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ŠV. AGOTOS DUONOS DIENA
2015 m. vasario 5 d. vyko Duonelės šventės paminėjimas Dienos centre. Visi skubėjome
pasivaišinti ir pasidžiaugti duonele. Šventės metu dainavome, žaidėme, juokiamės ir pramogavome
kartu su šventės vedėjais (šventę organizavo Darni šeimyna). Dienos centro lankytojai stebėdami
skaidres ir klausydami pasakojimo prisiminė duonos kelią nuo lauko iki stalo. Susipažinome su lietuvių
liaudies tradicijomis ir papročiais – kodėl duonelė laikoma šventa ir kaip švenčiama Šv. Agotos šventė,
kokiais prietarais seniau tikėta apie duonos augimą, kepimą ir valgymą. Dienos centro lankytojai mynė
mįsles, sakė patarles. Šventės pabaigoje visi ragavo, skanavo duonele, kurią kiekvienais metais
dovanoja Ilonos Baristienės kepykla UAB „Kalnas“. Ačiū Jiems 
Darni šeimyna

VALENTINO DIENA
Vasario 14 d. mūsų dienos centre buvo suorganizuota meilės šventė. Jaunuoliai ir darbuotojai
susirinko pasidalinti šiluma ir meile. Visi pasipuošėme meilės dienos atributika; širdelėmis ir aktyviai
dalyvavome

parengtose užduotyse. Visi labai stengėsi, šokėjų poros buvo nuostabios. Kiekvienas

šventėje spinduliavo laimę, o svarbiausia visi buvo apgaubti meilės ir draugystės skraiste.
Banginių šeimyna

UŽGAVĖNĖS
Užgavėnės – žiemos išvarymo ir pavasario sutikimo šventė. Per Užgavėnes leidžiama paskutinį
kartą gausiai ir riebiai pavalgyti – tai užtikrina derlingumą, sotų gyvenimą, gerovę visus metus.
Užgavėnių dieną valgoma nuo 7 iki 12 kartų blynų, šiupinio iš kruopų, žirnių, mėsos, spurgų.
Užgavėnių tradicijos nepamirštos ir Dienos centre. Į aikštę sugūžėję jaunuoliai ir darbuotojai
pasipuošę kaukėmis šoko aplink Morę, dainavo. Netrūko nei juoko, nei triukšmo. Šventė neapsėjo be
Lašininio ir Kanapinio dvikovos, kuomet pastarasis iškovojo pavasario atėjimą simbolizuojančią
pergalę. Ir, galiausiai, aidint žodžiams „žiema, žiema bėk iš kiemo“ buvo sudeginta įspūdingo grožio
Morė, kurią Bronius pavadino „Maryte mėlynake“.
Morei supleškėjus, visi šventės dalyviai buvo kviečiami apšilti ir pasivaišinti keptais blynais. Čia ir
prasidėjo šventės smagumas, kuomet buvo traukiami lapeliai už užduotimis, kurias atlikus buvo galima
pasmaguriauti sočiais blynais. Vieni piešė Kanapinio portretą, kiti išsakė linkėjimus ateinančio
pavasario proga, dainavo Užgavėnių daineles ar atliko sportines užduotis (lanko sukimas, pritupimų
darymas). Visi noriai dalyvavo ir su nekantrumu laukė savo eilės atlikti užduotį. Šventės dalyviams
nebuvo laiko nuobodžiauti, kadangi jie pasiskirstę grupėmis turėjo įvykdytą paskutiniąją užduotį. Piešė
kaukes, kuriose turėjo atsispindėti užduotyje nurodyti tam tikri elementai (spuogai, strazdanos, ūsai,
akiniai ir pan.). Šventę vainikavo nuostabiausių kaukių pristatymas. Vasario 17-oji buvo viena iš
linksmiausių, sočiausių dienų Dienos centre.
Centriukų šeimyna

GERUMO ŠVENTĖ
Penktadienio vakarą vasario 27 d. Kuršėnų Kultūros centre vyko tikra gerumo šventė, kurią trečią
kartą organizavo Šiaulių rajono LIONS klubas.
Labdaros vakaro metu sugiedotas LIONS klubo himnas. Susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono
meras Algimantas Gaubas, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas. Apie
klubo veiklą ir nuveiktus darbus pasakojo Šiaulių rajono LIONS klubo prezidentas Raimondas
Bernotas. Buvo parodytas filmas apie klubo nuveiktus darbus. Susirinkusiems labdaros vakaro
svečiams buvo parodytas Vilniaus „Cezario grupės“ teatro spektaklis.
Vakaro metu veikė Kuršėnų VŠĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ lankytojų meninių
darbų paroda. Šiuos darbus galėjo įsigyti vakaro svečiai, tuo būdų prisidėdami prie LIONS klubo
labdaros vakaro metu surinktų lėšų šiai įstaigai.
Jaunuoliai šiai šventei ruošėsi keletą mėnesių: kūrė įvairius darbus (paveikslus, atvirutes, molio
dirbinius, medelius iš karoliukų, rankdarbius iš tekstilės), juos apipavidalino. Kiekvienas Dienos centro
lankytojas noriai prisidėjo prie akcijos įgyvendinimo, stengėsi sukurti šiltą, savo rankų darbo kūrinį.

MOTERS DIENOS PAMINĖJIMAS DIENOS CENTRE
Kovo 8 – oji – ne tik Moterų diena, bet ir pavasario simbolis. Dienos centro lankytojai, visoms
įstaigoje buvusioms moterims skyrė gražius palinkėjimus, padovanojo po pavasario simbolį gėlytę.

Darni šeimyna

MĖNESIO RECEPTAS
Morkų sriuba
4 vnt. morkų, 2 vnt. salierų, 1vnt. Svogūno troškinti 10 minučių, tuomet supilti sultinį. Virkite kol
daržovės suminkštės, pagardinkite druska ir pipirais. Išvirusią sriubą palikite kiek atvėsti ir sutrinkite
elektriniu trintuvu iki vientisos masės. Papuoškite žalumynais. Skanaus!
Jaunuoliai, receptas Vitalija Kadauskytė, Rasa Vaitkevičiūtė.
MĮSLIŲ KAMPELIS
1. Glėbiu nepaimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga
– nesuturėsi. (Vanduo)
2. Medžio galva, sidabro plaukai. (Šerkšnas)
3. Skrenda, skrenda, bet žemėn nenusileidžia.
(Debesys)
4. Šimtais skaito, tūkstančiais skaito ir niekaip
nesuskaito. (Žvaigždės)
5. Vasarą nesušyla, žiemą nesušąla. (Akmuo)
Atsakymai kitame numeryje

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖS
Vidutinė balandžio mėnesio temperatūra
nebus aukšta apie 7 laipsnius šilumos.
Pirmoji savaitė bus dar gan šalta, bet
palaipsniui orai šils ir mėnesio pabaigoje
įsivyraus tikras pavasaris.

IŠMINTINGI ŽODŽIAI
„Nėra nieko svarbiau, kaip turėti
drąsos gyventi savo gyvenimą“.
(Robinas Sharma)

VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“. Adresas: Durpynų g. 10, tel/faks: (8-41) 580 778,
el. paštas: dienoscentras.kursenai@gmail.com, internetinis puslapis: www.dienoscentraskursenai.lt
Mėnesinio laikraštuko redakcija: Dienos centro jaunuoliai, socialinės darbuotojos Berta, Virginija. Laikraštis
leidžiamas nuo 2013 m. birželio 1 d.

