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K úcte k starším
Čas je neúprosný a vysoký vek prináša nám, seniorom, nielen
múdrosť, ale aj mnohé ťažkosti a starosti. Najdôležitejšia
je psychika, netreba sa tomu poddávať. Keď do
kolobehu nášho života vstúpila staroba a s ňou
nečakané choroby, práve vtedy nám pomocnú ruku
podalo vedenie zariadenia a lekári spolu so zdravotnými,
sociálnymi
a ostatnými
pracovníkmi.
V našom
„domováckom“ zariadení je o seniorov príkladne postarané, či už po
stránke ubytovania alebo ošetrovateľsko – opatrovateľskej činnosti.
Obyvatelia majú aj kontakt s rovesníkmi, takže sa venujú rôznym
aktivitám. Dá sa povedať, že sme u nás ako jedna veľká rodina.
Máme upravený krásny park, kde sa môžeme spolu so sociálnymi
a zdravotnými pracovníkmi poprechádzať po čerstvom vzduchu a
načerpať veľa ozónového kyslíka.
Je pochopiteľné, že naši obyvatelia našli v našom zariadení svoj
náhradný domov. Niektoré z týchto krokov by vás však mohli určite
inšpirovať a robiť šťastnejšími, ale posúďte sami:
Nenoste so sebou udalosti, ktoré ste prežili pred mnohými rokmi,
pretože vás okrádajú o vašu energiu.
Zvykom je zvládať veľa vecí naraz, preto málokedy odpočívate
a chýba vám energia.
Počúvajte svoju intuíciu, riaďte sa radšej srdcom, budete šťastnejší
a vyhnete sa mnohým sklamaniam.
Zvyknite si odpúšťať druhým, niekedy si navzájom ubližujete, potom
v sebe pestujete bolestivé spomienky na chvíle, keď vás druhí ranili.
Vyrovnať sa s minulosťou je ako „zázračný liek“.
Treba sa radovať z maličkostí, napríklad vrúcny rozhovor s niekým
blízkym, koho máte radi, pekný film alebo knižka. Žite viac v prítomnosti
a zaoberajte sa myšlienkami nad každým okamihom svojho života
a v tom nájdete svoje pravé šťastie.
Vážení obyvatelia a dopisovatelia, v mene Redakčnej rady
a Domového parlamentu Vám k Úcte k starším želám pevné zdravie,
dobré spolunažívanie, veľa optimizmu, Božej milosti a príjemné čítanie
nášho časopisu „Môj domov“.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Keď vychádzajú posledné slnečné lúče
Leto nám už pomaly zatvára svoje brány, ale jeho slnečné lúče
hrejú ešte stále a lákajú von. Tak prečo to nevyužiť. V sprievode
opatrovateľov, sociálnych pracovníkov a fyzioterapeutiek sme vylákali
našich obyvateľov vychutnať si krásne počasie do ešte stále zeleného
parku v areáli.

Nielenže sme sa porozprávali, ale náladu nám vylepšilo aj zopár
nájdených hríbov. O to rezkejšie sme sa vracali na oddelenie k
chutnému obedu.
Posledné
letné
slnečné
lúče
prinášajú jeseň.
Ročné
obdobie
krásne
svojimi
farbami, ale aj
padajúcim lístím.
Spoločnými silami
sme sa pustili do
práce: popretŕhali
sme suché kvety,
prekyprili pôdu v
kvetináčoch,
pozametali
popadané lístie.
Nezabudli sme ani na skalku, ktorá už potrebovala údržbu. ĎAKUJEME
POMOCNÍKOM – p. Káčerovej, Miklosovej, Klobučníkovej, Kissovej,
Pokusovej a Vachovi.
(K. Rosová)
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Oslávenci
Na IT1 sa aj tento mesiac konala oslava našich obyvateľov:
narodenín Janky Hubovej a menín Márie Bajtálovej. Ostatným
oslávencom sme gratulovali na izbách v deň ich sviatku. Medzi nimi boli
jubilanti: Hrdličková Irena a Šustala František.
Posedenie sme si spríjemnili malým občerstvením, kávičkou
a limonádou. Spoločne sme si zablahoželali, porozprávali sa a utužili
vzťahy na našom oddelení. Zaspievali sme si aj tradičné „Veľa šťastia,
zdravia...“
Deň bol šedivý, tlak nízky, tak sa tentoraz tancovalo. Janka je
výborná tanečníčka. Prisľúbila, že na najbližšej zábave to roztočíme.
Na októbrovú zábavu sa tešíme a už teraz pozývame Janku do
tanca.
(A. Angelovičová)
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Páli Vám to?
Vedomostné stretnutia na IT4 sú zamerané na aktivizáciu a cvičenia
pamäťových schopností ako preventívne cvičenie na posilňovanie
pamäti a vitality. Prebieha skupinovou formou v odpoludňajších
hodinách. Cieľom stretnutí je využiť techniky tréningu pamäti pre lepšiu
pamäť a koncentráciu v každodennom živote, stimulovať k súťaživosti.
A čo získajú účastníci? Overia si funkčnosť svojej pamäte,
zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie, zvýši sa ich
schopnosť zvládať problémy každodenného života. Ale tiež, získajú
presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak
je pamäť primerane využívaná, naučia sa starať sa o vlastnú pamäť
tak, ako o svoje zdravie.
Svoje schopnosti si naši obyvatelia preverili vo vedomostnom
kvíze “Páli Vám to”, kde šesť prítomných si oprášilo svoje vedomosti v
oblasti histórie, kultúry a športu. Súťažilo sa v dvoch kolách.
Druhou časťou kvízu bolo nájsť
chyby uja maliara, čo na prekvapenie
išlo dobre všetkým zúčastneným.
Napomohla k tomu pravidelná príprava
po voľných odpoludniach, kde sme
formou hry preberali kvízové otázky,
alebo sme zamerali pozornosť na dva
takmer rovnaké obrázky, kde je jeden
trocha upravený.
V začiatkoch posedenia pri
vedomostných
kvízoch
bolo
problémom sústrediť sa na obrázky a
nájsť
chyby.
No
pravidelným
precvičovaním pozornosti to odrazu
šlo.
Na 1. mieste sa umiestnil Štefan Hučko, ktorý získal malú sovičku
ako symbol múdrosti, na 2. mieste skončili s rovnakým počtom bodov
Simonka Bizoňová a Beátka Révayová, tretia skončila Magdaléna
Drábiková a Anna Zembová.
Všetci prítomní získali sladkosť a spoločne sme si posedeli pri
kávičke.
(A. Jahodová)
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Zo života zariadenia v Prašiciach
Ráznym krokom, v podobe silného vetra a dažďa, vkročila jeseň do
našich dní. Prudké prívaly vetra a dažďa narobili na mnohých územiach
veľa škody a problémov. Sile vetra neodolalo mnoho stromov, ktoré
padali a ničili strechy domov, autá a elektrické vedenia. Aj my sme sa
zvykli pozerať sa na búrkové mračná s obavami, nakoľko v našej
streche sa vždy našla medzierka, ktorá umožnila vode vymaľovať na
našich stropoch všetky možné obrazce. Ale už by to malo byť
v poriadku, aspoň nateraz. Zatekanie nechceme, ale zalievať musíme.
Celé leto sa o polievanie záhonov staral pán Bárta, ale starostlivosť

o kvety na chodbách zariadenia si zobrala na starosť pani Mária
Poláková – viď foto. V priebehu roka presádza, štepí, hnojí a polieva
desiatku črepníkových kvetov. O rozmnožené kvety sa s radosťou podelí
a daruje ich aj iným. Vonku na záhonoch sú už povestné jej krásne
gladioly. Dokáže sa starať a „vypiplať“ aj také kvety, nad ktorými by iný
mávol rukou. A kvety to určite cítia. Za lásku a starostlivosť sa
odvďačujú pani Polákovej bohatými korunami a vôňou.
Aj u kvetov platí „keď lásku a starostlivosť rozdávaš, vráti sa ti
niekoľkonásobne“.
(L. Laciková)
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Výlet do Topoľčianok
Leto sa s nami rozlúčilo krásnym slnečným dňom a my sme to
využili tak ako sa patrí - výletom.
Tentoraz sme si vybrali obec Topoľčianky. Miesto, ktoré je známe
nielen svojím kaštieľom a národným žrebčínom ale aj kvalitným vínom
a topoľčianskou zubrou zvernicou.
Navštívili sme už spomínaný žrebčín, kde bola pani sprievodkyňa
ochotná previesť nás po niektorých stajniach a oboznámiť nás
s históriou. Stihli sme, samozrejme, navštíviť aj miestnu Vinotéku a náš
obľúbený salaš Kostrín a jeho bryndzové halušky.
Dúfam, že aj na budúci rok sa nájdu „výletuchtiví“ a budeme zas
cestovať po okolí.
(K. Rosová)

Oberačka hrozna
Pred pár dňami prišla jeseň a to nielen podľa kalendára, ale aj
sychravým počasím. Tradične k jeseni patrí aj zber hrozna, výroba vín
a muštov. Naši obyvatelia Anička Révayová, Katarína Kánová
a Simonka Bizoňová sa na pozvanie ZSS „Magnólia“ zúčastnili
v Hurbanove akcie „Oberačka Hrozna.“
Po srdečnom privítaní pani
riaditeľkou sme sa všetci
vybrali do vinohradu Svätého
Petra. Na uvedenom mieste
nám vincúr zariadenia urobil
prezentáciu od pestovania
viniča, oberanie hrozna až po
výrobu
vína
a muštov.
Súčasťou prehliadky bola aj
ochutnávka rôznych druhov
vín a muštu, ktorý bol veľmi
sladučký.
Potom sme absolvovali ukážku vinice s možnosťou ochutnávky
rôznych druhov hrozna a to bieleho i červeného. Tento rok je úroda
veľmi priaznivá, čo bolo poznať aj na sladkosti hrozna.
Všetci sa k nám chovali veľmi prívetivo a milo. Po chutnom obede
sme poďakovali za príjemne strávený deň a vrátili sme sa späť domov.
(M. Miková)
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Poď hrať ping-pong
V stolnotenisovej hale ŠKST Topoľčany sa
konal tradičný stolnotenisový turnaj zariadení
sociálnych služieb NSK o Pohár „MÔJ
DOMOV“, ZSS Topoľčany. Aj tento jeho 6.
ročník začal tradičným: „Športu zdar!“
V Topoľčanoch sa stretlo 8 družstiev:
HARLEKÝN Topoľčany, BENEFIT Ľudovítová,
CLEMENTIA Kovarce, V KAŠTIELI Horné
Obdokovce, JESEŇ ŽIVOTA Levice, DOMUM
Krškany, MAGNÓLIA Hurbanovo a domáce
družstvo MÔJ DOMOV Topoľčany. Povzbudiť
nás prišli aj poslanci NR SR Pavol Goga
a Juraj Soboňa, primátor mesta Topoľčany
Peter Baláž, poslanec NSK Karol Gerhát, ako
aj riaditelia ZSS: Alena Gričová, Štefan Kerek,
Monika Palková a František Zaťko.
Počas
turnaja
panovala
priateľská
športová atmosféra. Všetci hráči bojovali
o každú loptičku. Víťaz však mohol byť len
jeden. Celkové víťazstvo a Pohár „MÔJ
DOMOV“ si odnieslo družstvo JESEŇ ŽIVOTA z Levíc. Súčasťou
víťazného ocenenia bola torta v tvare srdca, z našej dielne.
V jednotlivcoch sa umiestnili na dvoch tretích miestach Milan
Hanzlovič z MÔJ DOMOV Topoľčany (foto) a Drahoslav Švorčík
z DOMUM Krškany, na druhom mieste Henrich Csonka z CLEMENTIA
Kovarce a na 1. mieste Matúš Mikle z JESEŇ ŽIVOTA Levice. Matúš
Mikle vyhral všetky zápasy bez straty setu a bol jednoznačne najlepším
hráčom turnaja. Víťazi obdržali športové ceny: pohár, medailu, diplom
a vecné ceny. Vecnými cenami boli ocenení všetci zúčastnení.
Vyhlásenie víťazov prebiehalo priamo v našom zariadení, Jeden
z víťazov, Henrich Csonka, sa vyjadril: „Zahral som si výborne, ale bolí
ma celé telo“, k čomu Milan Hanzlovič dodal: „Som spokojný a
unavený“. Na záver, od víťaza turnaja Matúša Miklu, sme sa dozvedeli,
že pravidelne trénuje a stále profesionálne stolný tenis hráva.
A čím sme turnaj ukončili? No predsa športovým „Športu nazdar!“.
(Martin Miško, Viera Bútorová)
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Nitriansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj je jeden z ôsmich samosprávnych
krajov Slovenska. Člení sa na 7 okresov: Komáro, Levice, Nové Zámky,
Šaľa, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce.
V Nitrianskom samosprávnom kraji vznikol nový druhej bezplatnej
sociálnej služby – služba včasnej intervencie.
(Zdroj: www.unsk.sk)

Mesto Topoľčany
V mesiaci október mesto zaháji jesenné upratovanie. V jednotlivých
častiach mesta budú pristavené veľkoobjemové kontajnery určené na
odpad z domácností.
Deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí sú stanovené na
sobotu 10. novembra 2018. Pre voľby primátora mesta Topoľčany je
zaregistrovaných 6 kandidátov. Pre voľby do mestského zastupiteľstva
v Topľočanoch je zaregistrovaných 92 kandidátov. Počet poslancov
mestského zastupiteľstva je 21. Mesto Topoľčany je rozdelené do 6
volebných obvodov. „Môj domov“, ZSS sa nachádza v obvode č 2.
V tomto obvode sa volí 5 poslancov z 18 kandidátov. Mesto Topoľčany
má ku dňu volieb 26 151 obyvateľov.
(Zdroj: www.topolcany.sk)

Obec Prašice
Pre voľby starostu obce Prašice sú zaregistrovaní 3 kandidáti. Pre
voľby do obecného zastupiteľstva v Prašiciach je zaregistrovaných 29
kandidátov. Počet poslancov obecného zastupiteľtva je 7. Obec Prašice
má ku dňu volieb 2 040 obyvateľov.
(Zdroj: www.prasice.sk)

Môj domov
Po „parlamentných“ prázdninách opäť zasadal Domový parlament.
Informácie prinesieme v nasledujúcom čísle nášho časopisu.
V mesiaci september prebiehal prieskum s poskytovanými
sociálnymi službami. V prípade, ak niekto nemal možnosť zúčastniť sa
prieskumu, hláste sa u vedúcej úseku služieb Simonky Červenej alebo
u koordinátora svojho oddelenia.
(Zdroj: RR)
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Septembrový návrat
Nie je na škodu vrátiť sa k významným medzníkom v uplynulom
mesiaci. Nielenže je 1. september Dňom Ústavy SR, ale je aj začiatkom
nového školského roka. Skončilo sa letné voľno a nastupujú povinnosti.
Viacerí nevedia, do čoho idú, majú obavy a niektorí sa zase tešia.
So začiatkom školského roka sa mení aj denný harmonogram rodín.
Návrat z letného prázdninového režimu do systému, v ktorom žijeme
väčšinu roka, nie je jednoduchý. Začína sa meniť počasie, dĺžka dní
a nocí. Pokiaľ ide o deti, najhlavnejšie je nastaviť ich na správny
spánkový režim, čo je neľahká úloha. Počas prázdnin si mnohé zvykli
ponocovať, preto je potrebné uložiť ich v rozumnom čase a zobrať im
z izby počítač, tablet či mobil. V škole treba byť pripravený tak, aby sa
rodičia za vás, milé deti, nehanbili, ale boli hrdí. Nemusíte mať samé
jednotky, tie ešte neznamenajú, že rovnako úspešní budete aj v živote.
Želám Vám, aby bol Váš školský rok pestrý, veselý, plný nových
objavov. Aby ste vo vašej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí,
pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku.
Úprimne si želám, aby vaša škola fungovala ako úspešná výchovnovzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce
a hladiace ruky ako v dobrej rodine.
Rozlúčim sa s Vami výrokom učiteľa národov J. A. Komenského –
„Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si,
ale ak to urobím – pochopím. Hľadajme preto spôsob, aby učitelia
menej učili a žiaci viac pochopili.
Štefan Hučko, obyvateľ

Príbehy z knižnice
Alexander Dumas – Gróf Monte Christo. Historicko- dobrodružný
román z pera spisovateľa kreolského pôvodu Alexandra Dumasa
staršieho. Je to strhujúci príbeh o neprávosti, sile ľudskej vôle a pomste,
s podtónom ľúbostného trojuholníku.
Mladého námorníka Edmonda Dantèsa pred svadbou a povýšením
na kapitána krivo obvinia a následne uväznia do pevnosti. Tu stretáva
abbého Fariu, ktorý ho naučí dobrým spôsobom, základom rôznych
vied. Po štrnástich rokoch ťažkého väzenia sa podarí Dantèsovi uniknúť,
nájde poklad, o ktorom mu abbé rozprával, a všetku svoju energiu
venuje pomste ako gróf Monte Christo.
Beáta Révayová, obyvateľka
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Aj staroba má svoje čaro
Leto už schováva svoje teplé lúče,
opäť k nám prichádza chladná jeseň,
tak neúprosne nám čas uberá naše roky.
Plodné boli naše roky, i keď niekedy smutné
na ktoré niekedy spomíname,
ale sme sa nevzdávali, chceli sme ešte žiť.
Ruky nám oťaželi prácou, nohy nás nevládzu nosiť,
tvár nám lemujú vrásky.
A slza z očí nám steká po tvári, len spomienka
na bezstarostnú mladosť nám zostala.
Deti nám vyrástli, opustili rodné hniezdo,
odišli v šíru diaľ, my so smútkom očakávame
ich návrat a pohladenie, a bozk na líce.
Želáme si len jedno, nech slnko, šťastie a zdravie
žiari na našej ďalšej životnej púti, aby sme
s pomocou Najvyššieho všetko ľahšie znášali.
Buďme radi, že môžeme v tom našom zariadení
„Môj domov“ peknú a bezstarostnú jeseň života dožiť.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Porekadlá
Búrlivý október, sotva bude zima stála. Keď v októbri prídu tuhé
mrazy, v januári zima nás málo omrazí. Dažde v októbri predpovedajú
úrodný rok. Teplý október, studený november. Začiatok októbra, hoci
pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva. Keď je v októbri
mnoho sršňov a osí, bude dlhá zima. Keď sa v októbri blýska, zima je
blízka.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Gaius Plinius Secundus: Mnoho ľudí sa bojí o svoju povesť, ale
málokto sa bojí svojho svedomia. Dostojevskij: Myseľ je nástroj,
zariadenie, poháňané duševným ohňom. Bennett: Vo vlastnej
záhrade si udržuj cintorín s primeranou veľkosťou.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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V mesiaci SEPTEMBER k nám prišli
Rozália Gavalcová
Elena Sílešová
Vojtech Valný
Štefan Mikuš
Emil Ducho
Karol Jankušík
Lýdia Jankušíková
Zuzana Šarkőziová
Róbert Šarkőzi

OKTÓBROVÍ oslávenci
01.10. Elena Silešová
05.10. Terézia Schafferová
06.10. Rudolf Sokolík
08.10. Marta Šarinová
09.10. Pavel Medo
10.10. Mária Káčerová
10.10. Terézia Kupková
12.10. Jolana Mondoková
12.10. Valéria Derková
16.10. Ladislav Stanko
16.10. Štefánia Lauková
18.10. Vojtech Klačanský

22.10. Štefan Rehák
23.10. Ernest Bárta
25.10. Helena Vestenická
26.10. Klára Schniederová
26.10. Juraj Verbír
27.10. Emil Ducho
27.10. Helena Stolárová
28.10. Ján Móri
28.10. Beáta Žáčiková
29.10. Viliam Vanek
30.10. Augustín Rybanský

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

V mesiaci SEPTEMBER nás opustili
Ján Ševela, Vladimír Smutný
Prašice – Adela Geschwandtnerová

Česť ich pamiatke!
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V OKTÓBRI
8.
8.
9.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
15.
16.
16.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
23.
23.
23.
25.
26.
26.
26.
29.
29.
30.
31.
31.

Športové dopoludnie
Zdravotná prechádzka
Zdravotná prechádzka
Pracovná činnosť
Mozgová olympiáda
Nácvik na folklórne dopoludnie
Športové dopoludnie
Folklórne dopoludnie
Zdravotná prechádzka
Domovníček
Zdravotná prechádzka
Športové dopoludnie
Zdravotná prechádzka
Zábavno-súťažné dopoludnie
Zdravotná prechádzka
Zábava k úcte k starším
Pracovná činnosť
Športové dopoludnie
Súťaž „Šejker“
Domový parlament
Domovníček
Zdravotná prechádzka
Zdravotná prechádzka
Pracovná činnosť
Pracovná činnosť
Októbrová zábava
Vystúpenie k úcte k starším
Domovníček
Zdravotná prechádzka
Športové dopoludnie
Zdravotná prechádzka
Zdravotná prechádzka
Domovníček
Športové dopoludnie

jedáleň
areál
areál
areál
Penzión

Martin
Katka
Betka,Renátka
Janka M.
Richard
jedáleň zam. Betka
jedáleň
Martin
Harlekýn
Betka
mesto
Majka,Richard
jedáleň
Betka
mesto
Janka M.,Janka T.
jedáleň
Martin
areál
Betka,Renátka
V Kaštieli
Janka G.
areál
Katka
Dom Kultúry Janka T.
areál
Betka
jedáleň
Martin
jedáleň
Richard
B1
riaditeľka
jedáleň
Betka
mesto
Janka M.,Janka T.
areál
Betka,Renátka
areál
Janka M.
areál
Katka
jedáleň
Renátka,Katka
jedáleň
Simonka
jedáleň
Betka
mesto
Janka M.,Janka T.
jedáleň
Martin
areál
Katka
areál
Betka,Renátka
jedáleň
Betka
jedáleň
Martin
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Zasmejme sa
Pri spovedi sa muž vyznáva zo svojich hriechov – Viete, otče, tá moja
svokra, to je ženská. Chvíľami uvažujem, že by stála za hriech. Pamätaj,
synu, nezosmilníš! Ale kdeže, otče, nezabiješ!
Odkedy vlastne máš v uchu náušnicu? – pýta sa prekvapene Mišo
svojho kolegu. Kolega odpovedá – No odvtedy, ako ju manželka našla
v našej posteli.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
Ako sa máš? Ako dvere - čakám kedy ma zavrú.
Rudolf Sokolík, obyvateľ

Malý Janko sa pýta mamičky – Je to pravda, že som sa narodil
o polnoci? Áno, miláčik. Dúfam, že som ťa nezobudil!
Vyčíta žena mužovi – Že sa nehanbíš prísť domov až o piatej hodine
ráno! Celú noc som kvôli tebe nezatvorila oči! A ty si myslíš, že ja som
v krčme vari spal?
Manžel vraví svojej manželke – Pripomínaš mi more. Prečo, drahý?
Taká som divoká, romantická a vzrušujúca? Je mi z teba nevoľno.
Rozprávajú sa dvaja výrastkovia – Dedko mal pravdu, keď mi povedal,
že nemám chodiť do erotického klubu, lebo sú tam veci, ktoré by som
nemal vidieť. A čo si tam videl? Dedka.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Na škótskej klinike prebieha operácia. Sestrička sa pýta kolegyne –
Koho tam operujú? Nejakého chlapa, ktorý pri golfe prehltol loptičku.
A ten, čo sa klepe pred operačnou sálou je príbuzný? Nie, ten čaká na
tú loptičku, aby mohli pokračovať.
Otec sa sťažuje synovi – Synak, už dávno sú preč zlaté časy, keď boli
výborné jedlá, dobrý alkohol a krásne ženy. A teraz je čo, oco? Teraz je
parížska saláma, voda z vodovodu a tvoja mama.
Eva Kohútová, obyvateľka
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Tajnička
Ako každoročne prišla jeseň, listy hrajú všetkými odtieňmi žltej,
hnedej a červenej. A práve jeden z jesenných mesiacov, október, má
prívlastok - Mesiac...
Odpoveď nájdete v našej tajničke.
Sililo
Samec kozy
Špagát
Urobí
Výplň okna
Osol
Indiánsky symbol
Opak záporu
Nenapusti jedom
Bližšia ako kabát
Pochádzajúci z Írska
Silná vôňa
Miroslav Kleman, obyvateľ

Hádanka:
Odkiaľ pochádzal rozprávkar H. Ch. Andersen?
a.) Dánsko
b.) Švédsko
c.) Fínsko

Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 22. 10. 2018 svojmu sociálnemu pracovníkovi.
Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 9/2018 sa stávajú:

Anna Szabová a Jozef Makový

Srdečne gratulujeme!
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Výlet do Topoľčianok

Na fotografii zľava: Pavel Medo, Katka Rosová, Valent Jančich, Magdaléna
Drábiková, Rudolf Sokolík, Peter Macho, Peter Macko, Peter Šimun, Peter
Mikuláš

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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