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Kapčiamiesčio globos namų 

laikraštis 

2017 m. vasario mėn. 

Vasario 2 d. Grabnyčios, Perkūno diena 

Vasario 3 d. Šv. Blažiejus, Linų diena 

Vasario 5 d. Šv. Agota, Duonos diena 

Vasario 9 d. Šv. Apolonija 

Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena 

Vasario 14 d. Šv. Valentinas, Valentino diena 

Vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo 

diena 

Vasario 21 d. Tarptautinė gimtosios kalbos 

diena 

Vasario 24 d. Šv. Motiejus, Vieversio diena 

Vasario 28 d. Užgavėnės 

 

Yra žmonių, kuriems trumputė akimirka gali suteikti daugiau 

džiaugsmo, nei kitiems visas jų gyvenimas.  

(Kanadiečių kompozitorius ir rašytojas David Baird) 
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http://www.horoskopai.lt/grabnycios-perkuno-diena/
http://www.horoskopai.lt/sv-blaziejus-linu-diena/
http://www.horoskopai.lt/sv-agota-duonos-diena/
http://www.horoskopai.lt/pasauline-ligoniu-diena/
http://www.horoskopai.lt/sv-valentinas-valentino-diena/
http://www.horoskopai.lt/lietuvos-valstybes-atkurimo-diena/
http://www.horoskopai.lt/lietuvos-valstybes-atkurimo-diena/
http://www.horoskopai.lt/tarptautine-gimtosios-kalbos-diena/
http://www.horoskopai.lt/tarptautine-gimtosios-kalbos-diena/
http://www.horoskopai.lt/sv-motiejus-vieversio-diena/
http://day.lt/diena/2017.02.06
http://day.lt/diena/2017.02.13
http://day.lt/diena/2017.02.20
http://day.lt/diena/2017.02.27
http://day.lt/diena/2017.02.07
http://day.lt/diena/2017.02.14
http://day.lt/diena/2017.02.21
http://day.lt/diena/2017.02.28
http://day.lt/diena/2017.02.01
http://day.lt/diena/2017.02.08
http://day.lt/diena/2017.02.15
http://day.lt/diena/2017.02.22
http://day.lt/diena/2017.02.02
http://day.lt/diena/2017.02.09
http://day.lt/diena/2017.02.16
http://day.lt/diena/2017.02.23
http://day.lt/diena/2017.02.03
http://day.lt/diena/2017.02.10
http://day.lt/diena/2017.02.17
http://day.lt/diena/2017.02.24
http://day.lt/diena/2017.02.04
http://day.lt/diena/2017.02.11
http://day.lt/diena/2017.02.18
http://day.lt/diena/2017.02.25
http://day.lt/diena/2017.02.05
http://day.lt/diena/2017.02.12
http://day.lt/diena/2017.02.19
http://day.lt/diena/2017.02.26
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Laisvės gynėjų diena. Sausio 13-osios 

paminėjimas. 

2017.01.13 dieną Kapčiamiesčio globos 

namuose buvo paminėta 

Laisvės gynėjų diena, t.y. 

sausio 13-oji. Skambant 

Lietuvos patriotams skirtai 

muzikai, buvo atminti 

žuvusieji, skaitomos eilės, 

rodoma įvykusiems įvykiams skirta vaizdo medžiaga. Šios 

dienos minėjime taip pat buvo aptarti  tarpusavyje 1991 sausio 

13-osios  individualūs išgyvenimai, asmeninės patirtys. 

 

„ Pusiaužiemio“ sutiktuvės globos 

namuose 
01.25 dieną Kapčiamiesčio globos namuose 

buvo sutiktas pusiaužiemis. Sakoma, kad šią 

dieną barsukas išlenda iš savo urvo, apsidairo ir 

jei saulėtą dieną pamato savo šešėlį, išsigandęs 

bėga atgal. Nuo to ant kurio šono jis atsigula 

priklauso, kiek dar ilgai tęsis žiema. Ši diena 

buvo saulėta, o dienos sutikimą mūsų namuose 

pradėjo atvykęs svečias – armonikierius Romas 

Dudzinskas. Savo triukšminga muzika ir 

dainomis jis džiugino gyventojus, ragino šokiui. 

Kadangi ši diena buvo net tik nuotaikinga, bet 

ir saulėta tikimės, jog barsukas-pranašas 

atsigulė ant to pačio šono, o atėjusi žiema ilgai 

netruks,  baigsis greitai. 
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Mūsų bendruomenės užrašai... 

Sausio mėnesis pilnas švenčių. Mūsų gyventojai nespėja atvesti vienų, kai užgriūna 

kitos. Neseniai atėjo pusiaužiemio šventė, kurią globos namų gyventojai sutiko 

linksmai ir džiaugsmingai dainuodami ir linksmindamiesi. Jiems koncertavo žymus  

kaimo armonikierius. Jie kartu su kaimo  muzikantu dainavo dainas, o galintieji 

pašokti, šoko. Pusiaužiemio minėjimas prabėgo linksmai  ir nuotaikingai. Už suruoštą 

mums šventę širdingai dėkojame soc. darbuotojoms surengusioms mums šią  šventę. 

Dabar atrodo, kad ir pavasaris jau čia pat, ne už kalnų. 

Vytautas Rasiulis 

Pamąstymui... 

MIGDOLAS 

Aukštas, išlakus, ištiesęs tvirtas šakas į dangų, darže karaliavo migdolo medis. 

Jis jautėsi laimingas, kai dailios margaspalvės papūgėlės ir elegantiškos, grakščios 

čižylos sutūpdavo ant jo šakų; jis džiaugsmingai sutikdavo dagilius, lakštingalas ir 

kitus sparnuočius giesmininkus. 

Bet štai sykį ant migdolo šakos atskrido kukutis. Paukštis priglaudė ausį prie 

medžio kamieno ir išgirdo po žieve knibždančių ėdrių lervų gausybę. Įkišo ilgą tiesų 

snapą į migdolo plyšį, pradėjo traukti iš ten lervas ir jas ryti. Migdolas sunerimo. 

Tas menkas, liesas paukštis, naršęs po jo kamieną ir gadinęs tobulą medžio grožį, 

buvo tiesiog nepakenčiamas. 

Paukščiui prisiartinus, išdidusis migdolas 

purtėsi iš visų jėgų, kad nubaidytų įsibrovėlį. Ir 

vieną dieną kukutis prie medžio negrįžo. 

Nuo tada mažytės lervos ramiai sau augo ir 

įsiviešpatavo visame medžio kamiene. 

Tereikėjo vieną vakarą pūstelėti vėjui, kad 

išdidusis migdolas nuvirstų. 

 

 

Jei kas nors „karšia tau kailį“, rodydamas tavo trūkumus ir silpnybes, nesupyk. 

Padėkok jam. 

. 
 

Iš tinklapio http://psichika.eu/blog/migdolas/ 
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Pasveikinkime globos namų bendruomenės narius gimusius 

VASARIO MĖNESĮ 

Gyventojus : 

Butanavičiūtė Laimutė 1974.02.06 

Vilkevičius Pranas 1948.02.08 

Darbuotojus: 

Dainora Nalivaikienė 1988.02.01 

Danutė Juozulynienė   1962.02.16 

Eglė Karakienė       1977.02.21 

Danguolė Ramanauskienė 1966.02.23 

Dana Valentienė    1966.02.28 

 

MIELIEJI, 
 

 

Yra gyvenime ir praeitis, ir ateitis, 

Ir dideli darbai, ir didelės svajonės. 

Laimingas tas, kas moka atvira širdim 

Gyvenimą praeit, mylėti žmones. 

 
Gimtadienio  proga sveikina Kapčiamiesčio 

globos namų bendruomenė 

 

 

 

Viena draugė sako kitai: 

- Tau, kad greitai numestum svorį, reikia atsisakyti viso labo 

trijų dalykų. 

- Kokių? 

- Pusryčių, pietų ir vakarienės. 
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Pati svarbiausia mūsų užduotis – neleisti augti mūro sienai savo širdyje. O ypač 

saugotis, kad  netaptume akmeniu kitų sienose. (Bruno Ferrero) 

Dienos centras neįgaliesiems  

Proto negalia, kaip ypatumas, lydi žmogų visą gyvenimą. Tačiau jeigu asmenys, 

turintys proto negalią, yra tinkamai lavinami ir jiems sudaromos palankios sąlygos, jie gali 

įgyti svarbių gebėjimų, palengvinančių jų prisitaikymą. Svarbu į proto negalios žmones žiūrėti 

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

Visos veiklos, kuriose jie dalyvauja, yra organizuojamos tam, kad kiek įmanoma būtų 

palaikoma dvasinė ir fizinė neįgaliųjų sveikata, kad jie gautų kuo daugiau impulsų dalyvauti 

juos supančio pasaulio gyvenime. Nesvarbu, kokia tai bebūtų veikla: meninė ar sportinė, 

žaidimai ar amatai, pasivaikščiojimai ar tiesiog dviejų žmonių pasisėdėjimas ir 

pabendravimas, bendra namų ruoša ar kokia kita veikla, kurioje kiekvienas, sveikasis ir 

neįgalusis, turi savo vaidmenį – visa tai turi skatinti neįgalų žmogų vystytis ir tobulėti. Kad 

žmonių, turinčių proto negalią, gyvenimas būtų kuo visavertiškesnis ir turiningesnis, reikia 

kuo daugiau geranoriškai nusiteikusių žmonių, kurie galėtų noriai ir kvalifikuotai teikti jiems 

visokeriopą reikalingą pagalbą. Dienos centro neįgaliesiems siekis - rūpintis proto negalią 

turinčiais žmonėmis, juos apsaugoti ir ugdyti. Matome, kad dirbant galima labai daug pasiekti. 

Sudarome puikią galimybę neįgaliems žmonėms bendrauti, jaustis saugiai, tenkinti savo 

socialinius, kultūrinius ir informacinius poreikius. Bendravimas neįgaliesiems kartais tampa 

vienintele galimybe atskleisti save, parodyti, kad ir jie daug gali. Siekiama tenkinti neįgaliųjų 

poreikius, kad jie galėtų gyventi ir veikti kaip visaverčiai visuomenės nariai, t.y. būtų kuo 

labiau savarankiškesni. Taikoma užimtumo veikla padeda neįgaliesiems ugdyti įgūdžius, 

prasmingai praleisti laiką, susitikti su to paties likimo žmonėmis. Dienos centre organizuojama 

veikla, prisideda prie socialiai pažeidžiamiausios visuomenės grupės gyvenimo kokybės 

gerinimo.  

 

Ir vėl naujas laiko slenkstis, tad per jį žengiant linkime: šiltos žvakės liepsnos, džiaugsmingos 

vilties, spalvotų svajonių, giedro dangaus, artimų draugų šypsenos, meilės ir gerovės, 

atkaklumo ir sėkmės, įgyvendinant savo troškimus ir siekius..  

  

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


