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„Kalėdos - visų krikščioniškų sentimentalybių ir melų įkūnijimas, nuodų sandėlis, dingstis
laukinėms orgijoms, pramonei ir prekybai, didelėms
spindinčioms prekėms parduotuvėse; Kalėdos atsiduoda lakuota skarda, eglių spygliais ir gramofonu,
pervargusiais, slapta besikeikiančiais išnešiotojais
ir paštininkais, apsimestinu šventiškumu miestiečių kambariuose su iščiustytu medžiu, laikraščių su

ypatingais priedais ir skelbimų pagyvėjimu, trumpai
tariant, tūkstančiu dalykų, kurie man visi yra didžiai
nekenčiami bei atgrasūs ir į kuriuos visus žiūrėčiau
daug abejingiau ir linksmiau, jeigu jie taip baisiai
nepiktnaudžiautų Išganytojo vardu ir mūsų gražiausių vaikystės metų prisiminimu“, - maždaug prieš
100 metų rašė Hermans HESĖ, Vokiečių rašytojas,
Nobelio premijos laureatas.

Lupinėtojai: futbolininkui netiko „Sūduva“,
imtynininkui - „Sveikatos banga“

Daugiau 2 psl.

Jaunimo gatvės baseino pavadinimas prieš mėnesį tiesiog nudraskytas... (nuotrauka viršuje)

Atlyginimai: mūsų, kaimynų ir kitų
Statistikos departamentas informuoja, kad vidutinis mėnesinis
bruto („popieriuje“) darbo užmokestis 2021 m. trečiąjį ketvirtį
šalies ūkyje buvo 1 598,1 euro, o neto (į rankas) - 1 012,4 euro.
Marijampolės savivaldybėje šie skaičiai buvo atitinkamai
1325,6 ir 857,4 euro. Tai 25 - oji vieta tarp 60-ies savivaldybių.
Pirmąją užima Vilniaus miestas: 1 821,5 ir 1 139,5 euro, po jo yra
Kauno miestas: 1 670,6 ir 1 053,7 euro, trečioje vietoje – Klaipėdos
miestas: 1 611,8 ir 1 020,2 euro, ketvirtas – Kauno rajonas: 1 585,4
ir 1 005,2 euro, penktas - Kėdainių rajonas: 1560,9 ir 991,2 euro.
Alytaus miestas rikiuojasi dvidešimtas: 1 390,1 ir 894,1 euro.
Artimiausi Marijampolės kaimynai pagal darbo užmokestį yra
Šilutės rajonas: 1319,8 ir 854,1 euro (26 vieta) ir Telšių rajonas: 1
331,1 ir 860,5 euro (24 v.).
Kazlų Rūdos savivaldybė yra 27-oje vietoje: 1317,5 ir 852,8 euro,
o kitos mūsų apskrities savivaldybės atlyginimų lentelėje atrodo
taip: Šakių rajonas (42 v.) - 1 241,7 ir 809,6 euro, Kalvarijos saviva1dybė (47 v.) -1 234,0 ir 805,2 euro, Vilkaviškio rajonas (54 v.)
- 1181,0 ir 775,1 euro.
Mažiausias vidutinis atlyginimas mokamas Zarasų rajone
– 1 080,7 ir 718,0 euro.
Per metus (2021m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. trečiuoju
ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose
savivaldybėse nuo 2,9 iki 18,1proc.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis per metus augo visose
apskrityse – nuo 6 iki 10,8proc.
Marijampolės apskrityje jis yra 1 283,7 ir 833,6 euro. Tai devinta
pozicija tarp dešimties regionų. Mažiau uždirbama tik Tauragės
apskrityje – 1 257,0 ir 818,4 euro. Lyderė – Vilniaus apskritis - 1
769,3 ir 1 109,8 euro.
Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo sausio 1d. padidinta
minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų,
valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų
darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis ir kt.

Nebeliko ir Mokolų ﬁrminio ženklo
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Lupinėtojai: futbolininkui netiko „Sūduva“,
imtynininkui - „Sveikatos banga“
Tačiau kaip tai padaryti, kai gatvių
meną puoselėjantis tarptautinis
simpoziumas MALONNY vyks tik
ateinančią vasarą? Atsakyti į šį klausimą ponui Karoliui galimai leido
patirtis, įgyta dziudo imtynėse. Mat
šioje sporto šakoje sprendimus reikia
priimti akimirksniu, kitaip atsidursi
varžovo gniaužtuose.
Tad daugkartinis Lietuvos čempionas, Europos pirmenybių prizininkas
nedelsdamas ėmėsi sienų, be kurių
gatvės menas sunkiai įsivaizduojamas. O sienų Marijampolės sporto
centras turi daug. Net labai. „Imkite

Atkelta iš 1 p.
Vytautas ŽEMAITIS. Atvyksti iš
kito miesto ir iš karto pajunti Marijampolės dvasią. Ne kiekvienam
tai duota, bet naujasis Sporto centro
direktorius Karolis Bauža tokia pajauta apdovanotas. Jis iš karto suvokė atsidūręs ne kur kitur, o gatvės
meno Mekoje (nepainioti su pranašo
Mahometo gimtuoju miestu). Todėl
nenuostabu, kad vienas pirmųjų jo
veiksmų pradėjus eiti direktoriaus
pareigas – įpaišyti į šią Meką savo
vadovaujamą įstaigą.

Ta pati „vizitkė“ Jaunimo g. ir Mokoluose

Redakcijos ir skaitytojų nuotraukos

ir naudokite, kai tik prireiks“, - matyt,
nusprendė naujas vadovas ir skyrė
menininkams iš karto tris sienas. Ne
šiaip kokias, o pastatų fasadus. Dar
liepė nuo jų pašalinti užrašus, kurie
trukdytų MALONY iniciatoriui Ray
Bartkui ir kompanijai toliau gražinti
Marijampolę.
Kodėl sienos atlaisvintos dabar, o
ne, pavyzdžiui, vasarą, kai iki užsienio menininkų ir kitų sienų dailintojų atvykimo liks mėnuo ar keli?
Gali būti, kad pavadinimai, kuriuos
matote nuotraukose 1 psl., buvo neestetiški ir gadino nuotaiką baseinų
(juos dengia sienos) lankytojams,
aplinkiniams gyventojams ir miesto
svečiams.
Kita vertus, gal nuogais pastatų
fasadais siekiama informuoti apie
pokyčius Marijampolės sporte – kad
jo vadžias perėmė iš keturių įstaigų
sudurstytas Sporto centras. Jis, beje,
prie įėjimų į abu baseinus paliko
savo vizitinę kortelę. Apie jos kalbos kultūrą nėra ko sakyti – sviestas
sviestuotas ir tiek.
O štai ką apie nugremžtus fasadus
samprotauja į juos pirmieji „Miesto
laikraščio“ dėmesį atkreipę marijampoliečiai.
„Dėl ŽSM (žaidimų sporto mokykla) viskas aišku – tokios įstaigos
nėra, tad ir didžiulės iškabos nereikia. O štai baseinas (Jaunimo g. –

Kai kurie „Miesto laikraščio“ skaitytojai buvusios Žaidimų sporto mokyklos
pavadinimo vietoje siūlo pritvirtinti krepšinio kamuolį arba jo nuotrauką, kad
fasadas neatrodytų nykus - dabar vaizdas toks, lyg už sienos sandėlys

red. pastaba) nuskriaustas be reikalo.
Šviečiantis užrašas ant pastato skelbė, kad ten yra Marijampolės sporto
mokykla. Suprantu, jos neliko, tačiau
vietoje „mokykla“ buvo galima tokiomis pat raidėmis, kad nesugadintų
dizaino, parašyti „centras“. Juk abu
žodžiai iš tiek pat raidžių“, - pastebi šalia baseino gyvenanti Viktorija
Jurevičienė.
Petras Stankaitis iš Mokolų teigia,
kad „Sveikatos banga“ daug metų
buvo šio Marijampolės mikrorajono ﬁrminis ženklas. „Pavadinimas
galėjo likti. Na ir kas, kad pasikeitė
baseino šeimininkas. Juk net rusai,

kai okupavo Lietuvą, jos pavadinimo
nepakeitė“, - niūriai juokauja ponas
Petras.
Pavadinimus turi dauguma šalies viešųjų baseinų. Antai Kaune
yra „Dainava“, „Girstutis“, Vilniuje
- „Fabijoniškių“, „Olimpo pradžia“ ir
t. t. Mūsiškiai, sprendžiant iš „vizitinės kortelės“, net nesunumeruoti.
Gal ir nereikia. Vienas tegul lieka
„Sveikatos banga“ (kaip liko stadionas „Sūduva“, nors jo pavadinimą
siekė ištrinti futbolininkas, dabartinio direktoriaus pirmtakas), kito
pavadinimui galima būtų paskelbti
konkursą.

Šventės artėja: „Tele2“ padės pasiruošti dovanas Kalėdoms numeris VIENAS!
Artėjant Kalėdoms „Tele2“
pristato išskirtinius dovanų
pasiūlymus. Šiais metais operatorius visiems žmonėms linki,
kad didžiosios metų šventės būtų
džiugios, o jų metu skambėtų
artimųjų juokas. Todėl neatsitiktinai šių metų kalėdinės kampanijos žinia: Su „Tele2“ – Kalėdos
numeris VIENAS!
Ryšiui su artimaisiais stiprinti, Kalėdų nuotaikai kurti ir džiaugsmui
dovanoti operatorius paruošė visą

galybę pasiūlymų, kuriuos rasite
https://tele2.lt/privatiems/akcijos.

Išmanieji telefonai –
Kalėdinės nuolaidos ir
dovanos
Ypatingai gausūs operatoriaus
kalėdiniai išmaniųjų telefonų pasiūlymai. Rinktis yra iš ko – sau tinkamą įrenginį čia atras „Android“ ir
„iOS“ gerbėjai, biudžetinio varianto
ar prabangaus išmaniojo ieškantys.

„Samsung“ telefonų gerbėjai
rinktis galės net iš 6 skirtingų modelių. Pavyzdžiui, jei dairotės šio
gamintojo ﬂagmano, tobulai jums
tiks „Samsung Galaxy S21 5G“ (128
GB). Šiuo metu įrenginio kaina su 24
mėn. sutartimi ir bet kuriuo pokalbių planu, skelbiamu www.tele2.lt,
bei tik 1 Eur pradine įmoka – 33,25
Eur/mėn. Taip pat įsigiję šį telefoną
dovanų gausite ir „Samsung Galaxy
A12 5G“ telefoną. Įrenginiams taikomas vienkartinis 5,25 Eur laikmenos
mokestis.
Jei ieškote telefono savo vaikui, apsvarstykite „Samsung Galaxy A03“
(32 GB). Šis išmanusis su 24 mėn.
sutartimi ir 21 Eur pradine įmoka
kainuos vos 4,92 Eur/mėn. Išmaniajam taikomas vienkartinis 5,25 Eur
laikmenos mokestis. Ekonomiško
varianto ieškantiems verta pagalvoti
ir apie lietuviškąjį „Fonos M1“ (64
GB), kurį su 24 mėn. sutartimi ir 1
Eur pradine įmoka įsigyti galite už
7,83 Eur/mėn. Išmaniajam taikomas
vienkartinis 5,25 Eur laikmenos mokestis.
Su „Tele2“ numeris vienas Kalėdos
laukia ir „Apple“ ﬂagmanų entuziastų. Įsigyjant naująjį „iPhone13“
(128 GB) modelį su 24 mėn. sutartimi ir bet kuriuo pokalbių planu,
skelbiamu www.tele2.lt, bei pradine
267 Eur įmoka, įrenginys kainuos
25,91 Eur/mėn.

Geros naujienos ir mėgstantiems
kurti profesionalias nuotraukas bei
vaizdo klipus – „iPhone13 Pro Max“
(128 GB) su 24 mėn. sutartimi ir bet
kuriuo pokalbių planu, skelbiamu
www.tele2.lt, bei pradine 640 Eur
įmoka – 26,62 Eur/mėn.

Internetas – metus
laiko nemokamai ir
patrauklūs įrangos
pasiūlymai
Puiki naujiena tiems, kurių artimieji gyvena kitame Lietuvos mieste, kitoje šalyje ir tiems, kurie tiesiog
mėgsta naršyti internete. „Laisvo interneto“ 200 GB planas visus metus
kainuos 0 Eur! Pasiūlymas galioja su
24 mėn. sutartimi, o antrus metus
planas kainuos 15,90 Eur/mėn.
Svarstote savo išmaniųjų įrenginių
ansamblį namuose praturtinti planšete? Šiuo metu „Lenovo IdeaTab
M10 Plus (2nd Gen) SIM (32 GB)“
kartu su „Laisvo interneto“ planu
– nuo 8,93 Eur/mėn. Pasiūlymas
galioja užsakant „Laisvo interneto“
planą nuo 50 GB ir 24 mėn. paslaugų
teikimo sutartį bei sudarant 36 arba
24 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartį. Modemo kaina prasideda nuo 2,5
Eur ir į pasiūlymą nėra įskaičiuota.
Su „Laisvu internetu“ pigiau kainuos ir televizoriai. Operatorius
siūlo rinktis iš trijų skirtingos įstri-

žainės modelių. Pavyzdžiui, 32 colių
(81 cm) „Xiaomi Mi Smart TV P1“
su pradine 1 Eur įmoka kainuos vos
6 Eur/mėn. Pasiūlymas galioja su
bet kuriuo operatoriaus svetainėje
siūlomu „Laisvo interneto“ planu ir
pasirašant 24 mėn. paslaugų teikimo
sutartį bei 36 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartį.

Naujamečiams
pažadamas vykdyti–
išmanūs aksesuarai
Kalėdinės dovanos gali ir džiuginti,
ir padėti artimiesiems siekti užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, Naujųjų
metų pažadus sportuoti, gyventi
aktyviau ar tiesiog daugiau keliauti
įgyvendinti padės išmanūs aksesuarai – laikrodžiai.
„Samsung Galaxy Watch4“ išmaniųjų laikrodžių su eSIM technologija pradinė įmoka yra vos 1 Eur, o
mėnesio įmoka prasideda nuo 6,61
Eur/mėn. Laikrodžių kaina galioja su
„eSIM“ paslaugų planu, pasirašant
24 mėn. paslaugų teikimo sutartį
ir 36 mėn. išsimokėjimo už įrangą
terminu. Perkantiems dabar, planas
laikrodžiui 3 mėn. nieko nekainuos,
o praėjus laikotarpiui plano kaina
bus 4,90 Eur/mėn. Įsigijus išmanųjį
laikrodį dovanų gausite „Samsung
Duo Pad“ belaidį įkroviklį. Laikrodžiui taikomas vienkartinis 5,25 Eur
laikmenos mokestis.
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Eglutė, kuri naktį žaliuoja, o dieną ruda Pareiškimas dėl
Violeta POTIEJŪNIENĖ. Šeštadienį sutemus su vyru ir
abiem vaikais atėjome į Kalėdų eglutės įžiebimo šventę
J. Basanavičiaus aikštėje. Gražu, iliuminacijos, prekyba,
galop įspūdingi fejerverkai.
Vaikai po patirtų įspūdžių ilgai neužmigo, o atsikėlę
pareikalavo vėl eiti į aikštę, nes šeštadienį ten darytos
nuotraukos pasirodė nevykusios.

Netoli eglutės mūsų mažasis – jam ketveri – ir sako:
„Žiūrėkite, eglė per naktį nudžiuvo.“
Mes su vyru susižvalgome ir, lyg susitarę, vienu balsu
klausiame: „Kodėl tau taip atrodo?“
„Ji visa ruda - ar nematote? Mama sode vasarą tokią
išrovė ir išmetė, sakė, kad liga užpuolė, todėl eglė nebežaliuos“, - primena keturmetis.
Vyresnėlis penktokas, kurio geriausias draugas kompiuteris, jau žiojasi aiškinti, kas čia per reikalas, bet,
pamatęs mano veido išraišką („patylėk“), atsigręžia į
tėtį. Jis pateikia savo versiją: „Čia kitokia eglė – dieną
ji ruda, o naktį žaliuoja.“
„Taip, yra tokių eglių“, - nutęsia vyresnysis. Jo žodžiai
galutinai patenkina keturmečio smalsumą ir visa šeimyna imamės daryti „asmenukę“ parudavusios (kai
kam – auksaskarės) eglės fone.

Keturis vaikus užauginusi mantingietė:
sunkiausiomis akimirkomis labiausiai
padėjo pozityvumas ir darbas
daug. Tik reikia mokėti šnekėtis. Aš
visąlaik sakau: nebūsiu ten, kur ne
mano. Niekada nebijojau pasakyti, jei
man kas netiko ir nepatiko. Žinoma,
labiausiai esu dėkinga vadovams. Jų
supratingumas, žmogiškumas, atsisukimas į žmogų padėjo nenuleisti
rankų ir neišeiti iš darbo, kai būdavo
sunkiausia. Jie ir patardavo, ir padėdavo, ir laisvų dienų duodavo. Jų
dėka pavyko išlaviruoti, sėkmingai
užauginti vaikus bei turėti mėgstamą darbą“.

Asta Žemaitienė apie darbą „Mantingoje“: galimybių turime tikrai daug!
Asta ŽEMAITIENĖ bendrovėje
„Mantinga“ dirba nuo 2012 m. Keturis vaikus viena auginanti moteris
per gyvenimą susidūrė su daug iššūkių, tačiau, pasak jos, sunkiausias
gyvenimo akimirkas išgyventi padėjo artimieji bei mėgiamas darbas.
Prieš ateidama dirbti į „Mantingą“
Asta dirbo kitoje darbovietėje. Tačiau
į ją sugrįžusi po dekreto atostogų,
pasijuto nebereikalinga – netrukus
po grįžimo į darbą susirgus vaikui,
po kelių savaičių biuletenio grįžti nebebuvo kur. Asta nusprendė: paskirs
visą savo laiką keturių vaikų auginimui. Tačiau laikui bėgant pajuto,
jog jai trūksta ir darbo, ir bendravimo
su kolegomis. Tuo pat metu sesuo
ją kalbino įsidarbinti „Mantingoje“.
„Sakiau, kad tikrai neisiu į „Mantingą“. Buvau prisiklausiusi stereotipų.
Ir dabar jų yra gajų. Sakiau padirbsiu
kelias savaites. O dirbu devynerius
metus ir labai tuo džiaugiuosi“, – sako
mantingietė. Tuomet prasidėjo savęs
paieškos įmonėje: „2 savaites dirbau
formuotoja. Norėjosi daugiau, tad
pasakiau, kad noriu kitos pozicijos.
Perėjau į padažų gaminimo cechą.
Ten dirbau trejus metus. Tik darbas

buvo ir naktinis. Kadangi viena auginau keturis vaikus, nebegalėjau
dirbti naktimis. Pasakiau vadovams
ir mane perkėlė į dieninę pamainą.
Tuomet pradėjau dirbti gamybos
operatore. O galiausiai tapau atsakinga už visą pamainą – apie 60
žmonių. Bet aš bijau žmonių. Koks
aš meistras, jei bijau kažką pasakyti
griežčiau“, – juokiasi Asta. Tad iš šios
pozicijos ji perėjo į komandos lyderės
vietą, kur dirba daugiau nei metus.
Dabar ji prižiūri nebe visą pamainą,
o 11 žmonių komandą. Šia pozicija
moteris itin patenkinta. Pasak jos, ji
daug visko gyvenime patyrė, išbandė
ir išmoko. Tad dabar nori mėgautis
kiek ramesniu darbu.
„Su komanda labai artimai bendraujame, kartu leidžiame laisvalaikį.
Pažįstame vieni kitus daugelį metų,
tad ir saugumo jausmas tarp kolegų
yra. Jeigu kuris kolega liūdnas, mes
visi palaikome. Jei linksminamės, tai
kartu“, – sako mantingietė.
Ji teigia, kad darbą „Mantingoje“ tikrai galėtų rekomenduoti draugams
ir artimiesiems: „Nieko lengvo nebūna, bet čia kiekvienas gali atrasti
darbą sau. Galimybių turime tikrai

Pokalbio pabaigoje Asta atsiminė
pokalbį su tuomet dar potencialia kolege: „Viena mergina, kuri ir šiandien
pas mus dirba, manęs paklausė: kaip
tas darbas „Mantingoje“? Aš atsakiau
paprastai: kaip tu, taip su tavimi. Viskas priklauso nuo mūsų: jei praeidami padėsime kolegai, tarsime gražų
žodį, gražų žodį gausime ir atgal“.
Norintiems prisijungti prie „Mantingos“, šiuo metu įmonė siūlo fasuotojo, formuotojo, elektrošaltkalvio,
operatoriaus bei kitas atviras pozicijas gamyboje. Ieškomi ir administracijos darbuotojai į produktų grupės
vadybininko, realizacijos skyriaus
vadybininko bei logistikos vadybininko pozicijas. Dėl spartaus augimo
nuolat atsiranda ir kitų laisvų darbo
vietų – jas pasitikrinti galite internete, adresu https://www.mantinga.
lt/lt/karjera.

Nori prisijungti prie
„Mantingos“ darbuotojų
šeimos?
Susisiek su mumis!
Telefonu: 8-343-97799
el. paštu:
personalas@mantinga.lt

800 milijonų eurų
fondo panaudojimo

Gediminas AKELAITIS,
gydytojas
ortopedas-traumatologas,
Krikščionių sąjungos
Marijampolės
regiono skyriaus pirmininkas
Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą
bei paslaugas susirgus. Įstatymas
nustato piliečiams nemokamos
medicinos pagalbos valstybinėse
gydymo įstaigose teikimo tvarką.
(LR Konstitucijos 53 straipsnis.)
Nuo 1996 metų metodiškai
reformuojama, griaunama ir naikinama valstybinė sveikatos apsaugos struktūra. Paskelbtas 800
milijonų eurų fondas bus išleistas
galutinai sunaikinti likusią valstybinės medicinos įstaigų veiklą
ir privatizuoti sistemą.
Pagrindinis tikslas- koncentruoti
medicinines paslaugas Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje, regionams,
visoms Lietuvos savivaldybėms
paliekant tik simbolines ligonines
be skubios būtinosios pagalbos
skyrių ir specialistų.
800 milijonų eurų ruošiamasi
panaudoti ne regioninių daugiaproﬁlinių ligoninių materialinei
bazei stiprinti, diagnostinei įrangai įsigyti, naujausiems gydymo
metodams įdiegti, specialistams,
viduriniajam ir jaunesniajam
medicinos personalui ruošti, o
atvirkščiai-visam tam naikinti.
Dabartinė konservatorių-liberalų
valdžia, tyliai pritariant ir „laimi-

nant“ kitoms partinėms jėgoms,
esančioms Seime, tęsia ankstesnės
Vyriausybės nespėtus atlikti naikinimo darbus. Tie patys Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM),
Valstybinės ligonių kasos (VLK)
biurokratai, dabartinis ministras
bei jo komanda dalina pažadus, o
dalis nekompetentingų savivaldybių tarybų bei savivaldybių merų
pasirašo su ministerija sutartis dėl
gydymo įstaigų dvigubo pavaldumo. Kokia iš to nauda? Ogi jokios:
pinigus pasiskirstys didieji centrai, o atsakomybė už regioninių
gydymo įstaigų rezultatus teks jų
steigėjams - vietinėms taryboms.
800 milijonų eurų numatyta
ne žmogiškiesiems ištekliams,
specialistams ruošti, o pakeisti
juos iš trečiųjų šalių pritrauktais
medikais, pasirengusiais dirbti
už mažus atlygimus, tuo pačiu
atstumiant savus Piliečius, verčiant juos emigruoti.
Ne kas kita, o patyčių politikos
atspindys yra teiginiai apie Greitosios medicinos pagalbos (GMP)
stiprinimą ir pacientų pervežimus
į centrus, nes nepasakoma, kad
GMP veža tik į vieną pusę, o iš
ligoninių skubios pagalbos skyrių
apie 80-90 procentų pacientų išleidžiami ambulatoriniam gydymui
jų gyvenamoje vietoje prižiūrint
šeimos gydytojams.
Kategoriškai reikalauju, kad 800
milijonų eurų panaudojimo planai būtų viešai paskelbti, aptarti,
apsvarstyti ir išdiskutuoti su visa
medikų bendruomene, pacientų
organizacijomis,visuomenės suinteresuotomis grupėmis.
Seimo Sveikatos reikalų komitetas, SAM, VLK ir Vyriausybės
vadovų bei atstovų pasakymai, kad
„nepaimsim 800 milijonų eurų,
jeigu nevykdysim reformos“, tik
patvirtina ir parodo, kad pinigai
bus pasidalinti, o regionai liks
be visą parą sveikatos paslaugas
teikiančių gydymo įstaigų ir specialistų.

Duris atvėrė nauja „Akimirka sau“ parduotuvė!

Kalėdų dovanos norintiems išskirtinių namų –
interjero detalių, tekstilės ir namų kvapų.

Laukiame Jūsų!

Jaunimo g. 12, Marijampolė. Darbo laikas: I-V nuo 11 val. iki 17 val., VI - nuo 11 val. iki 14 val.
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Nei eurai, nei japonas Lauks, kol ruda pamėlynuos?
Kęstutis SKERYS. Lietuvos A
lygos (aukščiausiosios) pirmenybių sidabro medalius
pelnė Marijampolės „Sūduva“,
antrus metus iš eilės „auksą“
perleidusi Vilniaus „Žalgiriui“.
Nepadėjo nei 100 000 eurų,
kuriuos, „Sūduvos“ klubo prezidento Vidmanto Murausko
paprašyta, čempionato ﬁnišo
tiesiojoje papildomai skyrė savivaldybės taryba, nei žinomo
futbolo veterano iš Japonijos
įdarbinimas.
Šiose pirmenybėse „Sūduva“
išsiskyrė legionierių gausa – jų
registruota 17 (Vilniaus „Žalgiris – 14, „Panevėžys“ - 13) ir
tuo, jog net 20 kartų rungtynes
pradėjo vos su vienu ar dviem
Lietuvos futbolininkais („Žalgiris“ - 9 kartus).
Šalies futbolo vadovai nusprendė, kad 2022 metais trys
lietuviai kiekvienos komandos
rungtynėse taps privalomu mi-

nimumu. Vargu, ar „Sūduvą“ jie
papildys iš pamainą turinčios
rengti dublerių ekipos „Sūduva-2“. Ji šiemet iš I lygos iškrito
į antrąją. Žemiau nėra kur.
Tikėtina, kad ateinančių metų
biudžetą V. Murauskas ir Ko
parengs atsakingiau, ir metų
pabaigoje nerašys merui bei savivaldybės tarybai prašymų paremti Marijampolės garsinimą.
Savo ruožtu, tarybos nariams,
be jokio murmėjimo patenkinusiems ﬁnansinį „Sūduvos“
prezidento pageidavimą, vertėtų pasidomėti Vilniaus patirtimi. Ten net šalies čempiono titulą rekordinį 9-ąjį kartą
laimėjusiam „Žalgiriui“ ﬁnansavimas skiriamas ne lydekai
paprašius ir/ar klubo vadovui
panorėjus. „Vyko konkursas,
mus įvertino vertintojai...“, - interviu portalui 15min.lt aiškino
sostinės komandos direktorė
Vilma Venslovaitienė.

Jurgis MAČYS. Šaulių gatvėje atnaujinta nuoroda (žr. nuotrauką). Ji pakeitė senąją, pagamintą iš atitarnavusio kelio
ženklo – apie tai ne kartą rašė „Miesto laikraštis“. Ši nuoroda
buvo sugadinta remontuojant gatvę. Susidaro įspūdis, kad
senųjų žydų kapinių vietas žyminčios nuorodos iš atliekų (dar
viena Šaulių g. ir dvi Vilkaviškio g.) bus pakeistos naujomis
tik tada, kai jas kas nors sulaužytos arba iš po rudų dažų
sluoksnio galutinai prasimuš mėlyna - buvę kelio ženklai.

Kitos nuorodos (vienos fragmentas nuotraukoje kairėje) eižėja
J. Mačio nuotraukos

Sporto centro informacija. Elektrėnuose jaunimo iki 23 metų
šalies dziudo čempionato
sidabro medalį svorio kategorijoje iki 100 kilogramų iškovojo
Arnas Luščikas (trenerė Irma
Gasperavičienė).
Kaune Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunių (mokinių) pirmenybių ir šalies
studentų čempionato nugalėtojais tapo Emilis Neverauskas
ir Minijus Leonavičius, trečiąją
vietą užėmė Erikas Jokymas
(visi tarp moksleivių).
Studentų čempionu tapo Vilius Savickas. Imtynininkus
treniruoja Karolis Čiupkevičius.

Tik „Butų ūkis“ pasakys...
Vytautas ŽEMAITIS. Matyt, Kauno statybų bendrovė „Verslo“,
renovuojanti šį Draugystės gatvės namą, nusprendė nukelti
pabaiguves iš spalio – taip buvo įsipareigojusi – į gruodį. Kad
įteiktų gyventojams kalėdinę dovaną. Arba naujametinę, jei
kartais Kalėdas iš statybininkų pavogtų Grinčas ar koks kitas netikęs švenčių organizatorius. Pavyzdžiui, daugiabučio
atnaujinimą užsakiusi UAB „Marijampolės butų ūkis“, kuri
neišsireikalavo, kad kauniečiai laikytųsi graﬁko.
Gyventojai nešąla, bent jau įsikūrę jau apšiltintose patalpose.
Jie gailisi šaltyje dirbančių statybininkų ir domisi, ar vėlavimas
palengvins mokėjimo už renovaciją naštą – juk ja turėtų dalintis
darbus atlikti vėluojanti įmonė?

Sportas
Jonas KULAKAUSKAS. Einu gatve užvertęs galvą ir sankryžoje
įrengtame ekrane matau „Dviračio žinių“ herojus ūkininkus suvalkiečius. Ir ką gi jie, galvoju, čia
daro – stabteliu minutėlei – ogi
siūlo prenumeruoti „Suvalkietį“.
Tokie žmonės žino, ką sako,
todėl suku į „Maxima“, kurioje
paštas. Kaip pensininkas sumoku
beveik 60 eurų ir pasiimu kvitą
liudijantį, kad „Suvalkietį“ gausiu visus metus, o gal ir dovanų
priedo – jeigu mano kvitas lai-

mės loterijoje. Gal, sakau dovana kompensuos prenumeratos
išlaidas, nes 60 eurų pensininkui
nemažas pinigas.
Kaimynas sukvailina – kam išleidau tiek eurų, kai nemokamai
į pašto dėžutę gaunu „Miesto laikraštį“. „Ale kad man įdomios ir
kaimo naujienos, o jei laimėsiu
loterijoje pietus restorane, tai tave
pasikviesiu“, - atremdamas priekaištą pamaloninu pašnekovą.
Tada jis prisimena internete
skaitęs, kad spaustuvės žada

branginti popierių, o paštas už
laikraščių išnešiojimą numatęs
lupti devynis kailius.
„Reikia padėti redakcijai, kad
jau „Dviračio žinios“ prašo. Užsisakysiu „Suvalkietį“, nors nesu
nei ūkininkas, nei suvalkietis, apsisprendžia kaimynas, o tada
priduria. - Duočiau „biškį“ eurukų
ir „Miesto laikraščiui“, kad į visas
miesto pašto dėžutes mėtytų, nes
mano giminaitis negauna. Bet
kad neima - dykai dalina, matyt,
neturi kur dėti pinigų.“

V. Žemaičio nuotraukos

„Suvalkietis“, kaimas, restoranas
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PARDUODA

REIKALINGA
Raseinių rajone reikalingi darbuotojai:
gyvulių ūkyje, mėsos ceche, kaulintojai,
skerdikai moterys ir vyrai. Atlyginimas
nuo 700 eu. Apgyvendiname, maitiname.
Tel. 8-672 50316.

Parduodu naujus klausos aparatus (50
eur) ir žvejybos tinklą (40 eur). Tel. 8-678
66028.
2 k. butą Marijampolėje, Kauno g. 88A (3
a., 47,76 kv.m, yra rūsys - 6,78 kv.m). Tel.
+370 652 42250.

Kviečiame jungtis prie
mūsų sparčiai
augančios komandos:

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 8-676 41155.

SIUVĖJAS (-US) (baldinių
apmušalų iš odos ir gobeleno
siuvimas).
BALDŲ PRAMONĖS DARBININKUS (-ES) (porolono
klijavimas,baldų apmušimas, pakavimas, surinkimas).
PAGALBINIUS SANDĖLIO
DARBUOTOJUS (produkcijos
surinkimas, žaliavų pakrovimas ir
iškrovimas).
Atlyginimas priklauso nuo turimos
darbo patirties, darbo rezultatų,
mokami papildomi priedai.
Nemokančius apmokome darbo
vietoje.
Darbas nuo 8.00 iki 16.30 val.
Iš kitų miestų darbuotojus vežame įmonės transportu (derinama
pokalbio metu).
UAB „FurnMaster“
Tel. 8-603 98579.
El.p vapau@furnmaster.lt

Superkame visų markių automobilius. Gali
būti nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8-675 80030.
Pirkčiau garažą arba panašias patalpas Marijampolėje arba netoli jos. Tel. 8-690 40264.

.

Be tarpininkų pirkčiau butą Marijampolės mieste. Pirkčiau be paskolos. Tel.
8-698-08886.

.
.
.

Superkame auksą, sidabrą, gintarą, gintarinius karolius, medalius, ženkliukus,
laikrodžius, monetas ir kitą įvairų antikvariatą. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8-670
59488, 8-626 68561.
Perku vienkiemį miške arba prie vandens
su daugiau žemės. Tel. 8-611 01110.

ĮRANKIŲ
NUOMA

NUOMA

Nuo 5 iki 10 parų -15%
Nuo 11 ir daugiau parų – 30%

Nuomojantis įrankius 5 paras ir ilgiau,
sekmadienio mokestis neskaičiuojamas
8 650 32 667
Stoties g. 47, Marijampolė

IEŠKOMI

taksi vairuotojai (-os)
vairuoti lengvajį automobilį
Marijampolės mieste.
1424 Platformoje.
. Darbas pagal individualią
veiklą, slenkančiu graﬁku.
. Vairuotojo pažymėjimas B kategorijos (nuo 2 metų stažas).
Dėl išsamesnės informacijos
skambinkite tel. +370 602 96095,
kiekvieną dieną,
įskaitant ir savaitgalius.

Baldų gamybos įmonė prie
Kauno (LEZ teritorijoje)
IEŠKO įvairių sričių
gamybos darbuotojų:
CNC operatorių, stalių-surinkėjų, medienos šlifuotojų, suvirintojų, metalo poliruotojų,
šaltkalvių, frezuotojų, dažytojų,
elektrinio krautuvo vairuotojų,
valytojų, pagalbinių darbuotojų.
Pasirūpiname darbuotojų
atvežimu į darbą ir atgal.
Skambinkite tel.:
+370 655 51537
arba +370 655 44295.

lienę adresu Vytauto g.34A, Marijampolė, el. paštu
inga@metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.
Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., Parko g. 15, naudotojus, kad UAB „Metrum
Lt“ matininkė Inga Sarpalienė (kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-12-20 d. 15:00
val. vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės
m., Parko g. 17, ribų ženklinimo darbus. Prireikus
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Metrum Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu
Vytauto g.34A, Marijampolė, el. paštu inga@
metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.
Informuojame žemės sklypų esančių Marijampolės m., R. Juknevičiaus g. 3 ir R. Juknevičiaus g.
1 ir Kauno g. 73, naudotojus, kad UAB „Metrum
Lt“ matininkė Inga Sarpalienė,(kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-12-20 d. 09:00
val. vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės
m., Kauno g. 75, ribų ženklinimo darbus. Prireikus
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Metrum Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu
Vytauto g.34A, Marijampolė, el. paštu inga@
metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.
Informuojame žemės sklypų esančių Marijampolės m., Kauno g. 75 ir K. Būgos g. 4, naudotojus, kad UAB „Metrum Lt“ matininkė Inga
Sarpalienė,(kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2MM-652) 2021-12-20 d. 09:00 val. vykdys žemės
sklypo, esančio Marijampolės m., Kauno g. 73,
ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės
informacijos, prašome kreiptis į UAB „Metrum Lt“
matininkę Ingą Sarpalienę adresu Vytauto g.34A,

Kauno klinikų kraujagyslių

chirurgas
Antanas JAKUTIS

gruodžio 22 d.
Gyd. Purtokų klinikoje,
Kauno g. 76,
KONSULTUOS IR ECHOSKOPUOS
pacientus, sergančius
kraujagyslių (kojų, rankų, pilvo)
ligomis.
Tel. 8-672 44488.

GERIAU GIRDĖKIME!
Klausos aparatų lyderio „Phonak“
šveicariški aparatai nuo 200-2 000 €.
Klausos protezavimo specialistas
gruodžio 20 d. (pirmadienį) parinks
klausos aparatą.
Su LOR gydytojo siuntimu, už klausos
aparatą mokėkite nuo 85 € mažiau.
Galima užsisakyti individualų ausies įdėklą. Prekiaujame elementais, plovimo
ir džiovinimo tabletėmis, standartiniais
ausų įdėklais.Atliekame smulkų remontą.
Registruotis tel. 8-620 97877.
„Optika“ Laisvės g. 14-1, Marijampolė
(prie LUMINOR banko).

Marijampolė, el. paštu inga@metrumlt.eu arba
telefonu 8-657-75706.

DĖMESIO
Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., Uosupio g. 10 ir J. AmbrazevičiausBrazaičio g. 13 naudotojus, kad UAB „Metrum
Lt“ matininkė Inga Sarpalienė (kvaliﬁkacijos
pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-12-21 d.
11:00 val. vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės m., J. Ambrazevičiaus-Brazaičio
g. 15, ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Metrum Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu
Vytauto g.34A, Marijampolė, el. paštu inga@
metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.
Informuojame žemės sklypų esančių Marijampolės m., Uosupio g. 7 ir Uosupio g. 3 ir Uosupio
g. 7X naudotojus, kad UAB „Metrum Lt“ matininkė Inga Sarpalienė (kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-12-21 d. 10:00 val.
vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės m.,
Uosupio g. 5, ribų ženklinimo darbus. Prireikus
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Metrum Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu
Vytauto g.34A, Marijampolė, el. paštu inga@
metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.
Informuojame žemės sklypų esančių Marijampolės m., Uosupio g. 10 ir Uosupio g. 12
naudotojus, kad UAB „Metrum Lt“ matininkė
Inga Sarpalienė,(kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-652) 2021-12-21 d. 09:00 val. vykdys
žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Uosupio g. 14, ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Metrum Lt“ matininkę Ingą Sarpalienę adresu
Vytauto g.34A, Marijampolė, el. paštu inga@
metrumlt.eu arba telefonu 8-657-75706.
Informuojame žemės sklypo esančio Marijampolės m., Jaunimo g. 18, naudotojus, kad UAB
„Metrum Lt“ matininkė Inga Sarpalienė (kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-652) 2021-12-20
d. 14:00 val. vykdys žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Jaunimo g. 22, ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome
kreiptis į UAB „Metrum Lt“ matininkę Ingą Sarpa-

STATYBOS RITMAS

REIKALINGI

PLATAUS PROFILIO
STATYBININKAI

Atlyginimas 1 100 eurų neatskaičius mokesčių

Kreiptis:
Gamyklų g. 3,
Marijampolė
tel. 8 652 50618;
8 343 71450.

7

2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, Nr. 25 (1774) / ML

Sudarė Danutė Šulcaitė

Kryžiažodis

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
(P. Butlerienės g. 3, Marijampolė)
Gruodžio 17 d. 9.00–12.15 val.
Kviečiame į nemokamą praktinį-informacinį seminarą „Erdvinių duomenų taikymas žemės ūkio veikloje“, skirtą ūkininkams,
jų partneriams, ūkio darbuotojams, kitiems ﬁziniams ar juridiniams
asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Seminaro metu dėstytojai
pademonstruos kaip galima valdyti savo ūkį naudojantis inovatyviais
fotogrametriniais metodais.
Seminarą vykdys Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos dėstytojai.
Seminaras vykdomas pagal projektą „Fotogrametrinių inovacijų demonstravimas, siekiant taikyti aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje“,
Nr. 14PA-KK-19-1-08710-PR001.
Į seminarą registruojama telefonais: (8-610)25047, (8-685)84542
arba el.paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt, s.cernuliene@kmaik.lm.lt

PARDUODA

. Likusius nuo gamybos įvairius metalus dar tinkamus
naudoti gamyboje.

. Naudotus metalo apdirbimo įrengimus, stakles ir įrankius.
1

NUOMOJA

. Patalpas biurui, gamybai, sandėliavimiui ar kitai veiklai
Marijampolėje, Gamyklų g.

. Patalpas Marijampolės centre, senamiestyje komercinei
ar kitai veiklai Gedimino g. 1, Marijampolė.
Daugiau informacijos www.turtas.alga.lt
arba telefonu 8 (686) 08077.

2

3

4

5

Kryžiažodžio atsakymus SIŲSKITE
trumposiomis SMS žinutėmis
SMS žinutėje rašykite atsakymą ir vardą, pavardę.
Atsakymus siųskite iki gruodžio 17 d. 12 val. Laimėtojas bus paskelbtas kitame laikraščio numeryje

6

7

8

8-605
99998

Kryžiažodžio (Nr. 24) atsakymas: INERCIJA

Vertikaliai: Tuto. Ruso. Rada. Keris. Avinas. Košė. Pedagogė. Apis. Jaus. Passat. Argi.
Alksnis. ISO. Išark. Opa. Paradoksas.
Horizontaliai: Penkta. Kurapka. Tave. Jodidas. Anapa. Agitacija. SOS. Juk. Kvapo.
Sekėjas. Oro. Arnikos. Išaugis. Pa. Musė. Sisonas.
Knygą „TAS“ laimėjo ANTANAS ŠMITAS.

.

KASAME KŪDRAS
ILGASTRĖLIU EKSKAVATORIUMI
Tel. (8-343) 70482

Prizą atsiimti redakcijoje, Kauno g. 15 (II a ., 6 kab.)., prieš tai susitarus tel. 8-605 99998.

NEMOKAMĄ „Miesto laikraštį“ (ISSN 1822-5667) leidžia UAB „Regionas“ (įmonės kodas 122210251,
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miesto.lt. Vyriausiasis redaktorius Vytautas Žemaitis, el.p. zemaitis@miesto.lt, reklamos vadovė Inesa
Kazlauskienė, tel. 8-605 99998, el.p. reklama@miesto.lt, vyriausioji dizainerė Kristina Budrienė. Šio
numerio tiražas 8 020 egz. Spausdina spaustuvė Ignatkose (Balstogė, Lenkija). Užsakomųjų straipsnių
pavadinimai - pasvirusiu šriﬅu. Už reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį atsako užsakovas.
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Nekaltai pradėtoji yra mūsų visų Motina
Giedrius BAKŪNAS, Bazilikos Marijampolėje
klebonas. „Marija, Marija, skaisčiausia le-

Miestelis

lija, Tu švieti aukštai ant dangaus. Palengvink vergiją, pagelbėk žmoniją, išgelbėk
nuo priešo baisaus“. Šios giesmės žodžiai
dar skamba Lietuvos ir pasaulio lietuvių
bendruomenių bažnyčiose.
„Marija, Marija, skaisčiausia lelija...“ Nekaltai pradėtoji yra mūsų visų Motina.
Šios giesmės žodžius atmintinai moka
daugelis ir jai giedoti nereikalingi bažnyčiose vaizdo projektoriai ar atspausdintų
giesmynų tekstai. Šios giesmės žodžiai
įrašyti daugelio mūsų atmintyje ir liejasi patys, vos nuskambėjus pirmiems
vargonų akordams. Kaip ne keista, mūsų
bažnyčiose, kurios daugelį kartų pasilieka
tylios, šiai giesmei intonuoja mažiau ar
daugiau, tyliau ar garsiau pritaria visi
tikintieji. Kartais pasitaiko išgirsti ją suskambant taip vieningai ir galingai, kad
dangiškų jausmų perpildyta tikinti širdis
iš tiesų „pakyla“ link to dangaus, į kurį
kviečia Aba, mylintis Tėvas.
Jis visada stangėsi daryti viską, ką gali
ir net atidavė savo mylimąjį Sūnų Jėzų
į nuodėmingo žmogaus rankas, kad Jis
dar kartą jam papasakotų, primintų apie
Tėvą ir dangų. Tad girdint tikinčiuosius
mūsų bažnyčiose giedant „Marija, Marija, skaisčiausia lelija, Tu švieti aukštai
ant dangaus...“ daugelio širdis suvirpa
iki ašarų.
Tą dangišką virpėjimą galima tapatinti
su jaudinančiais išgyvenimais, apie kuriuos rašė palaimintasis Jurgis Matulaitis,
pats išgyvendamas artumą Nekaltai Pradėtajai Mergelei Marijai – jai skirdavo po
truputį audžiamas maldas. Savo dienoraštyje jis rašė: „Seniau sunkiai man ta malda
ėjosi. Dabar gi kaip saldu prie Jos kojų
pripuolus melstis ir maldoje skendėti. Siela tarsi alpsta saldžių saldžiausių jausmų
pagauta, o kūną stebėtini, nepermanomi,
neišreiškiami šiurpuliai perėmę laiko.“
Panašūs šiurpuliai paliečia širdį, kai
visa bažnyčia vieningai intonuoja giesmę „Marija, Marija“, kurios žodžiai gimė
Lietuvai ir lietuviams, gyvenantiems ne
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Šios poeto
Jono Mačiulio – Maironio eilės pirmą kartą publikuotos1895 m., rinkinyje „Pavasario balsai“. Melodijos, keliančios balsus
į aukštumas, natas ant penklinės išdėstė
kompozitorius Česlovas Sasnauskas.
Dievo išsaugotą Nekaltai Pradėtosios
Mergelės Marijos nepaliestumo slėpinį
Bažnyčia mini gruodžio aštuntąją dieną.
Tėvas nuo pat pradžios audė išganymo
planą, pasirinkdamas paprastą mergaitę Mariją, kad Šviesa galėtų nužengti iš
dangaus į žmogaus gyvenimą. Nekaltai

Pradėtoji - tai Dievo priglausta prie širdies mergaitė, kuri nuostabiu, žmogui
nesuprantamu būdu apsaugota nuo bet
kokios dėmės – nuodėmės. Ji laisva nuo
bet kokios sutepties, kad, laikui pribrendus, galėtų dovanoti pasauliui, žmonėms
šventą Emanuelį, tai yra Dievą, kuris yra
su mumis, Jėzų.
Tėvai marijonai, nuo seno pasirinkę
Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją savo
vienuolijos globėja, kasdien į Ją taip meldžiasi: „Dieve, švenčiausiosios Mergelės
Marijos Nekaltuoju Prasėdėjimu Tu parengei tinkamą būstą savo Sūnui. Kaip dėl
būsimos Tavo Sūnaus mirties nuopelnų
Ją apsaugojai nuo bet kokios dėmės, taip
ir mums, Jos užtariamiems, leisk ateiti
pas Tave tyromis širdimis.“
Taip paprasta ir taip slaptinga: Dievas
troško, kad Jo sūnus Jėzus atneštų žmogui
naują sandorą - atnaujintų susitarimą ir
duotų naują galimybę pažinti Save kaip
Tėvą Sūnuje. Tėvą, kuris myli, Tėvą, kuris
mylėdamas ieškojo būdo, kad Jėzus - Jo
mylimas Sūnus - nužengtų į pasaulį ne
su jėga ir galybe, ne su griausmu (o tai
lengvai galėjo padaryti), bet su meile. Ir
štai Jis atranda Mariją, kuri paties Dievo
Tėvo valia buvo apsaugota nuo nuodėmės
nuodų ir, kuri aiškiai nesuprasdama, kaip
viskas bus, pasitiki Dievo siųstu pasiuntiniu – Angelu.

„Dievo išsaugotą Nekaltai

Pradėtosios Mergelės Marijos
nepaliestumo slėpinį Bažnyčia
mini gruodžio aštuntąją dieną“
Marija taria jam: „Štai aš Viešpaties
tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“
(Lk 1, 26–38). Ji sutinka kad Jos, Nekaltosios, įsčiose, Šventosios Dvasios veikimu, galėtų formuotis tikras žmogus
ir tikras Dievas, trokštantis vėl atverti
žmogui dangaus karalystės vartus. Dievas kūrėjas sukūrė Marijos širdį nekaltą,
Jos gyvenimą apsaugojo nuo dėmės, kad
gimtų Tas, kuris yra tris kartus šventas.
Dievas savo malone užaugino Mariją
skaisčiausia lelija, kuri pagimdė pasauliui švenčiausią – Jėzų.
Kodėl Ji vadinama mūsų Tarpininke,
Užtarėja? Nes ši nekalta mergelė, nuo pat
pradžių atnešusi Tą, kuris rodo į dangų,
turi pašaukimą mokyti kiekvieną tikintįjį
būti nekaltu panašiai, kaip ji pati. Ji „...
tavo motina!“ (Jn 19, 25–27), kad galėtų
tave pamokyti savo gyvenimu gimdyti
Jėzų savo aplinkoje.

Adventinis mietelis - vieta, kur galima trumpam pabėgti nuo šventinio
skubėjimo, rūpesčių ir blizgučių bei pajusti ramią šv. Kalėdų laukimo nuotaiką. Esate ypatingai laukiami Lietuvos liaudies buities muziejuje
Rumšiškėse gruodžio 11, 12 ir 18, 19 d. 13–18 val.
Jus pasitiks nušviestas, atgijęs muziejaus miestelis, fone skambanti
adventinė muzika, o šiltuose ir jaukiuose muziejaus miestelio nameliuose – gausybė veiklų. Sušilti padės miestelio aikštėje degantys laužai bei
karšta arbata. Bus galimybė įsigyti įvairių smulkių, rankų darbo, vietinių
amatininkų pagamintų dirbinių, o muziejus savo ruožtu ruošia dovanėles
visiems adventinio miestelio lankytojams!

Marija, būdama Nekaltai Pradėtoji, nuo
bet kokios dėmės apsaugota, trokšta kas
dieną rodyti į Tą, kuris gali padaryti nuostabų darbą kiekvieno
mūsų gyvenime. Jis
gali apsaugoti žmogaus širdį nuo bet ko,
kas ją suteršia, padaro
netyrą. Ji gali parodyti kelią į taisymąsi. Ji
šiandien, šviesdama
iš dangaus, gali praskaidrinti gyvenimą
žmogaus, kuris dar
supamas tamsos.
Grumtis be malonės
žmogui neįmanoma,
o su malone - viskas
įmanoma. Jėzus mokė
apaštalus ir šiandien
moko mus, kad atsiskyrę nuo jo, kaip šakelės nuo vynmedžio,
mes negalime duoti
vaisių - gerų vaisių
savo gyvenimui ir
amžinybei.

Advento patiekalai
Vilma JUODKAZIENĖ, prekybos tinklo „Iki“
ekspertė. Advento laikotarpis yra puiki

proga patobulinti savo mitybos įpročius ir išmokti laikytis saiko: nepersivalgyti, bet ir nebadauti, ieškoti sveikesnių alternatyvų riebiam maistui.
Pasninkas – nėra dieta. Tačiau pasninko
metu dažniausiai atsisakoma mėsos
bei pienišku produktų, todėl pasninkas
– puiki proga paeksperimentuoti su
vegetariškos mitybos patiekalais. Be
to, šiuo laikotarpiu stengiamasi negerti
ir kavos, sakingai vartoti saldumynus
ar greitąjį maistą. Pasninkaujant puikus metas mitybą paįvairinti vaisiais,
daržovėmis, grūdais ir riešutais. Šiuose
maisto produktuose gausu skaidulų.

Burokėlių blynai
Reikia: 500 g virtų burokėlių; 100
g manų kruopų; 100 ml vandens; 2
kiaušinių; šlakelio alyvuogių aliejaus;
žiupsnelio maltų juodųjų pipirų; žiupsnelio druskos.
Gaminimas: manų kruopas užpilkite
vandeniu ir palaukite, kol išbrinks. Per
tą laiką burokine tarka sutarkuokite
virtus burokėlius, tuomet sumaišykite juos su išbrinkusiomis kruopomis,
įmuškite kiaušinius, pagardinkite druska bei pipirais ir viską gerai išmaišykite. Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių
aliejų ir su šaukštu formuokite norimo
dydžio blynelius. Kepkite, kol abi pusės
gardžiai apskrus. Jei reikia, kiekvieną
blynelį nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Valgykite vienus, su grietine
ar mėgstamu padažu.

Daržovių puota
Reikia: 200 g ryžių; 1 brokolio; 2 morkų; 2 raudonųjų paprikų; 1 svogūno; 3
salierų; 100 g pievagrybių; 100 g šviežių špinatų; 1 a. š. imbiero miltelių;
1 žaliosios citrinos sulčių; 2 v. š. sojų
padažo; šlakelio alyvuogių aliejaus;
žiupsnelio maltų juodųjų pipirų.
Gaminimas: ryžius išvirkite pagal
ant pakuotės nurodytas instrukcijas.
Brokolį, morką, paprikas, svogūną, salierą bei pievagrybius susmulkinkite,
keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų
ir paeiliui dėkite daržoves: pirmiausia 2 minutes pakepinkite svogūnus,
tuomet suberkite smulkintą morką ir
kepkite dar 3 minutes, galiausiai sudėkite visas likusias daržoves, suberkite
prieskonius ir viską gerai išmaišykite.
Kai ryžiai išvirs, juos taip pat suberkite
į keptuvę, pagardinkite patiekalą sojos
padažu, išmaišykite ir troškinkite dar
5–7 minutes.

Avokadų ir agurkų duetas
Reikia: 1 ilgavaisio agurko; 2 didelių avokadų; 50 g salotinių sultenių; 1
citrinos; 1 v. š. linų sėmenų; šlakelio
alyvuogių aliejaus; žiupsnelio maltų
juodųjų pipirų; žiupsnelio druskos.
Gaminimas: į dubenį suberkite nedideliais kubeliais supjaustytą agurką
bei avokadus, sudėkite sultenių lapus,
viską apšlakstykite citrinos sultimis bei
alyvuogių aliejumi, įberkite druskos,
pipirų, suberkite linų sėmenis ir gerai
išmaišykite. Šios salotos gali tapti puikiu garnyru arba lengvu užkandžiu.

