;
 Pažaiskite pusvalandį parke su vaikais;
 350 ml obuolių arba apelsinų sulčių pakeiskite 1 obuoliu arba apelsinu;
 Atsisakykite 1 stiklinės (250 g) sulčių;
 Suvalgykite ne du kiaušinius, o vieną;
 Valgykite picą vien su sūriu arba daržovėmis, atsisakykite picos su dešra;
 Perpus sumažinkite ryžių ir makaronų porcijas;
 Vietoj skrudintų bulvyčių valgykite orkaitėje keptas bulves;
 Perpjaukite kepsnį į dvi dalis, pusę atidėkite;
 Pavedžiokite šunį 30 minučių;
 45 minutes pasivažinėkite dviračiu;
 Valandą pasivaikščiokite po parduotuves.
Kaip „sutaupyti“ 200 kcal:
 Nesuvalgykite riekutės duonos su sviestu;
 Perstumkite svetainės baldus;
 Pusvalandį pabėgiokite;
 Atsisakykite deserto, kokteilio, kolos ar kitų gaiviųjų gėrimų;
 Vietoje kavos su pienu, grietinėle ir cukrumi gerkite paprastą juodą kavą;









Vietoj pirmojo ir pagrindinio patiekalo užsisakykite salotų ir lengvą užkandį;
Atsisakykite antrojo patiekalo;
Įprastus ledus pakeiskite vaisiniais (sorbetu);
Pusvalandį pašokite;
Valandą pažaiskite boulingą ar tiek pat laiko tvarkykite namus;
Nuplaukite automobilį savomis rankomis;
Nueikite 1 km.

Daugiau: http://pasmama.tv3.lt/straipsnis/lieknejame-be-vargo2801?category=40&utm_source=copy&utm_medium=txt&utm_campaign=copy-txt
Parinko Gediminas Jurkša

Velykos
Su vyturio giesme džiaugsminga
Žibučių mėlynom akim
Pavasario gražumo pakerėtos
Velykos atskuba pas mus.
Margutis margas žaižaruoja
Visom vaivorykštės spalvom.
Lizde garnys jau kleketuoja
Pačiutės laukia grįžtančios.
Pavasario šventė - Velykos žengia.
Kai Kristus kėlėsi – atgims gamta.
Atgims ir siela žmogui duota,
Gerumui ji tebūna sukurta.
Ne vien tik atgimimo šventę šią
nuostabią
Pabūkim geresni vieni kitiems.
Pripildę širdį atlaidumo, gėrio,
Žinokim – pyktis nieko neatneš.
Pasveikinkim vieni kitus su meile
Margutį iš širdies padovanokime
kitiems.
Džiaugsmą šventą - Kristaus
atgimimą
Sutikime su tyra ir tauria širdim.
Kazimiera Mikalainienė

Jums norim palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad naujos jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnė keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
Su atbundančia gamta! Su pavasariu!
Leonora Barauskienė ir Kęstutis
Sobeckis

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Jau ir Užgavėnės praėjo
Baigėsi kalėdinis laikotarpis, įkvėpė truputį oro
atsiduodančiu jau pavasariu ir vėl tenka įsitraukti į laukimo
maratoną. Pirmasis šio maratono etapas – startas prieš Gavėnią.
Užgavėnės, kurias šiemet numatyta vykdyti paskutinę
kalendorinės žiemos dieną. Nors ši šventės diena kasmet
kaitaliojama kaip ir pačios Velykos, bet pagrindiniai Užgavėnių
akcentai išlieka panašūs į ankstesnius. Ir čia jau nieko
nepadarysi... Visos katalikiškos šventės, papročiai, tradicijos
mus pasiekia iš žilos senovės laikų ir mums telieka tik
didžiuotis, kad išlikome tikrais krikščionybę pripažįstančiais ir
gerbiančiais senosios Lietuvos papročius, tradicijas ir šventes žmonės. Gera nuotaika ir linksmumas yra
privalumas bei pavyzdys kitiems, kaip turi atrodyti kiekvienas lietuvis. Malonu, kad šie privalumai matėsi
veiduose daugumos dalyvių, esančių šventėje.
Būnant šventėje akis į akį teko susidurti su pomirtinio pasaulio atstovais. Per Užgavėnes galima
sutikti ir tokių sutvėrimų, kurie niekada net neprisisapnavo. Šventėje apsilankė ir daktaras su
gailestingumo seselėmis. Jis turėjo čemodanėlį su vaistais nuo viršutinių kvėpavimo takų ligų ir
peršalimo. Tie vaistai labai priminė karčiųjų pipirų skonį, tad jų paragavusiems nesinorėjo ne tik sirgti,
bet ir daugiau ragauti tų „velnio lašų“. Na, o „gailestingosios seselės“ atsirado dar iš tų laikų, kai apie
šiandieninę mediciną dar niekas nė nesapnavo. Per visą šventės laiką sklido linksma, nuotaikinga muzika.
Kadangi šis laikotarpis pereinamasis, tad žiema ir pavasaris susikovė traukdami virvę, juk kiekvienas nori
paimti viršų. Kadangi nugalėtojas taip ir nepaaiškėjo, tai ir galutinį žodį tarti paliko Gamtai. Kol jie
galynėjosi, Morė, nors ir pakeitusi išvaizdą, ramiai tūnojo prie pastato, bet atėjo ir jai eilė baigti savo
“viešpatavimą“. Norom ar nenorom ji buvo nutempta ant laužo. O atsiradus liepsnose, suprantate, kuo
visa tai baigiasi. Tuo tarpu visi, kas tik buvo šventėje, iš džiaugsmo susikibę rankomis šoko aplink laužą.
Visi buvo labai patenkinti atsisveikindami su žiema. Be to, daugumai labai patiko ir tradiciniai blynai. Ir
nieko nuostabaus, kokios gi Užgavėnės be blynų... O dabar belieka ir vėl ištisus metus laukti kitų
Užgavėnių.
Algirdas Žatkus

Priimk melodiją širdžių
Tokiu pavadinimu prasidėjo sveikinimų koncertas, skirtas moterims kovo 8-tosios dienos proga.
Ši diena daug svarbesnė, ryškesnė už visas kitas šventines datas. Tai – Moterų diena, pabrėžianti visų jų
vaidmenį mūsų asmeniniame gyvenime.
Mūsų globos namuose ši diena taip pat išskirtinė. Dėmesys
moterims paremtas savitarpio supratimu.
Įėjus į salę dėmesį patraukė ant scenos pakylos stovinti vaza,
pilna įvairiaspalvių tulpių. Scenos gilumoje matėsi palinkusių prie
muzikos aparatūros direktoriaus Rimvydo Žiemio ir globos namų
gyventojo Arvydo Sriubo figūros. Netrukus pasirodė ir globos namų
skaitovai: Kęstutis Sobeckis, Narvydas Paulionis ir Gediminas
Jurkša. Jie ir pradėjo renginį. O po jų sveikinimų į koncertą su gitara
rankose ir daina lūpose įsijungė direktorius bei globos namų
gyventojas Arvydas. Tolimesnėje renginio eigoje pagrindinis
muzikinių kūrinių išpildymo krūvis gulė ant direktoriaus pečių. Jam
aktyviai gitara ir dainų žodžiais talkino Arvydas Sriubas. Lyrinės ir linksmesnės melodijos susijungė į
vieną bendrą pynę. Kadangi koncerte monotoniškumo nesijautė, tai esantys salėje reagavo atitinkamai,
pagal melodiją linguodami, pritardami žodžiais.
Kaip ir reikėjo tikėtis, į salę sugužėjo ne tik tie, kurie moteris dievina, kelia į aukštybes, bet
daugumą sudarė tos lyties atstovės, kurių garbei šis renginys ir skirtas. Šiuo, tik kartą metuose, ankstyvą
pavasarį vykstančiu renginiu liko labai patenkinti visi šventės dalyviai. Linkiu, kad jų veiduose kuo
ilgesnį laiką neišblėstų linksmumas.
Algirdas Žatkus

Nepamirštamos datos
Šių metų kovo mėn. 11-ają sukako 27-eri metai, kai Lietuvos Respublikoje vėl atstatyta
Nepriklausomybė. Šiai dienai paminėti mūsų – Didvyžių globos namuose - kovo 10 dieną vyko renginys
pavadinimu „Gyvuok per amžius, būk laisva“. Žmonės, matę pasaulio truputį daugiau negu mes, kalba,
kad nežinantys istorijos visada lieka vaikais. O mes niekada nepamirškime, kad lietuviais esame mes
gimę – lietuviais norime ir būt. Tad grįžkime pasižvalgyt į Lietuvos istorijos vingius.
Lietuva suverenumą įgijo 1918 m., praūžus pirmajam pasauliniam karui, bet jau 1940 m. Rusija
jėga užgrobė mūsų Tėviškę ir privertė lietuvius vykdyti svetimtaučių valią. Tai truko iki 1990 m., kol tų
pačių metų kovo 11 dieną Lietuvos Aukščiausios Tarybos nutarimu nuspręsta atstatyti Lietuvos
nepriklausomybę ir jos turėtas galias.
Nors mūsų globos namų gyventojai sudaro labai mažą lietuvių tautos dalelę, bet vis tiek visi
jaučiasi lygiateisiais tos tautinės šeimos nariais, todėl iš anksto pagal galimybes ir ruošėmės pažymėti
Lietuvos gimimo dieną. Norime, kad kovo 11-oji mūsų galvose liktų viena įsimintiniausių dienų.
Kovo 10-ają ir įvyko renginys Nepriklausomybės dienai paminėti. Atidarius aktų salės duris
dėmesį patraukė daugybė gėlių. Ant kiekvienos palangės – vazos su gėlėmis, scenoje taip pat. Scenos
gilumoje, ekrane, pirmame plane pavaizduota Trakų pilis Galvės ežero apsuptyje. Tolimesniuose
videoklipuose – vaizdeliai iš paprastų žmonių gyvenimo. Mūsų šventinę nuotaiką dar labiau pakėlė
sklindanti maloni muzika.
Minėjimą pradėjo socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė. Po to sugiedojome Tautinę giesmę. Po
trumputės pauzės globos namų saviveiklininkai - Jolanta Avinaitė, Narvydas Paulionis, Laimutis
Jasulevičius užėmė savąsias vietas scenoje.
Pakviesti kiekvienos grupės atstovai atitinkamai pagal Lietuvos vėliavos spalvas dėliojo bei
apklijavo spalvotu popierium kartonines raides. Visi stengėsi jiems pavestą darbą atlikti kuo geriau. Iš
šių radžių sudėliojo žodį „LIETUVA“. Vėliau, pasibaigus renginiui, šis darbas buvo iškabintas
informacijos ir skelbimų stende. O žodis „Lietuva“ ir šiuo metu, ir ateityje dar ilgai mums spindės akyse
ir primins apie šią dieną.

Apžvelgus visą renginį jautėsi, kad Nepriklausomybės diena pažymėta deramai. Gyventojai
surimtėję, pasitempę, suprasdami šios dienos esmę. Linkime ir ateityje tokiais išlikti.
Algirdas Žatkus
Salėje mums visiems buvo parodytas labai gražus filmas, kuris vadinosi „Šunų viešbutis“.
Nemažai buvo susirinkę globos namu gyventojų. Labai jis mums patiko. Ačiū socialinei darbuotojai Ritai
Zakarauskienei už šį nuostabų filmą.
Modestas Brusokas
Salėje mūsų globos namų direktorius Rimvydas Žiemys ir Arvydas Sriubas surengė nuostabų
koncertą. Jis labai mums patiko. Dėkoju direktoriui ir Arvydui Sriubui.
Modestas Brusokas
Salėje vyko renginys „Gyvuok per amžius, būk laisva“. Buvo paminėta kovo 11-oji diena. Šis
renginys visiems patiko. Labai smagu buvo atlikti užduotį. Iš popieriaus suklijavome žodį - LIETUVA.
Modestas Brusokas

Mandalų piešimas – kelias į save
Žodis mandala sanskrito kalboje reiškia ratą su centru. Dėl savo universalumo mandalos sutinkamos
praktiškai visose kultūrose ir laikmečiuose. Smėlio ratus Amerikos žemyne kuria indėnai. Labai gražios
tradicijos laikosi Tibeto vienuoliai, keliaudami po visą pasaulį ir kurdami spalvoto smėlio mandalas.
Lietuvių tautodailėje - ornamentuose, verpstėse, audinių raštuose - taip pat sutinkamos mandalos.
Mandalos gali būti piešiamos, lipdomos, graviruojamos, siuvinėjamos, veliamos, daromos iš smėlio ir net
šokamos.
Mandala nėra paprastas rato simbolis. Tai – asmenybės išraiška, kuri padeda stimuliuoti kūno, dvasios ir
proto galias. Piešiant mandalą nebūtinas nei specialus popierius, nei kokie nors ypatingi dažai. Tiks ir
spalvoti pieštukai, akvarelė, guašas. Spalvindami mandalas mes ne tik sukuriame kažką gražaus, bet
mokome savo organizmą jaustis ramiau ir laisviau, išlaisvinti vaizduotę. Išmoko tarpusavyje derinti
spalvas, lavina kūrybiškumą ir moko greičiau rasti problemų sprendimus. Spalvinimas prieš miegą, ypač
renkantis raminamas melsvas spalvas, padeda atsipalaiduoti, pamiršti rūpesčius ir gerokai lengviau
užmigti.
Globos namų gyventojos Jolanta, Nadežda, Edita, Aistė, Kristina, Aušra pakvietė visus globos namų
bendruomenės narius pasigrožėti jų spalvintomis mandalomis parodoje „Spalvų žaismas“ ir pasidalijo
mintimis, kodėl joms patinka spalvinti mandalas.
Jolanta - „man labai patiko derinti spalvas. Jaučiau, kad man gera, ramu, nervai nusiramina. Mandalos
labai gražios, galima naudoti daugybę spalvų, kurios atkreipia visų dėmesį.“
Kristina - „man patinka spalvinti, atsirinkti toniškas spalvas. Mandalos – tai susirinkimas, harmonija.
Visus kviečiu pradėti spalvinti, bus smagu.“
Aistė - „patinka mandalas spalvinti. Labai ryškios, gražios spalvos, atrodo kaip šviestų saulutė. Atrodė,
kad plaukioju kaip vandeny...“
Edita - „patinka atsirinkti spalvas ir matyti labai spalvingas nuspalvintas mandalas.“
Valdas - „man labai patiko nuspalvintos mandalos. Atrodė lyg Afganų kilimai...“
Socialinė darbuotoja Lolita Muraškauskienė

PADĖKA...
Aš, Ekvelina Vaitkevičienė, dėkoju gydytojai, slaugytojai Vidulei, kuri man iškvietė greitąją medicininę
pagalbą sergant labai sunkia gripo forma. Dėkoju visoms slaugytojoms, padėjusioms pasveikti. Dėkoju
socialiniam darbuotojui Kęstučiui, kuris ir pasiteiravo kaip mano sveikata. Ačiū kambario draugei
Leonorai, kuri, ir pati sirgdama, padėjo man. Ačiū draugui Algučiui, kuris parnešdavo man maistą. Ir taip
pat visoms socialinio darbuotojo padėjėjoms už suteiktą pagalbą.
Dėkoju darbuotojoms, kurios man pagelbėjo įveikti ligą: slaugytojai Vidai Reinikovienei, Ingridai
Baradinskienei, Onutei Gadišauskienei ir visoms, kurios visada padėdavo ir patardavo, kaip elgtis sergant
gripu. Dėkoju ir socialiniam darbuotojui Kęstučiui Alkimavičiui už rūpestį. Socialinio darbuotojo
padėjėjoms: Ilonai Babušienei, Rasai Tamašauskienei ir Birutei Savonienei. Jų geros širdys ir patarimas
daug suteikdavo jėgų kovojant su liga. Ačiū visam personalui.
Leonora Barauskienė
Labai nuoširdus – Ačiū – socialinei darbuotojai Ramunei Brazauskienei už pagalbą valgykloje, kuri
ateina ne pasivaikščioti ar paplepėti, bet padeda mums pažiūrėti, ar teisingai ant jos grupės stalų padėti
malti patiekalai, ar teisingai padengta, o jei kartais suklystam, pati paima ir pataiso. Dar kartą nuširdus –
Ačiū.
Socialinio darbuotojo padėjėjos, dirbančios paromis ir valgykloje dengiančios stalus II-ai pamainai

Padėka džentelmenams
Su pirmąja pavasario švente Kovo 8-ąja pasveikinti sunkios negalios skyriuje gyvenančias 8 grupės
moteris ir merginas atėjo globos namuose gyvenantys 4-tos grupės vyrai. Tai Andrius Pernaravičius,
Ričerdas Ščerbavičius, Romas Kalvaitis, Kazys Dabulevičius, Virginijus Kryžiokas. Su ryškiaspalviais
popierinių tulpių žiedais nudžiugino visas moteris.
Ačiū Jums, vyrai, padėjusiems paminėti šią nuostabią šventę. Tegul pirmieji sugrįžtančio pavasario saulės
spinduliai dovanoja Jums daug gražių akimirkų.
Mes Jus MYLIM !
8 grupės moterys ir merginos

KULINARIJOS PASLAPTYS
Margučių dažymas
Paprasčiausias dažymo būdas yra į tris puslitrinius indelius šilto vandens įdėti po šaukštą acto ir dažų
margučiams marginti. Virtus kiaušinius apvynioti servetėlėmis. Su delnais juos sušlapinti vandeniu. Su
teptuku pritapšnoti ant servetėlės visokiomis dažų spalvomis. Kelias minutes palaikyti. Išvyniojus patepti
sviestu, kad blizgėtų.
Dar vienas būdas dažyti su sviestu. Virtą šiltą kiaušinį aplašinti sviestu ir šaukštu panardinti į paruoštus
dažus.
Irena Darčianovaitė

Receptas „Velykiniai
paukšteliai“
Reikia:
150 ml pieno;
150 ml sviesto;
200 g šviežių mielių;
500 g miltų;
4 kiaušiniai;
100 g cukraus;
0,5 pakelio vanilinio cukraus;
druskos;
razinų.
Darbo eiga:
Šiltame piene išmaišyti sutirpintas mieles ir šaukštą miltų. Palikti šiltoje patalpoje 2 - 3 val. 3 kiaušinius
išplakti su cukrumi, vaniliniu cukrumi, žiupsneliu druskos. Įmaišyti į pakilusią tešlą. Supilti išlydytą, bet
nekarštą sviestą. Suberti likusius miltus. Užmaišyti mielinę tešlą. Uždengti rankšluosčiu. Palaukti, kol
pakils. Perminkytą tešlą padalinti į nedidelius vienodus gabaliukus. Iš jų susukti volelius ir padaryti
mazgelius. Vieno mazgelio galą padaryti paukštelio snapelį, vietoj akių įdėti razinas. Iš kito mazgelio
galo padaryti uodegą. Tą galą suploti ir trijose vietose įpjauti. Tuos paukštelius ištepti kiaušiniu ir kepti
orkaitėje. Skanaus!
Irena Darčianovaitė

PAMĄSTYMUI...
Geri prisiminimai
Labai dažnai mano mintis užvaldo praeities prisiminimai. Tai yra natūralu ir žmogiška. Juk koks
žmogaus gyvenimas būtų nykus ir neįdomus be įvairių įvykių ir nutikimų. Man miela prisiminti vaikystę
ir jaunystę. Aistringą potraukį merginoms. Tai buvo nepakartojama ir įspūdinga mano painioj praeity.
Nepaisant kiek tada ir kur sutikau įvairių žmonių, aš visada vertinau moterų meilę. Man vienatvė yra labai
gera ir svarbi gyvenime. Tačiau moterų meilei aš teikiu pirmenybę. Mano gyvenime prisiminimų yra
labai daug, kartais net neapsakomų ir nepasakotų kitiems. Juk kiekvienas žmogus turi ir paslapčių tik sau
vienam. Man gera paskęsti prisiminimuose savo mintyse. Ir rimtai pagalvoti apie savo praeitį. Kokia ji
buvo veiksminga ir reikšminga saviaukloj. Visas žmogaus gyvenimas susideda iš smulkmenų. Ir nereikia
čia nieko daugiau išradinėti. Kiekviename žmoguje turi būti samprata, kas gyvenime ir meilėje yra gerai
ar negerai. Prisiminimai kiekvienam žmogui yra būtini ir neišvengiami. Nes tai yra praeities laikas, kurį
reikia prisiminti ir įvertinti teigiamai ar neigiamai. Prisiminimų banga užlieja visus, kurie sugeba galvoti
ir prisiminti, kas buvo ir yra kas. Prisiminimų upė nestovi vietoje. Ir dabartis tampa praeitimi, kuria bus
galima didžiuotis.
Narvydas Paulionis

SVEIKINAME BALANDŽIO MĖNESĮ
GIMUSIUS
Žaliuoja žemė, gėlės žydi
Ir Jus, mieli draugai,
Į gimtadienį lydi.
Telydi Jus sėkmė ir laimė
Tebūna gera nuotaika savaime.
Šypsokitės visi su meile
Ir būkit amžinai linksmi.
Narvydas Paulionis
Arminaitė Ramunė
Austrevičius Antanas – 60 m.
Brusokas Modestas - 25 m.
Butenytė Rasa Aušra
Draugelienė Zuzana
Eidukaitienė Julė-Juzė
Ignatavičius Algirdas
Januškevičiūtė Regina Kristina
Jurevičius Arūnas
Kalvaitis Romualdas
Kniežienė Erdmė

Kolomenčikovaitė Irena
Kranauskienė Zofija
Lapinskas Ramūnas
Lisauskienė Ona Adelė
Simanavičius Rolandas
Smirnova Tatjana
Šliavas Robertas – 55 m.
Tautkevičiūtė Vida
Viesa Mindaugas
Žukauskaitė Vida
Lapinskas Juozas

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu pasidalinti mintimis kaip vijom žiemą iš kiemo. Grojo graži muzika. Šokom ratuku. Mane
pavaišino blynais. Degėm Morę ir žiūrėjom kaip dega laužas. Ačiū muzikos vadovei ir kitoms
darbuotojoms. Ačiū už gražią šventę Raudono gaidžio metais.
Noriu pasveikinti visas darbuotojas, merginas, paneles ir visas pasaulio moteris su kovo 8-aja. Tą dieną
salėje vyko renginys. Direktorius ir Arvydas Sriubas dainavo ir grojo. Man renginys patiko. Dėkoju
darbuotojoms, kad pakvietė į renginį.
Noriu pasidžiaugt švente. Tai Kovo 11-oji diena. Mes tą dieną gavom laisvę po tiek daug metų. Man labai
patiko žodis – LIETUVA, kaip sudėliojom raides. Tai man buvo nuostabu. Ačiū už gražų renginį.
Penktadieniais aš einu į koplytėlę. Mūsų koplytėlė labai graži. Ten žmogus skaitė švento rašto Kryžiaus
kelius, o dar vienas žmogus nešė kryželį. Noriu padėkoti muzikos vadovei, kad galėjau ateiti į koplytėlę
pasimelsti.
Noriu pasidalinti įspūdžiais apie parodą, kuri vyko kampelyje prie valgyklos. Čia mane pasveikino su
„Raudonojo gaidžio“ metais. Ten buvo ir keturi angeliukai mažiukai... 11 molinių suvenyrų. Man labai
patiko baltas molinis suvenyras. Labai patiko visa paroda.
Mūsų grupės svetainėje buvo atėjusi muzikos vadovė. Ji labai gražiai pagrojo su akordeonu. Mes piešėm
piešinį. Buvo labai smagu. Pagrojo Vitalijaus Pauliuko dainą ir kitokių gražių dainų ir melodijų. Dėkoju
darbuotojoms, kad pakvietė į renginį.
Pas mus prie valgyklos labai graži paroda. Ten labai gražiai buvo išpaišyti piešinukai kaip afganų kilimai.
Jie man labai patiko. Aš dar prie parodos nusipaveikslavau. Dėkui darbuotojoms, kad mane paveikslavo
prie parodos.

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Meilė pavasarį

Pavasaris
Išgirdus vyturio giesmę linksmą
Puriena ėmė kelti galvą pievoj
Žibutė pažiūrėjusi į dangų giedrą
Pati pražydo mėlynom akim.

Jau puošiasi žemė pirma žaluma
Jau greitai ir medžiai žaliuos
Patvinę upeliai linksmai
Pavasario dainą dainuos.

Pavasaris atėjo, linksmas ir laimingas
Saulutė budina visus anksčiau rytais.
Pabunda miškas, laukas, pieva
Ir medžiai ima puoštis žaluma.

Sugrįžę gandrai lizduos kleketuos
Paukščių giesmės ir liūdną paguos
Saulė šildo miela šiluma
O širdy tokia geruma.

Pavasaris tai metų laikas įspūdingas
Atbunda miškas, laukas ir gamta
Ir džiaugiasi žmogaus širdis
nerimastinga
Pražysta šypsena ir žemė, ir dangus.
Kazimiera Mikalainienė

Tau skinu aš Pavasario gėlę
Ir nešu mylimai dovanų
Mano jausmai dar pašėlę
Aš laimingas sakau gyvenu.
Sukasi greitai gyvenimo ratai
Painūs mano likimo keliai
Buvo liūdna ir ašaros krito
Buvo širdy sopuliai man giliai.

Per laiko skubėjimą
Per laiko skubėjimą
Per mūsų judėjimą
Šventą Velykų gaudesį
Jau skamba Aleliuja.
Šį šventės rytą
Margučių grožis nematytas
Dar vienas žodis nesakytas
Jau Jėzus prisikėlė
Palaima sieloj ir širdy
Mes esam dabarty
Gyvenkim visada vilty
Ir prisikelkim ateity.
Iš apmaudo ir skausmo
Po pirmo pavasario griausmo
Iš nevilties ir pražūties
Sulauksim džiaugsmo
pilnaties.

Bet pavasaris nuotaiką keičia
Tolimą kelią pirmyn aš nueičiau
Aš taip noriu tave sutikt
Ir prie amžino meilės aukuro likt.
Narvydas Paulionis

Metai
Juk Tu žinai, kad sniegas baltas
Kaip ir ta gulbė juk balta.
Sugrįš pavasarį ankstyvą erelis ir kielė
marga.
Prinoks jau vyšnios vasarėlę,
Ir rudenį auksiniai obuoliai.
Žiema ir vėlei bels į langus
Bus gintariniai riešutai.
Irenius Maldeikis

Per laiko skubėjimą
Šventų giesmių skambėjimą
Atėjom į tikėjimą
Tau Kristau amžina garbė.
Narvydas Paulionis

Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Balandis

