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Rozkvitol nám máj...
Tento rozkvitnutý mesiac
nebýva len lásky čas. Máj
je úzko spätý aj s mnohými
významnými udalosťami.
Väčšina z nás si ešte
zaiste
spomína
na
veľkolepé prvomájové
sprievody a tento mesiac si
pripomíname
aj
oslobodenie našej vlasti od
fašistickej poroby.
V máji sa konali aj veselé
folklórne slávnosti spojené
najmä so zábavami a hrami mladých.
Ani my obyvatelia „Môjho domova“ na tradície nezabúdame.
Tak ako po minulé roky, i tentoraz sme stavali máj so všetkým, čo
k tomu patrí.
Hovorí sa, že v tomto čase kvitnú nielen kvety, ale i ľudské
srdcia. A lásku potrebujeme bez rozdielu veku všetci. Preto si
dovolím vysloviť želanie, aby láskavosť medzi nami prebývala
neustále, a to nielen v máji.
Každý z nás si predsa želá dožiť spokojný život so všetkým, čo
so sebou prináša. Aj s radosťami, aj so strasťami. Ťažkosti nám
veľkou mierou napomáhajú zvládať i pracovníci nášho zariadenia,
za čo im patrí vrelá vďaka.
Prajem si, aby sa nám aj naďalej darilo spolunažívať, ako
jedna veľká rodina. Veď len s láskou môžu naše dni prekvitať
skutočným pokojom a šťastím.
A s láskou v srdci sme pre vás pripravili aj májové vydanie
časopisu, ktoré práve držíte v rukách.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Viera Bútorová: Našou devízou sú
skúsenosti a tradícia
Od
júla
vstúpi
do
platnosti časť novely
zákona, ktorú pocítia
i naši klienti. Nielen o
úprave
týkajúcej
sa
financií
nám
porozprávala
riaditeľka
Viera Bútorová.
Môžete našim klientom
ozrejmiť
spomínanú
novelu?
Ide o zmenu súvisiacu
s výškou garantovaného životného minima. Doteraz zákon
zaručoval, že po úhradách ostalo klientom na účtoch minimálne 20
percent príjmu. Po novom táto suma stúpne na 25 percent. Čiže,
namiesto doterajších zhruba 40 eur to bude približne o 10 eur viac.
Nedávno sa v médiách objavila informácia o zvyšovaní
poplatkov, v ktorých malo byť započítané i užívanie spoločných
priestorov. Je dôvod na obavy?
Môžem potvrdiť, že nateraz sa žiadne zdražovanie nechystá.
Poplatky u nás ostávajú na takej úrovni ako doposiaľ.
Na Slovensku pribúda čoraz viac súkromných penziónov pre
seniorov. Pociťujete tento trend ako konkurenciu?
Záleží od uhla pohľadu. Samozrejme to, v čom im určite nemôžeme
konkurovať je nové moderné vybavenie. Ale i túto stránku sa
postupne snažíme zlepšovať. Poplatky v súkromných zariadeniach
sú ale podstatne vyššie ako v rozpočtových organizáciách. My
napríklad patríme k najlacnejším zariadeniam v kraji. Čo však
považujem za najdôležitejšie, sú dlhoročné skúsenosti a tradícia.
A práve to je našou najväčšou devízou.
(vh)
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Hovorí sa, že máj je lásky čas. Oslovili sme našich obyvateľov
a pýtali sa ich: Ako si spomínate na prvú lásku svojho života?
PETRONELA KITTLEROVÁ (82)
Mojou prvou láskou bol môj manžel.
On pochádzal od nás, z Preseľan.
Rodičia nám však spočiatku nepriali.
Márne. Láska bola silnejšia. Keď
som dovŕšila 18, tak sme sa vzali
a prežili sme spolu krásnych 34
rokov. Mali sme šťastné manželstvo,
z ktorého vzišli tri deti.
BEÁTA RÉVAYOVÁ (47)
Prvú lásku som stretla na strednej
škole. S kamarátkou sme nechýbali
na žiadnej zábave a tam chodil aj
on. Ale bola to iba platonická láska.
Keď som zistila, že má inú, tak som
to vzdala. Dokonca som kvôli nemu
držala aj diétu. Takže, keď to
nevyšlo, aspoň som fajne schudla.
ŠTEFÁNIA GODÁLOVÁ (83)
Mojou jedinou láskou bol manžel
Janko. Nás dávali dokopy už na
škole. Chodili sme spolu 5 rokov.
Verne som ho čakala aj keď bol na
vojne a potom sme sa vzali. Pán
Boh nám nedoprial deti, tak sme žili
len pre seba. Umrel 7. mája, na
druhý deň by sme oslávili 56
nádherných spoločných rokov.
(vh)
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Vyrábali sme jarné dekorácie
Začiatkom apríla sme prijali
pozvanie
na
tvorivé
dopoludnie
„Jarné
dekorácie“, ktoré pripravilo
levické
zariadenie
sociálnych služieb. Okrem
nás sa akcie zúčastnili aj
klienti iných organizácií z
Nitrianskeho
kraja.
Podujatie oživil spevácky
súbor Magnólia a prednes
poézie. Potom
už
nasledovali ukážky výroby veľkonočných ozdôb. Obyvateľky s
radosťou tvorili jarné dekorácie. V sále vládla príjemná tvorivá
atmosféra za zvukov hudby a už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutia.
(sh)

Radek oslávil okrúhle jubileum
14. apríla mal náš klient
Radek Malošík veľký deň!
Oslávil totiž krásnych 50
rokov. K okrúhlemu jubileu mu
prišla popriať blízka rodina aj
priatelia.
Na
sviatočne
prestretom stole nechýbalo
lákavé
občerstvenie
a samozrejme
ani
narodeninová torta. Všetci sa
príjemne zabávali a hlavne,
Radek
žiaril
šťastím
a neustále sa usmieval. Ku gratulantom sa srdečne pripája aj
riaditeľka domova Viera Bútorová a všetci zamestnanci domova. (sš)
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Múdru sovu vyhrala Gabika
Začiatkom apríla sa v jedálni
nášho zariadenia uskutočnila
zábavná vedomostná súťaž:
„Z každého rožka troška“.
Ako už jej samotný názov
napovedá, klienti si zmerali
sily v rôznych disciplínach.
„Hľadali
napríklad
odlišnosti
na
obraze,
prechádzali
bludiskom,
lúštili krížovku či dopĺňali
chýbajúce
porekadlá,“
hovorí
organizátorka
podujatia Anička Jahodová.
Súťažiaci si tak hravou
formou precvičili pamäť,
postreh aj šikovnosť.
Zlatú priečku a sošku múdrej sovy
nakoniec získala Gabika Šutová. Na
krásnom druhom mieste skončila Anička
Révayová a bronzový stupienok obsadila
jej sestra Beátka. Za zmienku stojí aj
štvrté miesto, na ktorom s veľmi tesným
bodovým rozdielom skončila Simonka
Bizóňová.
„Súťaž sa klientom páčila, hoci ich
trochu zaskočila. Nelúštili totiž iba
osemsmerovky, ale museli siahnuť aj
hlbšie do svojich vedomostí,“ dodáva
usporiadateľka, ktorá už teraz sľubuje
ďalšie kolo podujatia s novými úlohami.
(aj, vh)
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Objavili sme skrytý
cukrársky talent
Už dávnejšie sme v rámci
kognitívnej rehabilitácie na
1. oddelení uskutočnili
cvičenie
zamerané
na
názvy zákuskov podľa
indícií.
Počas neho dostali zabrať
naše chuťové poháriky a už
sme si aj delili, kto by čo
upiekol. Jeden z nádejných
cukrárov si zaspomínal, že
doma
pomáhal
piecť
mame štrúdľu.
Dodal
však, že teraz by to už asi nevedel. Uzavreli sme to s tým, že to sa
zabudnúť nedá a raz nám tú štrúdľu určite upečie.
Ako šiel čas, tak sme sa k tomu občas vracali, ale náš cukrár
stále hovoril: „Nie, nie, nie...“. Raz však prišiel deň, keď to „nie“ už
nebolo také presvedčivé a tak sme dohodli spoluprácu v Chránenej
dielni „Uvar si sám“.
V deň „D“ sa začala príprava a pečenie dlho očakávanej štrúdle
hlavným šéfom - cukrárom Vladkom Vargom, ktorému pomáhal
asistent Milan Hanzlovič pod odborným dohľadom Elišky
Tökölyovej.
Eliška bola nadšená talentom, samostatnosťou a láskou, ktorú
Vladko do pečenia vložil, pričom si zaspomínal aj na svoju mamu.
Na druhý deň sme si všetci pochutili na vynikajúcej jablkovej
a makovej štrúdli.
Spolupráca Vladka s Eliškou pokračuje i naďalej. Počas
veľkonočných sviatkov si klienti v jedálni pochutili aj na tradičnom
košíku, ktorý upiekol, v rámci príprav na toto sviatočné obdobie.
(gr)
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Rozprávanie o liečivých účinkoch
hudby zaujalo i pobavilo
Ludwig van Beethoven
kedysi povedal: „Hudba je
vyššie
zjavenie,
ako
všetka
múdrosť
a filozofia.“
Aj jedno štvrtkové aprílové
dopoludnie
sa
našou
jedálňou ozývala hudba
a spev. Konala sa tu totiž
pútavá prednáška Simonky
Červenej.
„Obyvatelia sa dozvedeli
o muzikoterapii, ktorá sa
pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický
a fyzický stav človeka. Cieľom je získať
istotu, šťastie, radosť a sebavedomie,“
hovorí Simonka.
Do prednášky sa aktívne zapojili aj
samotní klienti.
„Vyskúšali sme si základnú techniku
,,hra na telo“, i hru na hudobné
nástroje,
flautu
a bubon.
Vďaka
spoločnému spevu sme si spríjemnili
a obohatili deň,“ dodáva organizátorka.
„Za túto hodnotnú prednášku patrí
Simonke veľká vďaka. Veľa sme sa
dozvedeli, zaspievali si a domov sme
odchádzali v dobrej nálade,“ vyjadrila
sa aj za ostatných obyvateľov Anička
Szabová.
(sč,vh)
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Stavali sme máj
V známej piesni sa spieva:
„Máj
zelený,
pod
oblôčkom
sadený.“
Tradičným symbolom lásky
a jari sa môžeme, vďaka
našim šikovným chlapom,
pochváliť aj my. A ako už
býva dobrým zvykom, ani
tentoraz sa stavanie mája
nezaobišlo bez poriadnej
veselice.
Nechýbali
piesne, poézia ani roztomilé detské vystúpenia.
Hneď v úvode sa predstavili pôvabné mažoretky z miestneho
súboru Tosuma a zaslúžený potlesk zožali aj škôlkari z Tríbečskej.
Potom sa už slova ujala riaditeľka Viera Bútorová a prítomným sa
prihovoril aj predseda výboru obyvateľov Simeon Masár.
Neodmysliteľnou súčasťou každej významnej udalosti u nás je
aj vystúpenie súboru Domovníček. Jeho členovia si opäť pripravili
pásmo piesní a hovoreného slova. Po programe do tanca aj na
počúvanie zahral, nám už dobre známy, Vladimír Kluka.
Taktiež nemožno zabudnúť ani na chutné občerstvenie. Pečené
klobásky, ktoré pripravili naši
kuchári
a
sladké
prekvapenie z dielne Elišky
Tökölyovej si pochvaľoval
každý. „Páčilo sa mi úplne
všetko. Aj program, aj
občerstvenie. Odchádzal
som medzi poslednými,“
vyjadril
sa
určite
za
mnohých Eduard Močko.
(gm)
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Relaxovali sme v kúpeľoch
Minulý mesiac sme zavítali
do termálnych kúpeľov
v Malých Bieliciach. Už
cesta tam sa niesla v
príjemnej
priateľskej
atmosfére.
Klienti
neskrývali
nadšenie
a veľmi sa na kúpanie
tešili. Zaplávať si mohli
v dvoch
bazénoch
s rôznou teplotou vody. Niektorí využili i blahodarné účinky sauny.
Počas plávania sme si spravili obednú prestávku. Tú sme strávili
rozprávaním o vodných športoch a kúpaní. Cestou domov sme si
vychutnali pohľad na okolie a záhradky pri ceste. Celodenný pobyt
sa stretol s veľkým ohlasom. Klienti si príjemne oddýchli, zrelaxovali
a radi by sa zúčastnili
opäť.
(an)

Fontánky sa ujal Ľubomír
Pod oknami zariadenia nám
rozkvitla krásna fontánka. Ešte
donedávna bolo jej okolie
smutné a ošumelé. Dnes ho
krášlia
pestré
skalky
a nechýba
ani
lavička.
„Fontánky sa ujal klient
útulku Ľubomír Danko, ktorý
u nás pracuje ako pomocník
na údržbe,“ hovorí sociálna
pracovníčka Zuzka Vaňová. Smutné však je, že niektorí si prácu
druhých nevážia a vyhadzujú tam odpadky. Nedávno ktosi dokonca
vylial do fontánky saponát a Ľubomír musel všetku vodu vymieňať.
(vh)
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Ligu proti rakovine podporilo aj naše
zariadenie v Prašiciach
Slnečné marcové dni sa
nám
prehupli
do
premenlivého apríla. Ten
má byť podľa pranostík
ako na hojdačke – raz
teplo,
raz
chladno.
Uvidíme, či to bude aj tento
rok. Ale apríl by sa nemal
zaprieť a ukáže čo dokáže.
Príroda
potrebuje
aj
slniečko aj dažde, aby sme
nemuseli zalievať posadené letničky a cibuľoviny. Vysadili sme
gladioly, zbavili záhony buriny, vyzametali chodníky. S metlou
sa šikovne obracala pani Grežďová. O tom, že „Veľká noc“ môže
prísť svedčí aj vyzdobené zariadenie.
Štrikované kuriatka, barančeky, maľované vajíčka a rozkvitnuté
vetvičky nám pripomínajú očakávané sviatky. Pre kresťanov sú to
najväčšie sviatky v roku. Zmŕtvychvstalý Kristus už dve tisícročia
prináša pre ľudí vieru a nádej. Každý štvrtok sa naši obyvatelia
modlia „Krížovú cestu“. Veľkú noc v ľudových i kresťanských
tradíciách sme rozobrali na jednej z prednášok.
11. apríl je tiež dňom boja proti rakovine. Na zbierku proti
tejto zákernej chorobe prispeli naši zamestnanci, ale aj klienti pani Antošová, Vozníková, Klobučníková a Čížová.
Stromy sú pľúcami planéty, že vytvárajú pre všetkých potrebný
kyslík je nám všetkým jasné. Je potrebné sa o lesy starať
s rozumom a láskou, aby aj naše deti mohli vďaky nim dýchať
čerstvý vzduch. Apríl - mesiac lesov bola téma ďalšej našej
prednášky. Voľné dni „Veľkej noci“ umožnili aj väčšine rodinných
príslušníkov navštíviť svojich blízkych v našom zariadení. Sú to pre
nich príjemné chvíle, na ktoré vždy s radosťou čakajú.
(ll)
11

Kaplnka

MD-5/2014

V Ríme svätorečili pápežov
Na Druhú veľkonočnú nedeľu
pápež František svätorečil
blahoslavených Jána XXIII.,
pápeža, a Jána Pavla II.
Podľa starostu Ríma stáli
spomínané prípravy viac ako
sedem miliónov eur. Koniec
koncov, išlo o mimoriadnu
udalosť.
Všetky
kroky, ktoré večné mesto
podniklo,
však
mali
maximálne pomôcť turistom,
zjednodušiť
im
presun
a aspoň
do určitej
miery
obmedziť
chaos,
často
spojený s masovými akciami.
Zvlášť, ak ide o tak jedinečnú
udalosť v dejinách cirkvi. Jej hlavnými aktérmi boli hneď štyria
pápeži: Ján XXIII., Ján Pavol II., Benedikt XVI. a súčasný pápež
František. Ján XXIII., bol zvolený za 261. pápeža 28. októbra 1958
po Piovi XII. Pápež Ján Pavol II. ho blahorečil 3. septembra 2000.
Vyznačoval sa srdečnosťou, humorom a bohatou
pastoračnou činnosťou. Jána Pavla II., Karola Wojtylu, zvolil zbor
kardinálov v konkláve 16. októbra 1978. Za blahoslaveného ho
vyhlásil jeho nástupca Benedikt XVI. 1. mája 2011. Je považovaný
za patróna mladých. Slovensko navštívil počas pontifikátu trikrát.
Pápež František povedal, že spoločné slávenie týchto
dvoch svätorečení chce byť znamením pre celú Cirkev. Je
cenením svätosti veľkých pápežov, svedkov našej doby a to
rozličným spôsobom spojených s Druhým vatikánskym
koncilom. Pápež Ján XXIII. koncil zvolal a Ján Pavol II. potom
učenie koncilu uvádzal do praxe.
(rw)
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Májová láska
Čarovná je chvíľa v máji,
Nádherný je lásky čas,
Básňou ti chcem moja milá
Vyznať lásku – bolestnú i krásnu
Aká v skutočnosti je.
Tieto verše uviaznuté v smútku,
Stratili sa navždy v diaľ,
City lásky chcel som čisté mať,
Raz som ti chcel kyticu ruží dať.
Prekrásny je čas májový,
Rozkvitli už v sade stromy,
Všade znejú vtáčkov chóry,
Tvoj hlas mi v srdci znie,
Počuť v ňom skryté vyznanie.
Anna Szabová, šéfredaktorka

Mamičkám, babičkám k sviatku
Keď jari slniečko zľúba zem lúčami
Matkine srdiečko poteší kvietkami.
Kvetinky voňavé krásne sa skvejú
Srdiečko boľavé sťa balzam hrejú.
Ťažko je vyrieknuť tie správne slová,
spánok si zrieknuť nútená bola.
Odpusť mi láskavá predobrá mamička
Srdce ti podávam, na líci slzička.
Odpusť mi prosím ťa všetky tie viny,
čo som sa dopustila
zo srdca ľúbim ťa,
v náruč ma prijmi.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Nasťahovali sa k nám
nevítaní podnájomníci!
Každé ráno si s chuťou pozriem kreslenú rozprávku Tom
a Jerry. Vždy sa dobre zabavím na tom, čo ten malý myšiak
povyvádza. Potom vyjdem na našu chodbu a čo nevidím? Jerry asi
zmenil adresu a presťahoval sa na Hviezdoslavovu rovno do nášho
domova! Ale je tu naozaj vítaný? Veru nie.
Drahí spoluobyvatelia, je úplne jasné, že sa mu u nás páči
preto, že tu vždy nájde niečo pod zub. Deje sa tak „vďaka“
niektorým
klientom.
Tí
totiž
nezmyselne
vyhadzujú
potraviny z okien alebo ich voľne skladujú na izbách. To je
potom pre myšky, ale aj iné nebezpečné hlodavce úplný raj.
Najsmutnejšie však je, že na bezohľadnosť iných neraz doplácajú aj
tí poriadkumilovní. Problém je natoľko závažný, že sa ním už
zaoberal i výbor obyvateľov. Preto by som vás rád požiadal, aby
sme sa nad svojím správaním zamysleli. A z myšiek, z tých sa
radšej tešme na televíznych obrazovkách, a nie na chodbách nášho
zariadenia.

Pripomenuli sme si veľkonočné zvyky
Minulý mesiac sa u nás
uskutočnila
prednáška
Aničky Jahodovej, počas
ktorej sme si spoločne
zaspomínali na tradície
Veľkej noci. Pripomenuli
sme si, aký význam majú
tieto sviatky pre kresťanov,
čo predstavujú jednotlivé
symboly
aj
to,
ako
prebiehala
„posviacka“
jedla. Rozprávanie nás veľmi zaujalo a organizátorke patrí za
pútavé rozprávanie veľká vďaka.
Štefan Hučko, obyvateľ
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Pranostiky
Keď máj vlahy nedá, jún sa predá.* V mesiaci máji padajú najväčšie
rosy. * Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa. * Pred Servácom niet
leta, po Serváci niet mrazu. * Májové blato, pre hospodára zlato. *
Májová tráva veľa úžitku dáva. * Keď v máji chrústy poletujú, dobrý
rok sľubujú. * Keď agát kvitne ešte raz, bude pekná a dlhá jeseň. *
Keď tŕnie veľa kvitne, bude veľa sliviek. * Ak stromy kvitnú v jednom
mesiaci, bude bohatá úroda ovocia.

Porekadlá
Škoda krásy, kde nieto rozumu. * Kto nemá roboty, začne robiť
klebety. * Milovať to neznamená len lásku, to je predovšetkým
pochopenie. * Láska je ako slza, rodí sa v očiach a padá k srdcu. *
Osud je ako žena, ak nevyužiješ slabú chvíľu, nedosiahneš nič. Kto
vie, kto koho vodí na povrázku, či láska osud, a či osud lásku. *
Žena je počiatkom i koncom rodiny. * Nešťastného človeka z teba
spravia iba vlastné myšlienky. * Niekedy nestačí človeka iba
prehovoriť, niekedy ho treba ukecať. * Život má strašne ostré hrany
a pohladenie od ženy tie hrany zaobľuje. * Komu svedomie chýba,
ten o ňom iba hovorí. * Kto urobí radosť iným, obdarúva sám seba.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Lincoln: Môžeme sa sťažovať, že ruže majú tŕne, alebo sa môžeme
radovať, že tŕne majú ruže.
Twain: Detstvo je zadarmo, k senilite sa musíte tvrdo dopracovať.
Ľudmila Dúcka, obyvateľka
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Láska kvitne v každom veku
Ísť do domova sa rozhodla Helena dobrovoľne. Ovdovela už
dávno a Pán Boh im nedoprial deti. Rudo nebol zlý muž. Robotný aj
starostlivý. Svadba však nebola jej rozhodnutím. To rodičia. Vraj,
aby sa role pospájali. Neprotestovala. Taká bola doba.
Keď osamela a krížiky na čele pribúdali, tak už na hospodárstvo
sama nestačila. Tu jej bolo dobre. Čas trávila čítaním, rada vyšívala
a oddávala sa spomienkam. Našla si aj kamarátky, najradšej však
bola sama. Hneď ako vykuklo slniečko, už aj zobrala knihu a celé
hodiny presedela na lavičke pod košatou vŕbou. „To sa môže stať
len v románoch,“ vravievala si, keď rozmýšľala nad osudmi
literárnych hrdinov.
Tak tomu bolo i v ten slnečný májový deň pred piatimi rokmi,
keď zrazu dopadol na otvorený román tieň a z myšlienok ju vytrhol
neznámy hlas: „Krásna dáma, môžem byť tak smelý a prisadnúť
si?“ Na pohľad bol o čosi starší ako ona, v očiach mal však iskru
mladíka a na perách chlapčenský úsmev. A tak to všetko začalo.
Volal sa Martin. Celé hodiny sa spolu rozprávali, obaja zbožňovali
knihy, chodievali na dlhé prechádzky a bolo im spolu krásne. A to tak
krásne, že ich priateľstvo prerástlo v cit najvzácnejší.
Niektorí im však nepriali. „Bože, a patrí sa to? V našom
veku?“ sužovali výčitky aj Helenu. Martin si však z toho ťažkú hlavu
nerobil: „Kvetinka moja,“ vravieval, „a či je to vari hriech, ľúbiť?“
Až pri ňom Helena spoznala skutočnú lásku. Tá je o spájaní sŕdc
a nie rolí. Bez ohľadu na miesto i čas. Tie tri roky, ktoré spolu prežili
patrili medzi jej najkrajšie.
Keď Martin ochorel, nemohla tomu uveriť. V tú osudnú noc,
keď ho držala za ruku, na okamih ešte otvoril oči: „Helenka
nesmúť, navždy ostanem s tebou.“ Zomrel skoro ráno. Všetko sa
zrazu zastavilo, obloha potemnela a ona myslela, že sa tiež od
žiaľu pominie. Dnes je vďačná, že Martina poznala. Hoc aj v jeseni
života. A veru, nemýlil sa. Neprejde deň, aby si na neho
nespomenula. Keď sedáva pod starou vŕbou, tak sa jej zdá, akoby
listy vo vánku tíško šepkali: „Helenka, stále som tu s tebou.“ (vh)
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Obyvatelia
Prišli k nám v apríli

Ján Pagáč

Erika Kučová

Karol Černák

Vít Nižnanský

Ľudovít Szabo

Ivan Paška

Vitajte medzi nami!
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Májoví oslávenci
3. 5.
3. 5.
5. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
15. 5.
15. 5.

Irena Blchová
Marta Langová
Helena Junásová
Alžbeta Fazekašová
Viliam Valo
Vlasta Peterková
Veronika Remešová
Milan Hanzlovič
Ilona Šnajderová
Eduard Močko

19. 5.
21. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
26. 5.
28. 5.
29. 5.
31. 5.

Helena Slobodová
Ernest Bobko
Ján Vlčko
Eleonóra Arpášová
Milan Galbavý
Ján Bitarovský
Katarína Marková
Gabriel Lavo
Helena Smatanová

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

V apríli nás opustili
Marietta Martošová, Jozef Grznár
Česť ich pamiatke

Zamestnanci
Do našich radov pribudli

Alica Macková

opatrovateľka 1. odd.

Lucia Horňáčeková

zdravotná sestra 3. odd.
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Ako bojovať proti jarnej únave?
V tejto novej rubrike sa
budeme
pravidelne
stretávať s radami Elišky
Tökölyovej,
ktorá
sa
špecializuje na zdravú
výživu a životný štýl. Dnes
sa porozprávame, ako sa
popasovať
s jarnou
únavou.
„Proti únave je najlepší
pobyt
na
čerstvom
vzduchu, dobrá nálada
a vitamíny,“
hovorí
špecialistka. Stratenú energiu nám prinavrátia vitamíny A, C a D. „V
stravovaní vsadíme na ľahkú jarnú zeleninu, ovocie, mlieko,
jogurty, syry a chudé mäso,“ pokračuje Eliška.
Medzi najdôležitejšie zásady patrí dodržiavanie pitného režimu.
Denne by sme si mali dopriať dva až tri litre čistej vody. Tá pôsobí
proti jarnej únave priam ako zázrak. Účinné sú aj čerstvo lisované
ovocné a zeleninové šťavy. Nesmieme zabúdať ani na pravidelný
oddych a spánok, ako aj pobyt na čerstvom vzduchu. „Vďaka
slnečnému žiareniu sa v našom tele vytvára vitamín D, ktorý je
dôležitý pre kosti,“ dodáva odborníčka.

Oznam
Vážení obyvatelia, doteraz sme na stránkach nášho časopisu
prinášali aj jedálny lístok. Nakoľko však nie je možné s mesačným
predstihom zostaviť menu bez toho, aby v ňom nedochádzalo
k častým zmenám, rozhodli sme sa ho už ďalej nezverejňovať.
Aktuálny jedálny lístok na daný týždeň nájdete na príslušných
nástenkách nášho zariadenia. Za pochopenie ďakujeme.
(vh)
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Spoločné aktivity na oddeleniach
Nie nadarmo sa hovorí: „V
zdravom tele zdravý duch!“
Aj v našom zariadení sa
venuje pohybovým aktivitám
klientov veľká pozornosť.
A to nielen na individuálnej,
ale i skupinovej úrovni.
Ponúkame vám prehľadný
rozpis skupinovej telesnej
výchovy, ktorá pod vedením
skúsených fyzioterapeutov
prebieha
na
chodbách
nášho zariadenia.
1. oddelenie
utorok a štvrtok 2. poschodie o 14.00 h
pod vedením Janky Tomkovej

2. oddelenie
utorok a štvrtok 4. a 3. posch. o 13.30 h
pod vedením Simonky Kučerkovej

3. oddelenie
pondelok a streda
utorok a štvrtok

1. a 2. posch.
o 13.30 h
3. posch.
o 13.30 h
4. posch.
o 13.00 h
pod vedením Andrejky Kubinovej

Pripravujeme
Nabudúce sa zameriame na aktivity sociálnych pracovníkov.
Prinesieme vám podrobný prehľad skupinových činností, ktoré u nás
počas dopoludní pravidelne organizujú.
( vh )
20

Podujatia

MD-5/2014

Pripravujeme pre vás v máji
7. 5.

Beseda o knihe: „Spisovatelia sveta...“ knižnica

(sh)

7.,22. 5.

Komunitné stretnutie

zasadačka

(vb)

9. 5.

Výbor obyvateľov

zasadačka

(vb)

12. 5.

Vystúpenie detí ku Dňu matiek

jedáleň

(vh)

12. 5.

Redakčná rada

spol. miest.

(vh)

13. 5.

Stretnutie pri spomienkach:
„Mariánka pútnické miesto“

jedáleň

(aj)

14. 5.

Turnaj v kolkoch

terasa

(rw)

15.,16.,28. 5. Rozhovory na vybranú tému

Topoľčany

(vb)

15., 29. 5.

Komunitné stretnutie

DpC

(zv)

15. 5.

Športové hry

Krškany

(gr)

16. 5.

Celodenný výlet „Ranč pod Babicou“

Bojná

(zb)

16. 5.

Burza ošatenia

jedáleň

(vj)

20. 5.

Celodenný výlet

Mariánka

(aj)

21. 5.

Rozhovory na vybranú tému

Prašice

(vb)

21. 5.

Prednáška s besedou:
„Májové zvyky...“

jedáleň

(zb)

22. 5.

1. ročník žochársko – trogárskej
seniorády (Športové hry)

Tesáre

(sš)

26. 5.

Zdravotná vychádzka

mimo areálu

(aj)

27. 5.

Nácvik súboru „Domovníček“
ku kultúrnemu programu k podujatiu
„Váľanie mája“

jedáleň

(zm)

28. 5.

„Váľanie mája“ spojené s grilovačkou

jedáleň

(rw)

29. 5.

„Seniorská Kajzerparáda“

Dom kultúry

(sh)
(mga)
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Zasmejme sa
Istému pánovi veští kartárka budúcnosť:
„Vidím luxusnú vilu, drahé auto, bazén, krásnu mladú ženu a teraz
vidím aj vás!
„Vážne? A čo robím?“
„Stojíte tam a pozeráte na to dierou v plote.
Zabúdať je ľudské:
Manželia po dlhšom čase spia spolu v hotelovej izbe. Ráno
zašramotí kľúčom chyžná zámku. Rozospatá manželka sa zľakne:
„Do kelu, ide manžel!“
Hneď nato sa zobudí manžel a vyskočí z postele rovno von oknom.
Babka poúča vnučku:
„V živote ženy býva len jedna veľká láska!“
„A kto to bol u teba babi?“
„Námorníci.“
Dedko sa chváli:
„Ja sexujem každý štvrtok!“
„Iste?“
„Áno, ale zelený štvrtok!“
Manžel ide do kúpeľov na liečenie a manželka mu radí:
„Nie že budeš utrácať peniaze za to, čo máš doma zadarmo!“
Simeon Masár, obyvateľ

„Dnes neprídem,“ oznamuje Jano kamarátom, „Idem na skúšobnú
jazdu
„Máš nové auto?“
„Nie, novú priateľku.“
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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TAJNIČKA

1

Nedobre

2

Tatranský národný park

3

Obidva

4

rímske číslo 999

5

5. mesiac

6

Krík

7

vo vlastnom byte

8

Krém

9

vápencové pohorie
(mm)

Hádanka: Ktorý kov má chemický názov Plumbum Pb?:
a) olovo, b) zinok, c) železo
dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 5. sociálnej pracovníčke Veronike
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na víťaza určeného
žrebovaním čaká vecná cena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 4/2014 sa stávajú:
Petronela Kittlerová a Magdaléna Drábiková
Srdečne gratulujeme!
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FOTO MESIACA
Veľkonočný veniec z našej
kuchárskej dielne

Foto: Veronika Hanuliaková
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