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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2017 m. rugpjūčio mėn. 

Šį mėnesį gimtadienį švenčia: 

1950.08.03. – Laimutė Karaliūnaitė 

1931.08.17 – Janina Šimoniūtienė 

1974.08.20 – Virginija Leškevičienė 

1974.08.29 – Ramutė Lazarenkienė 

MIELIEJI, 
 

Su paukščiais metai skrieja ir 

mainos dienos vėlei, 

Ir net nepastebėjai, kaip jų tiek 

daug praėjo. 

Tačiau ne metai juk svarbiausia, 

Tas skaičius juk nieko dar 

nereiškia. 
Gimtadienio proga Jus sveikina Kapčiamiesčio 

globos namų bendruomenė 
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KELIONĖS  

Vasara kelionių ir pramogų metas.  

Smagią popietę globos namų gyventojos ir dienos centro lankytoja praleido 

Druskininkų vandens parke. 

 

   

 

Popietė Druskininkuose 
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Gimtadieniai: 

 

Sveikinome gyventojus su gimtadieniu. Ilgiausių metų daina 

ir draugų linkėjimais pasitikome šią dieną. Saldus tortas, 

žvakutė ir gėlės ant stalo sukūrė jaukią ir šventišką nuotaiką 

mūsų namuose. Sveikatos ir Dievo palaimos linkime Jums 

mielieji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išėjo iš kur negrįžta niekas, 

Palikęs svajones, godas, namus. 

Visiems širdy gėla gili išlieka, 

Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus 

 

Rugpjūčio  mėnesį mus paliko: 

                         Janina Šimoniūtienė 
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SVEČIAI 

Gūsingas vėjas į Dzūkijos kraštą ,,atpūtė“ svečius iš Marijampolės 

specialiųjų globos namų. Jų priešakyje buvęs Kapčiamiesčio bažnyčios 

klebonas Ignas Plioraitis. Svečiai aplankė bažnytėlę ir šiltai pabendravo su 

mūsų globos namų gyventojais. Džiaugiamės, jog mūsų globos namų 

draugystė tęsiasi, juk kuo daugiau draugų, tuo smagiau šiam pasauly. 

 

Šiandien sulaukėme svečių, muzikuojančio kolektyvo iš Lazdijų 

socialinės globos namų. Maloniai klausėmės jų dainuojamų dainų, 

grojamos muzikos, kartu dainavome ir šokome. Tikime, kad ši graži 

draugystė gyvuos dar ne vienerius 

metus. 
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,,Baltijos kelio" minėjimas 

 

 

 

 

 

 

 

Užimtumo veiklos 
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Rugpjūčio 24- tą dieną vyko jau tradiciniu tapęs II – asis 

socialinės globos namų sąskrydis 

 

 
 

 

 

 

 

Specialisto žodis 

Vienas reikšmingiausių sveikatos stiprinimo veiksnių yra pakankamas fizinis 

aktyvumas ir sveika mityba. Judėjimas - biologinis organizmo poreikis, be kurio 

normali žmogaus veikla yra neįmanoma. Tai gyvybės, veiklumo ir aktyvumo 

požymis. Nepakankamas judėjimo aktyvumas yra vienas iš dižiausių lėtinių ligų 

išsivystymo faktorių. Pasak Pasaulio Sveikatos organizacijos, pakankamas 

judėjimo aktyvumas teigiamai veikia nuotaiką, savigarbą, gerina fizinę išvaizdą ir 

laikyseną, mažina priešlaikinį mirtingumą ir nutukimą, hipertenziją, širdies - 

kraujagyslių ligas. 

Tinkamas fizinis aktyvumas ramina nervų sistemą, padeda įveikti stresus, 

depresiją. Gerėja miegas, geriau pailsime, todėl didėja darbingumas. 

Gyvenimas – tai judėjimas, reikia palaikyti nuolatinį aktyvumą ir neleisti 

“užsistovėti“ nei organizmui, nei mintims. Daugiau judėkite, kažkuo domėkitės, 

kurkite, būkite žingeidūs, nuolat tobulėkite. 

Mes visi žinome apie judėjimo svarbą mūsų sveikatai. Tačiau žinoti nepakanka. 

Reikia tikėti ir daryti!  

Kineziterapeutė Erika
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