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19 val., Pavidaujo šeiminin-
kėms sunešus patiekalus iš bul-
vių ir juos surikiavus ant šven-
tinio stalo, šventė prasidėjo A. 
Vizbaros ir L. Zdanavičienės 
teatralizuotu renginio pasvei-
kinimu, programos pristatymu 
ir kvietimu smagiai ir aktyviai 
dalyvauti šventėje. Po tokio 
labai nuotaikingo pristatymo, 
žodį tarė Girdžių seniūnas D. 
Juodaitis. Jis pasidžiaugė, kad 
Pavidaujo kaimo bendruomenė 
ne tik įsikūrė, bet ir sėkmingai 
atlieka tas funkcijas, kurių ir 

„Bulvės“ šventė 
Pavidaujyje

Kaip ir į visus renginius, taip ir šeštadienį, lapkričio 6-ąją die-
ną, į buvusius Pavidaujo kaimo kultūros namus rinkosi gausus 
svečių ir vietos gyventojų būrys. Kadangi kaimo bendruomenė 
jau yra pagarsėjusi savo kugeliu, tai buvo nutarta šį rudeninį 
renginį susieti ne tik su šiuo gardžiu patiekalu, bet ir su bulve, 
kaip vienu pagrindinių lietuvių maisto produktu. Organizuojant 
šventę ir kuriant jos scenarijų sulaukėme labai didelės paramos 
iš Girdžių seniūno Dariaus Juodaičio ir Jurbarko kultūros cen-
tro Girdžių filialo darbuotojų Algimanto Vizbaros ir Loretos 
Zdavavičienės.

siekė burdami gyventojus į ben-
druomenę ir įteikė padėkos raštą 
už aktyvų dalyvavimą seniūnijos 
ir rajoniniuose renginiuose, 
savo kaimo vardo garsinimą, 
bendruomeniškumą. Kad ben-
druomenėje vyksta gyvenimas 
pastebėjo ir Girdžių kultūros 
namų darbuotojai, kurie sukūrė 
gausybę dažnučių ir, skambant 
linksmai muzikai, „apdainavo“ 
aktyvesnius kaimo gyventojus 
ir jų darbus.

Nukelta į 7 psl.

Šv. Kalėdos
Gruodžio 17 dieną rengiama Girdžių kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė. Mažuosius ir vėl džiugins Kalėdų senelio 
dovanos, visi kartu, prie laužų gėrėsimės eglutės grožiu.

Iki gruodžio 10 d. tėveliai kviečiami užsukti į seniūniją 
ir perduoti vaikučių norus. 

Šventės programą rasite skelbimų lentose.
Organizatoriai 

Šventos Cecilijos šventė

Lapkričio mėn. 22 – oji Bažny-
tiniame kalendoriuje – Šventosios 
Cecilijos – choristų ir vargoninin-
kų globėjos diena. Ta proga visose 
parapijose įprasta prisiminti ir 
pagerbti bažnyčios choristus ir 
vargonininkus, tiek keliaujančius 
drauge su kovojančia Bažnyčia, 
tiek užbaigusius žemiškąją ke-
lionę. Girdžių bažnyčioje 15 val. 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius mūsų parapijos 
choristus. Po šv. Mišių visi choris-

tai susirinko Parapijos namuose 
pasibuvimui prie stalo, kur iškart 
nuaidėjo lietuviškos dainos, ve-
dant akordeonui nepamainomos 
Onutės Patašienės rankose. Toliau 
sekė klebono virti barščiai ir var-
gonininkės keptas kugelis, choristų 
pasisakymai, šviesūs prisiminimai 
ir nuoširdūs palinkėjimai, vėl ir vėl 
skambėjo dainos, grojo muzika, 
galiausiai drąsiausieji berniukai 
pakvietė mergaites šokiui.

Kun. Saulius PavalKiS

Savo rankose laikote jau DEŠIMTĄ laikraščio 
numerį! Visi numeriai skirtingi savo tematika, lapų 
skaičiumi, informacijos pateikimu, bet visi jie yra šilti, 
nuoširdūs, kurti su meile.

Iš širdies dėkoju laikraščio kūrybinei grupei – se-
niūnui Dariui Juodaičiui, klebonui Sauliui Pavalkiui, 
bibliotekininkei Vilijai Stoškienei, Pavidaujo bendruo-
menės pirmininkui Arūnui Čepuliui, Vytautui Lekučiui, 
Algimantui Vizbarai. Ačiū už jūsų dovanojamą laiką, 
už mintis, už vykdomą veiklą. Jūsų visų entuziazmo 
dėka kiekvieno mėnesio pabaigoje brangūs Girdžių 
skaitytojai išvysta laikraštį. Kiekvienas laikraščio gi-
mimas kainuoja labai daug laiko, kurį skiriame savo 
laisvalaikio sąskaita. 

Kviečiu prisijungti visus neabejingus, kūrybingus 
žmones rašyti į laikraštį, siūlyti idėjas, pranešti nau-
jienas – laikraštis taps įdomesnis, įvairesnis. 

liudmila NOrKaitieNė – laikraščio redaktorė

Kūčių šv. Mišios  - 12.24 dieną  17 val.
Šv. Kalėdų  Bernelių šv. Mišios  - 12.25 dieną 8 val.  

Jubiliejinis numeris
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UAB “Dainiai” Gedžių kaime 
esančiose fermose (maždaug 
4-5 km. nuo Girdžių) pla-
nuoja atnaujinti ūkinę veiklą 
ir auginti kiaules. Girdžių 
seniūnijos žmonės pabūgo, 
jog išpuoselėtas miestelis gali 
tapti toks pat smirdintis kaip 
ir Jurbarkų seniūnijoje esantis 
Dainių kaimas, o ir visas Jur-
barko miestas. 

Girdžių kaimo bendruomenė 
parengė raštą kompetentingoms 
institucijoms: savivaldybės tary-
bai, administracijos direktoriui 
ir Aplinkos apsaugos agentūrai, 
prašydama sustabdyti planuoja-
mą ūkinės veiklos atnaujinimą 
Gedžių fermose dėl šių prie-
žasčių:

Planuojamos ūkinės veiklos 
ir poveikio aplinkai vertinimo 
programoje nėra numatyta, kad 
UAB „Dainiai“, planuojantys 
vykdyti veiklą Gedžių fermose, 
naudos pažangias ir „aplinkai 
draugiškas“ priemones, siekiant 
sumažinti oro taršą vietovėje. 
Fermos patalpas verslininkai 
planuoja vėdinti per šachtas 

Girdžiai kiaulių fermos kaimynystėje nenori!
virš stogo ištraukiamais venti-
liatoriais. Tai mūsų netenkina, 
nes moderniose fermose, kurių 
savininkai rūpinasi, kad dėl 
vykdomos veiklos diskomforto 
nepatirtų aplink gyvenantys as-
menys, būna įrengiami specialūs 
filtrai, arba naudojamos speci-
alios cheminės medžiagos, kad 
užterštumas būtų kuo mažesnis. 
UAB „Dainiai“ tokių priemonių 
imtis nežada ir planuoja naudo-
ti pasenusias (galimai kur kas 
pigesnes) technologijas, tokias 
pačias kaip ir jau veikiančiose 
Dainių fermose. Tauragės vi-
suomenės sveikatos centras yra 
atlikęs tyrimus, kurių metų buvo 
nustatinėjami į orą išmetami 
teršalai amoniakas ir sieros van-
denilis. (Tauragės visuomenės 
sveikatos centro 2010 m. spalio 
8 d. raštas Nr. SD-765 „Dėl UAB 
„Dainiai“ komplekso skleidžia-
mos taršos tyrimų“).

Susidarysiantį mėšlą ir srutas 
planuojama perduoti ūkinin-
kams, kurie jomis tręštų laukus. 
Įvykdyti visus aplinkosauginius 
reikalavimus, o svarbiausią iš 

jų – per 12 valandų patręštą 
žemę užarti, dažnai nėra įma-
noma. Už tokius pažeidimus 
aplinkosaugininkai jau yra skyrę 
administracinių nuobaudų ūki-
ninkams. Todėl prieštaraujame 
tokiai srutų ir mėšlo pašalinimo 
sistemai, nes ji pažeistų mūsų 
bendruomenės interesus, mūsų 
seniūnijos gyventojai turėtų 
patirti diskomfortą kvėpuodami 
mėšlo ir srutų kvapą. 

„Medikai ne kartą yra įrodę, 
jog vienas iš ligų sukėlėjų yra 
oras, kuriuo mes kvėpuojame. 
Girdžiai unikalus gamtos kam-
pelis, kuris gali didžiuotis tiek 
savo gamta, tiek tyru ir švariu 
oru. Neleisime, jog jis dėl siaurų 
verslininko interesų būtų teršia-
mas“, - rašoma bendruomenės 
rašte. 

Lapkričio 18 dieną vykusiame 
savivaldybės tarybos posėdyje 
taip pat kalbėta apie leidimą 
UAB „Dainiai“ plėsti savo ūkinę 
veiklą Gedžių kaime. Šešiems 
tarybos nariams balsavus už 
tai, kad sprendimo projektas 
turi būti įtrauktas į lapkričio 

18 dienos tarybos posėdžio 
darbotvarkę, devyniems prieš ir 
penkiems susilaikius, sprendimo 
projektas bus svarstomas gruodį. 
Tarybos nariai, prieš priimdami 
šį sprendimą, kalbėjo, kad reikia 
svarstymą atidėti gruodžiui, kai 
bus gauta antikorupcijos komisi-
jos išvada dėl tarybos narės Zitos 
Sorokienės parengto projekto, 
kuriame UAB „Dainiai“ pla-
nuojamos ūkinės veiklos atnau-
jinimui Gedžių kaime (Jurbarkų 
seniūnijoje) nepritariama ir kai 
posėdyje dalyvaus tarybos narys, 
UAB „Dainiai“ direktorius Kas-
paras Jurevičius.

Girdžiai jau ne pirmas kartas 
kovoja prieš verslininkus, kurie 
verslą ketina daryti neatsižvelg-
dami į bendruomenės interesus 
ir netgi juos pažeisdami. Džiugu, 
jog hidroelektrinės projektas, ko 
gero, jau padėtas į šoną, nes kaip 
informavo Aplinkos apsaugos 
agentūros darbuotojai, kol kas 
verslininkai, norėję Girdžiuose 
statyti hidroelektrinę pas juos 
nesirodo. 

„Girdžiai“ inf.  

Nuo spalio mėnesio Jurbar-
ko verslo informacijos cen-
tre vyksta projekto „Kaimo 
jaunimo projektų rengimo 
kūrybinių dirbtuvių organiza-
vimas“, kuriam finansavimas 
gautas iš Lietuvos kaimo tinklo, 
mokymai . Jų metu jaunimas 
mokomas rengti kokybiškus 
projektus, siekiant įgyvendinti 
savo idėjas, skatinti jaunimo 
užimtumą. 

Mokymuose dalyvauja ir ke-
letas jaunų žmonių iš Girdžių 
seniūnijos. Girdžiškiai bandys 
rašyti projektą, kurio metu būtų 
nagrinėjama Girdžių krašto is-
torija, kraštovaizdžio ir tarmės 
ypatumai bei kaip svarbiausias 
projekto dalykas – sukurta Gir-
džių seniūnijos heraldika. 

Rengiamo projekto iniciato-
rius seniūnas Darius Juodaitis 
ragina prie rengiamo projekto 
prisidėti ir kitus seniūnijos jau-
nus žmones. 

Apie projektą informuosime 
kituose laikraščio „Girdžiai“ 
numeriuose. 

„Girdžiai“ inf. 

Girdžiai turės 
heraldiką Lapkričio 23 dieną pas se-

niūną Darių Juodaitį lankėsi 
UAB „Jonavos ranga“ ge-
neralinis direktorius Tadas 
Rimkus. Kartu su kultūrinių 
renginių organizatoriumi 
Algimantu Vizbara tartasi 
dėl kultūros namų pastato 
renovacijos darbų.

Statybininkai į Girdžius 
planuoja atvykti jau gruodžio 
6 dieną. Pirmiausia pradės 
remontuoti kultūros namų 
vidų, keis langus, santechni-
ką, stogą. Lankos įrengimo 
darbus planuojama pradėti 
kitų metų vėlyvą pavasarį, kai 
bus sausa. Nuogąstaujama, 
kad lankoje paklotą asfalto 
dangą potvyniai neišplautų. 
Visgi, rengiant projektą, tie-
kiant pasiūlymus savivaldybei 
statybininkų niekas neklausė. 
Panašu, kad neklausė ir kultū-
ros darbuotojų nuomonės. 

Objektuose planuojama, 
jog dirbs iki 10 darbuotojų. T. 
Rimkus teigė, jog dalį žmonių 
galėtų įdarbinti ir iš Girdžių. 
Dėl rekomendacijų ir kontak-
tų galite kreiptis į seniūną.

„Girdžiai“ inf. 

Remontas

Spalio pabaigoje iškaba su 
užrašu „Čia gyvena vieningi 
ir budrūs kaimynai“ papuošė 
buvusius Pavidaujo kaimo 
bendruomenės namus. Spalio 
22 dieną, penktadienį, Taura-
gės apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Jurbarko 
rajono policijos komisariato 
viršininkas Mindaugas Bara-
nauskas ir Pavidaujo kaimo 
bendruomenės pirmininkas 
Arūnas Čepulis, dalyvau-
jant Girdžių seniūnui Dariui 
Juodaičiui pasirašė Saugios 
kaimynystės sutartį. Abi pusės 
įsipareigojo dar glaudžiau 
bendradarbiauti užtikrinant 
viešąją tvarką ir saugumą 
Pavidaujyje.

Susitikimo metu, kuriame 
dalyvavo ir apylinkės tyrėjas 
Svajūnas Lukauskas,  buvo 
aptarti pagrindiniai Saugios 
kaimynystės principai, galimy-
bės, taip pat aktualūs klausimai, 
susiję su saugumo užtikrinimu 
Pavidaujyje. Bendruomenės 
pirmininkas teigė, kad Pavi-

„Saugi kaimynystė“ – 
Pavidaujyje

daujyje pakankamai saugu, 
tačiau pasirašius sutartį tikisi 
dar dažniau pamatyti Pavidau-
jyje patruliuojančius policijos 
pareigūnus, be to, patys ben-
druomenės nariai tarpusavyje 
bendraus glaudžiau, siekiant 
apsaugoti turtą.

Savo ruožtu policijos pa-
reigūnai pasidžiaugė, kad vis 
daugiau kaimo bendruomenių 
siekdamos efektyvesnio saugu-
mo užtikrinimo nusprendžia 
įtvirtinti Saugią kaimynystę 
jų gyvenamojoje teritorijoje, 
nes saugios aplinkos kūrimas 
prasideda nuo bendruomenės 
narių indėlio ir atsakomybės 
suvokimo.

Dėl Saugios kaimynystės 
įtvirtinimo galima kreiptis į 
Tauragės apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Jurbarko 
rajono policijos komisariato 
Viešosios tvarkos skyriaus Pre-
vencijos poskyrio viršininką 
Liną Žievį, tel. Nr. 8 447 71 257 
arba mob. tel. 8 611 30 563.

„Girdžiai“ inf. 
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Niekur nedingęs Adventas
Jeigu būtų tokia mįslė: „Vis 

labiau užmirštamas, bet niekur 
nedingęs – KAS?“, labai tiktų 
atsakymas – „Adventas“. Iš tie-
sų, akivaizdžiai matosi, kaip su 
kiekvienais metais iš žmonių 
gyvenimo, iš jų sąmonės vis 
labiau išstumiama tai, kas ilgus 
šimtmečius gyvavo ir rodės nepa-
judinama. Jau lapkričio pradžioje 
ne tik prekybos centruose, bet ir 
miestų gatvėse pasirodė visokie 
šventiniai papuošalai ir blizgučiai, 
skelbiantys „Jau Kalėdos!“. Šis 
keistas šūkis šįmet dar staigiau 
įgaus didžiulį pagreitį ir bus 
nuolat kartojamas reklamose, 
skelbiant kalėdines akcijas ir 
nuolaidas įvairioms prekėms. 
Tas triukšmas, kasmet daros vis 
didesnis. Vis stipriau jis užgožia 
vidinį balsą, kuris sako: „Taisykite 

Viešpačiui kelią, ištiesinkite Jam 
takus!“ (Evangelija pg. Morkų 1 
sk., 3 eil.) 

O jeigu žinočiau, kad neužilgo 
turėsiu mirti ir manęs paklaustų: 
„Kas svarbiau – ar nusipirkti 
prekių maximoj, ar paruošti Vieš-
pačiui kelią savo gyvenime?“ – ką 
atsakyčiau?... O jeigu paklaustų: 
„Kaip manai, ar tokias šventes, 
kaip Dievo atėjimo į pasaulį – 
Kristaus gimimo įvykį galima 
sutikti tik papuošus eglutę, pa-
ruošus skanių valgių, prisipirkus 
kinietiškų suvenyrų, o nei kiek 
nepasiruošus savo sielos reika-
luose?“ – ką atsakyčiau?... Ir jeigu 
paklaustų: „Kiek buvai anksčiau ir 
kiek esi dabar savistovus, ieškan-
tis ir mąstantis, o kiek esi išorės 
įtakų valdžioje, pagaunamas ir 
nešamas visokių srovių?“ – ką 

Ilgaamžiškiausias mūsų vyskupijos 
dvasininkas

O gyvenimo gija nesyk buvo 
atsidūrusi pavojuje. Pokaryje, už 
aktyvią religinę veiklą kun. Jonas 
Voveris buvo suimtas, nuteistas 
10 metų kalėti ir ištremtas į Ko-
miją (Rusija), kur dirbo įvairius 
fizinius darbus Verchnekamsko 
rajone. 

Išbandymai ir pavojai lydėjo ir 

toliau.  2002 m. vasarą, šis kunigas 
buvo per plauką nuo mirties, kada 
Taujėnų klebonijoje apiplėšimo 
tikslais apsilankė piktos dvasios 
vedamas paklydėlis. Pirmiausia 
jis nužudė kitame klebonijos gale 
gyvenusią 75 metų amžiaus kle-
bono šeimininkę, o patį kleboną, 
tuomet 89 metų senuką, įgrūdo 

į vonios kambarį ir, užrėmęs 
drabužių spinta, paliko likimo 
valiai. 

Įtarimas, jog kažkas atsitiko, 
kilo vienai gyventojai, kas antrą 
dieną į kleboniją atnešančiai 
šviežio pieno. Kitos dienos rytą, 
apie 6 valandą, ji atnešė pieno, 
tačiau klebonijos duris rado 
uždarytas – jos buvo užkabintos 
iš vidaus, be to, viduje girdėjosi 
kažkoks dunksėjimas (tuo metu 
klebonijoje tebešeimininkavo 
nusikaltėlis). Apimta nerimo, 
moteris apie tai pranešė kitai gy-
ventojai, kuri po kiek laiko surado 
vyrą, tada visi nuėjo į kleboniją. 
Vonios kambaryje buvo rastas 
kun. Jonas Voveris, o ūkinio 
pastato viduje aptiktas klebono 
šeimininkės lavonas.

Netrukus kriminalistai nustatė, 
kad šį nusikaltimą padarė vienas, 
2000 – ųjų vasarą iš įkalinimo 
įstaigos paleistas ir nuolatinės 
gyvenamosios vietos neturintis, 
32 metų veikėjas. Iki tol jis dažnai 
lankydavosi Taujėnų klebonijoje. 
Klebonas ir šeimininkė jį, kaip 
ir kiekvieną užsukusį suvargėlį, 
sušelpdavo, pamaitindavo. Kai 
klebono šeimininkė buvo rasta 
nužudyta, kol dar nebuvo sulai-
kytas, minėtas žmogžudys drauge 
su kitais parapijiečiais labai stebė-
josi, kieno gi gali būti padarytas 
toks žiaurus nusikaltimas.

Kunigas Jonas Voveris yra išlei-
dęs ne vieną knygą – Katekizmo 
tiesų ir Šventojo Rašto tekstų 
apmąstymų rinkinį, sekmadienio 
pamokslus; knygelę apie šventą-
sias Mišias; vaikų Pirmajai Ko-
munijai ruošti knygą „Ateikime 

Vyskupas Jonas Ivanauskas ir kunigas Jonas Voveris Taujėnų 
bažnyčioje užbaigus Sutvirtinimo sakramento apeigas 2005 m.

atsakyčiau?
Tad Kodėl gi Adventas dau-

geliui šiandien tampa nereika-
lingu svetimkūniu ar kokiu tai 
muziejiniu eksponatu? Turbūt 
visų pirma todėl, kad silpna ir 
sužeista žmogaus prigimtis są-
moningai ar nesąmoningai yra 
linkusi tegu ir pačius būtiniau-
sius, pačius svarbiausius, tačiau 
ne iš dangaus nukrintančius, ne 
lengvai pasiekiamus, daug pa-
stangų ir vargo reikalaujančius 
dalykus pakeisti kur kas lengviau 
pasiekiamais, greičiau malonumą 
patirt leidžiančiais, tegu ir ne 
taip svarbiais, ne taip būtinais, o 
kartais net ir žalą nešančiais. Ypač 
tai ryšku kada tokių pigių, dažnai 
ir visai beverčių, dalykų pasiūla 
yra didžiulė.

Vis dėl to tenka priminti, jog 

Adventas niekur nedingo, nie-
kas jo dar nepanaikino. Kalėdos 
taipogi prasideda gruodžio 25 
d. ir nei viena diena anksčiau. 
Išlieka ir rimties – susitelkimo, 
ir pasninko – susivaldymo, ir 
sugrįžimo – atgailos ir susitai-
kinimo priedermės. Kiekvienas, 
kuris jas pamina, elgiasi labai 
neišmintingai. 

Neduok Dieve, kad man Šventų 
Kalėdų laukimas būtų tik rūpestis 
kaip daugiau įsigyti pigių prekių. 
Neduok Dieve, jeigu paskęsčiau 
tame pasaulio triukšme, ir mano 
siela nei valandėlei nenurimtų, ir 
aš visai nepakelčiau širdies į Tave, 
kursai pats ateini pas mane... Ko-
kia čia tada Šventė? Tik dar viena 
proga pagerti...

Šiais metais, spalio 29 d. į Amžinuosius namus buvo palydėtas 
Šiluvos altarista, kunigas Eduardas Simaška, sulaukęs 101 gyve-
nimo metų. Po šio kunigo mirties ilgaamžiškiausiu dvasininku 
mūsų vyskupijoje liko kunigas Jonas Voveris, šiuo metu einantis 
jau 98 – uosius gyvenimo metus. Daugelis vyresnės kartos mūsų 
parapijiečių gerai prisimena šį dvasininką, 10 metų klebonavusį 
Girdžiuose – nuo 1954 iki 1964 m.  Visų, šį kunigą prisimenančių, 
atsiliepimai šviesūs ir šilti. Taipogi, po šiai dienai, kunigas Jonas 
Voveris yra labai mylimas Taujėnų (Ukmergės raj.) parapijoje, ku-
rioje reziduoja. Jau penkeri metai kaip yra visiškai aklas, tačiau ne 
tik klauso išpažinčių, bet ir, atmindamas pagrindinius liturginius 
tekstus, kartais dar vis atlaiko Šv. Mišias. Taujėnų parapija Ukmer-
gės dekanate šiandien išsiskiria gyvybingumu ir pamaldumu.

pas Jėzų“; knygą, skirtą jaunimui, 
apie jauno amžiaus Bažnyčios 
šventuosius, pavadintą „Jaunystės 
švyturiai pasauliui“.

Štai keletas paprastų, tačiau 
žmogaus gyvenimui pravarčių, 
adventinių minčių iš kunigo Jono 
Voverio knygos „Apmąstymai“, 
skirtos didžiajam Krikščionybės 
2000 metų Jubiliejui:

„Tarnauti galima iš meilės ir 
iš baimės. Galima tarnauti ir 
gauti atlyginimą. Marijos pasa-
kyti žodžiai: „Štai aš, Viešpaties 
tarnaitė“ – iš meilės. Meilė neima 
atlyginimo. Su meile tarnaujantis 
nėra samdinys, o vaikas“.

„Ko Šv. Juozapas savo mąs-
tymu negalėjo išspręsti, Dievas 
išsprendė. Juozapo rūpestis virto 
dideliu džiaugsmu. Išsipildė Šv. 
Rašto žodžiai: „Tavo gyvenimas 
bus šviesesnis negu vidurdienis, 
o tamsiausios gyvenimo valandos 
švies kaip aušra“ (JOB 11,17)“.

„Jis gimė beveik gatvėje, tvar-
telyje. Tačiau nematomu būdu 
pasaulis sušvito džiaugsmu. Ta 
mūsų žemėje patekėjusi Kristaus 
šviesa bus iki nusileidimo – mirties 
ant kryžiaus. Ji apipylė ir apipila 
pasaulį vis naujais spinduliais“.

„Kristus gimė tvartelyje dar ir 
dėl to, kad dažnai mūsų sąžinė, 
širdys yra tarsi tvartelis. Ji kupina 
nešvarumų – nuodėmių. Jis nori 
gimti ir mūsų širdies tvartelyje ir 
jį paversti dangumi“.

„Daug amžių laukė žmonija 
Išganytojo, o dabar laukia pats 
Išganytojas ir jo Motina. Jų lauki-
mas dar karštesnis“.

Kun. Saulius PavalKiS
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L. K. M. draugijos Girdžių 
skyriaus dvasios vadas buvo 
kunigas Z. Gelažius, Girdžių 
klebonas. Tais metais į skyriaus 
valdybą išrinkti M. Pinaitienė, V. 
Lužaitienė, Br. Aksamitauskaitė, 
Pr. Bylaitė. 

1936m. liepos 26d. per Šv. 
Onos atlaidus Girdžių katalikės 
moterys šventė savo metinę 
šventę. Organizuotai dalyvavo 
pamaldose ir bendrai priėmė 

Lietuvių katalikių moterų draugijos 
Girdžių skyrius

L. K. M. draugijos Girdžių skyriaus vėliavos šventinimas.
Viduryje sėdi : kairėje kun. A. Alseika, Marija Pinaitienė ir Girdžių 
klebonas kunigas Zenonas Gelažius.  1937m. spalio 31d. 

L. K. M. draugijos skyrius 
įsteigtas 1935m. birželio 10 d. 
Praėjus vos metams Lietuvių 
Katalikių Moterų draugijos 
leidžiamas laikraštis ,,Moteris‘‘ 
(1936 Nr.3 ) rašė, kad šio sky-
riaus valdybos iniciatyva išpla-
tino 17 egzempliorių ,,Moters‘‘ 
ir sausio 26 d. buvo suruoštas 
viešas vakaras  ir suvaidinta 
,,Leitenantas Antanas‘‘. Svečiai 
vakaru buvo labai patenkinti. 
Gauta pajamų 93 Lt., kas šioje 
apylinkėje retenybė. Į skyrių 
įsirašė 78 nariai.

Šv. Komuniją. Pamaldas laikė 
ir šventei pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. V. Byla. Šventėje 
dalyvavo Jurbarko ir Vertimų 
skyriai su vėliavomis. Po pamal-
dų vyko gegužinė su vaidinimais 
,,Moderniška kaimo moteris‘‘ ir 
,,Pas fotografą‘‘. Gauta nemaža 
pelno, kuris buvo paskirtas Gir-
džių bažnyčiai. 

1937m. Nr. 21 ,,Moteris‘‘ rašė, 
kad tų metų spalio 31 d. L. K. M. 
draugijos Girdžių skyriaus dva-
sios vadas kunigas Z. Gelažius 
pašventino naują organizacijos 
skyriaus vėliavą. Vėliavos kūmais 
buvo kunigas A. Alseika ir M. 
Pinaitienė. Vėliavos šventinimo 
ir Kristaus Karaliaus šventės 
proga skyrius dalyvavo iškil-

mingose pamaldose ir bendroje 
Šv. Komunijoje. Po pamaldų 
įvyko bendri pietūs, kuriose 
dalyvavo keletas garbingų svečių  
ir skyriaus narės. Pietų metu 
išklausyta keletas pamokančių 
sveikinimo kalbų, pasidalinta 
mintimis, padainuota. 

                                                                               
vytautas leKutiS 

Šiuo metu Girdžių kaimo 
bibliotekoje veikia Vytauto 
Lekučio paroda ,, Girdžių 
miestelio puolimas 1945m. 
lapkričio 11d.‘‘.   Šioje paro-
doje eksponuojama Gaudento 
Kisieliaus parengusio Girdžių 
puolimo planą, bei Girdžių 
ir Pavidaujo partizanų būrių 
nuotraukos, partizanų leidi-
niai, Lietuvių laisvės armi-
jos leidiniai 1945m., Marytės 
Pečkaitytės – Steponaitienės 
prisiminimai, partizano M. Po-
cevičiaus atsiminimų knygelė ir 
kitos nuotraukos  atspindinčios 
to   meto įvykius.                         

       vilija StOšKieNė

Paroda

Šią vasarą surengtoje ekskur-
sijoje „Pažinkime kaimynus 
– Zanavykų kraštą“ užsimezgė 
Girdžių kaimo bendruomenės 
draugystė su Gelgaudiškio ben-
druomenės centru „Atgaiva“ 
(Šakių rajonas). Atsakomojo 
vizito gelgaudiškiečiai į Gir-
džius atvyko lapkričio 26 dieną, 
penktadienį.

Susitikimas prasidėjo Girdžių 
kaimo bendruomenės projekti-
nės veiklos pristatymu. Svečiams 
aprodyti Girdžių pagrindinėje 
mokykloje esantys treniruokliai, 
supažindinta su jų nauda ben-

Į svečius atvyko gelgaudiškiečiai
druomenei. Sportuoti Girdžių 
jaunimas mėgsta, todėl treniruo-
kliai jiems yra labai naudingi.

Linksmoji renginio dalis vyko 
kultūros namų salėje - „sekly-
čioje“. Čia susitiko dviejų ben-
druomenių žmonės. Iš Girdžių 
dalyvauti šventėje bendruomenė 
kvietė savo narius bei tuos gy-
ventojus, kurie vyko į ekskursiją. 
Prie suneštinomis vaišėmis nu-
krauto stalo, žmonės linksminosi, 
bendravo, klausė mūsų kultūros 
darbuotojų Algimanto Vizbaro ir 
Loretos Zdanavičiaus paruoštos 
nuotaikingos programos. 

Gelgaudiškio bendruomenės 
centro pirmininkė Genė Žilins-
kienė pasidžiaugė mūsų krašto 
žmonių vaišingumu, ir svar-
biausia vertybe – užsimezgusia 
draugyste. „Esame visai netoli 
vieni kitų, tai kodėl tada mums 
nebendrauti, kodėl nesidalinti 
patirtimi, kodėl kada nors nesu-
rengti ir kokio nors bendro pro-
jekto“, - susirinkusiems kalbėjo 
gelgaudiškiečių bendruomenės 
lyderė. 

Sveikinimo kalbą sakė ir Gir-
džių seniūnas Darius Juodaitis 

bei Girdžių kaimo bendruomenės 
pirmininkė Nijolė Petraitienė. 
Grojant šauniajai Gelgaudiškio 
kaimo kapelai, kuri skina laurus 
ir respublikiniuose konkursuose, 
seniūnas šią kapelą pakvietė da-
lyvauti kitų metų Šv. Onos atlaidų 
šventėje. Girdžiškiai šį kvietimą 
palaikė audringais plojimais. Tai 
reiškia, kad bendravimas šiais 
dviem susitikimais: vasarą – Gel-
gaudiškyje, rudenį – Girdžiuose, 
tikrai nesibaigs.

„Girdžiai“ inf. Abiejų bendruomenių aktyvistai.

Šaunioji Gelgaudiškio kapela.
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Lapkričio 19 dieną seniūnijos 
salėje atidaryta girdžiškės Ievos 
Naudulaitytės grafikos darbų 
paroda. Tai ne pirma, tačiau, kaip 
teigė autorė, tikrai ne paskutinė 
nuostabius darbus kuriančios 
merginos darbų paroda.

Ievos grafikos darbų paroda

I. Naudulaitytė kilusi iš Šakių 
rajono, Žvirgždaičių seniūnijos. 
Būtent ten ir atsiskleidė me-
nininkės talentas. Daug prie 
jo prisidėjo tuometinė dailės 
mokytoja. 

Girdžiuose Ievos talentas at-
siskleidė apipavidalint renginių 
skelbimus. „Na, o dabar, į rankas 
piešimo priemones paimu vis 
dažniau, - pasakojo parodos 
autorė. - Piešiu daugiausia pieš-
tuku ir juodu geliniu šratinuku. 
Bandau naują techniką – piešti 
tušinuku ant akvarelinio popie-

Buvusią mokinę sveikino socialinė pedagogė I. Molčiankinienė.

riaus, sekasi gana neblogai. Dar 
norėčiau išmokti piešti gyvūnus, 
kaip tik tai dabar ir mokausi“.

I. Naudulaitytę sveikino mo-
kyklos socialinė pedagogė Irena 
Molčiankinienė. Pedagogė pa-
sidžiaugė, kad Ievos darbai tapo 

šviesesni, jam atsirado spalvų, 
nuotaikos jau ne tokios niūrios, 
kaip buvo darbuose, pieštuose 
mokykloje. 

Parodos atidaryme dalyvavusi 
Danutė Bosienė ragino mer-
giną neužsisklęsti, kiek galima 
daugiau visur dalyvauti, kad jos 
talentą pamatytų kuo daugiau 
žmonių. 

Paroda seniūnijos koridoriuje 
vis dar veikia, maloniai kviečia-
me apsilankyti. 

„Girdžiai“ inf.

Pavidaujo ponai, puikiosios 
ponios !

Prašau paklausyti, prireikus 
pataisyti, pritarti, pabarti, pakore-
guoti, pagaliau pakomentuoti.

Pavidaujyje pavidaujiškių pri-
augo, prisidaugino pakankamai. 
Prisistatė pulverkų puikiausių, 
priestatų paršmatniausių, pono 
Putnos pavėsinių prisibudavojo.

Prasigyveno pavidaujiškiai, pa-
garžino pirkias, perstatė, perdažė 
pastatus.Pavidaujiškių panelės 
prisodino panamiais pakalnučių, 
purienų, pilkučių.Palangėse pui-
kuojasi prašmatniausios palergo-
nijos. Po palangėmis prisodinta 
peletrūnų, petražolių, priauginta 
prieskonių, pilnos pirkios paprikų, 
pamidorų, prigrybauta. Pagaliau 
pasirinktas puikus pavidaujiškių 
pirmininkas.

Priaugino pavidaujiškiai paršų, 
paršelių, paukščių, paukštelių, pri-
veisė, priperino pulkais, painiojasi 
praeiviams patinai puldinėja.

Prisiminimui pavidaujiškiams
Pamąstė pirmininkas, pasikvie-

tęs paklusnius padėjėjus, paruošti 
pobūvį. Patarė paskersti paršelių, 
paukščių, privirti, pritušyti, pri-
kepti pilnus puodus patiekalų, 
pakaks patiems pasivaišinti, pake-
leivius pamalonysite. Pavidaujiš-
kės ponios  prižadėjo privirti pilną 
puodą plovo, pridėti  prieskonių, 
pupelių, paspirginti, prikepti 
plokštainių, pyragų. 

Ponios  Petrauskytės privirs py-
ragačių, ponia Putnienė pasiryžo 
pagaminti padažų pagal poreikius, 
pripjaustyt palendricos, pridėti 
pamarinuotų pamidorų. Paūš-
kime, padainuokime, pašokime, 
pasilinksminkime priderimai.
Prisigrybavę, prisimalkavę, pašarų 
prisišienavę, pakankamai paiilsėję 
pasitikite pavasarį pajėgūs, pasi-
tempę, pasiruošę pamažu puo-
selėti, puošti, planuoti, pradėtus 
pažadus pildyti.

Puoškite Pavidaujį.
Puskaimynė r.B.

Lapkričio 20 d.  14 val.  Girdžių 
kaimo bibliotekoje  vyko tautosa-
kos popietė ,,Iš amžių skrynelės – 
išmintis ir juokas‘‘ . Popietės metu 
vaikai turiningai praleido laiką:  
minė mįsles, minkles, užbaiginėjo 
lietuvių liaudies  patarles, skaičia-
vo skaičiuokles, žaidė žaidimus. 
Aktyviai dalyvavo ir daugiausia 

Tautosakos popietė

Popietės dalyviai.

Aktyviausios popietės dalyvės.

atsakė į mįsles ir patarles: Ramin-
ta Piliukaitytė, Meda Jankauskai-
tė, Gabija Masaitytė. 

Renginio dalyviai apdovanoti 
balionais, atšvaitais, apyrankėmis, 
tušinukais ir saldžiaisiais prizais. 

vilija StOšKieNė 

Geografija 
Seniūnijos bendras plotas - 

8887 ha , vietinių kelių ilgis - 72 
km. Girdžiai - ir seniūnijos, ir pa-
rapijos centras. Kaimas įsikūręs 
apie 9 km į šiaurę nuo Jurbarko, 
Mituvos dešiniajame krante. 
Per seniūniją teka upės: Mituva 
su intakais –Alsa, Skardupis, 
Aptvardė; Vidauja su intakais 
Vidaujaitė, Nerys; Šaltuona. 

Žmonės
Girdžių seniūnijoje (2010 m. 

lapkričio 1 dienos duomenimis) 
gyvena 1285 gyventojai, iš jų: 
moterų – 651,  vyrų – 634. Vaikų 
iki 7 metų amžiaus - 38. Dau-
giausiai gyventojų nuo 45 iki 65 
metų – 347.

 Didžiausi kaimai: Girdžių (495 
gyventojai), Pavidaujo I kaimas 
(266 gyventojai), Gudelių kaimas 
(163 gyventojai).  Seniūnijoje yra 
110 vienkiemių, kuriuose gyvena 

272 gyventojai. Labai atokių 
vienkiemių, kuriuose gyvena 
senyvi asmenys – 25. 

istorija 
Girdžiai pirmą kartą buvo 

paminėti 1554 metais. 1923 m. 
Girdžiuose gyveno 124 gyven-
tojai. Nepriklausomos Lietuvos 
metais Girdžiuose buvo paštas, 
lentpjūvė, malūnas ir parduotu-
vė. Veikė Pavasarininkų kuopa, 
katalikių moterų draugija, Šaulių 
sąjungos skyrius, Jaunųjų ūki-
ninkų ratelis ir kt.

1934 m. pastatytas tiltas per 
Mituvos upę, o 1935 m. - pradi-
nės mokyklos  pastatas.

Girdžių kapinėse palaidotas 
žymus Nepriklausomos Lietuvos 
advokatas Zigmas Toliušis (1889 
– 1971) ir bažnyčios statytojas 
kunigas Albinas  Alseika (1860 
– 1943).

Apie mus
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Verslumo diena
Dienos motto - „Kūrybiškum

as+Ekologija=Verslumas”.
Mūsų  mokykla prisijungė prie 

visuomeninio projekto „Drąsin-
kime ateitį“ bei SM Vadybos ir 
ekonomikos universiteto organi-
zuojamų  tarptautinės verslumo 
savaitės renginių Lietuvoje. Penk-
tadienį, lapkričio 19 dieną vyko 
Verslumo renginiai: kūrybinės 
dirbtuvės, „Blusų“ turgus, teatro 
magija, „Savanorystė – kas tai?“ 
profesijų konkursai. 

Per pirmąsias dvi pamokas 
5-10 kasių mokiniai mokėsi iš 
atliekų, nebenaudojamų daiktų 
pagaminti papuošimus. Taip 
nušaunant du zuikius – antrą 
kartą panaudojome jau naudotus 
daiktus, t.y. saugojame aplinką 
nuo teršimo, rūpinamės ekologija 
ir kūrybiškai ugdėme verslumo 
sampratą. Netradicinius užsiėmi-
mus vedė mokytojai. Užsiėmimų 
idėjas parinko ir mokytojams 
pasiruošti padėjo išradinga ir 
kūrybinga technologijų moky-
toja Jolanta Pocienė. Dešimtokai 
kartu su technologijų mokytoju 
Rimantu Konteniu iš tuščių skar-
dinių kūrė fantastiškas gėles. De-
vintokai, padedami matematikos 

mokytojos Zitos Bilotienės, siuvo 
minkštus žaisliukus, aštuntokai 
kartu su lietuvių kalbos mokytoja 
Rima Mikalkėnienė vėrė šiaudi-
nius žaisliukus. Septintokai su 
informatikos mokytoja Liudmila 
Norkaitiene ir socialine pedagoge 
Irena Molčankiniene iš plastikinių 
butelių ir makaronų kūrė žaisliu-
kus eglutei, žvakides. Šeštokus pa-
vaduotoja Nijolė Kairaitienė mokė 
kurti atvirukus, o patys penktokai 
su technologijų mokytoja Jolanta 
Pociene liejo įvairiausias žvakes iš 
jau panaudoto vaško.

Visus padarytus darbelius par-
davinėjome „blusų“ turguje, prieš 
tai juos visus nufotografome. Šis 
turgus mūsų mokykloje vyksta 
antrą kartą. Prie vyresniųjų kla-
sių prisijungė ir pradinukai bei 
paruošiamosios klasės mokinukai. 
Pinigai, surinkti už parduotus 
kūrybinių dirbtuvių gaminius, 
bus skirti Labdaros akcijai, ku-
rią vykdysime prieš šv. Kalėdas. 
Viso pardavėme už 49,55litus! 
Daugiausiai – net 27 litus gavome 
už dešimtokų sukurtas skardines 
gėles. Ačiū mokytojui Rimantui 
Konteniui už puikią idėją!

Buvo labai smagu kurti neį-

tikėtinus darbelius. Buvo labai 
įdomu pamatyti kitų klasių pada-
rytus darbelius ir pasisemti idėjų. 
Šiemet ko gero ne viena klasė 
Kalėdoms klases puoš iš maka-
ronų padarytais papuošimais ir 
gamins žvakes apelsinuose, ar lies 
su ledais... 

Ačiū mokytojams, padėjusiems 
kurti netradicinius papuošimus 
ir aprūpinusius žaliavomis, bei 
įrankiais. 

Per ketvirtą pamoką 8 - 10 
klasių mokinimas vyko susitiki-
mas su savanore girdžiške Laura 
Molčankinaite. Laura mums pasa-
kojo apie tai, kas yra savanorystė, 
kaip ji tapo savanore, ką patyrė 
ir išgyveno per metus praleistus 
Slovakijoje. Jaunam žmogui sava-
norystė labai geras būdas pažinti 
kitą šalį, išmokti naujų dalykų, 
susivokti savyje. Laura pasakojo 
apie savo darbą su arkliais, apie 
darbą su vaikais, kaip kartu su 
jais mokėsi slovakų kalbos, apie 
meilę kalnams, apie patirtus ke-
lionių įspūdžius ir dar daug daug 
kitų nutikimų. „Savanorystė – tai 
mainai, tu ne tik duodi, bet ir 
gauni“ – susitikimą baigė Laura. 
Dėkojame viešniai už įdomų, 
vaizdingą pasakojimą. 

Viena pamoka buvo skirta 
kūrybiškumui, nestandartiniam 

mąstymui ugdyti teatro etiudų  
pagalba. Mokykloje svečiavosi 
Jurbarko vaikų ir jaunimo teatro 
režisierė, mokyklos „Drąsinkime 
ateitį“ garbės galerijos narė Biru-
tė Šneiderienė. 

5 - 7 ir  8 - 10 klasių mokiniams 
pravedė po linksmą, nuotaikingą, 
teatralizuotą užsėmimą. Jo metu 
kiekvieno veide buvo šypsena, 
nes gerb. Birutė neleido liūdėti. 
Mažesnieji į žaidimus įsijungė 
aktyviau, vyresnieji pasidalino 
į aktorius ir žiūrovus. Pradžioje 
teatralizuotai susipažinome, 
vėliau pažaidėme „krūvą“ te-
atralizuotų žaidimų. Visiems 
buvo labai linksma ir smagu. 
Sakome didelį AČIŪ -:) Birutei 
Šneiderienei už užsiėmimus ir 
mokytojai Liudmilai, kad visa tai 
suorganizavo!

5-7 klasių mokiniai per pa-
skutinę pamoką  susipažino su 
kūrybiškomis profesijomis – 
aktoriaus, dizainerio, dailininko 
profesijomis. Mokiniai ieškojo 
informacijos internete, profesijų 
kataloguose.

Pamokos pabaigoje turėjo 
pristatyti, apibūdinti vieną iš 
profesijų.

Judita BuchOlcaitė
10 klasės mokinė 

Buvusi savanorė Laura Molčankinaitė.

Pradėjus dirbti naujam Gir-
džių seniūnijos seniūnui Dariui 
Juodaičiui, iš pagrindų pakito 
mokyklos ir seniūnijos, moky-
klos ir kultūros centro santykiai.  
Rugsėjo mėnesio pirmomis die-
nomis į pasitarimą mokykloje 
renginių organizavimo klausi-
mais atvyko seniūnas, kultūros 
centro direktorius Algis Vizbara, 
renginių organizatorė Loreta 
Zdanavičienė. Mokyklai atsto-
vavo mokyklos direktorė Janė 
Pocienė, pavaduotoja Nijolė Kai-
raitienė, mokinių atstovai. Buvo 
aptartas bendrų renginių planas, 
numatyta, kokius renginius or-

ganizuosime mokykloje, kokius 
kultūros centre. Mokykloje vyko 
Rudenėlio šventė, didelės kaimo 
bendruomenės Derliaus šventės 
išvakarėse, kad galėtume gražiau-
sius vaikų kūrybinius darbelius 
pristatyti visai bendruomenei. 
Derliaus šventėje dalyvavo gausus 
būrys mokytojų ir mokinių. Artė-
jančioms Vėlinėms buvo nutarta 
organizuoti bendrą mokyklos ir 
kaimo bendruomenės talką kapi-
nių ir gyvenvietės tvarkymui. Tuo 
tikslu 5-10 kl. mokiniai įsiparei-
gojo atlikti socialinę trijų valandų 
veiklą. Laisvės gynėjų dienai 
skirtas paminėjimas vyks mo-

kykloje, į kurį kviesime ir kaimo 
bendruomenę. Vasario 16 –ąją 
paminėsime kultūros centre, mo-
kykla prisidės literatūrine dalimi. 
Užgavėnės – bendras mokyklos 
ir kultūros centro renginys: mo-
kykla ruoš persirengėlių eitynes, 
o kultūros centras ruoš šventinę 
dalį. Kovo 11-ąją nutarta pami-
nėti mokykloje kartu su kaimo 
bendruomene. Dar galvojame, 
kur turėtų vykti Motinos dienos 
renginys – lieka be šventės ma-
mos, kurių vaikai jau nesimoko 
mokykloje. Norėtume padaryti 
didžiulę šventę visoms Girdžių 
mamoms.

Seniūnijos iniciatyva spalio 
mėn. vyko ąžuolų sodinimo ak-
cija, kurioje dalyvavo mokyklos 
ekologų būrelis, vadovaujamas 
mokytojos Vidos Reinolcaitės. 
Planuojame, ką gero galėtume 
padaryti pavasarinėje akcijoje 
,,Darom 2011“. 

Be jau paminėtų renginių ir 
akcijų tiek kultūros centras, tiek 
mokykla talkina vieni kitiems, 
derina planus, dalyvauja rengi-
niuose.

Pavaduotoja ugdymui 
N. Kairaitienė 

Apie mokyklos bendradarbiavimą su Girdžių kultūros centru

Teatro režisierė Birutė Šneiderienė.
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Mūsų mokykloje „ Toleranci-
jos apyrankės“ buvo dalinamos 
per pirmas dvi pamokas , kurių 
metu prisiminėm ir aptarėm 
žodžio „Tolerancija“ reikšmę, ant 
prie apyrankių prisegtų spalvotų 
skrajučių kiekvienas rašėm šį žodį 
apibūdinančius užrašus. Visą die-
ną pasipuošę apyrankėmis buvo 
ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, 
pagalbinis mokyklos personalas. 
Šiandien mūsų mokykloje vyko 
kvadrato varžybos tarp mūsų 
mokyklos ir Eržvilko gimnazijos 
ketvirtokų. Linkėdami gražios 
ir tolerantiškos kovos aikštelėje, 
svečiams taip pat padovanojome 
po „Tolerancijos apyrankę“.

Tikime, kad pakantūs, supra-
tingi vienas kitam buvome ne 
tik šiandien. Kitomis dienomis 
taip pat sugebėsime tolerantiškai 
bendrauti su kitaip mąstančiais, 
atrodančiais. Mokėsime priimti 

Akcija „Lapai“
Kai žemę papuošia lapų ki-

limas ir prasideda pirmosios 
šalnos  visi suskubam ruoš-
tis žiemai. O kad žiemą mūsų 
aplinka būtų graži privalome ją 
sutvarkyti.

Nors dangų temdė lietaus de-
besys, visa klasė susirinkusi įvai-
riausius įrankius patraukė į gamtą. 
Pasitikęs seniūnijos ūkvedys pa-
skirstė darbus, kam tvarkyti mūsų 
gražiąją Mituvos pakrantę, kam 
išskirtinį parką, gatves ir kapines. 
Kiekviena klasė, pradedant nuo 
penktokų ir baigiant devinto-
kais, padirbėjo gražinant mūsų 
gimtą kaimą – Girdžius. Malonu 
vaikščioti po švarų miestelį, o dar 
maloniau, kad tai darome mes – 
mokiniai. Bet koks gražus ir geras 
darbas išlieka ilgai atmintyje.

austėja MatONaitė
8 klasės mokinė

Tolerancijos diena

atkelta iš 1 psl.

Š v e n t ė s  v e d a n č i o j i 
L.Zdanavičienė  pasiūlė išrinkti 
bulvinių patiekalų vertinimo ko-
misiją. Buvo nutarta, kad vyrai 
geriausi kulinarijos vertintojai ir 
komisijos nariais išrinko seniū-
ną D. Juodaitį, Girdžių parapijos 
kleboną kunigą Saulių Pavalkį 
ir bendruomenės pirmininką 
Arūną Čepulį. Paragauti tokią 
gausybę patiekalų, o po to dar 
ir išrinkti geriausią, labai nelen-
gvas darbas. Komisija, aptarusi 
kriterijus pagal kuriuos vertins 
patiekalus, nusprendė pirmąją 
vietą skirti 85-mečiui Pavidaujo 
gyventojui Stasiui Petrauskui už 
puikius koldūnus su bulvių įdaru 

ir padažu su spirgučiais. Pagrin-
dinį prizą įteikė Girdžių seniū-
nija. Bendruomenė atminimo 
dovanėlėmis  apdovanojo visas 
šeimininkes, ruošusias patieka-
lus konkursui. Į sceną užlipus ir 
užgrojus Šakių rajono Sudargo 
kaimo kapelai, pavidaujiškiai 
prisipažino, kad tokios šventės 
jie Pavidaujyje dar nematė.

Po šaunaus ir nuotaikingo 
sudargiečių muzikavimo ir is-
torijų pasakojimo, padėkojome 
Girdžių seniūnui D. Juodaičiui 
už jo nepamatuojamą pagalbą 
organizuojant įvairius renginius, 
už jo optimizmą, nuoširdumą 
ir energiją, kuriuos jis sukrauna 
į visus darbus prie kurių pri-
siliečia, už pagalbą gražinant 

„Bulvės“ šventė Pavidaujyje

Pavidaujo gyvenvietę, palaikant 
viešąją tvarką. Taip pat dėkojome 
Girdžių kultūros darbuotojams, 
kurie ne tik padeda organizuoti 
renginius, siūlo idėjas, bet ir 
patys aktyviai juose dalyvauja. 
Padėkojome Sudargo kaimo 
kapelai už puikų koncertą, gerą 
nuotaiką. 

Padėkojome rėmėjams už 
paramą rengiant šventę: ūki-
ninkams Astai ir Ričardui Gir-
džiams, Jūratei ir Raimondui 
Girdžiams, Juditai ir Raimundui 
Mitrauskams, R. Stankaičio pre-
kybos įmonei ir kraštietei Adai 
Baublienei, šeimininkėms už 
gardžius bulvinius patiekalus, 
pavidaujiškiams už gausų da-
lyvavimą renginiuose. Tai, kad 
kiekvienas renginys sukviečia 
vis gausesnį būrį pavidaujiškių, 
rodo, kad dirbame teisinga kryp-
timi, kad mūsų siekis stiprinti 
kaimo bendruomeniškumą yra 
ne  svajonė, o realybė. 

šalia esantį tokiu, koks jis yra, 
suprasdami ir  neįžeisdami jo.

Mokinių savivaldos devintos 
klasės nariai

Simona BaKšytė ir
 Saulė šeršNiOvaitė

Padėkojome bendruomenės 
aktyvui, be kurio energijos, 
darbštumo ir pasiaukojimo 
bendram reikalui neturėtumėme 
tokių rezultatų. Pasidžiaugėme, 
kad, nors esame „jauna“ ben-
druomenė, bet jau esame daug 
pasiekę. Šventė buvo įgarsinta 
garso aparatūra, kurią įsigijome 
su Europos Sąjungos parama. Be 
garso kolonėlių su stiprintuvais, 
radijo mikrofonų, muzikos gro-
tuvo esame įsigiję stalų, kėdžių, 
stalo teniso ir bilijardo stalus, 
krepšinio stovus su lentomis 
ir krepšiais, tinklinio stovus su 
tinklu. 

Skirstėsi žmonės jau po vidur-
nakčio. Linksmi, pilni įspūdžių 
ir dėkingi šventės organizato-
riams, dalyviams ir patys sau už 
puikiai praleistą vakarą.

Pavidaujo kaimo 
bendruomenė 

Vedančioji Loreta Zdanavičienė ir Stasys Petrauskas.

Sudargo kaimo kapela.
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Mokykloje
Gruodžio 1 - 
Medžio puošimo šventė. 
Gruodžio 14 - 
Kalėdinis rytmetys Kauno 
Lėlių teatre.
Gruodžio 16 - 
Kalėdinė gerumo akcija.
Gruodžio 21, 16.00 val. 
Kalėdinis krepšinio tur-
nyras (mokinių, tėvų ir 
mokytojų komandų rung-
tynės).
Gruodžio 22, 17.00 val. - 
Kalėdinis renginys.

ŠVENTĖS IR 
KULTŪRINIAI 

RENGINIAI

Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

REKLAMA, SVEIKINIMAI

Jei norite reklamuoti savo 
gaminius, jei norite pasvei-
kinti mielą žmogų, skambin-
kite 49923, rašykite 
laikrastis@girdziai.lt , užeiki-
te į biblioteką!

Rudenį startavusioje Jurbar-
ko krepšinio lygoje krepšinio 
komanda „Girdžiai“ sužaidė jau 
trejas varžybas. Dvi baigėsi per-
gale, vienos – pralaimėtos. 

Spalio 10 dieną „Girdžiai“ 
komandą „Poleris“ įveikė re-
zultatu 73:57. Spalio 24 dieną 
mūsų krepšininkai susitiko su 
komanda „ZTS VIESULAS“. 
Varžybos baigėsi mūsų pergale 
rezultatu 72:68. Lapkričio 7 
dieną vykusios varžybos mūsų 
krepšininkams buvo mažiau 
sėkmingos, rezultatu 63:84 mūsų 
komanda pralaimėjo komandai 
„Šilas“. 

Artimiausios varžybos gruo-
džio 5 dieną, 16 valandą. Mūsų 
seniūnijos komanda susitiks su 
„Žilinskis ir KO“ krepšininkais.

Kviečiame visus palaikyti 
mūsų komandą.

„Girdžiai“ inf.

Krepšinis Kvadratas
Lapkričio 24 dieną Eržvilko 

gimnazijoje vyko Jurbarko rajono 
kaimo vietovių bendrojo lavini-
mo mokyklų  2000m. gimimo 
ir jaunesnių kvadrato finalinės 
varžybos.  Pirmąją vietą iškovojo 
mūsų mokyklos komanda! SVEI-
KINAME!

Girdžių pagrindnės mokyklos 
komandos sudėtis: Modestas 
Kiznis, Haroldas Budrius, Ignas 
Kisielius, Karolis Barčas, Edgaras 
Karčiauskas, Gabrielė Zaronaitė, 
Žydrūnė Biletavičiūtė, Carolina 
Aukštkalnis, Viktorija Diksaitė, 
Meda Jankauskaitė. 

Ačiū sportininkams!

Kūno kultūros mokytojas 
linas KliJūNaS

Pradinių klasių mokytoja 
virginija PiNaitieNė

Renginys Data Vieta
Trijų karalių šventė 01-06 Kaimas

Lietuvos Nepriklauso-
mybės metinių minėjimas

02-16 Kultūros namai

Užgavėnių šventė 03-08 Aikštė prie seniūni-
jos, kaimas

Teatro diena 03-26 Kultūros namai

Seniūnijos etninė diena 
– klojimo teatrų šventė

05-22 Klebonijos klojimas

Sporto šventė „Pavidau-
jo galiūnas -2011“

06-18 Pavidaujo bendruo-
menės namų kiemas

Tremties dienos pami-
nėjimas

06-14 Prie paminklo 
tremtiniams

Joninių šventė 06-23 Lauko estradoje

Oninių atlaidai 07-24 Bažnyčia, aikštė prie 
seniūnijos

Rudens darbų pabaig-
tuvės

10-02 Lauko estrada

„Bulvės“ šventė 11-05 Pavidaujo bendruo-
menės namai

Vakaronė „Advento 
papročiai“

11-26 Kultūros namai

Kalėdinės eglės įžiebimo 
šventė

12-16 Aikštė prie seniūni-
jos, seniūnijos salė

Naujametinis vakaras 12-31 Kultūros namai

Naujametinis vakaras 12-31 Pavidaujo bendruo-
menės namai

RENGINIŲ PLANAS 2011 METAMS

Lapkričio 26 dieną Lietu-
vos žemės ūkio universitete 
vyko 4-oji mokslinė – praktinė 
konferencija „Lietuvos kaimo 
vietovių konkurencingumo 
stiprinimas: geroji patirtis“. 
Konferencijoje pranešimą skai-
tė ir Girdžių seniūnas Darius 
Juodaitis.

Pasidalinti patirtimi tądien į 
universitetą suvažiavo seniūnai 
iš visos Lietuvos, taip pat daly-
vavo Žemės ūkio ministerijos 
atstovai bei akademinė Žemės 
ūkio universiteto bendruome-
nė: studentai ir dėstytojai. D. 
Juodaitis skaitė pranešimą tema 
„Kaimo bendruomenės kultū-
rinio aktyvumo skatinimas“. Be 
Girdžių seniūno konferencijoje 
pasisakė dar trys seniūnai: Luk-
šių, Naujamiesčio, Švėkšnos.

Iš konferencijos seniūnas grį-
žo pasiėmęs naujų idėjų, kurias 
kartu su partneriais planuoja 
artimiausiu metu įgyvendinti. 

„Girdžiai“ inf. 

Seniūnas 
universitete 
skaitė 
pranešimą

D. Juodaitis skaito pranešimą Žemės ūkio universitete 


