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Strėvininkų socialinės globos namų laikraštis

BALTIJOS KELIAS

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

NAUJOS VEIKLOS

KO LAUKTI RUGSĖJO
MĖNESĮ

GIMTADIENIAI

 DEGUSTACIJOS IR
EKSKURSIJOS

+ Moliūgų blynųreceptas

Kas žino pasauly gražesnį dar kelią, na kas,
 Kuris būtų šitaip sujungęs ištiestas rankas?
 O jų milijonai! Trys Baltijos sesės, trys šalys

 Išėjo tą dieną į didįjį žydintį kelią.
 

 Tas Baltijos kelias pasauliui lyg sapnas.
 Suvirpo kaip epušės lapas 
 protokolas Stalino slaptas,

 Prieš pusšimtį metų Maskvoj parašytas,
 Jame – mūsų Laisvė banditų dviejų užstatyta.

 
 Ar reikia dar laukti įrodymo kito,
 Balsavimo slapto, o gal plebiscito,

 Kad Maskvoje suprastų, ko žmonės mūs nori,
 Kodėl ir už ką  23-ąją dieną  rugpjūčio ant šio kelio sustojo?

 
 Sustoję dainuoja, žiedais kloja kelią,

 Sutemo, o veidus apšviečia laužai ir žvakelės.
 Kokie tie veidai! 

                      Kiek džiaugsmo, kaip spindi viltim,
 Kiekvieną gali apkabint, broliu pavadint, seserim. 

 
 Kelias į laisvę, didingumas jo stebina,

 Sujungė Vilnių, Rygą ir Taliną,
 Sujungė žmones siekiui vienam – 

 Teisei gyventi ir amžiais būti laisvam.
 

 Kryžiai, paminklai paliks atminimui.
 Po daugelio metų bus kitas jaunimas,

 O Baltijos kelio skaisčioji ugnis
 Ir juos tegul šildys, 

                            ir jiems tegul švies.
 

 Baltijos kelias –  Sąjūdžio kelias –  Kelias į laisvę,
 Tegul Lietuva ašarom niekad daugiau jo nelaistys.

 Jei ir sustosim, jei ir stovėsim rankas vėl iškėlę,
 Tai tik tam, kad mylim labiau už save 

                                                      Laisvę ir Tėviškėlę.
 

Eilėraštis iš interneto, autorius pasirašo Skroblo slapyvardžiu

ŽOLINIŲ ŠVENTĖ

PSICHOLOGĖS
PUSLAPIS
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  1989 m. rugpjūčio 23 dieną trys Baltijos valstybės,
susikibdamos rankomis į gyvą grandinę, pasirinko
laisvės kelią. Kiekvienais metais ši diena mums
primena neišmatuojamą žmonių ryžtą ir drąsą, šviesą
ir viltį. Šią dieną prisimename kaip skaudžią, tačiau
tiesiančią viltį. O to meto žmonių susitelkimas mums
yra vienybės pavyzdys, kuriuo turėtume sekti ir
šiandien, brangindami bei augindami savo laisvę...
Prie arbatos puodelio grupėse dalijomės įvairiomis
istorijomis, mintimis, prisiminimais ar tiesiog
šnekučiavomės apie žiedus, krentančius iš dangaus –
tarsi dovanas žmonėms už jų tikėjimą savo siekiu, už
Meilę savo gimtinei, už Viltį būti laisviems!
Diskutuodami ieškojome panašumų tarp trijų
valstybių. Ir radome. Lietuva, Latvija ir Estija –
gintaro šalys. Juk po Baltijos kelio išsisklaidę žmonės
tapo panašūs į pabirusius gintarus, tarsi valstybių
amuletus. Amuletus, pulsuojančius gyvybe,
mylinčius, ginančius ir saugančius savo laisvę.

     Rugpjūčio 3-oji diena – Tarptautinė arbūzo diena. Mūsų namuose ši diena pavadinta - arbūzadieniu...
Yra teigiama, kad rugpjūtis – šviežių, sultingų daržovių ir vaisių, kartu ir arbūzo bumo metų laikas. Pasaulyje arbūzas
pripažintas vasaros karaliumi, vasaros stalo valdytoju.
Keli įdomūs faktai apie arbūzus: iš tiesų arbūzas nėra vaisius. Arbūzo tėvynė – Kalahario dykuma kur ir dabar esama
laukinių arbūzų. Arbūzas toks populiarus, kad japonai eksperimentuodami išvedė kubo formos arbūzą, jog juos tapo
parankiau ir lengviau transportuoti ir saugoti. Šiais faktais ir panašiomis istorijomis dalinomės "Arbūzadienio" dienos
popietėje. Taip pat minėdami šią linksmą ir sultingą dieną išbandėme: savo išmonę gamindami vaišes iš arbūzų, jėgas
– varžydamiesi neeilinėse sportinėse rungtyse bei ištvermę šokių aikštelėje. Kas norėjo pabūti ramiau, klausėsi
muzikaliosios Lionės atliekamų dainų.
Vienbalsiai nutarta, jei tik kitais metais bus geras arbūzų derlius, susitiksime naujiems iššūkiams minėdami šią
saldžią, linksmą ir sultingą dieną.

Arbūzadienis

Baltijos kelias
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  Žolinės - tai atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis diena. Šią dieną atrinkome gražiausias
laukų ir darželių gėleles, kvapnias vaistažoles. Šiai šventei pasirūpinome duona ir medumi, iš
šviežio derliaus pasigaminome kvapnios žolelių arbatos.
  Pasiruošę gausiai susirinkome Žolinių švęsti. Visi kartu, ragavome pačių užaugintų daržovių –
pomidorų, agurkų, dalinomės obuoliais, duona bei kitais vasaros skanumynais. Gerdami kvapnią
arbatą, dėkojome žemei už derlių ir grožį. Popietės pabaigoje vieni kitus pakvietėme pasigrožėti
savo gamintais paveikslais – sukurtais iš žolynų, augalų bei gėlių žiedų.
Puiki buvo šventė, apšviesta saulės spinduliais, apvainikuota aplinkinių dėmesiu bei gerumu.

Žolinių puokštės
Rugpjūčio vidurys. Dienos jau
trumpėja ir voratinklių tinklai vis
plačiau apraizgo pievas bei miškus.
Vis dažnesni rūkai rytmečiais.
Kombainai jau nukūlė paskutinį javų
grūdą, bitės į avilius sunešė saldų
medų. Soduose sunoko obuoliai,
daržuose užderėjo įvairiaspalvės
daržovės. 

Ožiaragis palankus metas didinti ragus, kol dar visai į ožio ragą nesusirietė.
Vandenis akvalangą galite išmesti. Jūsų valdomi plotai sumažės - numatoma sausra.

Žuvys venkite sliekų, virtų bulvių ir tešlos, kitaip pavirsite žuvies piršteliu.
Avinas kaip buvote, taip ir liksite avinu. Savaitgalį galite tapti riebiu šašlyku, tad venkite gruzinų.

Jautis trūkt už vadžių - vėl iš pradžių. Neužsiraukite ant toreodorų.
Dvyniai Laukite pagausėjimo šeimoje - trečias brolis trynys.

Vėžys jūs žuvę. Šiuolaikinė medicina tuoj išras vakciną prieš jus.
Liūtas liūtų era baigiasi. Dabar skruzdėliukų metas.

Mergelė kitai (Kinija) savaitei - Kinija, toki horoskopą jums pranašauja kinai.
Svarstyklės atsargiai rinkitės svarsčius - galite gauti trūkį.

Skorpionas geras ženklas gauti dovanų Ford Scorpio.
Šaulys atsargiai su rankenomis galite netyčia nusišauti.

 

Pasijuokime
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  Saulėtą rugpjūčio dieną leidomės į kelionę po Molėtų kraštą. Nors ir tolimas kelias, bet
jis dosnus nuostabiais kraštovaizdžiais pro langą, tad kelionė neprailgo.
 Mūsų pirmasis kelionės taškas buvo labai modernus ir atnaujintas Lietuvos
etnokosmologijos muziejus, kur laukė pasakojimai apie žmonių ryšį su kosmosu laiko
tėkmėje bei lietuvių indelį į kosmoso tyrinėjimus. Išklausę įdomius pasakojimus pakilome
į apžvalgos bokštą, iš kurio atsivėrė Molėtų panorama. Visi likome sužavėti vaizdu ir
tolių ramybe.
  Sekanti stotelė - tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“, kur šeimininkai mus labai
šiltai pasitiko su savo ruoštais bulviniais blynais, savo rankomis rinktų žolelių arbata bei
burnoje tirpstančiu obuolių pyragu. Čia likome pakerėti namus primenančiu maistu.
Pasistiprinę kibome į darbus - dalyvavome edukacinėje programoje. Susipažinę su
tradicinės keramikos ypatumais, patys, kiekvienas sau, nusilipdėme po mielą tradicinę
molinę puodynėlę.
  Su puikiomis nuotaikomis ir kupini įspūdžių patraukėme link namų, nes nekantravome
pasidalinti įspūdžiais su draugais.
  Už smagią bei nuotaikingą kelionę norime padėkoti gidei, Danutei, bei vairuotojui,
Ramūnui.

Kosmoso paslaptys ir rytų Aukštaitijos skanumynai
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„Man geras maistas prasideda nuo gero produkto“ pasakė Jean-Georges Vongerichten.
O mes sužinojome, kur galima rasti maisto pagaminto iš labai gero produkto. Liutonyse (Kaišiadorių r.
sav.), kur įsikūrę sūrininkai Eglė ir Robertas Ostvalds, siūlantys sūrių degustaciją jaukioje aplinkoje.
Šeimininkė prašmatniai paruošusi stalą papasakojo apie jų sūrinėje gaminamus įvairaus skonio sūrius.
Nuvykus, rinktis tikrai buvo iš ko. Ragavome latviško recepto sūrius su česnaku, baziliku, kmynais,
džiovintais pomidorais ir čili pipiru, ožrage ir saulėgrąžomis, spanguolėmis, apelsinais ir riešutais.
Pirštus buvo galima nusilaižyti paragavus kepto sūrio „Limasoli“.
Degustaciją baigėm saldžiuoju rikotos sūriu pagardintu naminėmis avietėmis. Ačiū „Ostvalds fabrica“
už galimybę palepinti gomurį.

Popietė sūrinėje "Ostvalds fabrica"
 

Vasara!
Neišsenkantis aukštas ąsotis!
Sklidinas upių tėkmės ir tylos kaitrios.
Nori? – atsigerk volungės čiulbesio.
Nori? – užplūstančios audros…

Gerk, – mūsų amžiaus valandos trumpos kaip niekad.
Gerk, – trūkčiojantį, neramų liepų žalsvą pavėsį…
Ir baikšti, ir narsi raudonsparnė volungė
Krūtinėj dar neužmiega
(ji bijo nebūt, bet mirti nebijo). –
Gerk, – paskutinį gurkšnį dievams išliesi…
Tas neišsenkantis aukštas ąsotis!
Debesų puta, o vidugirio aitris – dugne…
Akis užmerk –
ir gerk,
tūkstantį metų gerk –
už save ir už mane…
Janina Degutytė

 Užbaigdami šiltąjį, daug įspūdžių ir vaizdų gulančių atmintin prisiminimais, sezoną - surengėme vasaros
uždarymo šventę. Pirmoje dienos pusėje visi norintys, turėjo galimybę išbandyti piešimą spalvotu smėliu. Tai
lyg magija, kai paveikslėlis pradeda “atgyti” į rankas paėmus smėlį ir pradėjus juo piešti. Pamaitinę
kūrybiškumą reikia pamaitinti ir gomurį.
Visus norus išpildė atvykęs desertų vagonėlis. Smaližiaudami klausėmės koncerto, kurį surengėme patys
dainuodami karaoke ir ilgai šokome diskotekoje. Vasara, neužtruk ir sugrįžk naujais puikiais įspūdžiais!



  Ankstyvą rugpjūčio 28 dienos rytą vėl keliavome. Vos tik prašvito, susiruošėme į
ilgai lauktą kelionę. Šįkart aplankėme Klaipėdą.
Atvykę į Klaipėdą kėlėmės per Kuršių marias į Smiltynę, aplankėme jūrų muziejų
ir delfinariumą. Unikaliame vandenų pasaulio pažinimo komplekse turėjome
įspūdingą pasimatymą su delfinais, ekskursiją po Jūrų muziejų, kuris kaupia, saugo,
tiria ir populiarina muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos, kaip jūrinės
valstybės, laivybos istoriją bei jūros gamtos įvairovę. Sulaikę kvapą stebėjome
nuostabius vaizdus.
 Po pažinties su jūrų gyventojais, mūsų laukė Laikrodžių muziejus, kurio duris
pravėrus pasigirsta nepaliaujamas rodyklių tiksėjimas, o po apsilankymo tapo
aišku, jog skaičiuoti laiką ne taip jau ir paprasta, nes iki XIX amžiaus, kai atsirado
vieninga laiko skaičiavimo sistema, įvairios tautos jį suprato skirtingai.
Vėliau dalyvavome pažintinėje ekskursijoje Klaipėdos senamiestyje: susipažinome
su išskirtinai šiam miestui būdingais fachverkiniais namais, apsilankėme miesto
širdimi laikomoje Teatro aikštėje, kur gėrėjomės Simono Dacho skulptūra "Taravos
Anikė", pasivaikščiojome menininkų kiemeliais, apžiūrėjome kitas miestą
garsinančias skulptūras - katiną su džentelmeno veidu, peliuką, miesto vaiduoklį,
apžiūrėjome įspūdingąjį senosios neogotikinės architektūros pašto pastatą.
Ir štai mūsų mylimoji jūra. Atrodo, kad pats oras mums buvo palankus tą dieną, nes
po pietų pasirodė saulutė, taigi drąsiai nubėgome pasitaškyti po jūros bangas.
Apsilankėme Olando kepurėje, kuri nuo seno buvo orientyras jūreiviams ir
žvejams. Čia nuo skardžio grožėjomės jūros vaizdu su stačiais krantais ir
akmenuotais paplūdimiais.
Kelionės pabaigoje netrūko nuotykių ir staigmenų. Kad ši diena ilgam išliktų
prisiminimuose, net ir tamsiausiomis dienomis, visi išvykos dalyviai džiaugėsi
“Gerų emocijų puodeliu”, kurį su delfino atvaizdu jūrų muziejuje įsigijo. Grįžome į
namus kupini gerų emocijų ir įspūdžių...
Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame mūsų jau pamiltai kelionių gidei, Linai,
su kuria keliaujame trečią kartą ir dėkojame už saugią kelionę vairuotojui, Jonui.
Tikimės vėl greitai susitikti.
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Į pasimatymą su jūra, gintaru ir delfinais: Klaipėda
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Augalo sėklytė nešama vėjo nusileidžia ant betoninės dangos ir
pasilieka mažame plyšelyje. Būdama labai stipri ir norėdama nugalėti
susidariusią kliūtį ji išdygsta, auga ir pražysta gražiausiais žiedais…
2020 m. liepos/rugpjūčio mėnesiais Globos namų gyventojams
pradėta teikti projekto “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių
paslaugų plėtra“ - pagalbos priimant sprendimus paslauga. Mūsų
namuose ši paslauga teikiama 25 asmenims. Šiandien, rugpjūčio 27
d., minėjome vienerių metų gimtadienį, kuriame dalyvavo projekto
dalyviai, pagalbos priimant sprendimus specialistės.
Pasidžiaugėme gražiu bendravimu, pasikalbėjome apie pirmus
žingsnius projekte ir pačių paslaugų gavėjų nedrąsų ėjimą šiandienos
link. Šiandien galime pasidžiaugti, kad daromi darbai duoda gražius
rezultatus, užsimezgė graži draugystė, apjungianti du tiltus: asmenų,
kuriems pagalbos reikia ir tų, kurie ją suteikia. Šia proga įtvirtinant
metų draugystę ir švenčiant 1- erių metų gimtadienį, pasipuošėme
savo pačių rankomis nunertomis draugystės apyrankėmis.
Atvykusios Jūratė ir Skirmantė taip pat atvežė daug dovanų pagalbos
priimant sprendimus projekto dalyviams: sveikinimo atvirukus,
kavos, saldainių. Buvo smagu ir gera pabūti kartu. Tikime, kad mūsų
daromi darbai, atliepimas individualiems žmonių poreikiams,
pagalbos suteikimas priimant sprendimus sustiprins paslaugų gavėjų
turimus gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius
sprendimus.

Pagalbos priimant sprendimus vienerių metų veiklos paminėjimas
 

Lietaus debesis į tolius palydėję, palikę rutininius
įsipareigojimus ir visus darbus nuošalyje, gyventojų tarybos
nariai aktyviai organizuojantys veiklas, popietes bei šventes
nusprendė susiorganizuoti ir sau poilsinę išvyką. Pasitarę
vienbalsiai, visi pritarė pasiūlymui vykti į Dovainonių
atodangą prie Kauno Marių – Mergakalnį.
Pasakojama, kad viduramžiais kryžiuočiai vijosi vieną
kunigaikštytę ir ji, nenorėdama patekti nelaisvėn, su visa
karieta nuvažiavo nuo skardžio ir žuvo. Šiuo metu
Mergakalnis gražiai sutvarkyta vieta laukianti lankytojų.
 Pasigrožėję puikiu gamtos vaizdu, išsikepė dešrelių, kas
išdrįso, pasisupo neeiline sūpuokle – ratu. Namo sugrįžo
pailsėję ir pasiruošę naujiems darbams bei idėjoms.



Kokia buvo Jūsų muzikos pažinimo kelio pradžia?
Dainuoju nuo mažens kiek save prisimenu, vaikystėje dainuodavau, kopijuodama žinomų
dainininkų dainas. Dainavau ir dainuoju iš klausos, muzikos meno nesimokiau, vadinu tai
,,Dievo dovana’’. Dainavau chore, ansambliuose ir individualiai. Dabar dainuoju vokaliniame
instrumentiniame ansamblyje ,,Konkordas’’.
Kokie pirmieji Jūsų įspūdžiai pradėjus dirbti užimtumo specialiste?
Pirmiausiai, tai buvo neramu ar sugebėsiu tinkamai organizuoti užimtumą, ar patenkinsiu
lūkesčius, atlikdama man patikėtą užduotį. Viena yra dainuoti pačiai renginyje, visai kas kita,
parengti kitus tai daryti. Tai man didžiulis išbandymas, tuo pačiu didelė praktika tobulėjimo
link. Džiaugiuosi, kad gavau tokią galimybę. Užimdama globos namų gyventojus, jaučiuosi
besimokanti pati...
Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?
Laisvalaikio turiu labai nedaug. Dirbu dviejuose darbuose, studijuoju socialinį darbą,
dainuoju ansamblyje. Dainavimą grupėje ,,Konkordas’’ priskiriu laisvalaikiui, nors tai yra
įsipareigojimas, bet malonus. Jei taip atsitinka, kad turiu laisvą dieną - mėgstu, būtinai
kažkur 
važiuoti, lankyti Lietuvos lankytinas vietas. Kartais mėgstu, tiesiog, pabūti vienumoje (tokių
akimirkų būna mažai), pasiklausyti dainų, paskaityti knygą ar tiesiog pamąstyti…
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Susipažinkime su užimtumo specialistais
Norime kartu pasidžiaugti ir leisti iš arčiau pažinti du naujus

užimtumo specialistus - Lionę ir Stanislovą. 

Papasakokite apie save, kokia veikla užsiimate
globos namuose?
Aš esu Lionė, muzikinio užimtumo specialistė. Pagal
pasirinktą užimtumo veiklos programą, organizuoju
globos namų gyventojams, muzikinį užimtumą. Skatinu
gyventojų savitarpio supratimą ir bendravimą.
Užimtumo programą rengiu atsižvelgiant į gyventojų
gebėjimus, amžių. Su senyvo amžiaus moterimis
dainuojame lietuvių liaudies dainas, taip pat vaikiškas
daineles. Populiariausia šiuo metu ,,Du gaideliai’’, tai ne
tik smagi, žinoma dainelė dainuoti, bet ir bandome
įtraukti judesius, vaidyba. Dainuojame grupėmis ir/
arba individualiai, pagal gyventojų išreikštus norus,
pageidavimus…



  
 Pasiteiravus apie tai, kaip sekėsi susikurti šią erdvę, Stanislovas teigė, kad buvo
morališkai sunku, kadangi patalpą reikėjo tvarkyti nuo pagrindų, pirmiausiai reikėjo
susitvarkyti grindis, kurias betonavo kartu su kitais gyventojais. Stanislovo teigimu,
aplinkos sukūrimas yra labai svarbus. Pažvelgus iš arčiau, daug įdėta pastangų
sukuriant patogią darbinę vietą. Sukaltos dėžutės, lentynos instrumentams.
Paklausus kaip sugalvojo gyventojus įtraukti dirbant su deginimo technika, užimtumo
specialistas pripažino, kad pats šia technika iki šiol nesidomėjo, tai įtakojo prieš tai
čia dirbęs darbuotojas ir jo palikta veikla, priemonės. Stanislovo teigimu, gyventojai
nežinodami save atranda, sakė, kad taip su šia deginimo technika atrado ir save. 
 Paprašius pagalvoti apie ateitį ir pasvajoti ko jis iš jos tikisi, Stanislovas teigė, kad
tikisi kruopštaus gyventojų darbo rezultatus parodyti parodose,  su jais aktyviai
dalyvauti mugėse. 
 O mes, visi, galime palinkėti Lionei ir Stanislovui toliau trykšti gera energija,
pozityvumu, entuziazmu ir noru kiekvienam atėjusiam į užimtumą padėti atrasti save,
kurti draugystę ir ramybę. 
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 Kartu su gyventojų tarybos nariu Jonu Barisu
nuėjome į užimtumo patalpas, pakalbinti užimtumo
specialistą Stanislovą. Tik įžengus į patalpą akį
patraukė daugybė gyventojų rankomis išdegintų
paveikslėlių, kurie kiekvienas turi savo emociją,
istoriją... užimtume darbavosi keletas gyventojų, kurie
buvo susikaupę, ir kruopščiai atliko darbą. Stanislovas
entuziastingai pasakojo apie savo ir gyventojų veiklą,
noriai rodė kiekvieno atliktus darbus. 

Visi, kurie nori dainuoti, ritmuoti, muzikuoti, dalyvauti medžio
apdirbimo užsiėmimuose, maloniai kviečiami prisijungti. 

Galbūt tai galės tapti Jūsų nauju hobiu, kuris suteiks ne tik
puikius rezultatus, tačiau ir sukurs savęs realizavimo jausmą,  ar

jaukų pašnekesį, kuris praskaidrins dieną...



 Mes dažnai vengiame emocijų ir neretai galvojame, jog emocijų išreiškimas yra silpnumo ženklas.
Tačiau žmogaus gyvenimas neįsivaizduojamas be emocijų. 
 Kas yra emocija?
 Emocija – tai sudėtinga reakcija, kuria žmogus stengiasi naudoti tvarkantis su asmeniškai svarbiu
dalyku ar įvykiu.
 EMOCIJAS SUDARO:
 • fiziologinis atsakas (organizme vykstantys pokyčiai);
 • subjektyvi patirtis (su emocijomis susiję pažintiniai procesai – mintys, prisiminimai, savo būsenų
įvardijimas);
 • elgesio ar išraiškos atsakas (veido išraiška, kūno kalba).
 Emocijos susiformuoja per tam tikrą laiką: nuo kelių sekundžių iki kelių minučių.
 Jas galima skirti nuo jausmų (pastovesnių už emocijas, subjektyvių reakcijų į reiškinius ar situacijas ir
santykių su daiktais ir reiškiniais išgyvenimų) ir nuotaikų (ilgiau trunkančių, palyginti pastovių
vidutinio ar mažo intensyvumo teigiamų ar neigiamų foninių emocinių išgyvenimų).
 Suprasti bei gerbti savo ir kitų žmonių emocijas svarbu ne tik tam, kad galėtume sau padėti susidūrę
su psichologiniais sunkumais, bet ir tam, kad galėtume jausti gyvenimo pilnatvę, tikrai džiaugtis tuo,
kad gyvename...
 Pažiūrėkit kokia daugybė emocijų: išsigryninkime savąsias, mokėkime įsivardinti o kaip šiuo metu
jaučiamės ir priimkime kitų jaučiamas emocijas.
 Ateikit pasikalbėti apie tai kaip jaučiatės, blogo jausmo nėra, net ir liūdesys gali būti savotiškai žavus!
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Jūsų psichologė Jovita
 

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,

Nors iš skausmo ir plyštų širdis.

Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,

Tik sapne kai kada aplankys. 

 

Gedime anapilin iškeliavusios ONOS TACIONYTĖS

Kviečiu prisijungti į grupinius
užsiėmimus "Pažink savo emocijas"



Edmundas Bagdonas rugsėjo 1 d. švenčia 70 - ties metų jubiliejų
Birutė Janonytė rugsėjo 2 d. švenčia 67 – ąjį gimtadienį
Živilė Zybertaitė rugsėjo 3 d. švenčia 55 – ąjį gimtadienį
Daina Šimkuvienė rugsėjo 3 d. švenčia 61– ąjį gimtadienį

Edavardas Chakimovas rugsėjo 8 d. švenčia 50 - ties metų jubiliejų
Daiva Sinkevičiūtė rugsėjo 8 d. švenčia 50 - ties metų jubiliejų
Žilvinas Silvanavičius rugsėjo 8 d. švenčia 45 – ąjį gimtadienį

Romualdas Prielgauskas rugsėjo 10 d. švenčia 51 – ąjį gimtadienį
 Janė Kalaušytė rugsėjo 12 d. švenčia 65 – ąjį gimtadienį
Lina Stačkutė rugsėjo 12 d. švenčia 42 – ąjį gimtadienį
Jonas Virbalas rugsėjo 16 d. švenčia 69 – ąjį gimtadienį

Dangirutis Kernagis rugsėjo 16 d. švenčia 50 - ties metų jubiliejų
Artūras Sabaliauskas rugsėjo 17 d. švenčia 52 - ąjį gimtadienį
Algirdas Juodvalkis rugsėjo 18 d. švenčia 66 - ąjį gimtadienį

Arūnas Kastėnas rugsėjo 19 d. švenčia 53 - ąjį gimtadienį
Jolanta Maciulevičiūtė rugsėjo 21 d. švenčia 43– ąjį gimtadienį
 Jolita Adomavičiūtė rugsėjo 23 d. švenčia 38 – ąjį gimtadienį

Zoja Rybinaitė rugsėjo 25 d. švenčia 62 – ąjį gimtadienį
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Rugsėjo mėnesį
Laukiame šiuose renginiuose:

Rugsėjo 21 d. Orientacinės varžybos
Rugsėjo 22 d. Viktorina "Ar žinai, kad..."
Rugsėjo 27 d. Šv. Vincento atlaidai

 
LLLinkime gyvenimo šviesaus, spalvoto ir rožėmis nukloto. Su Ypatinguojuinkime gyvenimo šviesaus, spalvoto ir rožėmis nukloto. Su Ypatinguojuinkime gyvenimo šviesaus, spalvoto ir rožėmis nukloto. Su Ypatinguoju

gimtadieniu! Sveikiname:gimtadieniu! Sveikiname:gimtadieniu! Sveikiname:

G Y V E N I M A S  T U R I  P R I M I N T I  B Ė G I M Ą  S U  K L I Ū T I M I S ,  K A I  P R I V A L A I  Į T E M P T I
R A U M E N I S  I R  Ž V A L G Y T I S ,  K O K I E  Č I A  R Ą S T A I  M Ė T O S I  T A U  P O  K O J O M I S .  A N T R A I P

N E Į D O M U .  G Y V E N T I  Į D O M I A U S I A  T A D A ,  K A I  I Š  S A V Ę S  M A K S I M A L I A I  V I S K Ą
I Š S P A U D I .  ( P I A N I S T A S  P E T R A S  G E N I U Š A S )

Kas yra upės viduryje?

(Vanduo)



 

200 g moliūgo sutarkuoto smulkia tarka
100 g graikiško jogurto
2 kiaušiniai
žiupsnelis druskos
3 šaukštai cukraus (galite dėti 2 Š, jei moliūgas saldus)
150 g miltų
1,5 šaukštelio kepimo miltelių
aliejaus arba sviesto kepimui

Vytautas siūlo išsikepti blynus su moliūgu.

INGREDIENTAI
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PARUOŠIMO BŪDAS:

 Sutarkuotus moliūgus sumaišykite su jogurtu, kiaušiniais ir
cukrumi bei druska. Kitame dubenėlyje sumaišykite miltus
su kepimo milteliais. Šį mišinį suberkite į moliūgų masę ir
viską lengvai išmaišykite. Keptuvėje įkaitinkite aliejaus arba
sviesto. Šaukštu dėkite tešlos, palikdami atstumus nuo
blynelių, kad kepant nesuliptų. Apkepus vieną pusę,
apverskite ir lengvai apkepinkite kitą. Patiekite su grietine,
uogiene kaip mėgstate. Skanaus

Gyventojų tarybos nariai
bendradarbiaudami su

Žiežmarių biblioteka
prisijungė prie iniciatyvos -
Atvirutė Senjorui.  Globos

namuose, buvo
suorganizuotos rankų darbo

atviručių kūrybinės
dirbtuvės. Tikimės, kad
mūsų kruopštus darbas,

nuoširdžios mintys ir
švelnūs linkėjimai

pradžiugins ne vieno senjoro
širdį.

https://www.nidosreceptai.lt/ingredient/moliugo/
https://www.nidosreceptai.lt/ingredient/graikisko-jogurto/
https://www.nidosreceptai.lt/ingredient/kiausiniai/
https://www.nidosreceptai.lt/ingredient/druskos/
https://www.nidosreceptai.lt/ingredient/cukraus/
https://www.nidosreceptai.lt/ingredient/miltu/
https://www.nidosreceptai.lt/ingredient/kepimo-milteliu/
https://www.nidosreceptai.lt/ingredient/aliejaus-arba-sviesto/

