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Pamąstymui...
Kas yra laimė?
Tai – sielos būsena, savasties pilnatvė, nepavaldi
jokioms išorinėms aplinkybėms ar žmonėms jose.
Šiame pasaulyje, kur vertybių suvokimas - ant
materializmo ašies, o susvetimėjimas – tarsi
laikmečio norma, išsaugokim nors mažą krislelį
Šviesos. Tai – vienintelė šio gyvenimo misija –
netapti gyva mėsa ar maurais apaugusia pelke, o
kilti aukštyn, skleistis, žydėti, pažadinti savo
miegančias sielas ir padėti kitiems susivokti, kad
laiko turime tiek nedaug...
Ėjimas savęs atradimo ir pokyčių link dažnam
nesuvokiamas ir nereikšmingas, bet žmogaus
asmenybės visuma – tobuliausias Dievo kūrinys
šioj planetoj. Nugalėję prigimtinį instinktų pradą
ir jame slypinčius demonus, mylėkim save ir
kitus...
Tegul bent vienoje dienoje spindi ryškesnė prasmė
už visus pragyventus metus.
Iveta Korsakienė

Gavau aš šiandien laišką nuo… pavasario.
Tas šelmis taip ilgai man neparašė.
Nuo pernai metų dingo kaip į vandenį –
Nei laiško, nei žinutės, nei paskambino,
Nors… tiesą sakant, jis ir nežadėjo.
Pati aš jį aklai įsižiūrėjau…
Juk šitaip mergino mane ir rodė dėmesį,
Ne dieną ir ne dvi – visus tris mėnesius…
Kiekvieną rytą, langą vos praverdavau,
Jis vėjo pirštais plaukus man kedendavo
Ir pasivaikščiot vesdavos į gojų,
O ten… žibuoklių lūpom išbučiuodavo.
Kaskart saldžia klevų sula nugirdęs,
Mano akis ir skambų juoką girdavo…
Kai naktimis skaičiavome žvaigždynus,
Jis dovanojo kvepalus alyvinius…
O jau gėlių gėlių – žydėjo visas sodas,
Net takas buvo obelų žiedais nuklotas…
Kartu dar pienių žiedus vynui rinkom,
O štai paskui kažkur staiga jis dingo…
Bet šiandien aš iš džiaugsmo nestygstu,
Jis man parašė – aš grįžtu!
(eilės iš interneto)

Balandžio žaluma
Štai ir vėl pavasaris su paukštelių klegesiu ir įvairiomis giesmėmis. Sveiki gyvi visi, sulaukę pirmos
žalumos. Linksmai švilpauja sugrįžę varnėnai, greit sulauksime kregždžių čiulbėjimo. „Sveiki gyvi!“ –
triukšmingai skelbia pempės ir kiti skardžiabalsiai paukščiai. Mus džiugina žaliuojantys medžiai, žemė ir
įvairūs krūmai. Pradeda žydėti ankstyvos gėlės ir mus stebina spalvingumu. Ne už kalnų ir Šv. Velykos,
kurias šiemet švęsime balandžio 12 – 13 dienomis. Bet prieš tai sekmadienį bus Verbų sekmadienis. Koks
smagus ir mielas balandis - pavasario mėnuo. Vėjelis dvelkia šiluma, o ir saulė giedram danguje mus
glosto šiltais spinduliais. Pradžiūsta dirvos ir visi kaimų keliukai. Greit išeis į dirvas ir sėjėjai. Pavasaris –
didelio darbymečio metas. Visi juda kruta kiek tik gali. Šioje gamtos atbudimo šventėje visi esame gerai
nusiteikę. Vienu žodžiu, su gera nuotaika. Taigi, skambėk, pavasari, skambėk ir per gyvenimą pirmyn
lydėk. Tebūnie pavasaris nuostabiai žalias ir gražus. Tai jaudina jaunus, senus ir mažus. Tad būkite
pasveikinti visi su pavasariu ir Šv. Velykomis! Pirma žaluma mus nuostabiai jaudina.
Narvydas Paulionis

17 įdomių faktų apie juokų ir melagių dieną
Kaip apgavote, prajuokinote savo artimuosius, draugus ir kolegas šią balandžio 1 dieną? Dažniausiai
žmonės apsigauna, kai kas nors rimtu veidu aiškina, kad kažkuo išsitepėte, kažką suplėšėte ir pan.
Bendradarbiai vieni kitus apgaudinėja sukeisdami kompiuterio klaviatūros mygtukų reikšmes arba
uždengdami pelės rutuliuką, kad, atėję į darbą, jie negalėtų pajudinti pelės žymeklio. Kiti sugalvoja
originalesnių pokštų ir apgauna net visko mačiusius. Nekalti pokštai praskaidrina dieną, priverčia dažniau
nusišypsoti ir nusijuokti. O šypsena ir juokas – tai galinga jėga, daranti stebuklus.
Juokų arba melagių diena balandžio 1-ąją švenčiama nuo
XIX amžiaus Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje ir
Australijoje. Kad ir kokia ji būtų populiari ir visų mėgstama,
nė vienoje šalyje melagių diena nėra paskelbta valstybine
švente. Ši diena minima, krečiant linksmus pokštus, daug
juokaujant ir bandant nepiktai apgauti vienas kitą.
Niekas tiksliai nežino, kada tiksliai pradėta švęsti balandžio
1-oji. Vienoje populiariausių teorijų teigiama, kad melagių
diena atsirado įvykdžius prancūzų kalendoriaus reformą XVI
amžiuje. 1564 metais Prancūzija reformavo savo kalendorių ir naujų metų pradžia paskelbė sausio 1-ąją,
o ne kovo pabaigą kaip anksčiau. Tačiau ne visi žmonės suspėdavo su pokyčiais, kiti ir specialiai laikėsi
senų įpročių ir šventė Naujuosius metus nuo kovo 25 dienos iki balandžio 1 dienos. Tad iš jų nevengta
pasijuokti ir pasišaipyti.
Pokštininkai paslapčia priklijuodavo kitiems žmonėms ant nugarų popierinę žuvį. Tokie pažymėtieji buvo
vadinami balandžio žuvimis (pranc. Poisson d‘Avril).
G.Chaucerio apsakymų rinkinyje „Kenterberio pasakojimai“ (1392 m.) buvo pirmą kartą aprašyti
balandžio pirmosios pokštai ir kvailystės.
JAV juokauti ir meluoti galima visą dieną, tačiau kitose šalyse – tik iki vidurdienio.
Kai kurie žmonės skiria daug pinigų ir laiko, planuodami įspūdingus pokštus.
Balandžio 1-oji taip pat yra valgomos knygos diena, skirta prisiminti pasaulyje garsaus prancūzų
gastronomo ir rašytojo Jean – Anthelme Brillat – Savarino (1755 – 1826) gimimo dieną.
Nuo 2004 metų anglakalbėse šalyse balandžio pirmąją pradėta minėta iškastinio kuro melagių diena, per
kurią organizuojamos demonstracijos prieš iškastinio kuro naudojimą kaip energijos šaltinį. Anglų kalba
iškastinio kuro diena ir melagių diena skamba labai panašiai: „Fossil Fuels Day“ ir „Fools‘ Day“.
Senovės Romoje balandžio pirmąją buvo švenčiama meilės deivei Venerai skirta šventė Veneralija.
1698 metais balandžio 1-ąją daugelis patikėjo ir nuėjo į Londono Tauerį pasižiūrėti, kaip prausiasi liūtai.
Balandžio pirmąją įsikūrė tokios didelės JAV bendrovės kaip kramtomosios gumos gamintoja „Wrigley“
(1891 m.) bei elektroninių prekių korporacija „Apple Inc“ (1976 m.).
Britų dainininkė Susan Boyle, išgarsėjusi 2009 D. Britanijos talentų šou ir pelniusios antrąją vietą, yra
gimusi balandžio 1 dieną.
1889 metų balandžio 1 dieną pirma puikiai veikianti indų plovyklė atsirado prekybos vietose Čikagoje
(JAV). Jos kūrėja Josephine Cochran teigė, kad plovyklė plauna indus greičiau negu jos tarnai.
Linksmas balandžio pirmosios pokštas su žuvytėmis. Įsivaizduokite, kaip nustebs žmogus, pravėręs savo
darbo stalčių ir pamatęs jame plaukiojančią auksinę žuvelę? Kaip tai padaryti? Išimti visus daiktus iš
stalčiaus ir iškloti storesne plastikine plėvele, pripilti vandens ir įleisti žuvelę. Uždaryti stalčių ir laukti,
kol ateis kolega. Tuomet stebėti jo reakciją, kai jis atidarys stalčių ir išvys vietoj svarbių dokumentų
plaukiojančią žuvį.
„Ar girdi kažką?“, „Ne, aš nieko negirdžiu“, „Esi tuo įsitikinęs?“, „Taip, tikrai“. Meluojate! Jūs girdite –
groja radijas. Jūs tai žinote, nes jūs taip ir padarėte. Kaip tai padaryti? Susirasti mažą radiją ir nustatyti
tyliai radijo stotį, kuri erzina jūsų kolegą. Tada atsargiai išimti plytelę iš lubų virš bendradarbio stalo.
Paslėpti radiją ir vėl įstatyti plytelę į savo vietą. Tada svarbiausia neigti, kad ką nors girdite, kad kitas
žmogus apsigautų.
Į indą, kuriama paprastai laikomas vanduo, galima pripilti ne vandens, o kito skaidraus, gaiviojo gėrimo.
Daugelis tikriausiai maloniai nustebs, pajutę, kad vanduo tapo malonesnio ir saldesnio skonio.
Žiaurokas, juodas pokštas, bet, jei žinote, kad tas, kuris taps šio pokšto auka turi gerą humoro jausmą ir
stiprius nervus, galite pabandyti taip pajuokauti. Pasiūlykite pasivaišinti kremu perteptais sausainiais.
Tačiau vietoj kremo naudokite baltos spalvos mėtinę dantų pastą.
Iš interneto parinko Giedrius Savickas

Mūsų gyvenimo kronikos
Kovo 8-ąją prisiminus...
Naujai išrinkta gyventojų tarybos narių grupė ėmėsi iniciatyvos kovo 8-osios proga pasveikinti visas
globos namų darbuotojas moteris. Mūsų, tarybos narių, padarytomis gėlėmis sveikinome, linkėjome
stiprybės, moteriško žavesio ir sveikatos. Moterys mums atsidėkojo nuoširdžiomis šypsenomis. Būkite
žavingos, mielos moterys.
Gyventojų tarybos pirmininkas Kęstutis Sobeckis
----------

Mūsų 12 grupė ruošėmės moterų šventei. Kovo 8-toji – tarptautinė moters diena.
Darėme gėles, manome, kad pavyko neblogai, nes padėjo išmanios mūsų
darbuotojos. Atėjus kovo 8-tąjai mes, 12-tos grupės vyrai, ėjome pasveikinti savo
grupės moteris. Moterys mums dėkojo. Mes likom patenkinti, kad mūsų darbas
buvo įvertintas. Džiaugiamės, kad grupėje vyrauja geri tarpusavio santykiai.
12 grupės vyrai
----------

Mes visi žinome, kad kovo 8-oji yra Tarptautinė moterų solidarumo diena. Ji minima jau daugelį metų.
Mus, 7 grupės moteris, pasveikino ir gražius atvirukus įteikė 4 grupės vyrai. Mes susirinkome į svetainę,
susėdome už stalų ir nekantriai laukėme, kas mus pasveikins su Moters diena. Ogi pro duris įėjo 4 grupės
(socialinės darbuotojos Onutės Šernienės) vyrai. Tai Eugenijus, kuris pasakė mums labai gražų eilėraštį.
Arūnas, Eugenijus, Vidmantas, Ričerdas įteikė mums gražius sveikinimo atvirukus, tulpeles ir širdeles.
Taip pat pasveikino ir darbuotojas, kurios dėkingos socialinės darbuotojos Onutės kolektyvui už
sveikinimą. Ir mes visos 7 grupės moterys taip pat širdingai dėkojame, kad mus pagerbė, pasveikino.
Svečius pavaišinome zefyrais ir saldainiais. Tarpusavyje mes taip pat pasivaišinome, socialinė darbuotoja
Agnė mus nufotografavo. Išsiskirstėme visos patenkintos.
Ekvelina Vaitkevičienė
----------

Mūsų dailės vadovė Danguolė Dereškienė užimtumuose vasario 10 dieną davė daryti – lankstyti ir
karpyti – popierines gėles. Mes keturiese – Petras Blažauskas, Darius Venckus, Meilutė Varnaitė ir aš,
Irena Darčianovaitė, atlikome gėlių karpymą – karpėme ir klijavome rožes ir geltonas gėles. Darius
Venckus padarė medines plokšteles, kad gėlės gražiai stovėtų. Reikėjo padaryti keturiasdešimt ir
dvidešimt gėlių. Mūsų darbas pabaigoje buvo nepakartojamas. Iš mūsų gėlių penktadienį buvo padaryta
paroda, o po to jos buvo padovanotos darbuotojoms nuotaikai praskaidrinti jų sunkiame darbe. Taip
praėjo graži kovo 8-osios šventė. Šis darbas mums buvo labai malonus ir suteikė daug džiaugsmo.
Butų gyventoja Irena Darčianovaitė
---------Mūsų 6 grupės vyrai kovo 6 dieną sukvietė visas
grupėje gyvenančias moteris į grupės virtuvėlę.
Virtuvėlėje buvo gražiai papuoštas stalas. Ant
stalo lėkštėje sudėti Giedriaus ir Artūro kepti
keksiukai. Jie mums visoms perskaitė gražų
eilėraštį Moters dienos proga. Po to darbuotojas ir grupės moteris pakvietė
pasivaišinti keksiukais. Didelis ačiū Giedriui ir Artūrui už staigmeną, kurią jie sugebėjo nuslėpti.
Marija Mickevičienė
----------

Paminėjom kovo 8-ą dieną. Buvo paroda prie valgyklos, man labai patiko 1, 3, 4, 7, 4, 10 ,11 bei 2
grupių darbai. O po pietų ėjome sveikinti uždaro skyriaus merginas su kovo 8-ąja, įteikėme gražių
popierinių gėlių. Dar pas mus šią dieną (kovo 6-ą) buvo mišios, gavom Šv. Komuniją ir kunigas
Mindaugas pasakė gražų pamokslą. Ačiū darbuotojoms ir Mindaugui.
Valdas Paulauskas

Tau Lietuva

Prasminga šventė

Tau Lietuva žodžiai širdies
Tau Lietuva žygiai gražios
ateities
Neišeiki iš laisvės lemties
Nepraraski tu laimės vilties

Kovo 11-a Lietuvos žmonėms yra didelė ir prasminga šventė. Tai
iškovotos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo diena. Šią dieną
prie namų plaikstosi mūsų valstybės trispalvės. Tai yra gražu,
didinga mūsų Lietuvai. Ši diena pažymėta minėjimais, koncertais
ir įvairiais renginiais. Kovo 10-ą dieną 14 valandą šis svarbus
minėjimas vyko ir mūsų globos namuose. Negalim nesidžiaugti ir
nesididžiuoti šia ypatingai prasminga diena. Tai yra mūsų drąsos
kelias į ateitį. Ši pavasario gamtos atbudimo šventė kartu yra ir
mūsų atbudimo naujam gyvenimui diena. Taigi, mylėkim savo
gražią šalį Lietuvą. Garsinkim gerais darbais, dideliais siekiais ir
užsibrėžto tikslo pergalėmis. Teskamba tautiška giesmė ypatingai
svarbiais momentais ir mus veda į šviesų rytojų. Mylėti Lietuvą
yra didelė garbė ir mūsų šventas reikalas. Visada būkim verti
lietuvio vardo. Tai mūsų pareiga ir bendras tikslas, kuris ne tik
žavi, bet ir įpareigoja. Niekada nepamirškim tų šviesuolių, kurie
Lietuvą vedė į laisvę ir nepriklausomybę. Teesie ir tebus Lietuva
amžinai.
Narvydas Paulionis
---------Noriu pasidalinti, kaip švenčiau kovo 11-ą dieną. Apie puse 11
val. žiūrėjau koncertą per Lietuvos televiziją, paskui 12 val.
mačiau vėliavos pakėlimo ceremoniją – kėlė Lietuvos, Latvijos ir
Estijos vėliavas, grojo himnus. Dar mačiau kariuomenės paradą
gražų ir naikintuvus.
O kovo 10 d. 14 val. po pietų salėje buvo minėjimas, sugiedojome
himną, direktorius pasakė daug gražių žodžių, pažiūrėjome
filmuotos medžiagos, paklausėme darbuotojų skaitomų gražių
tekstų. O mūsų gyventojai dar pagal dainą pažygiavo gražiai su
vėliava. Ačiū.
Valdas Paulauskas

Tegul skamba per amžius
Šalies vardas gražus Lietuva
Taegul būna taika amžina
Tegul skamba tau mūsų daina
Atėjai į europinį kelią
Ir pareiškei nepriklausomybės
valią
Šią dieną prasmingai garbingą
Visada minėt bus didinga
Tegul klesti mūsų šalis mylima
Džiaugsmų ir palaimos kasdien
lydima
Mylėti tėvynę širdim negana
Skambėki
plačiai
tautiškos
giesmės gaida
Toks gyvenimas mielas ir
šventas
Tikrai negali širdimi nedainuot
Drąsa pasiektas pergalės krantas
Lietuva mes galim amžiais
skanduot
Narvydas Paulionis

Giedojimai koplytėlėje
Jau keli metai tapo tradicija penktadieniais atvirų durų diena koplytėlėje. Aš, Narvydas Paulionis ir
Eugenijus Baranauskas, pravedame maldos valandėles. Gavėnios laike kartu su SPĮ užimtumo specialiste
Vida Valentiene giedame graudžius verksmus ir einame kryžiaus kelią su skaitiniais ir giedojimais.
Reikia pasidžiaugti, kad į koplytėlę ateina nemažai tikinčiųjų, kurie mielai klausosi ir išbūna visą
maldoms skirtą laiką. Giedoti padeda ir kiti tikintieji. Maldos valandėlės yra prasmingas laiko leidimas.
Manau, visiems, atėjusiems į koplytėlę, malonu ir gera būti kartu maldoje su Dievu. Melstis tikintiems
yra kiekvieno žmogaus šventas reikalas ir prasmė. Taigi, melskimės ir būkim kartu Dievo palaimoj. Kur
žmogus meldžiasi, ten yra ir Dievas, kuris mus veda gyvenimo keliais. Tikėkim ir mylėkim ne tik Dievą,
bet ir visus žmones.
Narvydas Paulionis
Noriu padėkoti darbuotojoms ir kunigėliui Mindaugui už gražų filmą. Tai - Septynios gavėnios
savaitės. Apie filmą pakalbėjo kunigėlis, darbuotojos paskaitė poezijos ir tada žiūrėjome filmą. Man
labai patiko. Ačiū.
Valdas Paulauskas

Danutės Tamulevičienės gimtadienis
Kovo 19 d. šventėm Danutės Tamulevičienės gimimo dieną. Jai suėjo 75
metai. Socialinė darbuotoja parūpino tortą ir saldainių. Vaišinosi
Vitaliukė, Ekvelina, Irena, Danutė. Socialinė darbuotoja Agnė
padovanojo OMEGA-3 vitaminų, mes palinkėjome sveikatos, būti
laiminga, džiaugtis gyvenimu ir t.t. Noriu padėkoti socialinei darbuotojai
Agnei. Ačiū draugams, kad smagiai praleidome laiką.
Irena Kolomenčikovaitė

Ačiū, Danguolyte
Atėjau aš kartą į dailės būrelį ir pamačiau gražiai piešiančius žmones. Danguolė Dereškienė buvo
atsakinga vadovė už šitą būrelį. Ji ir sako man: „Meile, galėtum ką nors nupiešti gražaus“. Aš pasakiau,
kad nemoku visai piešti. O vadovė man ir sako: „O tu tik pabandyk“. Ir aš paklausiau jos ir pradėjau
piešti. Aišku, jei vadovė Danguolė nebūtų mane įkvėpusi ir pamokinusi, tai aš nebūčiau taip išmokusi
piešti. Jos dėka dabar tapau paveikslus, kurie patinka ne tik man, bet ir kitiems žmonėms, iš kurių
sulaukiu daug komplimentų. Esu dėkinga vadovei, kad išmokino mane taip gražiai piešti. Aš prasmingai
leidžiu laisvalaikį ir jaučiuosi laiminga. Dėkoju Jums, Danguolyte, už įkvėpimą ir begalinę Jūsų kantrybę
su mumis. Ir toliau stengsiuosi neapleisti dailės užsiėmimų.
Meilutė Varnaitė

Aš laiminga
Mano kambariukas pats gražiausias! Anksčiau mano kambarys buvo negražus – be remonto. Ačiū
Aušrutei, Editukei. Mane mano globėjos labai myli! Ateikit pažiūrėti į mano kambariuką ir jūs nustebsit.
Pavasaris tik prasidėjo, bet ant mano sienų pražydo gėlės. Aišku, dirbtinės. Bet labai gražios. Man čia
labai patinka gyventi. Galiu po vaistų ir paknarkti. O kartais ir padainuoti. Kur aš geriau rasiu, jei ne šitie
globos namai. Man patys jie pirmieji ir paskutiniai!
Jūratė Albavičienė

Vaizduotės galia
Aš nuo mažens linkęs daug ką įsivaizduoti. Tai yra man nesunku ir įmanoma. Kaip gerai, kad aš galiu
įsijausti į įvairias aplinkybes ir situacijas. Taip man daryti labai gerai ir smagu. Visa tai atsispindi mano
eilėraščiuose ir straipsneliuose. Aš rašau apie tai, kas gyvenime aktualu ir svarbu. Mano yra toks
sugebėjimas, kuris virsta kūryba. Visai nesvarbu, kad man būtinai taip buvo ar kada nors bus. Iš esmės,
svarbiausia yra tai, kaip aš ką nors įsivaizduoju ir apie tai galvoju. Tai man duoda impulsą kurti ir rašyti
apie viską, kas mane jaudina. Čia nėra paslapčių absoliučiai jokių iš kur aš semiuosi minčių kūrybai. Aš
esu labai jautrus ir jausmingai viską įsivaizduoju ir kūryboje smagiai važiuoju. Mano fantazija ir laki
vaizduotė daug ką man gyvenime gali. Todėl aš esu laimingas iki apsvaigimo, iki naujų impulsų kūrybai.
Kasdienybė yra žinių šaltinis ir platforma, ant kurios aš stovėdamas labai gerai jaučiuosi. Todėl aš kartais
būnu linksmas ar liūdnas, rimtas ar susirūpinęs. Gyvenime mano privilegija – jausti, patirti ir rašyti.
Pasidalinti savo mintimis su kitais raštu. Toks aš buvau ir būsiu amžinai iki paskutinio atodūsio. Mano
jausmai ir supratimas mane veda į tobulybę ir praturtina kasdienybę, kurioje Aš esu Aš. Aš toks geras,
koks ir esu.
Narvydas Paulionis
Tie, kurie gauna, paprastai nebūna laimingi; laimė atitenka duodantiesiems, jūs tiesiog perduodate
kitiems truputėlį savęs – kilnų aktą, naudingą idėją, padėkos žodį, paramą sunkią akimirką, supratimą,
laiku išsakytą pasiūlymą. Jūs tarsi paimate kažkokią savo proto dalelę, papuošiate ją savo širdies
taurumu ir įdedate tai į kito žmogaus protą ir širdį.
Ch. H. Burr

Aš sąmoningas – plaunu rankas, o tu?
Šiandien kruopštus ir dažnas rankų plovimas - pagrindinė
prevencinė priemonė, siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso. Mes
mokomės ir stengiamės rankas plauti teisingai bei dažnai, nes tai
nėra tik paprastas delnų patrynimas. Dėl šio pražūtingo viruso
grėsmės, norėdami apsisaugoti save ir kitus - dėvime apsaugines
kaukes, kurias pasiuvo SPĮ užimtumo specialistės. Tariame
nuoširdų AČIŪ!
Socialinės darbuotojos Jurgita ir Vilma
Norime padėkoti SPĮ užimtumo specialistėms: Danguolei, Aldonai, Loretai ir socialinio darbuotojo
padėjėjai Ivetai už pasiūtas ir padovanotas kaukes mūsų grupei. Ačiū 
6 grupės gyventojai

Popietė ,,Mes rūpinamės savo sveikata. Kaip apsaugoti save koronaviruso pandemijos metu?“
4 –oje grupėje vyko prevencinė popietė ,,Mes rūpinamės savo sveikata. Kaip apsaugoti save koronaviruso
pandemijos metu?“. Popietės metu su kiekvienu gyventoju buvo
bendraujama individuliai, laikantis visų saugumo rekomendacijų. Išklausyta
kiekvieno gyventojo nuomonė apie koronavirusą. Popietės metu išdalintos
apsauginės kaukės. Mokėmės jas užsidėti, prisižiūrėti. Daug kalbėjome apie
koronaviruso grėsmę, apsisaugojimo būdus. Pastebėjome, kad dauguma
gyventojų yra neabejingi savo sveikatai. Jie saugojasi bei rūpinasi savo
sveikata, domisi ir daug žino apie koronaviruso plitimą ne tik Lietuvoje, bet
ir visame pasaulyje.
Socialinė darbuotoja Ona Šernienė

Užėjo nauja liga
Visą žemę ,,užkariavo‘‘ naujas virusas, vadinamas COVID – 19, kurio visi turime saugotis. Grupės
darbuotojos pastoviai skatina dažnai plautis rankas. Socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė pravedė
popietę kovo mėn. 20 dieną apie tai, kaip reikia saugotis mus užklupus naujai ligai. Ji pasikvietė globos
namų slaugytojas Jūratę Balsienę ir Liną Saldukaitienę, kurios papasakojo kaip dažnai reikia plautis
rankas, priminė, kad, vartojant vaistus, reikia užsigerti iš savo asmeninio puoduko, rūkyti tik savo
cigaretę. Puodelį dažnai išsiplauti su valgoma soda. Sonata Dambrauskaitė papasakojo apie pačią ligą,
paskaitė ištraukų iš interneto.
Mūsų grupės socialinė darbuotoja Sonata Dambrauskaitė atsivežė savo asmeninę siuvimo mašiną. Ji su
grupės darbuotojomis ir socialine darbuotoja Ona Šerniene siuvo 2 ir 4 grupės gyventojams medžiagines
veido kaukes. Tad, jei norime išgyventi, turime klausyti savo darbuotojų ir slaugytojų nurodymų.
Tad dar kartą kartoju - dažnai plaukime rankas ir nešiokime veido kaukes ir jas išsiskalbkime su ūkišku
muilu. Kiekvieną dieną pasidaliname informaciją iš televizoriaus ir interneto, domimės, kas vyksta
pasaulyje ir Lietuvoje. Tikėkimės, kad greitu laiku mokslininkai išras vaistus nuo šios baisios ligos COVID- 19 ir žmonės gyvens savo įprastą gyvenimą.
Ona Valaitytė ir Sonata Dambrauskaitė

Velykų laukimas
Koronavirusas pasėjo baimę, paniką visame Pasaulyje. Neaplenkė ir
Lietuvos. Pandemija atėjo ne su dovanomis, o su baime ir praradimais.
Apribodama žmogaus laisvę su išoriniu pasauliu, suvaržydama judėjimą,
padidindama vienatvę, atskirtį.
4 – os grupės bendruomenė, vydama blogas mintis į šalį, kūrė velykines
dekoracija, kuriomis papuošė Didvyžių socialinių globos namų prieigas, kambarius, foje…
Tikroji vertybė – tai gebėjimas ir tokioje situacijoje išlikti ramiems ir kažkur giliai širdyje išsaugoti tą
magišką, trapų žvaigždėto, o gal ir saulėto dangaus spindesio ir Velykinio rytmečio laukimą.

Socialinė darbuotoja Ona Šernienė

Velykinis priedas
Šv. Velykos
Velykos yra kilnojamoji šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio
pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Pagal
Katalikų bažnyčios tradicijas jos siejamos su Kristaus
Prisikėlimo švente, nors pats Velykų pavadinimas kilęs iš
Vėlių vardo. Tuo metu nuo amžių buvo švenčiamos
pavasarinės Vėlinės, vadintos Vėlių Velykomis.
Šios šventės tradicijų krikščioniški elementai susipina su senovinėmis tradicijomis, kai būdavo
pagerbiama deivė Žemyna. Viena iš Velykų tradicijų – per Velykas suptis sūpynėse – vyravo visoje
Lietuvoje. Etnografai mano, kad buvo tikima, jog supimasis turi magiškos galios pažadinti augaliją,
padėti javams greičiau sužaliuoti ir augti. Sūpynės buvo statomos kaimų pakraščiuose ar netoli miškų.
Velykų antrą dieną buvo laistomasi vandeniu, kartais jaunuoliai mesdavo merginas į vandenį. Toks
pilstymasis pranašavo gerą javų derlių ir nuplaudavo per žiemą susikaupusį blogį.
Renatas Burkšaitis
Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą.
Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Su Šv. Velykomis!!!

Prabudusi gamta paskelbė ir pavasario šventės – Šv. Velykų – atėjimą.
Nors šiais metais ši šventė kiek kitokia,
dalinkime vieni kitiems gerumą, meilę ir šypsenas.
Tegul širdys prisipildo džiugesio ir vidinės darnos, lai apgaubia Jus ramybė ir viltis,
teišsipildo svajonės, o negandos apleidžia.
Su Šv. Velykomis!
Direktorius Rimvydas Žiemys

Šių Šv. Velykų, pavasario, gamtos atbudimo šventės
laukimas apgaubtas vienišumu, nerimu, nežinia, baime...
Kaip ir kiekvienais metais visiems norėtųsi palinkėti
gražių, džiaugsmingų švenčių,
artimųjų apsikabinimų, bet deja...
Palinkėsiu visiems palaiminto prisikėlimo ryto, geros sveikatos
bei stiprybės įveikiant visas užklupusias negandas!
Su Velykomis atgimsta žemė,
Su Velykomis atgimki, žmogau!
Te visur nušvinta, kur aptemę!
Te tamsa nebeslegia daugiau!

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Ona Budrienė

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti:
Daug laimės, kurios trūksta,
Džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug
Ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmų švenčių!
Visus saviveiklininkus, tikinčiuosius, prevencinės
programos dalyvius Šv. Velykų proga sveikina
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė
Velykų šventė kviečia mus džiaugtis gyvenimu ir
visavertiškai jį gyventi.
Kviečia džiaugtis visomis mums suteiktomis
gyvenimo dovanomis: kiekviena diena, kiekvienu
mums duotu žmogumi.
Atgimstant gamtai, keiskimės ir mes, kad dar labiau
mylėtume, geriau suprastume vieni kitus, lengviau
prisipažintume klydę ir taisytumėmės.
Išgyvenkime šį džiaugsmą savo širdyse ir gyvenime
ne tik Velykų rytą, bet ir kasdien vis iš naujo, kad
patirtume mums suteiktą gyvenimo pilnatvę.
6 grupės gyventojai ir darbuotojai
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Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Šv. Velykų proga norime palinkėti daug
laimės, kurios nuolat visiems trūksta,
džiaugsmo, kurio niekada nebūna per
daug ir sveikatos, kuri taip visiems
reikalinga.
4 – os grupės bendruomenė

ušiniai?
Šiandien daugelyje šalių Velykos yra susijusios su
krikščioniškomis tradicijomis. Tiesą sakant, tai yra viena iš
svarbiausių švenčių, nes ji švenčia Jėzaus prisikėlimą.
Velykų šventė laikui bėgant įtraukė papročius ir tradicijas, kurios
yra daug senesnės nei krikščionybė. Šios tradicijos yra glaudžiai
susijusios su Velykų kiaušiniais.
Senovės civilizacijoms, pavyzdžiui, egiptiečiams ar finikiečiam,
kiaušinis visada buvo vaisingumo sinonimas. Šių civilizacijų
vaisingumo deivės simboliai: „Astarte“ arba „Ishtar“ buvo višta ir
kiaušiniai.
Velykų kilmė datuojama dar nuo pavasario festivalio šventimo,
kurią švęsdavo teutoniečiai, pavasario ir šviesos dievo, kurio
vardas buvo Velyka, garbei.
Taip laikui bėgant pagonių ir krikščionių tradicijos susiliejo.
Pavasario pradžia sutapo su Šventąja savaite, o pirmieji
krikščionys laikė, kad kiaušinis yra simbolis, susijęs su Jėzaus
prisikėlimu. Ir nors kiaušinis visada buvo vaisingumo sinonimas,
yra dar viena teorija apie Velykų kiaušinius.
Popiežius Julius III uždraudė kiaušinių vartojimą per gavėją, nes
manė, kad jie yra mėsos patiekalai. Dėl šio uždraudimo šeimos
sukaupė kiaušinių, kuriuos galėjo virti, kai baigėsi draudimas bei
dalinti kitiems.
Norėdami pagražinti šią dovaną, daugelis žmonių tapo kiaušinių
dekoravimo specialistais. Taip atsirado tradicija, kuri yra giliai
įsišaknijusi šiandienos Europos šalyse, tokiose kaip Vokietija,
Lenkija ir Jungtinė Karalystė, taip pat labai populiari Amerikoje.

Velykų laikas
Dvelkia šiltas pavasario vėjas
Greit į dirvą išeis ir sėjėjas
Maloniai mus žavi pirma žaluma
Širdis džiugina šventų Velykų gaida
Skamba rytą bažnyčių varpai
Skamba gražių giesmių aidai
Jėzus prisikėlė maldininkų šimtai
Laimę šioj šventėj ir tu suradai
Toks nuostabus metų laikas
Žmogus širdyje tartum vaikas
Su maldom ir giesmėm
Su tikėjimo kryžium šventu
Prie stalo sėdasi giminės draugai
Ir tampa nebaisūs vargai
Kai Dievas laimina mus
Ir gyvenimo pilnus namus
Ant stalo šventiniai valgiai
Ir puikiai spalvingi margučiai
Ir kas išrinks kuris gražiausias
Velykų laikas mums brangiausias
Narvydas Paulionis

Nepaisant to, kad Velykų kiaušiniai yra šių šalių šventės dalis, jie būna labai skirtingi.
Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje vaikai ieško Velykų kiaušinių, kuriuos Velykų sekmadienio naktį
paslepia Velykų zuikis. Be to, Škotijoje ir Anglijos šiaurėje jie žaidžia su kiaušiniais: jie paleidžia juos,
kad kiaušiniai nusileistų žemyn nuo kalno viršūnės arba trenkia vieną į kitą, kad pamatytų, kuris iš jų yra
stipriausias. Kitose Europos dalyse, pvz., Vokietijoje, tradicija laikomas kiaušinių dažymas ranka ir jų
paslėpimas sode, kad vėliau vaikai juos surastų. Taip pat būtent ten atsirado šokoladiniai kiaušiniai,
išplitę 19 a. Italijoje ir Prancūzijoje, kurių viduje buvo slepiami siurprizai.
Kalbant apie šokoladą, Ispanijos regionuose, pavyzdžiui, Katalonijoje, tradiciškai šokoladines figūras
reikia dovanoti vaikams. Šios figūras gali tapti dideliais meno kūriniais.
Kitose vietose, pvz., Valensijos bendruomenėje, jie kepa bandeles, vadinamas „monas de Pascua“, kurios
valgomos kartu su virtu kiaušiniu ar šokoladu – skanus užkandis vaikams. Tuo pat metu egzistuoja dar
viena įdomi tradicija – sutraiškyti kietai virtą kiaušinį kam nors ant galvos, kas tampa linksma pramoga
vaikams.
Apibendrinant, dėl vienos ar kitos priežasties, Velykų kiaušiniai visuomet yra skirtingose Velykas
švenčiančiose šalyse. Tai yra giliai įsišaknijusios tradicijos, iš tėvų perduodamos vaikams, o kiaušinis yra
šių tradicijų pagrindinis bruožas.
Iš interneto parinko Giedrius Savickas
---------Velykų šventė kviečia mus džiaugtis gyvenimu ir visavertiškai
jį gyventi. Kviečia džiaugtis visomis mums suteiktomis
gyvenimo dovanomis: kiekviena diena, kiekvienu mums duotu
žmogumi. Atgimstant gamtai, keiskimės ir mes, kad dar
labiau mylėtume, geriau suprastume vieni kitus, lengviau
prisipažintume klydę ir taisytumėmės. Išgyvenkime šį
džiaugsmą savo širdyse ir gyvenime ne tik Velykų rytą, bet ir
kasdien vis iš naujo, kad patirtume mums suteiktą gyvenimo
pilnatvę.
Velykų proga Jus sveikina 12 g. gyventojai ir darbuotojai.
Metų laikas pakito
Gražus pavasaris nušvito
Kri
Su saule pirma žaluma
stau
Šventų Velykų ramuma
s
Būkit pasveikinti visi
Tebūna ateitis šviesi
Atėjo pavasaris nelauktai
Geros sveikatos ir vilties
Pražydo žibutės miške
Jums linkiu iš širdies
Vienas kitas viščiukas pavaikšto patvory
Šv. Velykų proga butų gyventojus ir darbuotojus
Ir štai Šv. Velykos atėjo
sveikina Narvydas Paulionis
Pas mus į namus.
prisikėlimas primena, kad gėris visada nugali blogį, o
Su Šv. Velykomis!!!
šviesa praskaidrina tamsą. Šv. Velykų proga linkime,
Taip pat noriu pasveikinti visus globos namų
kad ši žinia lydėtų Jus visus metus, įkvėpdama tikėjimo,
vyrus su Šv. Velykomis. Palinkėti ištvermės,
santarvės bei ryžto įveikti didžiausius iššūkius.
sveikatos, geros kloties ir daug daug
Nuoširdžiai sveikiname Jus visus su krikščioniškosios
margučių ant stalo. Visiems linksmai atšvęsti
vilties ir besiskleidžiančio pavasario švente – Šv.
šią pavasario šventę.
Velykomis.
Kristina Stecenko.
Renata ir Aušra
Velykų džiaugsmas ir palaima telydi
Jūsų žingsnius visus.
Tegul varpai pašaukia laimę.
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Sveikina 2 grupės gyventoja ir darbuotojai

Kūryba – gyvenimo variklis

Močiute, ne kartą širdį
užgavau...
Buvau Tau šalta ir abejinga.
Net verkiant nesusipratau
prisėst šalia Tavęs.
Atleisk, močiutėle, už tą šaltą
širdį Todėl dabar einu
Tavo pėdomis, kad pagaliau
susiprasčiau,
Kad gyvenimas ne vien baltais
bijūnais klotas.
Ona Valaitytė
Pavasaris atėjo, žibutės, plukės
ir pakalnutės pražydo.
Visos laukės gėlės sužaliavo,
Miške pieva sužaliavo.
Net gražu pažiūrėti pro langelį....
Upelis čiurlena, lelijos pasipuošė
baltais žiedais.
Medžiai krauna pumpurus ....
Kristina Stecenko

Žvaigždžių Lietus
Krenta iš dangaus lietus –
Žvaigždžių.
Jau saulė nusileido ir vėsu, vėsu...
Pamačiau Tave ir nustebau.
Kas Tu esi – nepažįstamas žmogau?
Žvaigždės spindės Danguje!
Ką man Tau pasakyti – tikrai –
nežinau...
Laima Domarkaitė - Butkevičiūtė
Jau Pavasaris atėjo
Paukščiai parskrido iš šiltųjų kraštų
Gėlės jau žydi, pirmieji Pavasario
pranašai....
Atgijo ežerai, upės, jūros,
vandenynai – Žemė ir dangus.
Ir džiaugiasi - žmogus!
Iš dangaus pabiro Žvaigždžių
lietus.
Debesys plaukia lėtai.
Sėja prasidės neužilgo.
Kaip gerai – Pavasari, kad atėjai!
Laima Domarkaitė - Butkevičiūtė

Laimingas aš esu
Bučiuoju aš tave
Ir myliu vis kartoju
Myluoju aš tave
Tau meilę dovanoju
Sapnuoju aš tave
Kad einame gatve
Šiame gyvenimo kine
Tegul nesijuokia minia
Laimingas aš esu
Man sieloje šviesu
Žygiuoti man drąsu
Dievo palaimintas esu
Gyvenimas gražiausia pasaka
Likimas kelią pasuka
Meilė mano širdy
Gyvenu aš vilty
Narvydas Paulionis

„Sėkla negali žinoti, kas jos laukia, sėkla nežino kas yra žiedas. Dar daugiau, sėkla net
neįsivaizduoja turinti potencialą pavirsti į nuostabų žiedą. Ilga yra kelionė, ir visada saugiau
nesileisti į ją, nes kelias nežinomas, nėra jokių garantijų. Ir negali būti jokių garantijų. Gyvenimo
kelias kupinas pavojų, daug duobių ir skardžių, o sėklą saugo kietas apvalkalas, ji slepiasi jame.
Tačiau sėkla mėgina, ji stengiasi, ji išlenda iš kieto apvalkalo, ji pradeda kelionę. Prasideda
kova: skverbimasis pro dirvožemį, akmenis, uolienas.
Sėkla buvo labai kieta, o daigas labai jautrus ir
Kovo mėnesį mus paliko
pažeidžiamas, ir daug pavojų jo laukia. Tačiau sėkla
pasiryžo kelionei į nežinią, kelionei į saulę, kelionei į
Teresė Žarskytė
šviesos šaltinį, nesuprasdama kur ir kodėl. Sunkų
Zuzana Draugelienė
kryžių teks jai nešti, bet ją užvaldo SVAJONĖ, ir
sėkla pradeda judėti. Toks pats yra ir žmogaus kelias.
Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
Jis kupinas pavojų. Reikės daug drąsos. Būkite
palikę svajones,
drąsūs virsdami gėlele, kuria jums skirta
godas...
būti…“ OSHO
Laikraštį rengė vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė
Didvyžiai, tel.: (8342)20521
Tiražas 20 egz.
Straipsnių stilistika mažai taisyta.

