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ÚVODNÍK
Idyla leta
Po jari prichádza letné obdobie, ktoré je najkrajšie a
najhorúcejšie v našom živote, z ktorého sa tešíme, vyhrievame sa na
slniečku, ktoré nám dodáva energiu do ďalšieho života v tomto našom
domove. Tým naberáme veľa fyzických a duševných síl a elánu do
ďalších aktívnych činností, ktoré u nás v našom zariadení vykonávame,
čím si rozširujeme svoj vedomostný obzor, a tak posilňujeme svoju
pamäť a získavame viac skúseností a informácií, ktoré sú potrebné
pre náš ďalší život.
Naši obyvatelia sa zapájajú do pracovných činností, čím
skrášľujú okolie nášho domova a svojim pohybom si tak upevňujú
zdravie.
V neposlednom rade prispievajú aj svojimi aktivitami na rôznych
vystúpeniach podľa ich zdravotných a fyzických schopností, čo im
slúži ku cti a patrí im za to srdečná vďaka. Tiež sa zúčastňujú počas
leta rôznych výletov a zájazdov, a tak si spríjemňujú celoročný pobyt
v našom domove.
V tomto období leta je treba využívať lúče slnka, hlavne
vychádzok, ktoré potrebujeme pre svoj zdravotný stav, čím sa
načerpá viac síl a pohody v kruhu svojich spoluobyvateľov, aby sa
utužili a upevnili vzájomné vzťahy nás všetkých.
Tiež v tomto horúcom období je potrebné dodržiavať pitný
režim, aby nedošlo k dehydratácii, lebo slniečko svojimi lúčmi viac
prihrieva tým vysúša náš organizmus, aby sme predišli rôznym
ochoreniam.
Keďže je čas dovoleniek a prázdnin, ľudia by si mali oddýchnuť
a tak zregenerovať svoje sily a nabrať viac vitality do ďalšieho
života.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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STALO SA V MESIACI MÁJ
NITRIANSKY OSKAR 2013
Dňa 15.05.2013 sa po ôsmy krát
konala
Celokrajská
prehliadka
dramatickej
tvorby
divadelných
predstavení Nitriansky Oskar 2013,
v Kultúrnom dome Kozárovce, ktorej
sme sa ako diváci zúčastnili i my
s našimi
obyvateľmi
Natáliou
Medovou, Rudolfom Sokolíkom
a Vladimírom Vargom. Prezentácie
sa
zúčastnilo
15
ZSS
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.
Čakanie na výsledky nám spríjemnili
svojimi piesňami speváci zo ZSS
Fénix Levice. Prehliadka dramatickej tvorby vyvrcholila udeľovaním
ocenení za najlepšie tanečné výkony, herecké výkony, organizáciu,
dôstojný prejav, kostýmy, kreativitu, výber témy. Putovnú sošku Oskara
si odnieslo ZSS Kreatív za vystúpenie ,,Štyri ročné obdobia“. Na
doskách, ktoré znamenajú svet sa rozdával úsmev, láska, radosť, všetci
súťažiaci vložili do svojich vystúpení kus srdca a my sme si odniesli
okúzľujúci umelecký zážitok.

Súťaž v spoločenských hrách
Dňa 06.05.2013 sme v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia
usporiadali súťaž v rámci špecializovaného oddelenia, v spoločenských
hrách. Zúčastnilo sa jej 10 aktívnych hráčov a 4 povzbudzujúci.
Súťažiaci hrali v 3 súťažných družstvách, prvé družstvo v mužskom
zložení súťažilo v sedmových kartách, hrali sedmu z kríža, druhé
družstvo v ženskom zložení hralo sedmu a tretie družstvo súťažilo v hre
,,Človeče nehnevaj sa“. Súťažné kolá boli napínavé, atmosféra bola
vynikajúca. Spoločenskú miestnosť nám zdobili balóny. K dobrej nálade
prispeli aj piesne od Profilu. V sedmových kartách sa najlepšie darilo V.
Vargovi a Š. Danišovi, v hre Človeče nehnevaj v prvom kole zvíťazila
M. Manduchová a v druhom kole P. Hubinská, ale víťazmi boli všetci
zúčastnení. Na záver sa všetci pohostili slanými krekrami a sladkými
čokoládkami a s úsmevom na tvárach sme sa rozišli.
(sč)
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Vystúpenie študentov ku Dňu matiek
Dňa 17. 05. 2013 sa
uskutočnilo
vystúpenie
študentov ku Dňu matiek,
ktorý
oslavujeme
pravidelne každý rok v
druhú májovú nedeľu.
Tentoraz
si
pripravili
bohatý a pestrý program
študenti
Súkromnej
strednej odbornej školy
v Topoľčanoch
a
ZUŠ
Ladislava
Mokrého
Topoľčany pod vedením Mgr. Hany Streďanskej. Na úvod zaznelo
pásmo známych aj menej známych ľudových piesní, ktoré zaspievali a
do krojov oblečené študentky doplnili párovým tancom. Neskôr sa
miestnosťou rozhostili tóny klasickej hudby v podobe diel svetoznámych
autorov, ktoré nám na klavíri zahrala študentka ZUŠ. Nemohli chýbať
ľudové piesne zahrané na akordeóne, ktorý dokáže spraviť našim
obyvateľom vždy dobrú náladu a vyburcuje ich k spoločnému spevu s
účinkujúcimi. Na záver pozvali študenti obyvateľov do tanca a takto
medzigeneračne si spolu zatancovali na známe melódie. Mladosť,
radosť a energia študentov naplnili priestory nášho zariadenia, vládla
pohoda, úsmev na tvárach našich obyvateľov a spokojnosť.
(mg)

BESEDA O KNIHE
30.5.2013 sa konala beseda o knihe Premeny Oravy. Orava je
jednou z najpôvabnejších oblastí na Slovensku. Vyskytuje sa tu veľký
počet chránených druhov flóry. Prečítali sme si o Oravskom múzeu P.
O. Hviezdoslava, ktoré otvorilo pre verejnosť Oravskú lesnú železnicu.
Tá v minulosti slúžila na prepravu vzácnej suroviny – dreva. Oravský
hrad je jeden z najkrajších hradov v tomto regióne. Rieka Orava patrí
medzi najčistejšie. Niekdajšie časté záplavy v jej blízkosti sa však stali
dôvodom na myšlienky skrotenia tejto rieky a prišlo k vybudovaniu
Oravskej priehrady. Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril
majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980.
S našimi klientmi si na budúcej besede priblížime Slovenský raj, ktorí
je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska.
(sš)
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Turnaj v kolkoch
Dňa 29.05.2013 sme si na
terase zariadenia spríjemnili
deň kolkovým turnajom, ktorý
má v našom zariadení už
tradične
veľkú
popularitu.
Jednotliví
súťažiaci
medzi
sebou súťažili o to, kto získa čo
najviac bodov za
zhodené
kolky. Hralo sa na tri súťažné
kolá a každý súťažiaci mal štyri
pokusy v jednom kole. Všetky
kolky mali hodnotu jedného
bodu, až na jednu, ktorá sa
nachádzala
v strede.
Tú
súťažiaci nazývali kráľovná. Mala hodnotu desiatich bodov. Turnaj
okrem dobrej hudby sprevádzali športové pokriky aj povzbudzovania od
ostatných obyvateľov. Prvé miesto obhájila Mária Čuliová, druhé miesto
si vybojovala Zuzana Belkovičová. Táto mladá slečna iba tesne
skončila druhá, keď od prvého miesta ju delili tri body. Z roka na rok sa
svojimi výkonmi zaradila medzi favoritky tohto pekného športu a niektorí
obyvatelia len hlavami krútili ako dobre jej to šlo. Tretí skončil Alojz
Schlenc. Po ukončení turnaja nasledovalo vyhodnotenie výsledkov. Prví
traja súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami.
(rw)

Zdravotné prechádzky
Dňa 17.05.2013 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej
prechádzky, ktorej cieľom bolo spoznávanie histórie a prírody stredného
Ponitria, ktoré sme si prezreli v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch.
Dňa 24.05.2013 sa naši obyvatelia zúčastnili zdravotnej
prechádzky, ktorej cieľom bolo spoznať okolie rieky Nitra. Veľmi sme sa
prekvapili, úbočie rieky bolo zarastené, bez možnosti dostať sa k toku
rieky s obyvateľmi na vozíku. Keďže sme sa k rieke nemohli dostať vrátili
sme sa nazad na detské ihrisko, kde sme chvíľku oddychovali, rozdelili
si keksy a osviežili sa minerálkou. Spokojní, plní dojmov sme sa vrátili
späť do nášho domova.
(aj)
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Stretnutie pri spomienkach
Dňa 16. 05. 2013 sa konalo v jedálni zariadenia posedenie pri
spomienkach na tému „Marianka pútnické miesto“. Ako vieme mesiac
máj, je časom lásky, stavania májov, dňom matiek, zjavovaní
a uzdravovaní
najsvätejšou
matkou –
Pannou Máriou.
Najstarším pútnickým
miestom na Slovenku je
Mariánka. Toto pútnické
miesto sa nachádza v
malebnom
údolí
vzdialenom od Bratislavy
iba niekoľko kilometrov.
Samotné údolie v sebe
skrýva množstvo pamiatok
a pozoruhodností. Veľmi
krásna je výzdoba kostola
Narodenia Panny Márie z roku 1377.
Od kostola sa presúvame k Lurdskej jaskyni. Miesto lemujú
maličké tabuľky s prosbami a ďakovaniami, ktoré tu pútnici predložili
Panne Márii. Stretávame tú množstvo pútnikov, ktorí sa tu v tichosti
modlia a prosia Pannu Máriu o vypočutie. Vydávame sa na Krížovú
cestu inštalovanú v lesíku nad údolím. Štrnásť zastavení to je - Štrnásť
originálnych kaplniek. Každá v sebe ukrýva príbeh Ježiša stvárnení
verne v drevených sochách životnej veľkosti. Legendy sa
nepovažujú za hodnoverný historický prameň, ale od roku 1661 existujú
o mariatálskych zázrakoch v rukopisoch pavlínskych kňazov
nespočetné záznamy.
Napríklad kniha Kummerova opisuje až 140 mimoriadnych
udalostí od roku 1634 do roku 1730. Spomína tu konkrétne príbehy o
tom , ako „slepí od narodenia zrak dostávajú, iným slepým sa zrak
navracia, krvotok sa zastavuje, reumatici sa uzdravujú, mozgovou
príhodou porazení sa uzdravujú a rozumu zbavení k sebe prichádzajú“.
Rozprávanie prelínalo spievanie mariánskych piesní , modlenie a úvahy
o spojení medzi nebom a zemou. Do spomienok sa aktívne zapájali
klienti a tak spoločne sme prežili príjemné dopoludnie.
(aj)
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Ranč pod Babicou
Pre našich obyvateľov sme tradične
zorganizovali celodenný výlet do obce
Bojná. Po prehliadke archeologických
pamiatok v miestnom múzeu sme sa
presunuli na Ranč pod Babicou.
Ranč sa nachádza na úpätí
Považského Inovca v skupine Marhát,
iba 44 km od starobylej Nitry, 10 km
od Topoľčian
a
26
km
od
svetoznámych
kúpeľov
Piešťany.
Ranč
ponúka aktívne využitie
voľného času pre všetkých, ktorí
milujú prírodu, čerstvý vzduch,
zvieratá a turistiku počas celého roka.
Počas
prehliadky minizoo sa
pomedzi nás prechádzal párik koníkov
domácich
a
rodinka
kôz
kamerúnskych.
V areáli sa nachádza priestranný altánok, v ktorom sme sa ukryli pred
silnou búrkou. Voľný čas sme si vyplnili hraním spoločenských hier,
spevom, počúvaním hudby. Po grilovačke sme si všetci zapózovali pred
fotoaparátom. Prežili sme deň plný zážitkov v príjemnom horskom
prostredí.
(sš)

Pracovné brigády
V mesiaci máj sa uskutočnili pracovné brigády. Zúčastnili sa ich naši klienti v
spolupráci s Valentom Jančichom a Aničkou Jahodovou. Zveľaďovali okolie po
rekonštrukcii balkónov, čistili záhony, terasy a vysádzali nové rastlinky, ktoré
skrášlia a rozvoňajú naše okolie.
06.05.2013 - zametanie terasy, čistenie
záhonov, sadenie priesad pre vlastnú kuchynku: Milan Hanzlovič, Matilda
Hudecová, Štefan Vanek, Emília Toporová, Zuzana Belkovičová.
20.05.2013 - okopávanie záhonov, polievanie a čistenie chodníkov: Agáta
Zemaniková, Emília Toporová, Matilda Hudecová.
21.05 a 22.05.2013 – hrabanie pokosenej trávy a príprava na odvoz , polievanie
záhonov: Milan Hanzlovič, Matilda Hudecová, Štefan Vanek, Vladimír
Varga, Emília Toporová, Mária,Čuliová, Robert Pudiš, Katarína Janáčová,
Jozef Skladaný, Vladimír Kovačik, Jozef Makový, Imrich Karaba.
(aj)
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Seniorske Kajzerparády
Aj tento ročník Kajzerparád patril spomienke na Viliama Kajzera.
„Pred niekoľkými rokmi sme uvažovali s nebohým Viliamom Kajzerom,
že spravíme podujatie pre seniorov v Topoľčanoch. Zorganizovali sme
ho a malo veľký úspech. Viliam po roku zomrel, tak sme na jeho počesť
Žochárske parády, nazvali Seniorske Kajzerparády,“ povedal Ing. Peter
Baláž, primátor Topoľčian. Na tomto kultúrnom podujatí nechýbal ani
humorista Robo Kajzer,
syn
Viliama
Kajzera,
takže o zábavu nebola
skutočne núdza. Po jeho
úvodnom
vystúpení
nasledovalo
vystúpenie
folklórnej
skupiny
Krnčianka, ktorá zožala
od publika veľký potlesk.
Mužská spevácka skupina
Lidovec vystupovala v ľudovom kroji a tiež prítomných seniorov veľmi
potešila. Po tejto časti programu do neskorých nočných hodín hrala do
tanca hudobná skupina M TRIO. Naši obyvatelia boli s Kajzerparádami
nadmieru spokojní a pochvaľovali si dobrú atmosféru v sále. Niet sa čo
čudovať. Veď Seniorske Kajzerparády majú z roka na rok stále väčšiu
popularitu a vždy je o zábavu a skvelú náladu dobre postarané. (sh)

ÚTULOK A DOMOV NA POL CESTE
Obyvateľ „Útulku „ je občanom mesta Topoľčany. Aj náš klient, o ktorom
Vám chcem dnes napísať, vyrastal v tomto meste a absolvoval tu
základnú deväťročnú školu. So sestrou prežili krásne detstvo. Mama
ich vychovala a starala sa s veľkou láskou. Otec zomrel predčasne,
čo sa prejavilo aj vo výchove syna - nášho klienta. Po ukončení
základnej školy sa vyučil za murára. Otec chýbal, matka na výchovu
nestačila, kamaráti sa postarali, že sa dostal do veľkých problémov.
Návrat do reálneho života bol veľmi ťažký, zostal bez práce, prišiel
o bývanie, kamaráti sa otočili chrbtom. Stretáva sa so sestrou a mamou.
Snažia sa jeden druhému pomáhať. Ale je to ťažké, pretože nemá
prácu. Je veľmi rád, že dostal možnosť bývať v Útulku, kde si môže
zabezpečiť základné životné potreby a verí, že jeho životná šanca ešte
príde. Dočítania nabudúce.
(mg)
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
Všetci sme sa veľmi potešili
z teplých dní, ktoré nám
priniesol mesiac máj. Snažíme
sa čo najviac času tráviť na
čerstvom vzduchu. Robíme
vychádzky v rámci areálu, ale
často sa vyberieme na
prechádzku po novej ulici,
smerom k potoku. Žblnkot
potôčika lepšie pôsobí na
psychiku ako lieky. Dobrú
náladu a úsmev na tvári
vytvára aj spoločnosť detí zo susednej materskej skôlky, ktoré šantia
medzi nami. Krásne venčeky z púpav im naplietla pani Palušová. V máji
slávime aj výročie oslobodenia a víťazstvo nad fašizmom. Pri tejto
príležitosti sme pripravili 7.mája prednášku k danej téme. 13.mája
nastúpil do nášho zariadenia pán František Šípoš, ktorému prajeme
príjemný pobyt. 14.mája prišli pri príležitosti Dňa matiek pozdraviť naše
babičky deti z materskej škôlky. Vystúpili s pásmom básničiek, piesní
a tancov. Babičkám priniesli aj ručne vyrobené ružičky. Naše klientky im
zas poďakovali svojimi kresbami. Obdarovali a vystískali sa navzájom,
čo určite dobre urobilo obidvom stranám. 16.mája sme si obohatili šatník
textilnými výrobkami od pána Jančicha. Slnečné dni sme využili na
skladanie tetrapaku na dvore zariadenia. Pripojili sa aj nový pomocníci,
za čo im srdečne ďakujeme. Každodenne sa venujeme plánovaným
aktivitám – hráme spoločenské hry, čítame knihy, spievame, maľujeme,
spoločne sa modlíme a trénujeme telo i ducha. Na biblioterapii sme si
vypočuli ďalšiu prednášku o májových pranostikách a rady z lunárneho
kalendára pre zdravie a záhradkárov na mesiac máj. Priebežne
okopávame hriadky, polievame, dosádzame kvety, pomáhame pri kosení
trávy. Tento mesiac nám konečne v areály zariadenia postupne pribúdajú
obnovené lavičky, ktoré sú zaujímavé rôznymi farbami. Určite sa na nich
bude príjemne sedieť a debatovať. Na jún plánujeme pokračovať
v udržiavaní poriadku v areály zariadenia, okopávať hriadky, skladať
krabice z mlieka, robiť vychádzky po okolí, pripravíme prednášky na
zaujímavé témy.
(ll)
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Pripravujeme pre Vás v mesiaci jún 2013
04.06.2013

sídlisko Východ

Zdravotná prechádzka s klientmi ŠZ

07.06.2013

Mestský park

Zdravotná prechádzka

11.06.2013

knižnica zariadenia

Beseda o knihe „Slovenský Raj“

11.06.2013

spoločenská miestnosť Stretnutie redakčnej rady

12.06.2013

areál zariadenia

Hra v Bocciu pre klientov ŠZ

13.06.2013

jedáleň zariadenia

Stretnutie pri spomienkach na tému
„Svätojánska noc – kľúč k pokladom
zeme“

14.06.2013

areál zariadenia

Zber liečivých rastlín

14.06.2013

sídlisko Východ

Zdravotná prechádzka k rieke Nitra

17.06.2013

jedáleň zariadenia

Burza ošatenia

19.06.2013/B
20.06.2013/A

spoločenská miestnosť Prednáška s besedou na tému:
„Význam tréningu pamäti u seniorov“

21.06.2013

obec Duchonka

Celodenný výlet s vozíčkarmi
a čiastočne mobilnými klientmi
spojený s opekačkou

21.06.2013

sídlisko Východ

Prechádzka po sídlisku

26.06.2013

jedáleň zariadenia

Turnaj v stolnom tenise

27.06.2013

obec Tesáre

„Športové hry“

28.06.2013

Mestská galéria

Návšteva galérie

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame!
(dn)
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Z PERA NAŠICH OBYVATEĽOV
Prichádza leto
Prichádza znovu vytúžené leto,
slávik si spieva svoje nádherné krédo.
Nastalo leto v plnej kráse,
stromy sa rozzelenali v sade,
vtáčky pekne poletujú a spievajú
krásne melódie zase.
Na poliach klasy dozrievajú
a tak nám do plného zrnka
chlieb každodenný rozdávajú.
Tešíme sa všetci z tohto leta,
ktoré nám dáva všetkým skyvy chleba,
potrebujeme ho každým dňom
a využívame chute v ňom.
Boh nám dal chleba z lásky,
ďakujeme mu za jeho plnohodnotné klásky.
Leto v kvete vošlo do dolín,
prikrylo nehou i náš seniorský domov
ktorý sa menuje „Môj domov“.
Anna Szabová, šéfredaktorka

Blahoželanie
k narodeninám a meninám pani Petronele Kittlerovej,
našej členke redakčnej rady a speváčke spevokolu.
V deň Vašich slávnostných mením a zároveň narodenín
želáme Vám do ďalšieho života veľa zdravia, šťastia, spokojnosti,
optimizmu, veľa Božej milosti a dobrej pohody v našom zariadení.
Zo srdca prajú členovia Redakčnej rady,
spevokolu a členovia výboru „Môj domov“.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Zaplesá srdce radosťou
Zaplesá srdce v radosti,
keď stráne kvitnú kvietím,
vetrisko v grúnoch žalostí,
že slnce vľúdne svieti.
Keď budú žlté prvosienky
po uzimených stráňach,
kde vietor, šibal preveľký,
v jeseni schnúce trsy zráňal.
Napokon zmizli pod snehom,
čo dlávil vôkol všetko živé,
studenou bielou perinou.
Lenže lúč slnca prišiel s nehou,
ožil aj trs, čo v zime hlivel,
a teplá jar víta lúky kvetinou.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Ženiť sa už mám sto chutí
Ženiť sa už mám sto chutí, len to mi vždy hlávku múti,
že ku ktorejkoľvek zájdem, vždy nejakú chybu nájdem.
Bohatá by si myslela, že má chudáka manžela.
Bol by som jej ako skučou, sedel by som pod papučou.
Chudobnú načo zas pýtať, nato sa nedám nachytať.
Musel by som ju šatiť, chovať a aj nábytok nakupovať.
Pekná, tá sa rada strojí a muž sa len o ňu bojí.
Neodrieka sa zlozvyku, chodí stále na muziku.
Špatná zase načo komu, nemohla by vyliezť z domu.
Ľudia by pokoj nedali, ešte by sa mi vysmiali.
Starú nechcem, tá je studená ako žaba.
Hoc bych jej dal koľko vína, vždy hľadí do cintorína.
Nuž poznajte milí moji, ako tá vec so mnou stojí.
Ostal som starým mládencom, a to na vzdor dievčencom.
Simeon Masár, obyvateľ
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Mladá riaditeľka
Hneď v úvode svojho príspevku upozorňujem ctených čitateľov a všetkých
obyvateľov nášho zariadenia, že môj názor je čisto subjektívny, teda osobný.
Nie som obyvateľkou nášho domova dlho, len niečo vyše roka a za toto
ročné obdobie ma vždy trošku nahnevali reči, že za bývalého riaditeľa, teda za
starého riaditeľa bolo oveľa lepšie. Že naša pani riaditeľka nemôže rozumieť
starým ľuďom, lebo je mladá. Nepoznám presne fakty, koľko rokov riaditeľoval
bývalý riaditeľ a od ktorého roku nastúpila súčasná pani riaditeľka Ing.
Bútorová. Jedno viem však určite. Že vy všetci uhundraní ste boli o pár rokov
mladší a tiež o pár chorôb zdravší. Zo svojich zistení tiež viem, že vtedy bol
socializmus a na všetko boli peniaze. Teraz je taký nepodarený kapitalizmus
a nie je na nič.
Nechcem sa chváliť, ale matematika bola môj obľúbený predmet. Tak si
viem zhruba vypočítať, koľko peňazí stojí prevádzkovanie zariadenia. Veď keby
boli peniaze je tu toľko vecí čo treba zlepšovať, prerobiť, dokúpiť. Ale keďže
žijeme v takej dobe aká je, buďme skromní a najmä vďační a to všetci. Nielen
tí, ťažko zdravotne postihnutí, ale aj zdraví.
Ja som len nestranný pozorovateľ, ale každý má možnosť zapojiť sa do
akcií organizovaných v našom domove, a aj osobne prispieť nápadom, svojou
prácou, alebo hoci len účasťou na akciách nášho domova. A nezabudnite milí
priatelia, že keby bol na riaditeľskej stoličke ktokoľvek, je známe, že "nenašiel
sa na svete človek ten, čo by vyhovel ľudom všem". To povedala ústami
babičky Božená Němcová pred mnohými rokmi a odvtedy to platí v každej
dobe, či v každom zriadení. A z toho vyplýva, že i v našom zariadení.
Zopár múdrostí zo života: "Neverím, že hlúposť je dar Boží, pán Boh by
predsa jedného tak veľmi neobdaroval". "Láska je ako elektrina: osvieti, zohreje
a kopne". "Šťastie to je dobré zdravie a zlá pamäť". Len pravý priateľ, čo ťa
v srdci chová, ti nepovie žiadne lichotivé slová. Povie ti pravdu, aj keby
zabolela". "Rozhodla som sa, že budem žiť večne a umriem, len keby mi to
nevyšlo."
Ľudmila Dúcka, obyvateľka

Pochvalu si zaslúži
Dňa 24.4.2013 sa naši obyvatelia domova zúčastnili výletu na termálnom
kúpalisku v Bielicach. Sprievodkyňou bola sociálna pracovníčka p. Silvia
Herdová, ktorá sa vzorne starala o zúčastnených a dokonca vybavila na
vstupnom všetkým kúpajúcim zľavu, za čo jej zverení obyvatelia kúpania nášho
zariadenia srdečne ďakujú. Vedenie nášho zariadenia môže byť na takúto
pracovníčku priam hrdé.
Simeon Masár, obyvateľ
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Kultúrne okienko očami obyvateľa
Jedným
z pútnických
miest
u nás je Marianka. Navštevuje
ho veľké množstvo veriacich.
O tomto krásnom mieste sme sa
viac dozvedeli pri prednáške
pani Jahodovej. Toto putovanie
už veľa ľuďom pomohlo na
duševnom a telesnom zdraví.
Dna 28.5.2013 nám Mgr. Zuzka
Vaňová
porozprávala
o májových tradíciách. Medzi ne
patrí aj stavanie mája, vzťah
medzi mladými ľuďmi, veľa porekadiel a pesničiek. Beseda bola poučná
zábavná a miestami aj veselá. Ďakujeme za nové znalosti o histórii
mája.
Štefan Hučko, obyvateľ

SPOMIENKY OBYVATEĽOV NA STARÉ ČASY POÉZIOU

Slovenka
Poteš že ma poteš radostná spomienka, nedaj mi zabudnúť, že som
ja Slovenka. Hej Slovenka som ja, Tatry ma zrodili, oni ma na rukách
materských nosili. Strieborného Váhu vlnky vyhrávali, Tatranské doliny
láskou mňa oviali. Či teda ďalej byť Slovenkou prestanem? Slovenkou
som bola, Slovenkou zostanem.
Vojtech Halo, obyvateľ

Slanina
Sedí kocúr na slanine. Choďte ho odohnať a mne kúsok z nej odrezať.
Režte, režte, len sa neporežte. Ak sa máte porezať, sama si idem
odrezať. Kus slaniny chutí ako divá hus.

Divoká kačička
Divoká kačička letela zvysoka. Šuhaj dobrý strelec strelil jej do boka.
Horko zaplakala, sadla na vodičku. Už som deti moje dochodila, drobný
piesok jedla a kalnú vodu pila.
Mária Bakitová, obyvateľka

Kominár
Kominár, kominár, kedy si sa umýval. Včera večer v sobotu, keď som
nemal robotu.
Valéria Krumpárová, obyvateľka
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ZASMEJME SA
Policajt hovorí mužovi: Preboha, človeče ako môžete takýto zakrvavený
behať po ulici? Zavediem vás domov k žene. Len to nie prosím vás,
práve odtiaľ som ušiel.
Stretnú sa dvaja priatelia. Jeden z nich vlečie ťažké kufrisko. „Kam si sa
vybral s tým kufrom?“ „Ale predstav si žena ma vyhodila z domu. Keby to
urobila mne, ja by som ju hádam aj zabil“ hovorí priateľ. „ A čo myslíš, že
nesiem v tom kufri?“
Anglického lorda sa spytovali na jeho vášne v mladosti. Odpovedá: „ženy
a poľovačky.“ „ A na čo ste poľovali?“ „No predsa na ženy.“
„Nevyzeráš najlepšie kamarát. „Čo sa ti prihodilo?“ „Asi niečo strašné.“
„Ako to?“ „ Bol som na stanici čakať manželku.“ „Neprišla?“ „Obávam sa
že je doma už od včera.“
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Manželstvo je vzťah, v ktorom má vždy aspoň jedna osoba pravdu a tá
druhá je manžel.
Zajac: „Ahoj, had. Chcem sa ti ospravedlniť.“ Had: „Za čo?“ Zajac: „Za
to, že som sa ti smial, že nemáš nohy.“ Had: „To je zase nejaký žart,
nie?“ Zajac: „Nie, fakt je mi to ľúto.“ Had: „O.K. Ospravedlnenie
prijímam.“ Zajac: „Tak ruku na to!“
Dve babky sa pohádali a jedna druhej vykričala: „ A aby si vedela, ani na
pohreb ti nepôjdem, hoci som sa naň tak tešila!“
Kedy je svokra najviac nahnevaná? Keď pozná veľa nových klebiet
a stratí hlas.
Ing. Peter Lipták, obyvateľ

Babka sa rozhodne po dlhej zime pre jarné upratovanie. Otvorí skriňu
a z nej vyletí moľa. A pýta sa babky: „Pani, budete tento kabát ešte
potrebovať, alebo ho môžem zjesť?“
Jožko sa pýta Marienky: “Marienka chceš sa hrať na doktorov?“
Odpovedá: „ Áno, chcem.“ „Tak daj 10 €.“
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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PRÍSLOVIA
Nikto nechytá ryby, keď je voda zamrznutá. * Dobre hovoriť je striebro,
dobre mlčať je zlato. * Ak máš smolu, pohryzie ťa aj slimák. * Život je
tvrdý, ale ak ťa nikto nemiluje to je neznesiteľné. * Keď si žena vezme
svojho priateľa stratí ho a získa zlého priateľa. * Manželka je žena, ktorá
má krásnu a šťastnú budúcnosť za sebou. * Najprv nemohli žiť jeden bez
druhého, potom ani jeden s druhým. * Ak ťa niekto nemiluje, tak ťa ľúbi,
ak mu neveríš, tak ti to sľúbi. * Milšia mu bola okatá, ako zubatá. * Láska
oslepuje, manželstvo navracia zrak. * Väčšina mužov pokladá
manželstvo skôr za záväzok než za lásku.

POREKADLÁ
Po Jáne je už múka zrelá. * Daždivý jún celé leto pokazí. * Na sv.
Norberta zima ide do čerta. * Na Jána dosť dlhý deň a predsa mu je
koniec. * Do Jána sa deň dĺži a po Jáne kráti. * Slávik len do Víta spieva.
* Na Božie telo skoč do vody smelo. * Suchý jún plní sudy vínom. * Jún
studený, sedliak krčí rameny. * Keď na Medarda prší, príde perenospóra.
* Po Jáne sa dni krátia, i kravy mlieko tratia. * Ak prší na Barnabáša,
bude vínko tiecť do fľaše. * Keď prší na Trojicu, skovaj bača dojelnicu.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Je niečo zadarmo?
Boli sme u susedov vo Viedni. Priviezli sme tri kamióny nábytku
a interiérového zariadenia: skrine, kuchynské linky, stoličky, kreslá,
postele, vane s príslušenstvom pre imobilných klientov, umývačky
riadu, pračku, sušičku, drobný inventár.
Vybaviť a sponzorsky získať akúkoľvek vec je náročné a je
potrebná k tomu značná dávka energie, času a snahy. K tomu, aby sme
získané veci mohli využívať potrebujeme šikovný personál, ktorí
dokáže zručnou úpravou prispôsobiť privezené veci našim podmienkam.
Užitočné kroky urobili naši ochotní zamestnanci a dobrovoľníci: Jozef
Šimko, Juraj Gális, Valent Jančich, Maroš Vereš, Peter Bóžik,
Marián Kvasnica, Peter Kováč, Václav Maťo, Ľuboš Danko,
Vladimír Ďurkovič.
Prvé výsledky v našich izbách už vidno.
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Do Viedne sme mohli vycestovať na základe informácie pani riaditeľky
Mgr. Márii Kóšovej zo ZSS Kreatív Klasov. Poskytla nám kontakt na
pani Evku Meszárošovú, ktorá všetko organizačne a manažérsky
zabezpečila prostredníctvom pána Geralda Ladingera vo Viedni. Celú
akciu podporila pani vedúca PaedDr. Miluša Budayová. Privezená
hodnota ďaleko prevyšuje vynaložené náklady.
Podobne nám nie jeden krát pomohla svojou ochotou pani
riaditeľka Mgr. Janka Moravčíková zo ZSS Viničky Nitra.
Sponzorsky pomáha klientom nielen svojho zariadenia ale aj nám.
Vďaka nej sme mali na spoločných stretnutiach a zábavách v jedálni
obohatený stôl o sladké koláčiky.
Za všetkých našich klientov aj zamestnancov im všetkým ĎAKUJEME!
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Takto získanými hodnotami šetríme a pritom si skvalitňujeme
bývanie a spolunažívanie.
Iná situácia nastáva, napríklad, v prípade opravy nového výťahu.
Potreba opravy vznikla preto, že niekto z nás, na prvom poschodí B
budovy, násilím vytlačil svetelný dispeley na vonkajšom panely výťahu.
Z tohto pohľadu zbytočná oprava a priveľká investícia.
Všetko, čo zaplatíme, napr., aj za takéto opravy, sa
premietne v našich cenách za poskytnuté služby. Šetrime si svoje
peniažky!
Viera Bútorová, riaditeľka

VÁĽANIE MÁJA
Dňa 30.05.2013 sme
v našom
zariadení
váľali máj, ktorý sme si
pred
mesiacom
postavili.
Príjemné
popoludnie sme strávili
v jedálni
zariadenia
a spestrili sme si ho
krátkym
programom.
Na úvod sa nám
prihovorila
pani
riaditeľka Ing. Viera
Bútorová
a po
jej
príhovore nasledovalo
vystúpenie speváckodramatického súboru „Domovníček“ s milým kultúrnym programom.
Vystúpenie sa začalo krásnou piesňou Aleluja v podaní pani Gabiky
Šutovej. S prednesom básne nás potešili pani Anička Szabová
a Petronela Kittlerová. Obyvatelia účinkujúcich odmeňovali potleskom.
Hoci nám plánovanú grilovačku prekazilo daždivé počasie, po programe
si naši obyvatelia mohli pochutiť na grilovaných špekáčikoch, ktoré nám
pripravili v kuchyni a občerstviť sa minerálkou, malinovkou či
sladkosťou, ako aj zabaviť sa pri hudbe, ktorú tentokrát zabezpečovala
naša sociálna pracovníčka Mgr. Gabika Remeňová.
(gm)
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NOVÍ ZAMESTNANCI
Od začiatku mája pracuje v práčovni a o čistotu Vášho prádla sa
stará Diana Melušová. Už Vám je známa, pracovala v našom zariadení
dva mesiace ako dobrovoľníčka.
Tešíme sa na spoluprácu !!!

Noví obyvatelia

pán Karol Csányi, pani Ľudmila Kopčeková, a pani Anna Naštická.

Vitajte medzi nami!

Júnoví oslávenci
04.
04.
05.
05.
06.
08.
09.

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

–
–
–
–
–
–
–

Mária Páleníková
Pavel Dobrík
Ľudmila Želisková
Ladislav Výčapi
Eva Beňová
Zlatica Kupcová
Rudolf Zuber

13. 06. – Mária Manduchová
18. 06. – Vilma Krížová
19. 06. – Mária Vaňová
19. 06. – Helena Korcová
23. 06. – Júlia Hynková
26. 06. – Marta Pavlíková
30. 06. – Petronela Kittlerová

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

V mesiaci máj nás opustili

pán Július Žáčik, pani Pavlína

Zrastáková, pán Bernardín Rešetka, pani Jolana Kišacová a pán Vojtech
Goga. Česť ich pamiatke!
(zv)
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KRÍŽOVKA
Joži a ty dobre zaspávaš? Ja musím počítať do 100.
- Ja počítam do troch.
- Iba tak málo a potom zaspíš?
- No musím priznať, že niekedy rátam až do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
-

1

Hromada

2

Lekár

3

Kyprila pôdu

4

Michal

5

100

6

Kujný nerast

7

Morský rak

8

Nástroj na zametanie

9

kanón

10

vretenica
(mm)

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 07. 2013
sociálnej pracovníčke Mgr. Svetlane Šimkovej. Víťaz bude určený
žrebovaním a odmenený vecnou cenou.
Správnu odpoveď krížovky z časopisu 5/2013 nám poslali viacerí.
Výhercom sa stáva Ľudmila Dúcka. Srdečne gratulujeme! Správnu
odpoveď hádanky z časopisu 5/2013 nám neposlal nikto. Hádanka na
tento mesiac znie: Ktorá kyselina má vzorec H2SO4 . A tu sú možnosti:
A: kyselina sírová B: kyselina soľná C: kyselina dusičná
Hádanku dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ

♥♥♥
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ
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