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Strėvininkų socialinės globos namų laikraštis

Š I O  N U M E R I O  L E I D I N Y J E  S A I T Y K I T E :

GYVENTOJŲ TARYBOS
VEIKLA

KO LAUKTI LAPKRIČIO
MĖNESĮ

INTERVIU SU ĮDOMIAIS
ŽMONĖMIS

PSICHOLOGĖS
PUSLAPIS

POKŠTAS ARBA
SALDAINIS. HELOVINAS

GLOBOS NAMUOSE

RUOŠIAMĖS VĖLINĖMS „Kaip senovės baltų pavasario šventė
Jorė po žiemos šalčių atrakina žemę,
pasiunčia į ją lietų, taip Jorė – Jurgita
budina šiandienos lietuviuose etnines

šaknis, primindama, jog gamta, augalija
– mūsų iš senovės atsineštos vertybės,
kurias ir šiandien – net jei ir dėl kitų

priežasčių – turime saugoti, puoselėti ir
perduoti ateities kartoms“ (iš Jorės

Jurgitos Treinytės knygos „Tradicinių
lietuviškų dirbinių kūrimas“).

 Artėjančios Vėlinės – lietuviams viena
svarbiausių rudens minėtinų dienų, todėl
nenuostabu, kad žmonės joms pradeda

ruoštis iš anksto. Taip pat ir mes. 
Nukelta į 2 psl.

RUDENS TALKA



Atkelta iš 1 psl.

  Padedami tautodailininkės Jorės Jurgitos
gaminome dekoracijas artimųjų amžino poilsio
vietai. Viską gaminamės patys, juolab, kad šiuo
metų laiku galima rasti pačių įvairiausių gamtos
tam „parūpintų“ priemonių: rudeninių spalvotų
lapų, šermukšnio ar šaltalankio uogų, kankorėžių,
kaštonų ar džiovintų gėlių. 
Įsiklausę į amatininkės patarimus kiekvienas
rinkome patinkančius džiovintų gėlių žiedus ir
žolynus, kuriais norėjome papuošti Vėlinių
puokštę - vainiką.
  Kūrybinis darbas ir nuoširdus bendravimas
visiems suteikė daug teigiamų emocijų.
Dėkojame tautodailininkei Jorei Jurgitai Treinytei
už lietuviškų tradicijų puoselėjimą mūsų
bendruomenėje.
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  Spalio 31-ąją daugelyje šalių yra švenčiamas Helovinas. Vis
labiau ši šventė populiarėja ir Lietuvoje. Helovino ištakos -
pagoniška keltų šventė, reiškianti vasaros ir derlingo sezono
pabaigą bei žiemos pradžią.
  Spalio paskutinėmis dienomis nutarėme paminėti mums
netradicinę Helovino šventę. Įprastai tai susikaupimo laikas,
kai visi ramiai laukiame Lapkričio 1 – osios – visų Šventųjų
dienos. Tačiau šiemet norime švęsti kuo daugiau įvairesnių ir
įdomesnių švenčių, kurios nuteiktų pozityvioms mintims ir
leistų nors akimirkai susiburti drauge.
  Didelį džiaugsmą jautėme ruošdamiesi "baisiausiai" metų
dienai, kviečiančiai atitrūkti nuo kasdienybės ir tapti Helovino
šventės dalimi. Bet kokia šventė — dar viena priežastis
pasisemti nepamirštamų emocijų ir smagiai praleisti laiką su
artimiausiais. O tokia veikla kaip moliūgo drožyba tikrai patiko
ir pritraukė ne vieną iš mūsų.
  Pagrindiniu šventės simboliu laikomas "Džeko šviestuvas".
Tai moliūgas, kuriame išraižytas besišypsantis ar grėsmingas
vaiduoklio veidas, o viduje uždegama žvakė. Šie žibintai
naudojami papuošti namus ar pastatus per Heloviną. Taip ir
padarėme - išpuošėme aplinką šiais šviestuvais.
  Mūsų kieme šios šventės metu netrūko linksmos muzikos,
šokių. Grožėjomės žaismingomis, mūsų pačių rankomis
skaptuotomis moliūgų kompozicijomis, vaišinomės taip
visiems mėgiama moliūgiene, o šventės pabaigoje mus
netikėtai aplankė šmėkla, kuri daugumai nebuvo jau tokia baisi,
o draugiškai kalbino, dalino saldainius ir kvietė linksmintis.
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   Galime eiti tik vienu keliu, mums
nesuteikta teisė sugrįžti į gyvenimo
kryžkeles ir pažiūrėti, kas būtų nutikę,
jei būtume pasukę kitur. Bet jei
nesiliaujame tikėti, kad esame būtent
ten, kur ir turėjome būti, kad tik patys
nusprendžiame būti su saule ar be jos
savo viduje, gyvenimas nusidažo
visomis rudenio lapų spalvomis. Ir
nesistebėkime, kad kartais jis sodrus ir
žalias, kartais su liūdnai parudavusiais
krašteliais, kartais rausvai ramus, o
kartais pašėlusiai geltonas. Taip ir turi
būti – su pakilimais ir atoslūgiais, su
džiaugsmais ir nusivylimais, svarbiausia,
kad gyvenimas nebūtų panašus į
„amerikietiškus kalnelius“. Tuomet labai
svarbus tampa gebėjimas pažinti save ir
kitus, stabtelėjimas ir pasidžiaugimas: 

 

O kartai būna ir taip...

kaip gerai, kad „su“, ir kaip gerai, kad „be“ Su kuo ir be ko – tik patys galime nuspręsti. Išmokime
priimti tiek save su sunkiais jausmais tiek ir kitus ir mokykimės bendrauti be kaukių.
 Spalis pasibeldė ir nebūtinai bus taip gražu ar lengva. Tačiau būkite drąsūs darbe ir šiek tiek tylesni
kalbėdami apie pinigus. Nudrengti batai asmenybei kenkia mažiau negu pamestas orumas. Iš bado
nemirštama valstybėje, kur žmonės gali taikiai darbuotis, dalintis ir mylėti vienas kitą. Meilė turi sklisti
iš mūsų pačių ir pajausime, kai ji atsispindės, ir nuo kitų.
 Visiems gero skaitymo – „su“ saule ir „be“ griaunančių audrų.
                                                                                                          Jūsų ir su Jumis Jovita 

Kaip rašėme ankstesniame numeryje
bendradarbiaudami su Žiežmarių

bibliotekos kolektyvu prisidėjome prie
gražios iniciatyvos "Atvirukas

senjorui", o vėliau sulaukėme šilto
pakvietimo pabūti drauge prie arbatos

puodelio. Arina, dėkojame už
dovanas, vaišes ir itin malonų laiką

kartu.



  Išmanių namų technologijos specialių
programėlių dėka leidžia namų
gyventojams kontroliuoti išmaniuosius
įrenginius ir tokiu būdu prisideda prie
namų saugumo, patogumo ir energijos
efektyvumo.
  Tik užėjus pas Artūrą į kambarį jis
įjungia didžiuliame žuvyčių akvariume
šviesą, pasitelkęs išmanųjį garsiakalbį į
kurį kreipiasi vardu ir duoda trumpą
komandą, staiga akvariume esanti gamta
tarsi nubunda.  Ir tai tik pradžia...
Kambaryje davęs išmaniajam
garsiakalbiui komandą įjungia akvariumo
filtrą, uždega naktinės lemputės šviesą
kambaryje. Ir viskas tik vienu žodžiu. 
  

Artūras neprisilietęs gali perjungti televizijos
kanalą, pasijungti muziką ir tuo viskas tik
prasideda. Jis turi daug tolimų vizijų, išsako,
kad nori sujungti visą sistemą ir balso
pagalba išnaudoti dar daugiau galimybių.
O viskas prasidėjo dar 2015 metais, kai
Artūras sužinojo apie šias galimybes ir
pradėjo svajoti apie įsigijimą. Dar labiau
domėtis paskatino jo tuo metu esama
situacija, kai negalėjo vaikščioti. Teigė, kad
iki 2019 metų tai buvo tik svajonėse ir
informacijos sekimas. Nuo 2019 metų
Artūras pradėjo taupyti šiai balso atpažinimo
sistemai pinigus, ieškoti, kur galėtų įsigyti,
domėjosi tendencijomis. Ir štai, svajonė
pasiekė Artūro rankas. Pokalbio metu Artūras
pasakojo su dideliu džiaugsmu ir rįžtu siekti
daugiau. Jis norėtų, kad žinia apie tokią
inovaciją pasiektų kuo daugiau žmonių. Kaip
jis teigia, ji atsirado pasaulyje dėl žmonių
,,tinginių“, tačiau visi matome, kad tokios
inovacijos nauda gali būti ir žmonėms,
turintiems judėjimo sutrikimų, arba tiems,
kurie nori pasilengvinti savo buitį.
Artimiausia Artūro svajonė įsigyti
kompiuterizuota bėgimo takelį.
 Dėkojame Artūrui už pokalbį ir linkime
sėkmės toliau tęsiant ,,išmaniųjų namų“
kūrimą. 
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Svajonės, kurios pildosi

Tarptautinės kavos organizacija 2014 m. paskelbė

spalio 1-ąją Tarptautine kavos diena. Iki tol

Nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo

švenčiama įvairiausiu metu, dažniausiai rugsėjo

pabaigoje. Tarptautinė kavos diena skirta

pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Globos

namuose nuo seno kavos pertraukėlės itin

populiarus laiko praleidimo būdas. Kvieskime

draugus prie skanios kavos puodelio pašnekesiui.

Tik svarbu - saikas.  Ilgainiui daugiau nei kavos

vienas puodelis per ieną kelia streso hormonų kiekį

kraujyje, o tai įtakoja blogą savijautą.
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Džiaugiamės, kad kolektyvas pilnėja naujais socialiniais
darbuotojais. Šį kartą kviečiame iš arčiau susipažinti su

naujausiomis kolektyvo narėmis - Angele ir Ona

Ona, trumpai papasakokite apie save. Koks gyvenimo moto?
Esu Ona, gimiau ir užaugau nuostabiame mieste Kaune. Baigusi vidurinę mokyklą, ištekėjau ir
persikėliau į Elektrėnų miestą iki šiol gyvenu Elektrėnuose. Baigusi Kauno profesinę mokyklą
socialinio darbuotojos padėjėjos  specialybę pradėjau dirbti Elektrėnų socialinės globos namuose.
Praėjus vieneriems metams įstojau į Kauno kolegiją socialinio darbo specialybę. Po studijų
baigimo, pradėjau ieškotis socialinio darbo pareigybės, kadangi buvo noras ne tik prisidėti prie
socialinio darbo, bet ir noras kažką keisti. Prieš kelis mėnesiu rugsėjo pirmą dieną, kaip ir visi
mokinukai, pradėjau dirbti socialine darbuotoja Strėvininkų socialinės globos namuose, tad esu
naujokė šiame darbe.
Mano gyvenimo moto ,,Vertingiausia gyvenime ne tai, ką gaunate, o tai, kuo tampate‘‘
Kaip nusprendėte pasirinkti socialinio darbuotojo profesiją?

Angele, trumpai papasakokite apie save? 
Svarbiausia, manau, gyvenime yra judesys. Judesys
įvairiomis prasmėmis. Sakoma „stovintis vanduo rūgsta“.
Todėl, net jei man nesiseka, ar būnu prastai nusiteikusi,
tiesiog nedideliais žingsneliais judu pirmyn.
Kaip nusprendėte pasirinkti socialinio darbuotojo
profesiją?

Pasirinkau socialinio darbuotojo profesiją – todėl, kad norėjau eiti pirmyn
socialinio darbo keliu, viską ką darai yra svarbu, svarbu siekiai, ir noras
padaryti kažką, kas kitą padarytų laimingesniu. Dirbdama šį darbą,
išmokau pamiršti savo principus ir įsivaizdavimus, galiu būti arti
žmogaus bei girdėti, ką jis sako ir galėti jį suprasti.
Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? Koks hobi?
 Turiu nuostabų vyrą, dukrytę kurie mane labai palaiko, tai mano super
komanda.
Laisvalaikį mėgstu leisti gamtoje, sodyboje, man gamta geriausias būdas
pailsėti. Mėgstu keliauti, patirti naujų ispūdžių, mėgstu bendrauti.

Manau ir šią profesiją pasirinkau vidinio pajautimo vedina. Taip gyvenime susiklostė, kad
vaikystėje teko slaugyti savo močiutę, kuri sunkiai sirgo ir gulėjo ant patalo. Turiu vidinį norą
padėti kitiems, nesvarbu tai būtu žmogus ar gyvūnas. Prisimenu, kai mama pykdavo kai namo
nešdavau benamius šuniukus ar kačiukus. 
Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? Koks hobi?
Laisvalaikio pomėgius turbūt paskirstyčiau pagal metų šiltąjį ir šaltąjį sezoną. Pavasarį ir vasarą
kapstausi daržuose. Smagu stebėti, pokyčius vykstančius prižiūrint augančias daržoves bei
gėles. Vėsisniems orams atėjus įvairių spalvų derinius dėlioju kojinių ir pirštinių raštuose.
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Be darbo negali būti doro, laimingo gyvenimo. (A. Čechovas)
Vėsiomis, tačiau vis dar maloniai saulėtomis spalio paskutinėmis dienomis,
globos namų gyventojai bei darbuotojai tradiciškai rinkosi į rudeninę talką.
Nemažas būrys entuziastų 2 dienas darbavosi ir tvarkė parko bei kapinių aplinką.
Vieni grėbė nukritusius medžių lapus, kiti juos išvežinėjo, treti tvarkė anapilin
išėjusių draugų kapavietes. Po draugiškai atliktų darbų, pasigrožėję švaresne
aplinka, buvo labai smagu drauge atsigerti šiltos arbatos ir sušilti po darbų...

 

Tarptautinė draugo diena – lapkričio 29 diena!
  Prisiminkime ir pasveikinkime draugus, kurie šalia, kurie toli nuo mūsų, 

pasakykime vieną kitą gerą žodį ir būkime kartu visados.

https://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/archyvas/16717


Spalio mėnesį skyrėme globos namų aplinkos priežiūrai (sutvarkytos kapinaitės,
parkas), žinoma visų mūsų dėka. 
Užsitęsus darbams popietė "Būk saugus tamsiu paros metu" nukelta į lapkričio
mėnesį.
Helovino šventės organizavimas.
Popietės Žiežmarių bibliotekos patalpose organizavimas.
 Išleistas naujo laikraštuko numeris su įdomiais interviu.
Lapkričio mėnesį planuojame:
popietė "Būk saugus tamsiu paros metu".
Kapinių lankymas lapkričio 1 d.
Pagalba jubiliatų šventės organizavime
Sveikinimas tarptautinės vyrų dienos proga
Naujas laikraštuko numeris :)

Henrikas dalinasi paprastų, tačiau itin gardžių blynų receptu, bei
naudingais patarimais.
Recepto paruošimas
1.  Pirmiausia gerai suplakame pieną bei kiaušinius.
2.  Tada į juos įberiame miltų, cukraus bei kepimo miltelių.
3.  Gerai viską išplakame ir paliekame pastovėti maždaug 40-50
minučių.
4.  Kai jau tešla šiek tiek pakylą, vėl ją išmaišome. Tešlos
konsistencija turi būti panaši į tirštos grietinės, bet tešla turi piltis.
5.  Po to sutepame keptuvę aliejumi (tik vieną kartą, pirmam
blynui).
Kepame:
6. Šaukštu dedame tešlą į keptuvę (galima naudoti ir samtį).
Kiekvieną blyną kepame kol susidarys graži apskrudusi plutelė, iš
abiejų pusių.
7.  Paruoštus blynus sudedame į lėkštę ir patiekiame gausiai
apipylę klevų sirupu. Galima naudoti ir medų.
8.  Jeigu norisi, prieš pat kepimą į tešlą galite įdėti mėlynių arba
kitų uogų. Skanaus!
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Gyventojų tarybos veikla

Prieš išmaišydami tešlą nusijojame miltus. Kam? To reikia tam, kad miltai prisisotintų deguonies! Tešla gausis daug
puresnė. Pieną bei kiaušinius naudojame tik kambario temperatūros. Tai reiškia, kad kiaušinius daug anksčiau
išimame iš šaldytuvo, nei esame pasiruošę maišyti blynų tešlą, o pieną galima netgi pašildyti.
Maišydami tešlą, iš pradžių gerai sumaišome pieną su kiaušiniais išplaktais su druska bei cukrumi, o po to pamažu
įmaišome miltus. Prieš pradėdami kepti blynus, į tešlą įpilame maždaug šaukštą aliejaus ir gerai išmaišome. Blynai
gausis elastingesni, o tešla visai nelips prie keptuvės. Tešla privalo nebūti nei per daug skysta, nei per tiršta. Ji
turėtų būti maždaug tirštumo kaip būna skysta grietinė.
Geriausiai visi blynai iškepa špižinėje keptuvėje.
 Kepame blynus tik prieš tai labai gerai įkaitinę keptuvę.
Kad neperdžiovintumėte ir neperkeptumėte savo kepamų blynų, nelaukite, kad apačia blyno pasidengs ruda plutele
(neapkepkite stipriai). Apverčiame blyną, kai tik jo apačia tampa gražios auksinės spalvos.
Iškeptus blynus dedame į lėkštę vieną ant kito, kiekvieną iš jų patepdami sviestu arba pertepdami mėgstame
uogiene (jeigu darysite blynų tortą). 

Ingredientai:
kiaušiniai - 3

riebus pienas - 500
mililitrų (arba grietinėlė)

miltai - 500 gramų
cukrus - 5 arbatiniai

šaukšteliai
kepimo milteliai - 3

arbatiniai šaukšteliai
 

https://worldrecipes.eu/lt/search/blynu-tortas
https://worldrecipes.eu/lt/search/kiausiniai


 
Rostislavas Lanakeris lapkričio 3 d. švenčia 57-ajį gimtadienį

Jelena Paškevičiūtė lapkričio 7 d. švenčia 62-ajį gimtadienį
Vanda Akulevičiūtė lapkričio 9 d. švenčia 63-ajį gimtadienį

Mindaugas Bagdanavičius lapkričio 22 d. švenčia 36-ajį gimtadienį
 Arvydas Davalga lapkričio 30 d. švenčia 55-ajį gimtadienį

Ernestas Pūras lapkričio 30 d. švenčia 47-ajį gimtadienį
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Lapkričio mėnesį
Laukiame šiuose renginiuose:

Lapkričio 1 d. visų šventųjų diena, Vėlinės
Lapkričio 15 d. Popietė "Būk saugus tamsiu paros metu"
Lapkričio 17 d. prevencinė popietė "Už savo sveikatą esame
atsakingi patys"
Lapkričio 18 d. Jubiliatų šventė
 

 

Linkiu, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir

nepamirštamų akimirkų! Tegu tavo gyvenimas būna užpildytas

begalinės laimės, stiprios sveikatos, nuoširdžios meilės, didžiulės

sėkmės ir išsipildančių svajonių! 

Su gimtadieniu!

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.

Tušti namai švies netektimi iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

 
Gedime anapilin išėjusių bendruomenės

narių 
Sofijos Jelinskienės, Juozo Dvarecko,

Viktoro Volungevičiaus
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Paveikslėlyje rask šonuose išskirtus objektus


