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INFORMATYVI BENDRUOMENĖ –
AKTYVI BENDRUOMENĖ

Dar senovės Romos laikais buvo
leidžiami valstybės pranešimų
biuleteniai, o oficialiai pirmuoju
pasaulio laikraščiu pripažįstamas
1605 m. išleistas Johano Caroluso
„Relation allen Furnemmen und
gedenckwurdigen Historien“.
1883-1886 m. Ragainėje ir Tilžėje
leistas pirmasis lietuviškas
laikraštis „Aušra“.

Žin ios pas tar uoj u met u dažn iaus iai
perduodamos vienų asmenų kitiems žo
džiu arba žiniasklaidos priemonėmis: per
spaudą, radiją, televiziją, kiną, kompiute
rių tinklus.
Inf orm ac ij os apib rėžč ių gal im a rast i
daug ir įvairių, nes tai abstrakti, pirminė
sąvoka. Filosof iniu požiūr iu informacija
– tai žmogaus suvoktas objekto turinys.
Informatikos požiūriu informacija – apdo
roti, interpretuoti duomenys, ypač pabrė
žiant jų sklaidą.
Informacija glaudžiai siejama su žinio
mis. Šiame technikos naujovių amžiuje
kiekvienas gali tapti informacijos, kur i
gali būti naudinga mokymuisi, autoriumi,
bet ne kiekvienam reikia būti specialistu,
gebančiu informaciją padar yti prieinamą.
Svarbu suprasti, kad informacija gali būti
prieinama ne visiems naudotojams, – tai
priklauso nuo jos pateikimo būdo ir, deja,
amžiaus bei sveikatos. Vyresnio amžiaus

žmonės yra ištikimi popier inei spaudai,
tačiau ne kiekvienas jų išgali nusipirkti
žurnalą ar laikraštį, kuriame išspausdinta
aktuali šiam laikmečiui informacija. Gyve
name tokiu metu, kai gana ryškiai junta
ma socialinė nelygybė. Didžioji dauguma
pensininkų, daugiavaikių šeimų, sociali
nę atskirtį patiriančių asmenų, žmonių su
negalia skaičiuoja centus, reikalingus nu
sipirkti kasdieniam maistui, vaistams. Jie
neišgali sau leisti užsiprenumer uoti spau
dos, nors labai norėtų tą padar yti. Todėl
bus išleistas leidinys, skirtas tai visuome
nės daliai, kuri neturi galimybės naudotis
internetu. Pastar ieji įvykiai akivaizdžiai
parodė, kad didelė dalis, ne tik pagyvenu
siųjų, bet ir moksleivių neturi kompiuterių,
o juo labiau interneto. Laikraštis platina

Pirmoji pažintis
Ėjo 2002-ieji. Rėkyvos
gyvenvietės bendruomenė dar
nebuvo įsikūrusi, tačiau aktyvesni
žmonės jau būrėsi spręsti
kasdienių klausimų: reikalavo
kokybiško vandens tiekimo,
krepšinio aikštelės, tvarkė labai
apleistą aplinką ir kt. Būtent
švarinimosi darbymečio įkarštyje
pirmą kartą ir susipažinau su
būsimosios Rėkyvos gyvenvietės
bendruomenės branduoliu.
Tuo metu buvau Šiaulių miesto tary
bos narė ir nuvažiavau dalyvauti talko
je bei įteikti darbštuoliams tuometinės
merės Vidos Stasiūnaitės dovanų. Apy
tikriai žinojau, kur bus susibūrę žmo
nės, tačiau atvykusi į vietą girdėjau tik
balsus. Per suaugusius krūmynus, dvi
metrines piktžoles nesimatė nė gyvos
dvasios. Būsimoji bendruomenės pir
mininkė Njolė Malakauskienė tuomet
nė mobiliojo neturėjo, tai paskambinau
jos vyrui Juozui ir paprašiau pasirody
ti. Išlindo visa šeima ir kiti talkininkai.
Tokia buvo mano pirmoji pažintis su
greitu laiku aštuonioliktąjį įsisteigimo
gimtadienį švenčiančia Rėkyvos gy
venvietės bendruomene, kuri tebetęsia
pradėtus švarinimosi, bendradarbiavi
mo su valdžios struktūromis darbus,
vykdo ekologinius bei turiningo jauni
mo ar senjorų laisvalaikio organizavi
mo projektus.
Drįstu manyti, kad buvau visai netoli
prie vienos pirmųjų, Šiaulių bendruo
menės gimimo ištakų, todėl sveikinu
ją pasiryžusią viešinti savo veiklą ir
realizuojančią Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministe
rijos remiamą projektą „Informatyvi
bendruomenė – aktyvi bendruomenė“.

mas padedant partneriams , o ypatingai
per Šiaulių bendrijų pirmininkų asociaci
ją. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės sa
vanoriai išnešioja ir įmeta į pašto dėžutes
vietos gyventojams. Jame bendr uomenės
nariai reiškia savo nuomones apie vietos
bendr uomeninę veiklą, partneriai iš NVO
pristato savo veiklą. Ne tik Rėkyvos gyven
tojai, bet ir visi partnerių organizacijų na
riai turi galimybę ne tik skaityti šį laikraštį,
kuris padeda neatsilikti nuo gyvenimo, ta
čiau jame patys gali skelbti savo naujienas.
Informaciją galima siųsti el. paštu: reky
va@bendruomenes.lt
Šiuo projektu tęsiama tradicija – socia
linė veikla, t. y. ligonių lankymas namuo
se šv. Kalėdų proga. Rėkyvos gyvenvietės
bendruomenės sergantiems nariams dova

nojami leidiniai bei kalėdiniai suvenyrai,
kurie bus dedami į daugkartinio naudo
jimo maišelius. Savanorių pagalba, š. m.
gruodžio mėn. 5 d. planuojama aplankyti
20 bendr uomenės narių jų namuose.
Projektinė veikla, skirta bendr uomenės
nar ių pilietiškumui, lyder ystei ugdyti ir
gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių inicia
tyvų ), skatinančių vietos gyventojus kelti
ir spręsti vietos bendr uomenei svarbius
klausimus, stiprinančių bendr uomeninių
organizacijų ir vietos valdžios institucijų
bendradarbiavimą, organizavimas, sava
noriškos veiklos organizavimas, bendr uo
meninių organizacijų gebėjimų ugdymas
ir žmog išk ųj ų ištekl ių plėtr a. Proj ekt u
skatinama socialinė veikla, skirta socialiai
pažeidžiamiems bendr uomenės nariams (
gyventojams) ir jų grupėms (sukakusių se
natvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos
Respublikos valstybinių socialinio draudi
mo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 daly
je), vienišų asmenų ir asmenų su negalia,
kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pa
galbos nuo priklausomybių ar socialinių
problemų kenčiantiems asmenims bei jų
artimiesiems grupių organizavimas, ren
ginių ir kitų priemonių, skatinančių socia
linę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių
įsitraukimą į bendr uomenės gyvenimą,
organizavimas.
Projektą finansuoja: LR Socialinės apsau
gos ir darbo minister ija
Proj ekt ą vykd o: Rėk yv os gyv env iet ės
bendr uomenė

PARTNERIŲ STRAIPSNIAI
„Maisto bankas“ kviečia dalytis gerumu
Kiekvieną dieną „Maisto banką“ pasiekia
skambučiai ar laiškai, kuriuose prašoma pa
dėti. Dažnai šiuos pagalbos prašymus lydi fra
zės „man labai gėda“, „niekada negalvojau,
kad teks į jus kreiptis“, o kartais – „aš tiesiog
labai seniai valgiau“. Pandemijos metu besi
kreipiančiųjų pagalbos skaičius stipriai išaugo
– paramos prašo gausios šeimos, kurių vaikai
iki šiol gaudavo maitinimą mokyklose ar vai
kų dienos centruose, senjorai, ligoti asmenys,
deja, bet prie jų prisijungia ir darbus praradę
žmonės, dažnai buvę vieninteliais savo šei
mos maitintojais.
Deja, bet šiandieninėje Lietuvoje vis dar
yra žmonių, kuriems trūksta maisto, kurie
priversti dėl to gėdytis, kai tuo tarpu, visoje
maisto tiekimo grandinėje kiekvieną dieną iš
metama tūkstančiai tonų dar tinkamų vartoti
maisto produktų.
„Maisto bankas“ sprendžia šią problemą.
Kiekvieną dieną organizacijos savanor iai
vyksta į 500 prekybos tinklų iš kurių surenka

Apie Motinos Teresės šeimų
namus
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ (Šeimų
namai) buvo įsteigti 2012 m. gegužės 10 d.,
juos įsteigė Labdaros ir paramos fondas „Vilties
kalnas“.
Mes globojame tuos, kuriems pagalbos šiuo
metu reikia labiausiai – pavienius asmenis bei
šeimas, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tė
vai yra augę globos namuose, turi negalią, gauna
mažas pajamas, teikiama pagalba šeimai.

Mūsų vizija:
Tapti įstaiga, kurioje sukurta saugi, sveika, kul
tūringa bei dvasinga aplinka krizės ir sunkumų
paliestoms šeimoms, vaikams bei jaunuoliams:
suburiant besimokančią ir palaikančią bendruo
menę skatinti jos narius būti atsakingais, sava
Su meile – Irena Vasinauskaitė rankiškais, aktyviais ir kūrybingais žmonėmis.

nebeparduotus, bet žmonių vartojimui dar
tinkamus maisto produktus, juos parsivežę
į sandėlius patikrina, išrūšiuoja ir išskirto
tiesiogiai stokojantiems ar kitoms nevyriau
sybinėms organizacijoms (vaikų globos šei
mynoms, senjor ų, neįgaliųjų draugijoms,
labdaros valgykloms). Praėjusiais met ais
„Maisto banko“ parama pasiekė 138 089 as
menis, gyvenančius 214 skirtingų Lietuvos
vietovių.
Tam, kad organizacija ir toliau galėtų sėk
mingai padėti, jai reikalinga finansinė pa
rama, kur ios dėka „Maisto bankas“ galės
nuomoti sandėlius, sumokėti už komunalines
ir ryšio paslaugas, įpilti kuro autobusiukams,
juos drausti ir remontuoti.
Š. m. lapkričio 20 įvyko kasmetinis Pasida
link koncertas.
PasiDalinkite skambindami trumpuoju nu
meriu 1343 (auka 3 eurai).
ŠIRDINGAI JUMS DĖKOJAME UŽ PAGAL
BĄ GAMTAI IR ŽMOGUI!

Miško kvartalo bendruomenė
Klaipėdos „Miško kvartalo bendruomenės“
tikslas – skatinti bendruomeniškumą Miško
kvartale, suburiant gyventojus per kultūrines
ir socialines iniciatyvas, sportą,
Mes rūpinamės vaikų aikštelių priežiūra
kvartale, skatiname gėlynų sutvarkymą. Pvz.,
2020 m. pasodinome parko rožių; kasmet nu
perkame keletą suolų. Skatiname viso gyve
nimo mokymąsi, todėl kasmet organizuojame
mokymus, edukacijas. Kad mūsų problemos
būtų girdimos, organizuojame susitikimus
bendruomenės nariams su vietinės valdžios
atstovais. Tobulėjimui kasmet organizuo
jamas kt. bendr uomenių lankymas, tikslu
pasidalinti gerąja bei blogąja patirtimi. Di
džiausia problema, kad Klaipėdoje faktiškai
nėra bendruomenių centrų, nes vienintelis
turimas yra kitoje miesto dalyje ir skirtas sen
jorų veikloms.

Projektų vadovė
Vilija Malakauskienė

NAMŲ BENDRIJŲ AKTUALIJOS TRUMPAI
Jau kuris laikas daugelį namų bendrijų pir
mininkų neramina seimūnų begalinis noras
priimti naują Daugiabučių namų bendrijų
savininkų įstatymą,kuris prieštarauja net LR
Konstitucijai.
Juo vadovaujantis, nei vienas protingai
mąstantis pirmininkas nebesutiks dirbti tokio
darbo. Kaip įmanoma priversti žmones būti
bendrijos nariais, jeigu jie to nenori? Juk dėl
to jau buvo kartą pakeistas Įstatymas.
Ar Seimo nariai, to siekiantys, bent supran
ta, ką reiškia sukviesti, pvz. šimtabučio butų
savininkus į susirinkimą šimtu procentų? Ar
žmogus per prievartą gali būti atvesdinamas?
Todėl kyla klausimas, o kodėl Seimo nariai
nesirenka į posėdžius 100 procentų?
Kodėl mes, būdami savo turto savininkais,
negalime spręsti savo problemų patys? Kodėl
būtinai reikia keisti dabar esantį tinkamą Įs

tatymą, pagal kurį puikiai yra prižiūrimi ir
tvarkomi daugiabučiai?
Galima nebent šiek tiek patobulinti. Pvz.,
atkreipti dėmesį į bendrijos narių pareigas,
kurie nė karto nėra dalyvavę susirinkimuose.
Kaip gali būti apsaugomas pirmininkas nuo
to, kad jį gali iškoneveikti kaip tik nori, užpul
ti iš pasalų, net pakelti ranką?
Policija tokių net nebaudžia, motyvuodama
tuo, kad padarytas nesunkus kūno sužaloji
mas ir visuomenė nuo to nenukentėjo. Kaip
pirmininkui dirbti su tokiais gyventojais,kurie
galimai turi psichikos sutrikimų?
Ar bendrijos yra tokios turtingos, kad keistų
savo įstatus kas keleri metai? Kam to reikia?
Matau tik vieną – kažkas iš to tik pasipelnys,
o bendrijos bus išdraskytos ir nustekentos.

Bendrijos pirmininkė Olita Novikova

Rėkyviečiai Šiaulių profesinio rengimo centre
Nuo š. m. liepos 1 d. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės nariai
pradėjo vykdyti aplinkosauginį projektą „Kuriame švaresnę aplinką
kartu“. Projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Projekto partneriai LPF „Maisto bankas“, Šiaulių profesinio rengimo
centras, Šiaulių cerebrinio paralyžiaus asociacija. Projekto vadovė
bendruomenės narė Janina Karnišova.
Rėk yvos gyvenv ietės bendr uom en ės
nariai nutarė prisidėti prie atliekų ma
žinimo, todėl organizauojant kūr ybines
dirbtuves, jie patys siuvasi ekologiškus,
patogius, dailius, daugkartinio naudoji
mo maišelius maisto produktams parsi
nešti iš prekybos centro ar kitų prekybos
vietų į namus. Vykdomu projektu norima
atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkos
apsaugą, skatinti žmonių sąmoningumą,
bendr uomeniškumą, šviesti vietos bend
ruomenės narius apie plastikinių maišelių
žalą gamtai, skatinti patiems siūtis pato
gius, ekologiškus maišelius.
Viena iš finansuojamų projektinių veik

lų – kūr ybinių darbų būrelis Šiaulių pro
fesinio rengimo centre, kuris įvyko š. m.
rugpjūčio 7 d. Pasitaikė labai karšta die
na, be to, dėl vir uso plitimo, privalėjome
dirbti su kaukėmis, tačiau noras įgyti ži
nių, pasisemti naujų idėjų, nugalėjo vi
sus nuovargius. Dirbome dvi valandas:
išbandėme įvairias siuvimo mašinas, pa
sigaminome įvair ių lek alų, grožėjomis
gaminiais...
Dėkojame ŠPRC direktoriaus pavaduo
tojui R. Urmonui ir Technologijų skyriaus
sektoriaus vadovei L. Gaubienei už gali
mybę artimiau susipažinti su mokyklos
mokymu, paslaugomis, darbu.

Bendruomenės narių laiškai
Gyvenu Rėkyvoje nuo 1968 metų. Su
daug ger ų žmonių bendrauju Rėkyvoje
bendr uomenės patalpose, kur vadovau
ja ilgametė pirmininkė. Renkamės atlikti
įvair ius darbelius, pasiimti maisto davi
nius. Švenčių progomis esame pagerbti,
ypač senjor ų dienomis. Mieli susibūrimai
palieka ilgus ir ger us prisiminimus. Malo
nu, kad mes, senjorai, esame neužmiršti ir
pagerbiami Nijolės Malakauskienės.

Aš, Aldona Leonavičienė bendrauju šiuo
metu ir ateity...

***
Lyg šmėkla po visą žemės rutulį klaidžio
jantis Covid-19 vir usas sujaukė žmonijos
gyvenimą. Užsidarė koncertų, sporto salės,
darželiai, mokyklos. Tylu ir mūsų Rėkyvos
bendruomenėje. Kaip džiaugėmės, kai bai
gėsi pirmoji vir uso banga. Vėl rinkomės į
bendruomenės patalpas, vykdėme aplinko
sauginį projektą. Vienos moter ys karpė, ki
tos siuvo, trečios dekoravo… Taip įsitraukė
į darbą, kad net į namus nešėsi siūti, puošti
tuos medžiaginius maišelius.
Vos atsigavome nuo tos pirmos koronovi
ruso bangos, atėjo ir antroji, dar baisesnė.
Ir vėl nebegalim susirinkti bendr uomenės
patalpose. O juk kaip smagu pasišnekėti,
pasidalinti Rėkyvos naujienomis! Daug
mūsų moter ų yra vienišos, tad į bendr uo
menės patalpas ir traukia mus. Bet ir per
„koroną“ nesnaudėme. Įkūrėme interneti
nę svetainę. Dabar ruošiamės išleisti laik
raštį. Dirbsime nuotoliniu būdu, kaip ir
daugelis dirba.
Esame dėkingos savo pirmininkei Nijolei
Malakakauskienei, kuri sugeba suorgani
zuoti mus, įtraukti į tą veiklą net ir tokio
mis nelengvomis sąlygomis.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės
narė Danutė Kundrotienė

***
Nuotaika
Nuotaika gera, po žiemos atėjus pavasa
riui, žolė žaliuoja, medžiai rengiasi žaliu
rūbu. Vasara dar gražesnė, jau viskas ža
liuoja, gėlės sužydusios, nuotaika gera. Tai
taip ir norisi eiti į bendr uomenę, susitikti
su žmonėm, pabendrauti, arbatytės išgerti.
Mūsų pirmininkė N. Malakauskienė pa
rodo kokius darbelius dirbti, visi imasi
veiklos su gera nuotaika. Ji aprūpina ir
maisto paketais. O kiek reikia kantr ybės
tų davinių dalinimui! Nes juk nėra vieno
dų maisto produktų. Už juos esame dėkingi
pirmininkei.
Atėjo rudenėlis, pučia šaltesnis vėjelis,
nuo medžių jau lapai krenta. Rėkyvos ke
liai taisomi, visur pur vas. Tačiau pagalvoji,
kad pataisius bus gražiau, kai užbaigs visus
darbus. Nuotaikai neleidžiame atsitraukti
staiga užklupus koronovir usui, nors nebe
galime eiti į bendr uomenę. Visų Šventų
jų progai nebegalime kartu pinti vainikų,
kaip buvome įpratę. Tenka prisilaikyti visų
nurodymų, bet nuotaikos nepaleisim. Mes
esame optimistai, nugalėsime koronoviru
są ir su gera nuotaika eisime pirmyn.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės
narė Vaclava Ramanauskienė
Leidinį surinko ir spausdino projekto vadovė
Nijolė Malakauskienė. Tel. 8 621 16803.

ŠIAULIAI
Šiauliai tai mūsų saulės miestas –
Apsuptas sodais ir miškais
Sava didybe Kryžių kalnas visus kviečia
Pasidalinti širdgėlą čia su Dievais.
Pabuvę čia suranda sau ramybę,
Išsakę bėdas ir skausmus
Su viltimi kitom akim pažvelgę
Bandys praeit gyvenimo kelius.
Sukilėlių kalnelis daug ką mena –
Byloja apie praeities laikus.
Čia protėvių dvasia suteiks stipr ybės,
Drąsos ir ištvermės įveikti sunkumus.
Didvyris simbolis saulės berniukas
Suteikia ryžto ir drąsos
Ryžtingai ir tvirtai eiti į priekį
Nes tu gyventoj as šio Saul ės miesto
Lietuvos!

se bendr uom en ės pat alp os e. Val and os
praleistos kartu buvo lyg kelios minutės.
Dainavom, skaitėm eilėraščius, pasakojom
juokingus anekdotus iš žmonių gyvenimo.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės
narė Genovaitė Goncerauskienė

***
Kuo man svarbi bendr uomenės veikla?
Visų pirma, tai žmonių susibūrimo vieta,
kur gali išsakyti savo nuomonę visais gy
venimo klausimais. Juk kaip pasakė De
Sent Egziuper i: „Didžiausia vertybė yra
žmogaus bendravimas su žmogumi“. Čia
tave išklausys, pat ars, pagelbės. Be to,
rengiamos įvairios šventės, susitikimai su
žymiais žmonėmis. Bendr uomenės patal
pose kuriame įvairius rankdarbius, gėlių
puokštes, meniškai dekor uotus maišelius,
atvir ukus, įdėklus ir kt.
Mes dėkingi ilgametei bendr uomenės
Regina Tarnauskienė pirmininkei N. Malakauskienei už nuola
tinį rūpestį ir žmogiškumą.

***
Medžiai medžiai – beržai, liepos... visais
laikais buvo sodinami. Su medžiais buvo
elgiamasi pagarbiai. Medžiai valo orą ir
mes, žmonės, būname sveikesni.
Mes, kurie augome kaime, niekada ne
nulauždavome medelio. Aš dalyvaudavau
jų sodinime. Sodinome prie Joniškio vidu
rinės mokyklos. Prie daugiabučio, kuriame
gyvena mano anūkai, esu pasodinusi 2 tu
jas. Jos auga, jų niekas nenaikina.
Su didele pagarba mūsų bendr uomenės
pirmininkei Nijolei Malakauskienei išsau
gotas miškelis prie Rėkyvos ežero. Šiau
lių miesto valdininkai buvo suorganizavę
susirinkimą Rėkyvos kultūros namuose ir
buvo toks pranešimas, kad medžiai dabar
pavadinti želdiniais.
Aš niekaip negalėjau suprasti. Žinojau,
kad medis ir yra medis.
Nijolei – mūsų bendr uomenės pirminin
kei – teko vykti pas Vilniaus valdžią aiš
kintis. Vėliau į Rėkyvą atvyko tuometinė
Seimo narė Aurelija Stancikienė. Vėl buvo
sukviestas susir inkimas, tuomet ir buvo
paaiškinta, kad medžiai turi būti vadinami
medžiais. Želdinius gali sunaikinti bet ka
da. Tai gali padar yti neišmintingi žmonės.
Miško parke gali būti kertami tik nudžiūvę
medžiai ir ten negali vykti statybos.
Iki 2019 metų miško parkelis buvo tvar
komas Bendr uomenės. Dabar jis sutvarko
mas tik rudeniop. Miškelis yra gerai. Eina
ten žmonės pasivaikščioti, dažnas vedasi
savo mylimus šunelius. Reikėtų daugiau
dėžių tiems gyvūnams dėl gamtinių reika
lų. Tauomet ir gamta būtų švaresnė.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės
narė Benedikta Selvenienė

***
Rėk yv os gyv env iet ės bendr uom en ės
nare esu nuo pat jos susikūrimo. Patinka
bendrauti, dalyvauti vykdant projektus.
Per kūr ybinių darbų užsiėmimus išmo
kom e pad ar yt i įvair ių dirb in ių. Įdom u
sav an or iaut i „,Maisto banko“ akc ij os e,
kuomet maisto produktai renkami preky
bos centr uose.
Svarbiausia, tai būti kartu susitikimuo
Leidinį maketavo UAB „Šiaulių kraštas“
Ugniaus Malakausko nuotr.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės
narė Vida Šakūnienė

***

Keli nuoširdūs žodžiai
apie Rėkyvą, Rėkyvos
bendruomenę
Esu neįgali 76-erių metų moteris. Bu
vusi mokytoja, literatūrologė. Rėkyvoje
gyvenu 8-eri metai. Gyvenau taip tyliai,
užsidariusi, vieniša ilgai (priežastis – ga
lėjimas „vaikščioti“ tik po kambarį, retai,
vis rečiau – į kiemą ). Mane „išaiškino“
ir įvedė į Bendr uomenę Šviesios Atmin
ties a. a. Irena Gimbutienė. Ji atėjo kartu
su Bendr uomenės pirmininke Nijole Ma
lakauskiene ir štai jau beveik 2-eji metai
esu Bendr uomenės narė, man suteikiama

pagalba teikiant maisto paketus, esu nepa
miršta. Labai dėkoju už tai.
Išleistoje knygelėje „Nepamirštami me
tai Rėkyvos bendr uomenėje 2007 – 2018
m.“ ryškiai atsiskleidė prieš akis darbai –
puikūs, turiningi, reikalingi Žmogui (ypač
senam, neįgaliam), o taip pat kiekvienam
rėkyviškiui. Bendruomenės organizuojami
ir dirbami darbai! Nuveikta ir veikiama tik
rai labai daug.
Kodėl tokia graži Rėkyva? Kodėl ją supa
ir puošia medžiai ir gėlės? Kodėl vis gražėja
Rėkyvos ežero pakrantės? Kodėl nėra besi
šlaistančių girtų žmonių? Kodėl tokia tyla,
ramybė? Tuo rūpinasi visa Bendr uomenė.
Rėkyva daro kurortinės vietovės įspūdį.
Jos aplinka: medžiai, ežeras, ramybė gy
do. Toks mano, kaip ligonės įspūdis. Viską
kuria Rėkyvos žmonės!
Esu nepamirštama Švenčių progomis.
Aplanko mūsų Bendr uomenės pirmininkė
Nijolė Malakauskienė, atneša dovanėlių.
Argi tai ne džiaugsmas vienišam žmogui?!
Manau, tai lemia šios moters užuojauta
silpnam, sergančiam žmogui.
Esu literatūros žmogus. Nustebau, kad
surasta galimybių išleisti a. a. mano kaimy
nės Vitalijos Sėjūnienės poezijos knygelė
„Nuoširdžiai...“ Tai ir leidinio iniciatorių
begalinis nuoširdumas!
Minėtos knygelės „Nepamirštami metai
Rėkyvos bendr uomenėje 2007 – 2018 m.“
medžiaga byloja ne tik apie Bendr uome
nėje dirbamus svarius reikalingus darbus,
bet ir mokėjimą atžymėti visas valstybines
ir religines šventes. Nepamirštamos lietu
vių liaudies tradicijos. Bendraujama su ki
tomis Lietuvos bendr uomenėmis. Nuolat
aplankomi neįgalūs žmonės. Žinau tai! Juk
žmogui suteikiama šventė.
Turim Rėkyvoje biblioteką. Jai vadovau
janti vyr. bibliotekininkė Giedrė Butkutė
lanko mane namuose: atneša ir išneša kny
gas. Žemai jai lenkiuosi! Tai puiki, perspek
tyvi knygos propaguotoja.
Matau pro langą Pašto namą. Ten dir
ba dvi nuostabios moter ys: vedėja Rima ir
laiškininkė Janytė. Ačiū joms už Ger umą.
Dėkoju už ger umą Gerb. Vaistininkei Dia
nai Šimkienei. Kruopščioms Ambulatorijos
gydytojoms ir seselėms. Nepamirštu man
patarnavusių moterų: Daivos Arlauskienės,
a. a. Irenos Gimbutienės, „šviesaus spindu
lėlio“ a. a. Audronos Kličnerienės. Niekad
nepamirštu gerumo, nuoširdumo, atjautos.
Anot poeto J. Ruzgio juk tai – „Gyvenimo
viso esmė“.
Dėkoju kaimynui Rimui Novikovui, kuris
taip kantriai padeda man, visada atsiliepia
į šauksmą… Dėkoju Vitalijai Jonaitienei,
kantr iai padedančiai man. Žmogiškumo
kupinas Rėkyvos bažnyčios klebonas D.
Grabažis.
Geri Rėkyvos žmonės! Matyt puikiai or
ganizuoja ir laiko ranką ant Bendruomenės
darbų pulso visų gerbiama ir mylima Pir
mininkė Nijolė Malakauskienė.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės
narė Dalė Sviderskienė
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