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LIKIMO DRAUGAS
2019 m. lapkritis Nr. 235
Pasaka apie gerumą
– Iš kur atsiranda gerumas? – paklausė anūkė močiutės.
– Gerumas auga kiekvieno žmogaus širdyje, – atsakė močiutė.
– Kaip auga? Kaip gėlės mūsų sode?
– Taip, mieloji.
– O iš kur atsiranda blogis?
– Žmogus gimsta su dvejomis sėklomis širdyje. Viena sėkla – gėrio, kita – blogio.
– Visai kaip mūsų sode! Auga gėlės, o šalia piktžolės, – pastebėjo mergaitė.
– Taip, piktžolės auga ir gali sunaikinti visas gėles. Jei laiku jų neišravėsime ir gėlių neprižiūrėsime,
tuomet gėlyne liks vien piktžolės, – pritarė močiutė. – Taip ir žmogaus širdyje: gerumas – tarsi gėlė.
Ją reikia prižiūrėti ir saugoti nuo blogio.
– O jei žmogus neaugins savo širdyje gerumo?
– Tuomet tokio žmogaus širdyje subujos blogis. Kaip piktžolės apsiveja gėlę, taip ir žmogaus
širdyje neišaugs gerumas, jei jis apipintas blogiu. Jis neleis gerumui augti.
– Močiute, o kaip reikia auginti savyje gerumą? Gėles aš laistau, kad neišdžiūtų, grėbliu purenu
žemę, kad stiebus pasiektų oras, o piktžoles išraunu su šaknimis.
– Taip, anūkėle, tu teisingai prižiūri gėles. Lygiai taip pat reikia puoselėti gerumą savo širdyje.
– Laistyti vandeniu? – nusijuokė mergaitė.
– Ne, laistyti vandeniu nereikia, – nusišypsojo močiutė. – Reikia padėti žmonėms ir nuoširdžiai
užjausti juos bėdoje. Lyg orą, įsileisti į savo širdį meilę ir pasitikėjimą žmonėmis. Tarsi ištryptos
gėlės, gerumas žūsta nuo piktų poelgių. Kaip piktžoles reikia rauti iš savo širdies pavydą, godumą,
pyktį, abejingumą ir neapykantą. Ir tuomet gerumas sužydės tavo širdyje gražiausia gėle, o tu
užaugsi jautriu ir geraširdžiu žmogumi. O piktiems ir negražiems poelgiams širdyje tiesiog neliks
vietos...
(Autorė – Irina Gorbačeva)
Parinko Socialinio darbo padalinio vedėja Renata

Dėmesio
Mieli gyventojai,
Kviečiame per lapkričio mėnesį rašyti tema „Pyragas“.
Labai lauksime Jūsų nuotaikingų ir šmaikščių istorijų 
Primename, kad laukiame sveikinimų į gruodžio mėnesio
„Likimo draugo“ šventinį priedą,
kuris bus išleistas prieš pačias gražiausias metų šventes
– Kūčias ir Šv. Kalėdas.

LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIAI
6 d. 1400 val. Renginys Pyragų dienai – „Skanu, gardu - noris šokt!“ - salėje.
8 d. 1330 val. Prevencinė popietė - „Alkoholio žala“ – salėje.
14 d.1400 val. Prevencinės programos sveikatingumui finalinis pristatymas „Muzikos labirintais - į
šviesą!“- Tarptautinei nerūkymo ir tolerancijos dienai - salėje.
15 d. 1330 val. - Šokiai - poilsio kampelyje.
20 d. 1330 val. - Filmas „Nebrendylos“ - demonstravimas salėje.
28 d. Saviveiklininkų išvyka į Respublikinį muzikinį festivalį „Duetai“ - Kalvarijos Kultūros
centre.
29 d. 1330 val. - Šokiai - poilsio kampelyje.
MĖNESIO EIGOJE:
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė - bibliotekoje.
PENKTADIENIAIS:
11 00 val. Maldos ir susikaupimo valandėlė - koplytėlėje.
Už renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė
Renginių ir švenčių metu bus fotografuojama ir filmuojama, video medžiaga ir nuotraukos
bus talpinamos Didvyžių socialinės globos namų internetinėje svetainėje hhttp://www.dsgn.lt

Būkim geri ir tvarkingi
Mūsų gyvenimas pilnas įvairių netikėtumų ir niuansų. Bet vis dėlto turime būti geri ir tvarkingi.
Savo buityje namuose ir svečiuose. Gerumas ugdo mumyse malonius pojūčius ir jausmus. Žmogaus
potyriai žmonėse priklauso nuo mūsų pačių bendravimo tvarkos. Yra priimtini arba ne. Tai yra
sąlytis vienų su kitais. Smagu matyti, kai žmogus gražiai susitvarkęs kambarį. Viską išdėliojęs
gražiai ir skoningai. Yra sakoma – „Tvarka kaip bažnyčioje“. Tai yra viskas savo vietose ir pagal
paskirtį. Taip iš tikrųjų ir yra. Viskas gyvenime turi būti gera, gražu ir tvarkinga. Tik tokiu būdu
mes pasiekiame laimės apogėjų. Kur viskas išgryninta iki tobulybės. Visa tai džiugina ir daro mus
geresniais su pagyrimu aplinkinių, kurie yra čia pat šalia. Nesvarbu kur žmogus gyvendamas
tvarkingai susitvarko buitį, tai duoda impulsą ir kitiems pasitempti tvarkos atžvilgiu. Tai
kasdienybėje priimtina ir būtina jaustis laimės šeimininku.
Smagu ir be galo miela įsijausti į tokios darnos buitį ir dvasinį pakilimą. Žmogaus gyvenimas
kartais būna sudėtingas, bet vis tiek ėjimas pirmyn turi būti geras ir tvarkingas. Būdami geri ir
tvarkingi mes daug ko išmokstame ir pasiekiame tvarkos pilnatvės tašką, kur viskas yra tobula ir
nieko netrūksta. Taigi, būkime geri ir visad tvarkingi ir atlikime šia pareigą nepriekaištingai ir
protingai, aukštam lygyje.
Narvydas Paulionis

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKOS
Koncertas ,,Šiame pasaulyje esu kitoks“ - Pasaulinei psichinės sveikatos dienai
2019 m. spalio 9 dieną, rudens spalvomis išpuoštoje Didvyžių
socialinės globos namų salėje, vyko minėjimas - koncertas
,,Šiame pasaulyje esu kitoks“, skirtas Pasaulinei Psichinės
sveikatos dienai paminėti.
Sveikinimo žodžius, gražias mintis ir linkėjimus gausiai
susirinkusiems gyventojams ir darbuotojams išsakė - Didvyžių
socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys ir
direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė.
Globos namų saviveiklininkų paruoštoje koncertinėje
programoje skambėjo muzika, svajingos dainos ir lyriniai posmai. Susirinkusius gražia muzika
džiugino kapela ,,Armonikytė“, svajingomis dainomis - senjorų ansamblis ,,Sidabrinė gija“ ir
kolektyvas ,,Vilties spindulys“. Nuoširdžiais posmais koncertinę programą puošė globos namų
poezijos kūrėjai ir skaitovai.
Nuoširdžiai sveikinu globos namų saviveiklininkus Pasaulinės Psichinės sveikatos dienos proga!
Dėkoju už jūsų meilę muzikai, ištvermę ir kantrybę ruošiant koncertines programas ir už didelį
tikėjimą ir norą būti kitokiais. Būkite sveiki ir laimingi!
SPĮ užimtumo specialistė Vida
Koncertas Pasaulinei psichinės sveikatos dienai
Spalio devintą dieną į salę rinkosi darbuotojai ir gyventojai. Nes čia keturioliktą valandą prasidėjo
gražus koncertas „Šiame pasaulyje esu kitoks“.
Pradžioje pasisakė mūsų globos namų Direktorius Rimvydas Žiemys ir Direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui Onutė Budrienė. Koncerte dalyvavo saviveiklos ansamblis „Vilties spindulys“,
senjorų ansamblis „Sidabrinė gija“ ir kapela „Armonikytė“. Koncerto metu tarp dainų gyventojai
skaitė savo ir kitų autorių eilėraščius. Skambėjo gražios ir melodingos dainos, publika aplodismentų
nepagailėjo. Buvo visiems malonu ir smagu išgirsti draugų ar pažįstamų gyventojų dainuojamas
dainas. Koncerto valanda laiko praėjo greitai ir nepastebimai.
Tai buvo tikrai geras savų koncertas. Visiems buvo gera ir nenuobodu. Koncertą organizavo SPĮ
užimtumo specialistė Vida Valentienė, sumani muzikos vadovė.
Ačiū visiems, kas dalyvavo koncerte ir smalsiems žiūrovams. Tegul ir ateity skamba muzika ir
dainos.
Narvydas Paulionis
Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas
Socialinis aktyvumas yra svarbus visais amžiaus tarpsniais. Siekiant
palaikyti pagyvenusių žmonių aktyvumą, spalio 1 dieną, minint
Tarptautinę
pagyvenusių
žmonių
dieną,
pasikvietėme
kineziterapeutę Eglę. Kūno kultūros ir sporto diena taip pat minima
spalio 1 – ąją, tad popietę praleidome aktyviai, atlikdami įvairius
pratimus, judėdami muzikos ritmu.
Socialinė darbuotoja Jurgita

Edukacinė popietė
2019 m. spalio 15 d. Didvyžių socialinės globos namų salėje vyko
Edukacinė popietė – Klimato kaitos padarinių įtaka žmonijai. Buvo
kalbama apie visame pasaulyje aktualiausią ir opiausią problemą klimato kaitos padarinius, įtaką ir šalinimo galimybes, prisidedant
kiekvienam iš mūsų - buityje, kelyje, įstaigose ir darbe.
Edukacinės
popietės
dalyviams
buvo
demonstruojamas
dokumentinis filmas ,,Žemė mūsų namai“, kuris nepaliko abejingų,
kiekvieną privertė susimąstyti ir keisti požiūrį į svarbą gelbėjant mūsų Žemę ne tik globaliai, bet
pradedant nuo savęs kiekviename žingsnyje ir kiekvieną dieną.
SPĮ užimtumo specialistė Vida
Žemė - mūsų namai
Spalio penkioliktą dieną, keturioliktą valandą vyko įdomus renginys. Po SPĮ užimtumo specialistės
Vidos Valentienės įžanginio žodžio, skaitovai – aš, Narvydas Paulionis, Leonora Barauskienė ir
Kęstutis Sobeckis, trumpais skaitiniais supažindinome kaip saugoti mūsų gamtą ir tausoti,
racionaliai naudoti turimus išteklius. Po to vadovė Vida pakvietė visus pažiūrėti įdomų filmą apie
žemės atsiradimą ir visos gamtos atsiradimą, ir žmonių gyvavimo evoliuciją. Per visą filmo
demonstravimą skambėjo labai jausmingi muzikos garsai. Tai tikrai geras ir vertas dėmesio filmas,
kuris supažindina su visa kuo.
Ačiū vadovei už parinktą tokį įdomų filmą. Salė buvo pilna žiūrovų ir tikriausiai, kaip ir aš, buvo
giliai sujaudinti.
Taigi, tausokime visus išteklius ir saugokime gamtą. Nes gamta – mūsų namai.
Narvydas Paulionis
Muzikos terapija
Muzikos terapija įvardijama, kaip visapusiškos sveikatos, gyvenimo
kokybės gerinimas. Jos tikslas - atsipalaidavimo ir ramybės
patyrimas, vaizduotės plėtojimas ir teigiamų emocijų išgyvenimas.
Spalio 16 dieną, 14:00 val. Trečios grupės gyventojams, pabandėme
pravesti muzikos terapijos užsiėmimą. Pasiruošėme patalpą,
paprašėme gyventojų atsinešti storesnius pledus, pagalves,
užsidegėme smilkalą. Užsiėmime susigundė dalyvauti aštuoni
grupės vyrai. Visi sugulė ant savo pledų, užsimerkė ir klausėsi relaksacinės muzikos. Tokį
užsiėmimą savo grupėje išbandėme pirmą kartą, tačiau rezultatas nustebino. Gyventojams
užimtumas patiko, du iš jų taip įsijautė ir atsipalaidavo, kad net užmigo. Ir toliau, bent kartą
savaitėje stengsimės daryti kažką panašaus.
Socialinė darbuotoja Neringa
Talka prie bažnyčios
Spalio 29 dieną mūsų seniūnijos seniūnaičio Kęstučio Nikliauzos
buvom pakviesti į talką. Ėjome tvarkyti aplinką prie parapijos
Bažnyčios. Susirinko devyni, norintys padėti, gyventojai. Visi gerai
dirbo, pasitaikė ir geras oras, todėl viską, kas buvo suplanuota,
įvykdėme. Praleistas laikas talkoje labai greitai praėjo.
Globos namų gyventojas Kęstutis Sobeckis

Gyvenkime be smurto
Šių metų spalio 17 dieną mūsų 6 grupėje užimtumo metu vyko
edukacinė prevencinė paskaita - Smurto prevencija. Socialinė
darbuotoja kartu su grupės gyventojais - Artūru, Giedriumi, Iveta
supažindino visus grupės gyventojus su psichologinio ir fizinio
smurto keliamomis grėsmėmis ir jų pasekmėmis. Dalinomės
mintimis, kaip suvaldyti pykčio protrūkį, išmokti nesityčioti iš
silpnesnių, laiku pasakyti žodį - atleisk, atsiprašau. Programos
pabaigoje ant popieriaus piešėme rankas su užrašais apie susitaikymo prasmę.
Iveta Korsakienė
Popietė „Įdomu ir naudinga“
Skanią arbatą gėrėm su drauge Ekvelina. Pabuvom kartu lauke. Kalbėjome, kas yra įdomu ir
naudinga.
Ūkiškas muilas naudingas plaukams, veidui, odai prausti, apsaugo nuo spuogų, kitų odos ligų ir net
niežų. Įpili į vandenį ūkiško muilo, merki kojas, oda paminkštėja ir savijauta pagerėja. Girdėjau,
kad muilas padeda ausis gydyti. Ūkišku muilu galima prausti ne tik veidą, bet ir išsiplauti savo
dantų šepetėlį.
Seniau ūkišką muilą naudojo dažniau, skalbė apatinius rūbus, kojines, pirštines. Jie tapdavo
švaresni, baltesni, minkštesni, stipresni. Taip pat ir galvą juo plaudavo. Išplovę ūkiniu muilu,
perskalaudavo vandeniu su actu, kad plaukai minkštesni, puresni būtų.
Socialinė darbuotoja Jurgita apie ūkinio muilo naudą pravedė popietę. Pateiktą informaciją
susirinkusiems paskaitėme ir mes, gyventojai.
Irena Kolomenčikovaitė
Spalvų vaivorykštė
Socialinės globos namai yra mūsų likimo stotis. Labai gerai, kad yra nemažai gyventojų sugebančių
ką nors gražaus nupiešti ar padaryti tokių darbelių. Čia parodos įvairia tematika vyksta gana dažnai.
Taigi spalio dvidešimt pirmą dieną globos namų erdvėse vėl nauja paroda „Spalvų vaivorykštė“. Šį
kartą įvairūs piešiniai papuošti spalvingais medžių lapais. Tai pagyvina rudens dvasią ir gerai
komponuojasi. Nemažai tokių įvairių kombinuotų piešinių 7, 8, 9 grupių gyventojų eksponuota
koridoriuje. Tai yra labai šaunu ir miela. Tokie piešiniai dvelkia rudens šiluma ir grožiu. Piešinius
parodai pateikė ir kitų grupių gyventojai padedami socialinių darbuotojų. Sumanumas ir
išradingumas man rodo stebuklus, į kuriuos miela žiūrėti ir pajusti kūrybiškumą. Tai yra nuostabu
pažymint rudens grožį. Piešinių gausoje yra nemažai vertų
meniškų puikių darbelių. Pavardėmis visus veiklius
gyventojus sunku net ir išvardinti. Visi piešiniai piešti ir
parodyti su meile ir rudens dvasia ir išmone. Šiai parodai savo
piešinius pateikė visų grupių gyventojai. Spalvų žaismas
dominuoja visuose piešiniuose. Ačiū grupių socialiniams
darbuotojams ir gyventojams už organizuotai pateiktą tokią
gražią parodą.
Norisi palinkėti ir toliau taip gerai dirbti ir kurti grožį. Sėkmės
visiems geruose darbuose.
Narvydas Paulionis

Talkos prie butų
Rudenį labai gražu, kai kiekvienas medžio lapelis pasipuošia įvairiomis
spalvomis. Labai gaila, nes nukritę jie tampa šiukšlėmis. Mums, butų
gyventojams, tenka juos susigrėbti ir susišluoti. Gan dažnai, esant geram
orui, gyventojai raginami eiti tvarkytis savo gyvenamąją aplinką. Darbo
turim nemažai, todėl tankiai organizuojamos talkos. Tiesa tokia, kad
talkose dalyvauja ne visi. Su gyventojais vyksta pokalbiai apie savo
aplinkos priežiūrą. Skatinami patys tapti savo kiemo šeimininkams.
Galim pasidžiaugti, kad prie savo kiemo priežiūros prisideda vis daugiau gyventojų. Tai rodo, kad
daugiau gyventojų tampa šeimininkais.
Daugiausiai prie butų aplinkos priežiūros prisideda 12 grupės gyventojas Modestas Trečiokas. Tai
tas gyventojas, kurio nereikia raginti eiti į talką. Jis, radęs laisvą minutę, pasiima savo įsigytus
įrankius ir gražina aplinką. Jam visai nesvarbu ar tai rytas, ar jau vakaras, ar savaitgalis - noriai
imasi darbų. Nuoširdžiai dėkojame už jo pastangas tvarkant aplinką. Linkime ir kitiems užsikrėsti
Modesto noru būti savo kiemo šeimininkais.
Kai aplinka švari ir nuotaika geresnė. Daugiau šypsenų veiduose.
Daržininkystė
Mes gyvename lyg rojuje. Keliaujam per keturis metų laikus.
Kiekvienas laikas turi savo privalumų. Pats dosniausias savo
dovanomis – Rudenėlis. Tai vaisiai, uogos, grybai ir…. Lysvės
pilnos įvairiausių daržovių. Tiesa, kad jos užaugtų reikėjo pirma
pasodinti. Šiemet 12-oje grupėje daugiausiai daržininkyste užsiėmė
Janina ir Jonas Salanauskai, taip pat Modestas Trečiokas. Vasara
buvo gana sausa, teko daug laistyti. Savanoriškai, nuoširdžiai darže
talkino, gerino savo įgūdžius Jonas Zaveckas ir kiti. Kiek buvo
džiaugsmo kai radom pirmus ridikėlių daigučius, o jau salotos pačios skaniausios, pačių
užaugintos. Pasodinom keturias bulves. Prikasėm visą kibirą. Argi nedosni mūsų žemelė? Užaugo ir
burokėliai. Iš jų lapelių ir gumbelių Janina ir Jonas virėsi sriubytę. Jų teigimu, tai skaniausia valgyta
sriuba. Nusiskynė ir agurkėlių, kuriais visiems gyrėsi. Modestas savo užaugintas daržoves, skanavo
tiesiai nuo lysvės. Į rūsį žiemos atsargoms iškeliavo tik burokėliai. Šiuo metu žemė jau yra paruošta
žiemai. Jau planuojame ką sodinsime ateinantį pavasarį.
Socialinis darbuotojas Kęstutis
Jau ruduo
Kaip greit prabėgo vasara. Atėjo ruduo. Sunoko vaisiai, užaugo daržovės. 6 grupės
gyventojas Giedrius Savickas vasarą laiko veltui nešvaistė. Nedideliame savo darže
labai rūpestingai augino daržoves. Iš užaugintų daržovių su darbuotojų pagalba
prisiruošė žiemai atsargų.
Socialinė darbuotoja Rasa
Arbata
Aš, Aldas Tamulevičius, dalyvavau užimtume, skaičiau ryte apie
vaistažolių arbatas: ramunėlių arbata, čiobrelių, mėtų, levandų. Vėliau
gėriau ramunėlių su medumi, liepukų arbatą.
Aldas Tamulevičius

Didvyžių dvaro moliūgai
Spalio 29 diena buvo saulėta ir graži. Mes vaikščiojome po kiemą ir
pamatėme, kaip vyrai neša didelius moliūgus. Mums moliūgai tą
dieną buvo paslaptis, galvojom, ką su jais darys – ar keps, ar gamins,
ar konservuos skanėstus. Bet atėjo pietūs ir mus pakvietė į antro
aukšto svetainę, kur kiekvienai grupei pasiūlė iš moliūgo padaryti
žvakidę kiemo papuošimui. Žmonių susirinko daug. Vieni iš
moliūgų padarė katinus, kiti moliūgus papuošė vaikiškomis šypsenėlėmis, meniškai išpjaustė
pailgus moliūgus su kepurėlėmis, dar kiti – pjaustė gėles moliūge. Pabaigus darbą, pjaustytais
moliūgais papuošė kiemą ir uždegė žvakeles. Kadangi tą dieną vakaras atėjo anksti, mes ilgai
grožėjomės moliūgų švieselėmis. Viskas atrodė šventiškai ir linksmai, kaip per Kalėdas. Gaila, kad
moliūgai bijo šalnų ir ta šventė labai trumpa, tačiau tos nakties grožis pakėlė nuotaiką ir mūsų
dvaras atrodė kaip turtingų žmonių dvaras. Mes dėkojame Onute Šerniene, kad surengei tokį renginį
pirmą kartą. Nesitikėjom gero rezultato. Šią šventę bandysime pakartot ir kitais metais.
Butų gyventoja Irena Darčianovaitė
Šaltą spalio 29 – osios vakarą globos namų kiemą papuošė
išskaptuotų moliūgų žibintai. Sutemus šviečiantys žibintai džiugino
praeivių širdis, kėlė nuotaiką.
Globos namų gyventojai ir darbuotojai už moliūgų įžiebimo idėją ir
proceso organizavimą nuoširdžiai dėkoja socialinei darbuotojai
Onutei Šernienei ir visiems kitiems, kurie parėmė moliūgais, juos
skaptavo ir įžiebė.
Vėlinių procesija „Atminimo liepsnelės“
Spalio 31 dieną Didvyžių kapinėse, pagerbiant Anapilin išėjusių
globos namų gyventojų atminimą, vyko Vėlinių procesija
„Atminimo liepsnelės“.
Procesijoje dalyvavo Kunigas Mindaugas Martinaitis, globos
namų bendruomenė ir giesmininkai. Nuoširdžiomis maldomis,
giesmėmis, gėlių puokštėmis ir žvakių liepsnelėmis buvo
pagerbtas Anapilin išėjusiųjų atminimas.
SPĮ užimtumo specialistė Vida
Spalio 31 dieną 10 val. ėjome procesija į kapines. Nešėm gėlių ir žvakeles, taip paminėjom
mirusiųjų dieną. Buvo ir kunigėlis Mindaugas, mes pasimeldėm ir pagiedojom. O po pietų mūsų
koplytėlėje buvo mišios. Taip gražiai mes pagerbėm išėjusius. Ačiū.
Valdas Paulauskas
Uždekime širdyse žvakutes
Lapkritis ne tik gražus savo spalvomis, bet ir gyvas prisiminimais. Prisiminimais tų, kurie išėjo ir
niekada negrįš. Prisiminimais tų, kurie kartu džiaugėsi, glaudė, verkė. Prisiminimais tų, kurios
mylėjome. Prisiminimais tų, kurie....
Neleiskime laikui užgožti šiuos prisiminimus apie mums brangius žmones. Raskime laiko širdyse
uždegti jiems prisiminimo žvakutes.
Renata

Ramybės laikas
Lapkritis yra ramybės ir susikaupimo laikas. Tai gera proga rimtai pamąstyti apie gyvenimo
prasmę, savo šeimą, gimines ir draugus. Gyvenime reikia matyti ir šalia esančius žmones. Tokiam
laike reikia prisiminti ir Anapilin išėjusius pažystamus ir draugus. Gyvena žmonės ir bendravime su
kitais kažką padaro gera ir palieka gražius prisiminimus. Kartais, galbūt, žmogus, kuris buvo šalia ir
užgeso, suprantamas tik po mirties. Tada pripažįstami jo gerumas ir žmogiškumas. Juk gyvųjų geri
darbai negali būti pamiršti. Lapkričio mėnesį gražia ir pagarbia intencija reikia pasimelsti už
mirusius. Prisiminti jų gerumą ir gerus darbus, kurie prilygsta kito žmogaus sielovadai. Tai yra
būtina mūsų trapiame dvasiniame gyvenime. Šiam rimties laike einama į kapines sutvarkyti kapus,
papuošti gėlėmis, kurios nebijo šalnų ir uždegti žvakutę. Pajausti dvasinį sąryšį su mirusiais. Viską
gerai apmąstyti ir mintimis savo įtaiga pasikalbėti. Tai pagerina dvasinį pagarbumą. Geras
atminimo ženklas – tyli malda ir susikaupimas. Juk visais laikais žmogus žmogų turi gerbti tokį,
koks yra. Tai krikščioniška pareiga ir būtinumas. Laikas skuba ir
nesustoja. Mūsų gyvenimas eina pirmyn su Dieviškomis malonėmis ir
tarpusavio gerumu. Taigi, būkime verti pagarbumo vienas kitam čia ir
dabar. Būkim draugiški, gailestingi, kultūringi ir paslaugūs gerąja
prasme. Nes gyvenime žodis giria, žodis žeidžia. Lapkričio laikas –
atleidimo ir susitaikymo metas. Gero atminimo žvakelė neužges širdy
niekada.
Narvydas Paulionis

PADĖKA
Norėčiau padėkoti globos namų gyventojui Giedriui Savickui už pagalbą dingusio gyventojo
paieškoje.
Nuoširdus ačiū Tau, Giedriau.
Užimtumo specialistė Aldona K.

VALDO PAULAUSKO PADĖKOS
Noriu padėkoti už renginį neįgaliųjų dienos paminėjimą. Mes koncertavom.
Tai buvo spalio 9 d. O po koncerto pasidarėme bendrą gražią nuotrauką.
Vieni grojo, kiti dainavo, o treti deklamavo.
Ačiū muzikos vadovei, kad mus paruošė koncertui.
Ačiū darbuotojams ir Direktoriui.
Noriu padėkoti socialinei darbuotojai Onai, kad man padėjo užsisakant naujus akinius.
Ačiū labai. Ir dar į parodą įdėjo mano penkis piešinius. Labai ačiū.
Gyvenu gerai
Noriu padėkoti darbuotojoms ir Onutei. Kaip gyvenu?
Gyvenu gerai naujoje vietoje. Manimi rūpinasi,
Ričardas man padeda išsimaudyti, pakeičia rūbus, patalynę.
Dar noriu padėkoti gyventojams, su jais sutariu.
Ilsiuose gerai, gerai gyvenu.
Ačiū Direktoriui ir visų globos namų darbuotojams
ir draugams.

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Mano žodžiai
Sustok svajonių mylima mergaite
Mano jausmai širdy įkaitę
Tavo lūpose meili šypsena
Tegul skamba Tau mano daina

Rudens motyvas
Rudens motyvą ūžia vėjas
Vėl dargana ir pirmas sniegas
Palaukėj medis vienišas stovėjo
Be lapų žiemos miegas

Išėjai Tu į tolimą kelią
Mano žodžiai kaip želmenys želia
Dieve parodyk man savo galią
Ir sustiprink žemišką valią

Visi laukai nuščiuvę
Tuoj metų kaip nebuvę
Na o dabar galvokim
Kas buvo gera ir gražu

Taip įdomiai sunkus gyvenimas tampa
Kur surast man vienatvės kampą
Rūbai nuo ašarų šlampa
Tu man ištiesk savo ranką

Tokia ramybė ir rimtis
Negęsta amžina viltis
Nerimsta daužosi širdis
Kur nuves ateitis

Kada draugas draugo netenka
Nori įpūst meilės liepsną
Radęs draugystėj žariją menką
Juk gyvenime visko pakanka

Sudėkime rankas mes maldai
Jausmų ir meilės valdai
Tikėjimas į laimę kelias
Ir šventas sielos virpesys

Šio gyvenimo grožis peizaže
Su draugais ir mergaitėm malonu
Aš dedu šiam kely savo tašką
Ir meldžiuosi Tau Dieve tylom
Narvydas Paulionis

Rudens motyvą ūžia vėjas
Danguj žvaigždelių spindesys
Mus guodžia vienas dievas
Gyvenime kaip šviesulys
Narvydas Paulionis

Vėl Ruduo – Vaikams
Gėlių puokštės, šypsena ir šokiai vaikų. Mokykla ir vėl, ir taip gražu. Mokytojai užduotis ruošia, o
vaikai jau atsakinėti pasiruošę,
Laima Butkevičiūtė
Žiemai artėjant
Paskutiniai rudeniniai lapai krenta – tyliai.
Tuoj žiema ateis.
Tėčiai, mamos ir vaikai sniego senį lipdys.
Snigs lėtai ir Senis Šaltis išraižys langus baltais raštais....
Ir Pūga, pasikinkius baltus žirgus atskris, atriedės...
Bažnyčia pakvies tikinčiuosius į sekmadienio Maldą.
Ir varpai suskambės.
Kunigėlis susikaupęs išpažinčių klausys ir tikintieji giedos!
Visiems linkime ateinančios geros žiemos!!!
Laima Butkevičiūtė

GAMTOS DOVANOS
Gamta motinėlė labai dosni žmonėms, mums belieka mokėti priimti jos dovanas. 12 grupės
gyventojai gan dažnai dalyvauja grupės popietėse. Jų metu ir gimė mintis pasinaudoti motulės
gamtos dovanomis. Nes pasivaikščiojimų metu po globos namų teritoriją, pastebėjome, kad daug
turime gražių raudonų uogų. Bendromis jėgomis surinkome informaciją apie šį augalą. Ją popiečių
metu aptarėme. Informacija dalinamės su jumis visais.
Gudobelės – tai erškėtinių šeimos obelinių pošeimio iki 3–5 m aukščio užaugantys krūmai arba 10–
15 m aukščio medeliai. Kai kur Lietuvoje gudobelės dar vadinamos vilkobelėmis arba
kaulauogėmis. Dekoratyvios (raudonos, oranžinės, geltonos) gudobelių uogos yra ir labai vertingos:
čia gausu organinių rūgščių, flavonoidų ir kitų naudingų medžiagų. Uogos pradeda nokti dar
rugpjūtį, o išsilaiko iki vėlyvo rudens. Tada jos ir skaniausios.
Gudobelės sveikatai
Gudobelių gydomosios savybės žinomos jau labai seniai. Dar XVI a. gudobelės buvo naudojamos
nuo viduriavimo, nemigos, širdies veiklai gerinti ir kraujui valyti. Ypač jos rekomenduojamos
sergant nervų, širdies ir kraujagyslių ligomis, tachikardija, aritmija, ateroskleroze. Gudobelių
preparatai stiprina širdies raumenį, sumažina širdies ir kraujagyslių jautrumą stresui, suaktyvina
širdies ir smegenų kraujotaką, normalizuoja širdies veiklos ritmą, mažina kraujospūdį, gerina
bendrą širdies ligomis sergančių asmenų būklę. Gydyti naudojamos beveik visos medžio dalys:
žiedai, žievė, vaisiai. Iš jų gaminami nuovirai, arbatos, trauktinės ir ekstraktai. Gydomiesiems
gudobelių uogų preparatams gaminti paprastai naudojami džiovinti gudobelių vaisiai.
Gudobelių arbata
1 šaukštas džiovintų gudobelių uogų užplikomas termose su ½ l verdančio
vandens ir laikoma 10–12 val. Arbatą galima pagardinti medumi ir gerti
ryte arba vakare, pusvalandį prieš valgį. Kad arbata būtų dar malonesnio
skonio ir vertingesnė, galima pridėti po šaukštą šermukšnių arba
erškėtuogių vaisių. Ši arbata ramina, mažina cholesterolio kiekį kraujyje,
stabdo gimdos kraujavimą menopauzės laikotarpiu.
Turėdami daug naudingos informacijos apie GUDOBELĖS uogų naudingumą 12 grupės gyventojai
suskubo jų skinti. Skinti buvo gan sunkoka, nes krūmas uogų nenorėjo atiduoti, vis bandydamas
įdurti. Gyventojai buvo labai atkaklūs, nes jau žinojo uogų naudą. Priskynė net keletą kibirų. Kitų
popiečių metu, gyventojai išrūšiavo uogas, paruošė džiovinimui.
Mes žiemai pasiruošėm. Atėjus šaltoms žiemos dienoms šildysimės ir stiprinsim savo sveikatą
švelnia, aromatinga gudobelės uogų arbata. Visi tariame AČIŪ, Motinėlei Gamtai už jos nuostabias
dovanas.
LINKIME NIEKAM NESUSIRGTI
12-tos grupės gyventojai

Spalio mėnesį mus paliko...
Vytautas Jaskevičius
Julė Juzė Eidukaitienė
Adelė Karčiauskienė
Mirtis ateina ir neklausia, pasiima patį brangiausią – gyvenimą...
Laikraštį rengė socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė
vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė
Didvyžiai, tel.: (8342)20521
Tiražas 25 egz.
Straipsnių stilistika mažai taisyta.

