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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2016 m. spalis 

Spalio mėnesio šventės: 

10-01 Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena   

10-02 Angelų sargų arba Policijos diena  

10-04 Pasaulinė gyvūnijos diena, šv. Pranciškus  

10-05 Tarptautinė mokytojų diena 

10-07 Krašto apsaugos diena 

10-09 Pasaulinė pašto diena 

10-10 Pasaulinė psichinės sveikatos diena 

10-11 Pasaulinė paliatyviosios pagalbos diena 

10-14 Karaliaus Mindaugo vardo diena 

10-15 Šv. Teresė 

10-16 Boso diena 

10-28 Simajudas, Vėlių paminėklai 

10-30 Laikas atsukamas vieną valandą atgal                         

–  

  

Simajudas, Vėlių paminėklai 

šią dieną nuo seno lietuviai rengdavo didžiausią turgų. Tai rudens derliaus 

nuėmimo pabaigtuvės. Buvo tikima, kad šią dieną reikia pakurti pirtį ir palikti ją 

nakčiai, nes tuomet joje maudosi vėlės. Lietuviai pagonys tikėjo, kad mirusiųjų 

vėlės lankosi savo gyventose vietose, o dažniausias jų lankymosi metas – vėlyvas 

ruduo. Spalio 28-oji – pirma iš tokių vėlių svečiavimosi švenčių. Kitos dvi – Visų 

šventųjų diena (11.01) ir Vėlinės (11.02). Neveltui kažkada spalio ir lapkričio 

mėnesius lietuviai netgi vadino „vėliniu“, ir „vėlių“ mėnesiais. 
 

P  3 10 17 24 31 

A  4 11 18 25  

T  5 12 19 26  

K  6   13 20 27  

Pn  7 14 21 28  

Š 1 8 15 22 29  

S 2 9 16 23 30  
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Globos namuose rudenėja... 

Šį mėnesį gobos namuose 

gyventojai dalyvauja meno 

terapijoje, spalvina įvairias 

nubraižytas figūras, iš spalvoto 

popieriaus skiaučių lanksto lapus, 

kurie vėliau bus panaudoti 

rudenėlio šventės puošybai. 

     Daugelis psichologų mano, kad piešinys – tai slaptas 

kelias į sielos gelmes.  

 

 

 
 

Mokslo ir žinių diena... 

 Rugsėjo 1 dieną sveikinome globos namuose 

gyvenančias buvusias mokytojas su mokslo ir 

žinių diena, linkėjome nepamiršti savo 

profesijos ir savo mokinių juoko. Gyventojos 

labai apsidžiaugė ir dalijosi savo prisiminimais 

apie mokyklą. 

 

 

Mūsų gyventojų užrašai 
Nepastebimai prabėgo auksinė vasara ir atėjo auksinis rudu, su ,,bobų“ vasara ir 

pirmomis šalnomis. Soduose linksta šakos nuo gausauas obuolių derliaus, tačiau 

ir ruduo tuoj užleis savo vietą baltajai žiemai. Visi mūsų globos namų gyventojai 

ruošiasi turiningai palydėti auksinį rudenį ir padėkoti jam už gausias gėrybes, 

kurios praturtina mūsų stalą. Tam kruopščiai ruošiames: spalvinami lapai, kurie 

papuoš rudens medį, rudens palydėjimo simbolį.  

(Vytautas Rasiulis) 
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Gimtadienių ir jubiliejų 

paminėjimas 

Rugsėjo mėnesį globos namuose gimimo dieną sutiko dvi 

gyventojos: Aldona  ir Adelė. Tradiciškai su gėlėmis, 

saldumynais, žvakute, 

linkėjimais ir 

,,Ilgiausių metų" daina 

juos sveikino globos 

namų bendruomenė. 

 

 

FELINOTERAPIJA: NUO KO IR KAIP GYDO KATĖS? 

Katės gyvena kartu su žmogumi jau daugiau kaip 10 tūkstančių metų. Žmogus 

kates prisijaukino tam, kad jos gaudytų graužikus. Bet paskui paaiškėjo, kad šie 

gyvūnai pasižymi tokiomis unikaliomis savybėmis, kaip puiki klausa, sugebėjimas 

numatyti gamtos kataklizmus, jausti ir gydyti. 

Šiuo metu felinoterapijos metodai pradėti taikyti psichoterapijoje kompleksiškai 

gydant depresiją, nerimo sutrikimus, dirglumą, įtampą, 

raumenų tonuso padidėjimą, 

sezoninius nuotaikos ir bendros 

savijautos sutrikimus. Yra 

duomenų, kad kates namuose 

laikantys vieniši žmonės rečiau 

serga depresijomis ir bando 

žudytis. 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

SPALIO  MĖNESĮ 

 

Gyventojus : 

Antanas Margelis (76m.)- 10.09 

Aleksandras Markevič (71m.) – 10.12 

Veronika Lukoševičienė (89m.) – 

10.21 

 

Darbuotojus: 

Rasa Žibūdienė (39m.) - 10.08 

Zita Leonavičienė (38m.) – 10.25 

 

 
 

 

MIELIEJI, 
 

 Gyvenimas – drobė, kurioje 

paliekamos spalvos:  

šviesios ir tamsios 

Gyvenimas – knyga, kurią 

rašome po raidę, po žodį, po 

eilutę… 

Gyvenimas atsirado su saule, 

Mokykitės jį išsaugoti net 

pačiomis žvarbiausiomis 

dienomis, kad sukurtumėte 

nuostabią saulės sonatą 

gyvenimui.  
 

Su gimimo diena! 
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Pamąstymui... 

"Kartais kvailai prarandame savo dvasinio gyvenimo laiką, apgailestaudami, kad nesame tokie 

kaip kiti, apverkdami savo dalią dėl turimos ydos ar ribotumo. Taip eikvojame jėgas ir 

prarandame laiką. Kad savo gyvenime leistume įvykti giliems pokyčiams, kartais pakaktų tarti 

„taip“ tiems savo egzistenciniams aspektams, kuriuos vidumi atmetame". 

J. Philippe 

Atsidūrus vandenyje privalai plaukti, kitaip nuskęsi. Gyvenime lygiai taip pat: jame reikia 

plaukti, kai pavargsti mokėti pailsėti, paplaukti ant nugaros, pasisukinėti vandenyje... Bet jei 

visai nieko nedarysi - grimsi į dugną. 

Menininkė Nomeda Marčėnaitė 

 

 

VERTĖS KLAUSIMAS 

Buda su mokiniais sėdėjo ant upės kranto ir laukė valtininko. Pasirodė jogas. Jis kelis kart 

demonstratyviai perėjo vandeniu ir entuziastingai kreipėsi į Budą su klausimu: 

– Na, o tu, Nušvitęs, taip moki? 

Buda į tai atsakė: 

– Kiek laiko sugaišai, kad to išmoktum? 

– Beveik visą gyvenimą teko mokytis, daug laiko praleidau atlikdamas kankinančias askezes. 

Atėjo valtininkas ir Buda jo paklausė: 

– Kiek kainuoja persikėlimas į kitą krantą? 

– Tris litus, – atsakė valtininkas. 

Buda pasisuko į jogą ir tarė: 

– Girdėjai? Štai tiek vertas visas tavo gyvenimas. 

Gyvenimas yra vertas tiek, kiek jis buvo naudingas kitiems žmonėms. Ko vertas gražiai nuaugęs 

vaismedis jei jis neduoda vaisų? Sodininkas tokį nukerta malkoms. 


