
 

 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2018 m. rugsėjo mėn. Nr.52 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS   
 

Vadovo žodis 
Rugsėjis – kalendoriškai laikomas vasaros pabaiga. Bet su šia vasara baigėsi ir 

kelių puikių, ilgamečių įstaigos darbuotojų „tarnystė“ mūsų įstaigoje. Pavartojau šį žodį 

todėl, kad šios puikios moterys: pavaduotoja Alma, vyr. sandėlininkė Janina ir socialinio 

darbuotojo padėjėja Marytė tikra šio žodžio prasme sąžiningai, kantriai ir su meile dirbo 

savo darbą, buvo mėgiamos ir gerbiamos dėl asmeninių savybių. 

Bet, kaip ir gamtoje keičiasi metų laikai, po truputį keičiasi ir mūsų bendruomenė: 

darbuotojai, gyventojai. Atsisveikinti dažiausiai liūdniau, nei pasisveikinti. Todėl 

šiandien labai džiaugiuosi ir naujaisiais mūsų darbuotojais: pavaduotoja socialiniam 

darbui Ingrida ir vyr. sandėlininke Onute. Linkiu Jums kuo greičiau perprasti mūsų 

įstaigos specifiką, įsilieti į kasdienybę su pakantumu, pagarba ir jausmu, kad esate čia 

labai svarbios ir reikalingos! 

nuoširdžiai Jūsų direktorė Dalia Astrauskienė 

Mėnesio Tema________________________  

\ 
 

POPIEŽIAUS 

PRANCIŠKAUS 

VIZITAS 

LIETUVOJE 
 

Lietuvos krikščioniškoji bendruomenė su 

dideliu džiaugsmu pasitiko žinią, kai 

Vatikanas paskelbė, kad Šventasis Tėvas 

rugsėjo 22–25 dienomis aplankys Baltijos 

šalis. Lietuvoje Pranciškus viešėjo rugsėjo 22–23 dienomis. Jis susitiko su tikinčiųjų 

bendruomene, jaunimu, neįgaliaisiais, tremtiniais ir politiniais kaliniais, Holokaustą 

išgyvenusiais žydais, dvasininkais, vienuoliais. 

Pirmąją dieną jis aplankė Vilnių, antrąją – Kauną. Vilniuje popiežius susitiko su 

Prezidente, po to kreipėsi į susirinkusiuosius S. Daukanto aikštėje. Šventasis Tėvas 

aplankė Aušros Vartų koplyčią, KGB vidaus kalėjimą, kuriame dabar įrengtas Genocido 

aukų muziejus. Vyko susitikimas su jaunimu. Sekmadienį Kaune Pranciškus aukojo  

Šv. Mišias Santakos parke. Mišiose dalyvavo ir Globos namų gyventojai Zinaida, Zita ir 

Valentinas bei darbuotojos Jolanta su Giedre.  



Popiežiaus apaštalinės kelionės šūkis: „Kristus Jėzus – mūsų viltis“. Pasak 

popiežiaus vizitą Lietuvoje koordinuojančio kun. Sauliaus Rumšo OP, popiežius važiuoja 

ten, kur skauda: „Jis važiuoja, kad sustiprintų, padrąsintų. [...] Kreipia žvilgsnį į tai, kas 

yra svarbiausia, į krikščioniško gyvenimo esmę. Tai Kristus, Kristaus sekimas. Iš to 

semiamės stiprybės ir vilties ateičiai.“ 

Buvo daroma viskas, kad tikintieji galėtų pamatyti popiežių Pranciškų. Kaip teigia 

arkivyskupas G. Grušas, svarbiausias popiežiaus kelionės tikslas yra aplankyti savo 

tikinčiųjų bendruomenę. Kad vizitas vyko švenčiant šimtmetį – labai gražus sutapimas. 

Anot arkivyskupo, Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos Lietuvoje prieš 25 metus ir šiandien 

aktualios. Jis linki, kad per šį istorinį popiežiaus vizitą iš tiesų išgirstume ir atsimintume 

tai, ką jis mums kalbėjo. 

Pasak šalies vadovės, Šventojo Tėvo palaikymas ir padrąsinimas yra toks pat 

reikšmingas ir šių dienų visuomenėje, kurioje išvešėjusios patyčių, smurto, susvetimėjimo, 

priklausomybių ir savižudybių problemos. Katalikų Bažnyčios pavyzdys ir solidarumas yra 

labai svarbus stiprinant bendruomeninius saitus, teikiant paramą socialiai 

pažeidžiamiems žmonėms. „Popiežius Pranciškus yra vienas reikšmingiausių pasaulio 

lyderių ir tvirtas moralinis autoritetas milijonams tikinčiųjų, skleidžiantis solidarumo, 

meilės artimui, gailestingumo ir taikos žinią. Šventasis Tėvas ne kartą ragino nutraukti 

agresiją prieš Ukrainą, taikiomis priemonėmis spręsti konfliktus ir padėti nuo karo siaubo 

bėgantiems žmonėms“, – rašoma Prezidentės spaudos tarnybos pranešime. 

Po apsilankymo Lietuvoje popiežius išvyko į Rygą ir Agluoną Latvijoje bei Taliną 

Estijoje. Su popiežiumi po Baltijos valstybes keliauja apie 80 žurnalistų.  

Lietuvoje pontifikas yra lankęsis tik vieną kartą. 1993-iaisiais čia buvo atvykęs  

Šv. Jonas Paulius II. Jis aplankė Vilnių, Kauną, Kryžių kalną ir Šiluvą, svečiavosi 

keturias dienas.                                                                     (Remtasi bernardinai.lt informacija) 



Gyventojų skyrelis _________ 

Mūsų metai –  

mūsų turtas 
Minint artėjančią Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, 

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras organizavo renginį 

„Mūsų metai – mūsų turtas“, skirtą susiburti vyresnio amžiaus 

žmonėms. Renginys prasidėjo muzikaliai – visus susirinkusius nuotaikingomis dainomis 

pasveikino Jonavos rajono socialinių paslaugų centro senjorų kolektyvas „Versmė“, žodį 

tarė rajono meras E. Sabutis, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė  B. 

Platkauskienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Šadauskienė. 

Gražiais žodžiais visus rajono senjorus ir renginio svečius pasveikino Socialinių paslaugų 

centro darbuotojos su direktore Valentina Demidenko.  Daug naudingos informacijos 

vaizdžiai pateikė sveikos gyvensenos specialistas Artūras Sujeta, savo pastebėjimais ir 

teikiamomis paslaugomis dalinosi Socialinių paslaugų centro psichologės, pajudėti ragino 

kineziterapeutė Indrė. Kiekvienas, turėjęs klausimų, galėjo rasti atsakymų ir pasiūlymų 

tiek aktyviam socialiniam, edukaciniam, tiek fiziniam užimtumui. Kaip teigė Jonavos r. 

socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko: „Žmogaus sveikata – tai nėra 

tik fizinės ar psichinės ligos nebuvimas, bet ir socialinė žmogaus gerovė, emocinės būklės 

stabilumas, aktyvus žmogaus dalyvavimas bendruomenės gyvenime“.  

„Mūsų metai – mūsų turtas“ renginio metu buvo eksponuojami Senjorų Retro 

portretai, sulaukę lankytojų dėmesio ir idėjos palaikymo. Renginio pabaigoje aktyviausiai 

klausiusieji ir teisingai atsakiusieji į pateiktus vedėjų klausimus, laimėjo 5 abonentus į 

Jonavos baseiną. O absoliučiai visi renginio dalyviai buvo apdovanoti skania ir sveikatai 

naudinga arbatžolių arbata.  

Renginio organizatoriai labai džiaugėsi ir net nesitikėjo tokios gausos dalyvių, mūsų 

Globos namų gyventojai džiaugėsi galimybe pakeisti aplinką, pamatyti kitus, parodyti 

save, patikrinti turimą informaciją ir įgyti naujų žinių. 



Šventės _____________ 

Šventė „100 obuolių“   
  

Kiekvienas ruduo Globos namuose neatsiejamas nuo 

 obuolių skynimo šventės, obuolių pyrago kvapo ir skonio,  

sulčių gaivos. Šimtmečio proga šiemet Globos namuose vyko kartų  

šventė „100 obuolių“. Džiaugiamės svečiuose sulaukę Jonavos vaiko  

ir šeimos gerovės centro globotinių, kurie aktyviai padėjo ir kartu su mūsų senjorais skynė 

obuolius, dalyvavo rengiamuose žaidimuose. Daug džiaugsmo sukėlė balionų tenisas, 

kuris įtraukė ir sunkiausiai judančius, neįgaliojo vežimėliuose sėdinčius senjorus. Džiugių 

ovacijų ir teigiamų emocijų sukėlė žaidimas „Atspėk, kas aš?“, visi noriai degustavo 

įvairių rūšių obuolių sultis ir rinko skaniausias. Daug susidomėjimo sulaukė piešimas ant 

„skaidrios drobės“: pabandyti galėjo visi norintieji, o rezultatai pranoko lūkesčius. 

Rungtyje „Kas greičiau nulups obuolį: jaunimas ar seneliai?“ visgi laimėjo gyvenimiškas 

patyrimas. Dangus lepino pasakiškai geru, rudeniui itin šiltu oru, veiduose nedingo 

šypsenos, užteko klegesio, judesio, juoko. Nuotaika buvo nuostabiai pakili. Smagu, kai 

skirtingos kartos dirba, supranta, padeda, linksminasi kartu. „100 obuolių“ – tai 100 

nuostabių akimirkų, 100 šypsenų, 100 prisilietimų vieniems prie kitų, prie obuolių, prie 

bendruomeniškumo puoselėjimo. 

 



 



 



Kalbos Kampelis _____ 

O mūsuose buvo  

 kalbama taip...  
Kiekvienas Lietuvos regionas, miestas ir net atskira giminė,   šeima turi sau 

artimus tarmiškus žodžius. Kvietėme Globos namų darbuotojus  ir   gyventojus 

pasidalinti labiausiai įsimintinais jų vartotais arba tebevartojamais žodžiais .  
 

Viedras - kibiras, Ušietkas- duonkubilis, Uzbonas- ąsotis, Laška - lova, 

jaksas - megztinis, učlaimas- kiemas, nūžnikas- tualetas, bolė -  kamuolys, 

zaslanas -  suolas, kūtė - avidė, sklepas -  rūsys, lepeška - voveruška 

(grybas). dekis -  užklotas, smetona- grietinė, ratai -  vežimas,  

mazgoti -  plauti, šlajai - rogės į 

mišką, 

kramė - galva. R.Klibavičienė (Merkinė, 

Dzūkija) zelikis -  gultas, 

sumūrytas 

iš pečiaus 

plytų, 

 Z.A. Sarapinienė  

 pasoga - kraitis, Balėja -  dubuo, Sparnyčia- sijonas, 

 triūsas - įdirbis. arielka - degtinė, abrūsas - rankšluostis, 

 D. Martinionis (Aukštait.) bulba -  bulvė, naktaiza - kaklaraištis, 
vengierkos - ilgi 

žieminiai 

batai, 

mazgoti - plauti, cvekas - vinis, nažutka - švarkelis, 

 pamačyti - padėti, dratas - viela, stancija -  trobos kitas 

galas,  veizėti - žiūrėti, drūtas - stiprus,  

šliurės -  medinės 

šlepetės, 

futerka - priestatas 

įrankiams, 

dūšia - dvasia, kansecija- autobusas, 

  griekas - nuodėmė. narakiai - tyčia. 

livaras - laistytuvas, skladukas - mažas 

pereinamas 

kambarys, 

O. Guralienė G. Adamonienė (Aukštaitija) 

rėdytis 

šlebutę -  

rengtis 

suknelę, 

 Krama- parduotuvė, Stuba - namas, 

 chlep - duona, brička -  vežimaitis, 
undarokas - sijonas, autolafkė - parduotuvė 

ant ratų. 

bučiky - batai, pabaika - neblogai, 

pončiakos - kojinės,  gžebelė - šukos. žusis - žąsis. 

mergučė - mergaitė,   S. Misevičius (Jonava) (Aukštaitija) 

prosas -  lygintuvas, Ščyrai - stropiai, Karzinė- krepšys, Lietinis - lietpaltis, 

mikliai -  greitai, giedros - pėdkelnės. priemenė -koridorius urštas -  kepeninė, 

petelnė - keptuvė, akurat - iš tikrųjų, sloikas - stiklainis, spatas - kastuvas, 

skūpas -  šykštus, mandavoškė – utelė.       tėvužėlis - tėvas, šlebė - suknelė. 

mislyti - mąstyti.  A. Jakštienė Rakiškis- Rokiškis. I. Malciuvienė (Suvalkija) 

A. Dirmienė (Šakiai) Lebeda- žioplė, M.E.Mikšys (Aukštait.) Kušlė - akla (moteris), 

Petelnė - keptuvė, keselys- krepšys, Gaspadinė šeimininkė, spavėdnia- išpažintis, 
putra - sriuba, plušytė- kempinėlė. kačerga - žarsteklis, pučkutė - plastikinė 

dėžutė 
sumuštiniams, 

kleidė - suknelė, N. Juknevičienė revas - giria.  

punčiakos - kojinės, Kuraniukai - debesėliai,  
D. Butvilienė (Žemaitija) zavolas -  didelis suolas, kriukis -  lazdelė 

vaikščiojimui. Zacirka - leistinukas, einam paūturtsma- einam pakalbėsim,  

liestvos - kopėčios, šėdželka - kūdra (R. Žemaitijoje – 

Sodželka) 

ragažė - pintinėlė, 

suslaniukas - suoliukas,   slovikas - stiklainis, 

suritinti -  suvalgyti, šėpa - spinta (R.Žemaitijoje – 

Šepikė) 

juka -  kraujas, 

guzikas - saga,  kvaraba - virusas, liga.  

rundulis - puodas su 

ilga 

rankena 

zara  - tuoj (R. Ž.– Zaras), G. Spūdytė (Suvalkija) 

 skadai -  laiptai,   

 košikas- krepšys (Suvalkijoje – Kašikas). 
J. Kliknienė D. Astrauskienė (Dūkštas, Aukštaitija)  

Grabe – griovys,  mašina – pečius,  bardačiokas -  automobilio salono dėtuvė. 

amūrėlis – plaktukas, šnekta – kalba,  D. Zvicevičius 



SVEIKINAME  

Rugsėjo mėnesį  

  GIMUSIUS 
  

 Gyventojus 
Vladas Šimelis    rugsėjo 4 d. 

Natalija Varanavičienė   rugsėjo 10 d. 

Juozas Vasiliauskas   rugsėjo 15 d. 

Remigijus Gustainis   rugsėjo 19 d. 45 m. 

Marijonas Baltrimavičius  rugsėjo 22 d. 65 m. 

Regina Gulbinienė   rugsėjo 23 d. 

 

 

      Darbuotojus 
Dovilė Butvilienė   rugsėjo 12 d. 

Virginija Gurmanajeva  rugsėjo 19 d. 

Regina Uksienė   rugsėjo 30 d. 

 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻ 

Anekdotai     Anekdotai 

   

Suvalkietis turguje pardavinėja pigius kotletus 

iš putpelės mėsos. Pamatęs jį žemaitis stebisi: 

- Kaip tu taip pigiai pardavinėji? Juk putpelė 

tokia brangi! 

Suvalkietis atsako: 

- Na, ne tokia ir brangi, kai per pusę su 

arkliena maišai. Vienas arklys - viena putpelė, 

vienas arklys - viena putpelė... 

Suvalkietis semia vandenį kibiru iš kūdros ir pila 

žemėn. Praeivis klausia: 

- Ką gi tu čia, žmogau, darai? 

- Noriu išsemti vandenį iš balos. 

- Tu ką?! Iš proto išsikraustei? 

- Išsikraustytum ir tu, jei paskandintum muilą. 

 

************************************** 

************************************* 

Ateina toks rūstus žemaitis į parduotuvę ir 

sako:  

- Kapyra.  

Pardavėja galvoja - žmogus pasišnekėt nori ir 

sako:  

- Nu, gerai yra.  

Žemaitis:  

- Kapyra!  

- Nu kaip... Normaliai... Gyvenu. Viskas lyg ir 

tvarkoj.  

Žemaitis:  

- Kapyra!!!  

- Nu gerai yra, gerai!  

Žemaitis:  

- Rūgšta peina dorne veina! 

Stovi pakelėj senukas su karve i (ir) stabdo 

pravažiuojančias mašinas. Sustoja BMW, už 

vairo sėdi jaunas vaikinas i (ir) sako:  

– Nu tave, sėni (seni), pavešiu, ale kap (bet kaip) 

su karve bus?  

Sėnis (senis) atsako:  

– O jinai iš paskos bėgs.  

Tai jaunuolis spaudžia kokius penkiasdėšimt 

(penkiasdešimt), karvė dą (dar) bėga, spaudžia 

jau šimtą – karvė dą (dar) bėga, spaudžia jau 

šimtą penkiasdėšimt (penkiasdešimt) – karvė 

bėga, spaudžia du šimtus – karvė bėga, ale (bet) 

pradėjo ją (jai) viena akis mirksėt. Jaunuolis 

sako: 

 – Kudė (kodėl) tai karvei akis trūkčioja? 

Sėnis atsako: 

 – Posūkį rodo, tuoj lenks.... 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 


