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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. gegužė 

Gegužės  mėnesio šventės: 

05-01 Tarptautinė darbininkų diena  

05-01 Motinos diena 

05-04 Šv. Florijonas, Gaisrų sergėtojo diena  

05-05 Šeštinės  

05-08 Šv. Stanislovas, Cibulinis  

05-12 Tarptautinė slaugytojų diena  

05-13 Buhalterių diena  

05-15 Sekminės  

05-15 Tarptautinė šeimos diena  

05-15 Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga  

05-20 Pasaulinė metrologų diena  

05-26 Devintinės  

05-27 Nacionalinė vyrų diena 

 
  

Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį (oficialiai nuo 

1928 metų). Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina tapatinama 

su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai 

garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos. 
 

„Motinos širdis – neišsenkantis stebuklų šaltinis“, – P. Beranže. 
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A  3 10 17 24 31 

T  4 11 18 25  

K  5   12 19 26  

Pn  6 13 20 27  
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Globos namų bibliotekos atsinaujinimas 

Šį mėnesį (2016-04-15/19 dienomis) atnaujinome ir 

papildėme Kapčiamiesčio globos 

namų bibliotekos lentynas naujomis 

knygomis. Sulaukėme virš 140 vnt. 

skirtingo žanro ir tipo knygų, kurias  

dovanojo leidyklos UAB „Alma 

Littera“; UAB „Mijalba“, knygynas „Sofoklis“ bei geros  širdies 

asmuo, atnešęs mums daugiau nei 50 knygų. 
 

Laviname saugaus vaikščiojimo per gatvę įgūdžius 

 
Balandžio 6 diena yra kalendorinė saugaus eismo diena, todėl 

visą mėnesį mes paskyrėme mokymuisi, kaip saugiai 

vaikščioti per gatves, nesukeliant avarinių situacijų 

vairuotojams. Atšilusiu orui ir 

pasivaikščiojimų metu mūsų 

globojamiems asmenims buvo lavinami 

ir ugdomi įgūdžiai, kaip reikia 

vaikščioti mūsų miestelio gatvėmis, 

kuriose nėra perėjų. 

 

Gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas 

Balandžio mėnesį globos namuose gimimo dieną sutiko  keturi 

gyventojai: Antanas, Albinas, Juozukas ir 

Angelė. Tradiciškai su gėlėmis, saldumynais, 

žvakute, linkėjimais ir 

,,Ilgiausių metų" daina 

juos sveikino globos  

namų bendruomenė. 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

GEGUŽĖS MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Juliją Miliukienę (79m.) – 05.01 

Mariją Šuliakauskienę (86m.) - 05.09 

Joną Sadaitį (68m.) – 05.13 

Angelę Jurkonytę (79m.) – 05.23 

 

Darbuotojus: 

Daivą Stravinskienę  (45m.) – 05.06 

Liną Janulevičienę (43m.) – 05.15 

Inetą Vaitkevičiūtę (26m.) – 05.22 

Dalę Lazauskienę (48m.) – 05.29 

 
Girdėk sava širdimi kiekvieno skausmą – Jie tavąjį girdės… Matyk sava širdim 

kiekvieno džiaugsmą – Jie tavąjį matys, Mylėk kitus, save užmiršus, Ir jie tave 

mylės… Tikėk kitais kaip savo žingsniais, Ir jie tavim tikės! 

 

Bendruomenės užrašai... 

Šįmet gegužės 1-ąją dieną švenčiame motinos dieną. Visų brangiausias žmogus 

pasaulyje yra mama. Žmogus, pagimdęs naują žmogų ir išleidęs jį į gyvenimą. Visi 

mes gerbiame savo mamas, linkime Joms ir žemėje, ir danguje 

ramybės, ir taikos. Šią iškilminga dieną sveikiname visas mamas, 

kurios gyvena žemėje, ir mirusias, kurių šviesus atminimas 

amžinai išliks mūsų širdyse. Su švente mielosios Mamos. 
Gyventojų tarybos pirmininkas V. Rasiulis 
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Pamąstymui... 

Laimingas yra tas žmogus, kuris eina per pasaulį, kitus laimingus darydamas, kitiems 

džiaugsmą nešdamas, laimingas tas, kuris kiekvieną metų 

dieną gyvena gera darydamas, laimingas, jei kasdien gyvena 

su Dievu, Jo apvaizdos globoje.  

(A. Degsnys) 

Būti šviesos spinduliu kitiems, pačiam skleisti šviesą – štai 

kur didžiausia žmogaus laimė, kokią jis tik gali pasiekti.       

(F. Dzeržinskis)    

 

  

 

Du draugai ėjo dykuma 

Staiga jie susiginčijo, ir vienas skėlė antausį kitam. 

Tas, kęsdamas skausmą, bet nieko nesakydamas, parašė ant smėlio: 

"Šiandien mano geriausias draugas skėlė man antausį." 

Jie žingsniavo toliau ir rado oaze, kur nusprendė išsimaudyti. Tas, kuris gavo 

antausį, vos nepaskendo, bet draugas jį išgelbėjo. Atsipeikėjęs jis parašė ant 

akmens: 

"Šiandien mano geriausias draugas išgelbėjo man gyvybę." 

Tas, kuris skėlė antausį, o paskui gyvybę gelbėjo, paklausė: 

- Kai aš tave užgavau, tu rašei ant smėlio, dabar rašai ant akmens. Kodėl? 

Draugas atsakė: 

- Kai kažkas mus užgauna, turime 

parašyti tai ant smėlio, kad vėjai galėtų 

tai nutrinti. Kai kažkas padaro mums 

gera, mes turime tai įrėžti akmenyje, kad 

joks vėjas to nenutrintų. 

Išmok nuoskaudas užrašyti smėlyje, o 

džiaugsmus iškalti akmenyje.  

(Bruno Ferrero)
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 Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir tai – stebuklas. Tačiau ir prie stebuklų 

priprantama. Kiekviena diena yra nauja dovana, baltas neprirašytas lapas.  

(Bruno Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  

Į visuomenę integruojame ne žmogaus negalią, o patį žmogų, kuris dažnai sušildo visuomenę savo atvirumu, 

gerumu, nuoširdumu. Visuomenė tampa labiau mylinti, o tai reiškia, kad mes visi kartu tampame saugesni ir 

laimingesni. 

Šiltą pavasario dieną aplankėme narcizais pasipuošusį ,,Vijūnėlės“ parką.Pasikėlėme Druskininkų keltuvu LYNŲ 

KELIAS.Popietė paliko neišdildomą įspūdį  merginų širdyse. 

 Žmonių, turinčių proto negalią, sielose, kaip ir tose dangaus platybėse, pasiklydusiose žvaigždėse, auga gėlės, kurias 

reikia globoti ir puoselėti. Mes galime tik numanyti, kokią šviesą slepia jų sunki negalia ir padėti tai šviesai kuo 

ryškiau spindėti.Proto negalia, kaip ypatumas, lydi žmogų visą gyvenimą. Svarbu į proto negalios žmones žiūrėti 

kaip į galinčius tobulėti ir prisiminti, kad jų tobulėjimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas, kad kiekvienas, 

taip pat ir sunkią negalią turintis, asmuo gali daug duoti kitam, net ir įgaliam, protingam bei nieko nestokojančiam 

žmogui. 

 

   
 

 

Šiltą v     

 2016 metų gegužės numeris 

                                             ,,Džiaugsmui ir laimei...“....... 


