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Kai Deltuvos žemės ūkio bendrovė, vadovaujama Zigmo
Sedlecko, parapijai nusprendė padovanoti nebeveikiančio
vaikų darželio pastatą, tuometinis Deltuvos klebonas
Kazimieras Gražulis su Bukonių gydytoja Terese Žižiene
svarstė, ką pastate daryti. Nuspręsta kurti senelių namus. Ir
klebonas, ir gydytoja suprato, kad tokia įstaiga parapijai
bene labiausiai reikalinga. Prisimindamas nelengvą
kūrimosi pradžią, kunigas Kazimieras Gražulis padėkos
žodžių negaili Zigmui Sedleckui: “Bendrovė galėjo darželį
parduoti. Juk tuomet daug kas buvo parduodama. Bet
pasielgė kilniai - pastatą dovanojo...”
Kunigo Kazimiero Gražulio žodžiais - jau iš pradžių
senelių namai turėjo tvirtą krikščionišką pagrindą.
Iniciatyvą įgyvendinti padėjo nemažai žmonių, norėjusių
pagelbėti tiems, kam labiausiai reikalinga pagalba, kam
skauda, kas jaučiasi vieniši ir apleisti
Pirmąją auką - 25 tūkstančius Vokietijos markių kuriamiems Deltuvos senelių namams skyrė panoręs likti
nežinomu rėmėjas iš Vokietijos. Dar tiek pat paaukojo
Maltos ordino pagalbos tarnybos Hamburgo grupė. Šiomis
lėšomis pastatas buvo rekonstruotas.
1994 metų rugpjūčio 15-ąją, Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, lankydamas Deltuvos Švč. Trejybės parapiją,
pašventino Deltuvos parapijos senelių namus, tačiau reali
šios įstaigos veikla prasidėjo 1995-ųjų sausio 11 dieną. Iš
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pradžių čia apsigyveno septyni senoliai. Pirmaisiais metais
senelių namams sėkmingai vadovavo ir jais rūpinosi
kunigas Sigitas Bitkauskas. Vėliau, kitus 12 metų, tęsė
darbą klebonas Š. Leskauskas.
Esant sudėtingai socialinei situacijai, 2006 metais
nuspręsta parapijos salės vietoje įrengti kambarius, o
pačią salę iškelti į netoliese esantį senosios Deltuvos
klebonijos pastatą. Todėl 2006 m. rudens - 2007 m.
pavasario laikotarpiu buvo vykdomas Deltuvos senelių
namų išplėtimo projektas. Įvykdžius projektą, visas
buvusio darželio pastatas pritaikytas gyventi seneliams.
2007 m. balandžio 19 d. buvo pašventinti išplėsti Švč.
Trejybės bažnyčios senelių namai. Deltuvos klebonas Š.
Leskauskas, pasitikęs svečius, miestelio žmones senojoje
parapijos klebonijoje, sakė, kad “susirinkome įpūsti
gyvybės pastatui, kuris buvo tapęs vaiduokliu”. Kaip
tądien teigė Ukmergės rajono meras Algirdas Kopūstas, “Vienišų, senų ir ligotų žmonių apgyvendinimo problema
rajone, kaip ir visoje šalyje, labai aktuali. Dedame daug
pastangų, kad šių žmonių senatvė būtų kuo lengvesnė.“.
Prieš išplėtimą senelių namuose tilpo 22 globotiniai.
Dabar čia jau gyvena 36 seneliai, dirba 16 darbuotojų. Šiuo
metu senelių namams vadovauja Saulius Venskauskas.
Globotinių sveikata rūpinasi Deltuvos ambulatorijos
gydytoja Rima Vaičekauskienė.
Senelių namai buvo kuriami norint seniems žmonėms
suteikti meilės, šilumos, pagalbos ir pagarbos jausmus.
Žmonės yra apgaubti meile ir rūpesčiu, jie gali oriai palikti
šį pasaulį. Visų šių dalykų mūsų visuomenėje pastaruoju
metu pristinga. Seni žmonės tampa lyg nereikalingi daiktai,
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tarsi balastas...

3/3

