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Čo vlastne znamená pôst?
Pomaly začíname štyridsaťdňový pôst, ktorý vždy vyvrcholí Veľkou
nocou. Hoci pôst dodržiavajú kresťania už od
staroveku, mnohí ľudia majú o ňom dnes skreslené
predstavy. No práve v ňom spočíva príprava na
najväčší kresťanský sviatok.
Pôst je obdobie, ktoré sa začína Popolcovou
stredou a končí sa na Zelený štvrtok po večernej
bohoslužbe. Podľa Biblie trvá síce len 40 dní (no
v skutočnosti je to presne 43,5 dňa).
Účelom pôstu je, aby sa veriaci cez modlitby,
oľutovanie hriechov a odriekania pripravili na oslavu Ježišovho
zmŕtvychvstania.
No u väčšiny ľudí sa slovo pôst, dá sa povedať, spája
s obmedzovaním príjmu potravy.
To však platilo pred mnohými rokmi, dnes je už situácia
benevolentnejšia, ale netýka sa len jedla, zakázané bolo nielen mäso,
ale aj víno či ovocie. Dnes je povolené jedno veľké a dve menšie jedlá.
Rímskokatolícka cirkev nariaďuje pôst na všetky piatky v každom
roku, na Popolcovú stredu, a samozrejme hlavne na Veľký piatok.
Pôst sa netýka ani nápojov, a tak je povolený aj alkohol.
Kedysi náš Spasiteľ bol na tom horšie. Keď odišiel na 40 dní na
púšť, kde ho pokúšal diabol, tiež sa postil. Podľa Biblie to bola úplná
hladovka, počas týchto dní nič nejedol a nepil, až celkom vyhladol.
Vtedy mu diabol povedal: „Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby
sa stal chlebom.“ Ježiš mu na to odpovedal: „Je napísané, že nielen
chlebom je človek živý.“
Po štyridsaťdňovom pôste sa začne oslavovať Veľká noc, ktorú si
budeme pripomínať ako symbol zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v mene pani riaditeľky
Vierky Bútorovej, našej vedúcej pani Miriam Grežďovej, tiež aj ostatných
členov Redakčnej rady časopisu „Môj domov“, ako aj Domového
parlamentu Vám zo srdca želáme požehnané Veľkonočné sviatky,
hlavne veľa zdravia, príjemné chvíle a pohodu pri čítaní nášho časopisu.
Anna Szabová, šéfredaktorka

2

Domový parlament

MD-4/2019

Zo zápisnice domového parlamentu
Stravovaciu komisiu za mesiaca marec 2019, ako prvú časť
zasadnutia Domového parlamentu viedla Monika Chropeňová:
1. predstavila všetky možnosti tvorby jedálnych lístkov v novom PC
systéme. Všetci prítomní sme sa jednomyseľne dohodli, že na
nástenku sa bude dávať jedálny lístok s 3 základnými druhmi diét –
racionálna, diabetická, šetriaca diéta, vrátane vyznačenia alergénov
2. informovala o obsahu jedálneho lístka počas veľkonočných sviatkov –
od Zeleného štvrtka po veľkonočný pondelok
3. vyjadrovali sme názor k novým receptúram, ktoré sa už realizovali;
spokojnosť sme vyjadrili: k fazuľovej polievke s rezancami, ku kuracím
prsiam s broskyňou, jedlu na čínsky spôsob, žemľovej plnke so
šalátom; ale aj k zníženému množstvu soli v jedlách – kto potrebuje
slanšie, nech si radšej individuálne dosolí; ocenili sme návrat k
pečeňovým haluškám pridávaným do polievok
4. v prípade dvoch jedál, ktoré niektorým z nás chutili viac iným menej
sme sa dohodli, že sa urobí prieskum spokojnosti medzi obyvateľmi:
ide o jedlo Džuvec a o vhodnosť podávania klobások na raňajky
5. párky na raňajky začali prichádzať teplejšie a včas
6. teplota polievok v miskách na večeru, ale aj teplota mnohých
varených večerí je stále nepostačujúca, v malých jedálňach na IT4 je
sťažnosť na nízku teplotu jedla takmer pravidelne, nielen na večeru.
Zaznamenané nedostatky budeme riešiť na ďalšej Stravovacej
komisii. Členovia Domového parlamentu však ocenili kuchárky a
vyjadrili pochvalu kuchyni – v porovnaní s minulým obdobím je čoraz
viac jedál na kvalitatívne vyššej úrovni.
V druhej časti Domového parlamentu členovia spolu s riaditeľkou
zariadenia riešili:
1. problémy spolunažívania
2. nevyhovujúce prejavy niektorých obyvateľov v jedálni zariadenia
3. hygienu na izbách obyvateľov, ale aj nedostatočnú osobnú hygienu
niektorých obyvateľov
4. informácie o novom krúžku: Práca s počítačom
5. na podnet pani Anny Szabovej a Beáty Révayovej sme sa dohodli na
zmene v práci redakčnej rady interného časopisu Môj domov.
Miroslav Kleman, predseda DP
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Oslava MDŽ v našom zariadení
„Pravá krása ženy sa odráža v jej duši, v jej dobrote, láskavej
starostlivosti, vo
vrúcnej láske, akú
preukazuje.“
Audrey Hepburn

Tento dátum by
mal mať v kalendári
poznačený
každý
muž, pretože žena
je
výnimočné
stvorenie a preto si
zaslúži výnimočnú
pozornosť.
Oslavovať 8. marec znamená pripomínať si potrebu rovnosti príležitosti
žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si ženy môžu byť isté, že na
ich názoroch, hodnotách a snoch záleží.
Tento sviatok sme si pripomenuli aj my v našom zariadení a prejavili
sme ženám náležitú úctu milým slovom sociálnych pracovníkov Martina
Miška, Richarda Wagnera, pani riaditeľky Viery Bútorovej a predsedu
Domového parlamentu Miroslava Klemana.
Slávnostnú atmosféru podčiarklo energické vystúpenie študentov
z Konzervatória
Dezidera
Kardoša v Topoľčanoch.
Naši obyvatelia pookriali na
duši, študenti im vyčarili
úsmev na perách. Ženy, ale
nielen ony, mali z prejavenej
pozornosti
a prejavu
vďačnosti veľkú radosť. Preto
by sme určite nemali zabúdať
na naše ženy, mamičky,
babičky, veď poďakovanie
patrí každej žene na svete.
(Simona
Červená)
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„ČO JA VIEM“
Na obrazovkách Jednotky RTVS môžete sledovať obľúbenú
vedomostno-zábavnú šou „Čo ja viem“, kde súťažia so známymi
osobnosťami dve stovky študentov.
Pravidlá tejto zaujímavej súťaže sme prispôsobili našim
podmienkam a jedáleň zariadenia sa premenila na televízne štúdio.
Úlohou súťažiacich bolo odpovedať na nečakané a vtipné otázky, ktoré
sa dotýkajú všeobecných vedomostí - od populárnej hudby, filmu po
históriu a šport, porekadlá a hádanky. Otázky sme kládli v 5 blokoch
a tiež bol priestor na
lúštenie
osemsmeroviek.
Interaktívnym prvkom
súťaže
bolo
aj
zapojenie divákov do
súťaže.
Za svoju hru
získali
súťažiaci
vecné ceny. Na 1.
mieste sa umiestnil
Miroslav Kleman, na
2. mieste Magdaléna
Drábiková a na 3. mieste Gabriela Šútová. Ocenené boli aj
najaktívnejšie diváčky, Anna Zembová a Hedviga Bednáriková.
Cieľom súťaže bolo spoločné stretnutie obyvateľov a zmysluplné
trávenie voľného času, čo sa nám podarilo naplniť. Veríme, že aj táto
súťaž bude mať v aktivitách svoje miesto.
(Simona Červená)

Jar prebúdza prírodu aj fantáziu
Keď prišiel nápad vytvoriť jarnú dekoráciu v spoločenskej miestnosti
A4, posily nám nechýbali. Naše obyvateľky z IT2 ochotne tvorili!
Maľovali, šili, lepili, plnili, vystrihovali a nakoniec vešali. Ale nikoho
konkrétneho! 
Len našich jarných vtáčikov, sovičky a búdky na náš pestrofarebne
rozkvitnutý konár.
A myslím, že sa nám spoločné dielo skutočne vydarilo!
(Katarína Rosová, Monika Šmotláková) 5
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Hor sa do práce!
Raz niekto múdry povedal, že práca šľachtí – a stala sa z toho
ľudová múdrosť. Práce je dosť po celý rok, ale takto, na jar, je jej o to
viac, že nielen upratujeme po zime, ale aj vysádzame, striháme
a zveľaďujeme to, čo nám v záhradách po mrazoch zostalo.

Foto: zľava Mária Pokusová, Mária Leponiová, Milan Hanzlovič, Júlia Kisová

A že je práce aj v našom areáli neúrekom! V jedno príjemné, už
teplejšie dopoludnie sme si na mušku vybrali altán a jeho okolie, ktoré
sme vyhrabali, v neďalekom záhone vysadili kríčkové ríbezle no a terasu
budovy A skrášlili výsadbou primuliek.
Všetkým pomocníkom VEĽKÉ ĎAKUJEM! (K. Rosová, M. Šmotláková)

Aktívny obyvateľ našich
brigád
Predstavujeme
vám
šikovného
a pracovitého brigádnika Michala Beličku
z IT4.
Zapája sa do všetkých pracovných
aktivít, ktoré sa organizujú v zariadení.
Avšak, nielen to. Aktívne prácu vyhľadáva
a dobrovoľne zveľaďuje naše spoločné
okolie.
Aj vďaka nemu žijeme v čistejšom
a príjemnejšom prostredí!
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Nadšenie z Canisterapie
Vďaka dobrovoľníckej aktivite zanietenej terapeutky Tinky máme
možnosť vyskúšať účinky
Canisterapie,
prostredníctvom
jej
canisterapeutického psa
s menom JUMPER.
Canisterapia
využíva
pozitívne
pôsobenie
domáceho psa na zdravie
– na fyzickú, psychickú a
sociálnu pohodu človeka.
Je vedená odborníkom
so vzdelaním zameraným
na
canisterapiu
a
dokladmi
o klinických
prehliadkach
canisterapeutického psa.
Foto: Michal Belička, Milan
Belkovičová, Jozefína Gogová

Klačanský,

Jozef

Skladaný,

Zuzana

Jumper je poľovnícke plemeno Labradorského retrievera. Má 5
rokov, je priateľský, zbožňuje ľudí, má rád
blízky kontakt s človekom, čo mohli cítiť
a vidieť aj naši obyvatelia.
Prvé stretnutie dopadlo na výbornú.
Tinka predstavila Jumpera, obyvatelia sa
dozvedeli odkiaľ pes pochádza, čo rád robí,
mali možnosť ho hladkať aj kŕmiť.
Spokojnosť a nadšenie sa dalo zreteľne čítať
na tvárach obyvateľov, ktorí prejavili záujem
aj o individuálne stretávanie sa s Jumperom
na izbe. Jumper postupne navštevuje
obyvateľov aj na ďalších oddeleniach. (Simona
Červená)

Foto: Vojtech Klačanský, Jozef Serfözö, Jozef Finta, Anna Zembová, Emília
Michalíková
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Duchovné piesne
Premiéru mala nová aktivita „Duchovné piesne“ prebiehajúca
v Kaplnke zariadenia na 3. poschodí A budovy. V tejto útulnej
a vyzdobenej Kaplnke sa spievajú duchovné piesne pri svätých omšiach
a pobožnostiach.
Vždy nás veľmi poteší, keď sa na našich aktivitách zúčastní čo
najviac obyvateľov. Tentoraz sa stretlo 18 účastníkov prevažne z IT2
a IT3. Boli aktívni, zapájali sa do spevu, počúvali čítané texty a reagovali
na otázky.
Cieľom stretnutia bolo nielen spievať piesne, ale aj rozumieť textom
a povzbudiť sa ich posolstvom. „Uprostred trápení, uprostred
súžení...viem, že stojíš blízko tých, čo v Teba dúfajú.“ Verím, že
účastníci odišli zo stretnutia povzbudení a posilnení.
(Alžbeta Angelovičová)

POSKLADAJ MA SPRÁVNE
Táto skupinová aktivita bola jedna z tých, ktorej cieľom nebolo
zvíťaziť
ale
zúčastniť sa.
A samozrejm
e poskladať
správne
jednotlivé
časti
obrázkov aby
vytvorili
jeden.
Pre
niektorých to
bola „hračka“
a menili
obrázky
jeden
za
druhým, ale
poniektorí sa aj potrápili. Výsledkom však bol úsmev na tvári a dobrý
pocit, že sme to spoločne zvládli. Zároveň sme strávili spolu príjemné
dopoludnie!
(Katarína Rosová)
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Zo života zariadenia v Prašiciach
Všetci si uvedomujeme, že v zime má človek menej pohybu ako
v lete.
Aj
keď
absolvujeme zdravotné
prechádzky na čerstvom
vzduchu,
pohyb
si
dopĺňame
pri
pohybových cvičeniach.
Od
januára,
s krátkou
prestávkou,
začala s našimi klientmi
cvičiť naša rehabilitačná
pracovníčka
Diana
Krajčíková.
Rehabilituje dvoma
spôsobmi. Tým prvým je
individuálna rehabilitácia
s imobilnými obyvateľmi v izbách – na fotke môžeme vidieť práve
cvičiacu pani Jozefku Herdovú. Vytvára však aj skupinky pre spoločné
cvičenie. Rôznymi cvičeniami precvičuje našim obyvateľom hrubú
a jemnú motoriku a obnovuje hybnosť končatín - na fotografii nižšie
horné
končatiny
s loptou.
Niekto
chodí
na
cvičenia rád
a s nadšení
m
si
rozhýbe
telo,
niekoho ale
veru treba
presviedčať.
V konečnom dôsledku sa však človeku po aktívnom telocviku zdvihne
nálada a aj zvyšok dňa máme predsa len väčšiu chuť do života.
(Linda Laciková)
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Fašiangová zábava
Tak ako po iné roky, aj tento sme boli pozvaní Jednotou
dôchodcov na Fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy.
Zábava sa konala v Dome kultúry a zúčastnilo sa jej 9 obyvateľov:
Anna Szabová, Jozef Serfőző, Jarmila Huslicová, Mária Čurgáliová,
Zuzana
Belkovičová
(zľava)
a
Klaudia
Košťálová,
Katarína
Kánová,
Rudolf
Sokolík,
Milan
Hanzlovič.
Po zahájení pani
primátorkou
A.
Géciovou sa začala
tanečná zábava. Do
tanca hrala hudobná
skupina
M-TRIO.
Vystúpil spevácky zbor Slnečnica, ktorý býva často hosťom aj u nás.
Zapojili sme sa do tomboly, avšak tento raz sme nemali šťastie:
nevyhrali sme žiadnu z cien. Ale na kapustnici sme si pochutili,
zatancovali sme si a dobre sa zabavili ako po minulé roky. (Janka Gogolová)

Hudobná súťaž
36 nadšencov hudby sa zišlo, aby si prevetrali svoje hudobné
vedomosti. V štyroch kolách odpovedalo 6 súťažiacich na päticu otázok
prostredníctvom zelenej kartičky „áno“ a červenej „nie“. Súťažiace:
Gabriela Šutová, Magdaléna Drábiková, Zuzana Belkovičová,
Bernardína Bencová, Daniela Veľká, Eva Kohútová zápolili
o umiestnenie
Víťazkou sa stala Magdaléna Drábiková, z druhého miesta sa
tešila Bernardína Bencová a o tretie miesto sa podelili Daniela Veľká
a Gabriela Šutová.
Súťaž bola obohatená hudobnými a vizuálnymi ukážkami, ktoré
technicky zabezpečila Veronika Halová. Súťažiaci a diváci si tiež
vyskúšali vytlieskať rytmus a zaspievať ľudové piesne, čo prispelo
k celkovej atmosfére radosti a pohody. Výherkyniam gratulujeme!
(Alžbeta Angelovičová)
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Komu sa dá veriť???
Milí čitatelia, bratia a sestry!
Asi ste si už neraz v živote kládli vyššie spomenutú otázku. V tomto
svete plnom klamstva, pretvárky a falošnosti asi každý z nás z času na
čas hľadá pevný oporný bod. Istotu, na ktorú sa dá spoľahnúť, o ktorú
sa dá takpovediac oprieť. Pre niekoho sú istotou peniaze, pre niekoho
poistenie. Niekto sa spolieha na svoju rodinu, či známych a pre iného sú
oporou zas predstavitelia štátu a podobne.
Každý si tú svoju „Istotu“ vyberá sám. Nie raz sa však stáva, že tí,
ktorým sme verili nás sklamú. To, na čo sme sa spoliehali sa stratí. Veru,
oporné body sveta nie sú vždy pevné, či už ide o ľudí, alebo veci.
Keď Boží služobník Mojžiš vydával svedectvo pre
svojich bratov a sestry vo vyvolenom židovskom národe
vo svojej piesni okrem iného povedal: „Hospodin je
Bohom verným a nie vierolomným, On spravodlivý je
a priamy.“
V Mojžišovom prípade nešlo len o nejaké pompézne
slová, obraznú reč, ale o hlboké vyznanie, o ktorom bol
presvedčený. Obsah tých slov sa mu neraz potvrdil
počas jeho života, keď ho Hospodin viedol, ochraňoval
a požehnával úplne neuveriteľným spôsobom, hoci sa
často nachádzal v nezávidenia hodných situáciách. Boh bol s ním
a pomáhal mu. A Mojžiš sa Ho pridŕžal. Vedel, že jedine v Bohu má svoj
oporný bod, a že ho nikdy nesklame.
Milí čitatelia, Boh v ktorého veríme, ktorého vyznávame, ktorému sa
koríme, pred ktorým sa klaniame, ktorému slúžime, je Boh verný, nie
vierolomný, je spravodlivý a priamy.
Z povedaného pre nás vyplýva veľmi veľa. My v našej kresťanskej
viere máme istotu, máme pevnú pôdu pod nohami, na ktorej keď stojíme
nemusíme sa báť, že sa rozpadne.
Môžeme sa spoľahnúť na niekoho, kto nesklame. Neustúpi zo
svojich požiadaviek, ale ani zo zasľúbení. Nikoho neuprednostňuje.
Nikoho nezavrhne, kto sa k Nemu obráti. Je spravodlivý. Nezastiera
pravdu ako neraz my ľudia. „Neprevracia kabáty!“
Je tu, stály, nepremenný od vekov až naveky. A preto sa vždy dá na
Neho spoľahnúť!!!
Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany
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Čo všetko symbolizuje apríl
Myslel som si, že písať o mesiaci apríl je
úplne jednoduché, ale to vôbec nie je tak,
musel som sa veru zamyslieť...
Apríl je mesiac knihy, mesiac bláznov, ale
aj bláznivého počasia, lebo raz prší, je
chladno, raz fúka vietor, raz svieti slniečko a je
príjemne jarne teplučko a, veru, stalo sa, že aj
v tomto jarnom mesiaci dokonca poletoval
sneh a „skočili“ sme späť do čižiem
a vetroviek.
11. apríla máme ale aj Deň narcisov, je to deň boja proti rakovine.
My, všetci obyvatelia, ktorí svojimi článkami prispievame do
časopisu Vám všetkým prajeme, aby ste sa vyhli bláznivému počasiu,
bláznivých nápadov a prajeme Vám veľa kľudu a pokoja.
Aj keď Vás stretne niečo bláznivé, berte to s rezervou, veď život je
krásny a veselý. Treba si ho preto čo najviac vychutnávať, užívať
a nepremárniť ani minútu.
Štefan Hučko, obyvateľ

Ako sa jarné kvietky rozprávali
Váza na stole, kvietky vo váze. Všetky
kvietky túžia zaujať svojou krásou, vôňou,
pestrými farbami. Narcis, hyacint, tulipán.
Hyacint je najjemnejší a tenkým hláskom
povedal: „Všetky oči ľudí ma milujú,
usmievajú sa a privoniavajú moju sladkú
vôňu.“
A tulipán? „Som pánom prvých jarných
kvietkov. V noci spím a ráno ma slniečko
prebudí a hlávku roztvorím.“
Narcis si svoju hlávku otočil a povedal:
„Slniečko pripekalo a ja som rástol ako z vody. Som odetý v žltých
šatkách, tulipán v červených a hyacint vo fialových.“
Dedko podal babke do rúčky kytičku a povedal: „Ľúbim Ťa.“
A kvietky sa medzi sebou i naďalej rozprávali o svojej kráse a ako
robia ľuďom radosť.
Beáta Révayová, obyvateľka
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Veľkonočné vinšovanie
Nie je to klam ani čary, blížia sa krásne sviatky jari,
sviatky plné milosti, požehnania a hojnosti,
nech Vás všetkých radosť a veselosť neopustí.
Buďte verní starým zvykom, nech sa šibe len malým
korbáčikom, nech Vám slza líce nezmáča, ale vodička.
Želáme Vám veľa smiechu na Veľkú noc pre potechu,
v pondelok veľký zhon a kúpačov plný dom,
veľa vody z potoka, buďte svieži do roka.
Kúpačom dobré vínko, koláčikov, pálenka s vodou dnes
patria k sebe, aby sviatok Veľkej noci v zdraví a pohode ešte
doznieval. Prajeme Vám krásnu a veselú Veľkú noc.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Aforizmy
Žena je ako sud bez dna, nikdy nemá dosť. Dostaneš dobrú ženu
budeš výnimkou, dostaneš zlú staneš sa filozofom. Mzda je ako
manželka, inému ju závidíme, so svojou nevystačíme. Najlepšou
vreckovkou na ženské slzy sú nové šaty. Ak si nepadnete do náručia,
ešte vždy si môžete skočiť do vlasov. Zo všetkých múčnikov je
najlepšia šunka. Kde ti dajú bryndze poberaj sa inde, kde ti dajú prasa
príď zasa. V manželstve je ako v tanci, vždy vedie jeden druhého.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Porekadlá
Ak je apríl pekný, máj bude ružový. Búrky v apríli zvestujú mokré leto.
Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok. Do Ďura je vždy lepší sneh
ako dážď. Po aprílskej hrmavici nieto mrazu na vinici. Na Ďura každá
kvapka je hodná dukáta. V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni
na jačmeň.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
L. Tolstoj: Nepočúvajte nikdy ľudí, ktorí nepekne hovoria o iných
a pekne o vás. H. Cutler: Mnoho štúdií vytvorených za posledných 40
rokov dokázalo, že verbálne a fyzické vyjadrenie nášho hnevu hnev
nerozptýli a iba situáciu ešte zhorší. A. Dámaso: Pocity sú základom
všetkého, čo ľudia po stáročia označujú ako ľudská duša.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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Spoločenská rubrika
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V mesiaci MAREC k nám prišli
Juraj Danóczy
Viktória Galbavá
Michal Janík
Veronika Zacharová
Valéria Bečárová
Marta Lukačovičová
Emília Ondrušová

APRÍLOVÍ oslávenci
02.04. Bernardína Bencová
02.04. Miroslav Arpáš
03.04. Školastika Hýrošová
07.04. Božena Kučerová
08.04. Emília Proksová
09.04. Mária Leponiová
10.04. Juraj Danóczy
10.04. Anna Chochulová
12.04. Anna Szabová
13.04. Ján Zajac

16.04. Pavlína Krajčíková
18.04. Vladimír Kováčik
19.04. Eva Jakubčiaková
19.04. Anna Hruboňová
23.04. Jolana Machová
24.04. Gejza Mišovych
25.04. Ondrej Dovina
25.04. Miloš Krošlák
28.04. Pavla Vágaiová

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.

V mesiaci MAREC nás opustili
Matilda Hudecová, Vladimír Kučera, Jozefína Deličová, Karol Jankušík,
Pavel Dobrík, Mária Krasulová, Emília Toporová, Emília Košťálová

Česť ich pamiatke!
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Voľby prezidenta 2019
Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo v
sobotu 16. marca 2019. Občania Slovenskej
republiky si mohli priamou voľbou zvoliť svojho
prezidenta už po piaty krát.
V prvom
kole
prezidentských volieb sa o post prezidenta
uchádzalo 13 kandidátov, do druhého kola
postúpili dvaja kandidáti, ktorí získali najviac
hlasov – Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.
Naši obyvatelia mohli v oboch kolách voliť
u nás v zariadení prostredníctvom prenosnej urny. Tak ako po minulé
roky, aj tento rok nám voľby zabezpečili členky volebnej komisie na
Gagarinovej ulici. Niektorí obyvatelia sa volieb zúčastnili v mieste svojho
trvalého bydliska.
30. marca 2019 sa uskutočnilo druhé kolo prezidentských volieb,
v ktorom nad Marošom Šefčovičom s 41,6% voličských hlasov s jasnou
prevahou zvíťazila Zuzana Čaputová s 58,4% hlasov.
K výhre našej budúcej prezidentke gratulujeme a veríme, že bude
našu krajinu dôstojne reprezentovať doma i v zahraničí.
(Natália Bujnová)

POZVÁNKA
na vedomostnú súťaž
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Zariadení sociálnych služieb
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Kedy: 30. 04. 2019
Kde: Jedáleň zariadenia
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Podujatia
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V APRÍLI
1.
3.
4.
4.
5.
5.
5.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
12.
12.
12.
15.
16.
16.
17.
17.
17.
18.
18.
23.
23.
24.
24.
24.
25.
26.
26.
26.
29.
30.
30.

Športové dopoludnie
Beseda o knihe
Pracovná činnosť
Domovníček
Súťaž „Múdra sova“
Zdravotná prechádzka
Krížová cesta
Športové dopoludnie
Zdravotná prechádzka
Zdravotná prechádzka
Súťaž v skladaní hlavolamov
Športové dopoludnie
„Cez ruky k srdcu“
Zdravotná prechádzka
Krížová cesta
Organizovaná prechádzka
Športové dopoludnie
Turnaj v kolkoch
Zdravotná prechádzka
Počítačový krúžok
Športové dopoludnie
Pracovná činnosť
Zdravotná prechádzka
Duchovná pieseň
Zdravotná prechádzka
Zdravotná prechádzka
Športové dopoludnie
Hra „Šejker“
Pracovná činnosť
Domovníček
Zdravotná prechádzka
Hodinka krásy
Spoločenské hry
Športové dopoludnie
Biblická olympiáda
Stavanie mája

jedáleň
knižnica
areál
jedáleň
jedáleň
mesto
kaplnka
jedáleň
areál
areál
jedáleň
jedáleň
Levice
mesto
kaplnka
mesto
jedáleň
jedáleň
areál
knižnica
jedáleň
areál
areál
kaplnka
areál
areál
jedáleň
jedáleň
IT 3
jedáleň
mesto
jedáleň
terasa A
jedáleň
jedáleň
terasa

Martin
Miriam
Richard
Betka
Natália
Janka T.
Richard
Martin
Katka
Betka, Majka Mä.
Majka Mi., Ladislav
Martin
Janka G.
Janka T.
Richard
Lenka, Janka M.
Martin
Martin
Richard
Miriam
Martin
Ladislav
Katka
Betka
Katka
Betka, Majka Mä.
Martin
Richard
Majka Mi.
Betka
Janka T.
Majka Mä.
Katka
Martin
Simonka
Natália
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Vyberáme z tlače
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Zasmejme sa
Cigán padol do jamy s vápnom. Bože môj, čo ja budem robiť? Narieka
pred kamarátom. Kamarát odpovie – Dežo, Dežo, ty si ale dilino, ešte si
len chvíľu biely a už by si chcel robiť!
Čím ste v civile? – pýta sa slečna svojho priateľa. Pekárom – odpovie.
A koľko máte detí? Dvanásť – odpovie. Doparoma! Človeče a kedy
pečiete?!
Janíčko, vieš, že ti bocian v noci priniesol sestričku? Chcel by si ju
vidieť? Sestričku nie, ale toho bociana.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
Chuck Norris sa nedokáže opiť, je to alkohol, čo sa opije z Chucka
Norrisa!
Prečítaj každú túto vetu odzadu:
Ráno kuchár hodí do hrachu konár. Táram ako kamarát. Kobyla má
malý bok.
Rudolf Sokolík, obyvateľ
Dve dámy sa zaseknú v paneláku vo výťahu. Blondína hneď začne
kričať – Pomooc! Bruneta jej hovorí – Vieš čo? Poďme kričať spolu,
snáď nás skôr niekto začuje. A blondína – Spolu, spoluu, spoluuu...
Vedcom sa konečne podarilo skrížiť žraloka a zlatú rybku. Tento
kríženec vie plniť posledné tri želania.
Nápis nad výčapom v slovenskej krčme – Akokoľvek veľa vypiješ, vždy
je to málo.
V autobuse – Váš lístok, prosím! Môj lístok? Váš lístok! Môj lístok?
Revízor dôrazne – Človeče, čo ste hluchý? Cestujúci sa opýta – A vy ste
čo, doktor?
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
Policajt sa po víkende sťažuje svojim kolegom – Včera som chcel
polievať záhradu, ale veľmi pršalo a nemal som dáždnik!
Kto je výrobcom najväčších okien na svete? Alkohol.

Eva Kohútová, obyvateľka
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Zábava a relax
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Tajnička
A máme apríl. Zlé jazyky síce tvrdia, že je bláznivý, pretože sa
často mení počasie. My ostatní však veľmi dobre vieme, že má inú
charakteristiku, ktorá je spätá s prírodou. Je to totiž...
Odpoveď nájdete v našej tajničke.
Svietidlo
Obloha
Klenot
Výtvarný umelec
Spôsobil zranenie
Ženské meno 13.12.
Trochu zlom
Odborník v geodézii
Zviera s chobotom
Kyslá pochutina
Pohorie na Považí
Miroslav Kleman, obyvateľ

Hádanka č. 1:
Na konári sedí 10 vrabcov. Jedného odstrelíte. Koľko ich tam zostane?
a.) 9
b.) 1
c.) 0
Rudolf Sokolík, obyvateľ
Hádanka č. 2:
Ktorej bylinke patria ľudové názvy ako Mesiačik, Kalendula, Nahátka liečivá?
a.) Pŕhľava dvojdomá
b.) Nechtík lekársky
c.) Podbeľ liečivý
Beáta Révayová, obyvateľka
Správnu odpoveď odovzdajte do 22. 4. 2019 svojmu sociálnemu pracovníkovi.
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 3/2019 sa stávajú:

Katarína Kánová a Peter Macko

Srdečne gratulujeme!
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Od nás pre vás
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Novinky našej rodinky
Schránka pre Vaše priania, názory, vyjadrenia
spokojností a sťažností
Predpokladom poskytovania
kvalitných sociálnych služieb je
poznanie názorov obyvateľov.
Spokojnosť obyvateľov a
rodinných príslušníkov zisťujeme
prostredníctvom
prieskumu
spokojnosti, stretnutiami členov
Domového parlamentu, sociálnej
práce a priamym opytovaním sa.
Na vyjadrenie Vašich prianí,
spokojnosti, názorov a sťažností
môžete využiť aj „SCHRÁNKU“
umiestnenú vedľa kancelárie
vedúcej úseku služieb Simony
Červenej, oproti rehabilitácie na
A budove, na 1. poschodí.
Radi privítame Vaše nápady
a postrehy
upozornením na
nedostatky, ktoré treba riešiť, či
poukázaním na dobrú vec, ktorú
treba oceniť, alebo v nej pokračovať.
Schránka je jednou z foriem, ako je možné nielen poukázať na
nedostatky, ale aj podať návrh na ich riešenie, rovnako ako aj poukázať
na pozitívne veci, udalosti, osoby, ktoré si treba viac všimnúť či oceniť.
Vyjadrenia uvítame predovšetkým podpísané, aby sme mohli
reagovať osobne, nie anonymne. Návrh riešenia tých z vás, ktorí podáte
pripomienku, bude s vami osobne konzultovaný. Vedenie zariadenia
zabezpečí aktívne reagovanie a riešenie všetkých pripomienok zo strany
obyvateľov aj rodinných príslušníkov.
V prípade, ak podnet v schránke nebude podpísaný, aj takýmto
podnetom sa budeme zaoberať. Zistené skutočnosti nezostanú bez
povšimnutia, len s jeho autorom nebudeme môcť komunikovať.
(Simona Červená)
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Foto mesiaca
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Nominácie na ocenenie
Nitrianskeho samosprávneho kraja
STAROSTLIVÝ ANJEL 2018

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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