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Každý vek má svoje čaro
Tak ako sa v prírode strieda
jar, leto, jeseň a zima, tak aj
v živote
človeka plynie
detstvo, mladosť, dospelosť
a napokon staroba. Každá
životná etapa má svoje čaro
a každý
striebrom
poznačený vlas má svoju
cenu.
V dnešnej
dobe
žijeme
prirýchlo. Chceme toho
stále viac stihnúť a darí sa
nám to i vďaka moderným vymoženostiam. Ale možno práve
technika prináša ochudobňovanie života o skutočnú komunikáciu
a osobné stretnutia. Aj tento fakt poznačuje život seniorov
a vyvoláva v nich obavy, pocit osamelosti a vytváranie istej závislosti
od pomoci druhých. Taká je realita, s ktorou sa skôr či neskôr
stretne väčšina z nás a potrebuje ju riešiť.
A práve toto riešenie nachádzame v podmienkach nášho
zariadenia, ktoré vďaka svojmu vedeniu a zamestnancom vytvára
pre nás dobré a optimálne podmienky. Napríklad na úseku činnosti
funguje DomAteliéR pod vedením Veroniky Hanuliakovej, ktorá
spolu s klientmi vytvára rôzne originálne ozdoby. Eliška Tökölyová
sa zas špecializuje na zdravú výživu a životný štýl, ktoré nám
prospievajú. Aj im patrí naša vďaka.
Na záver chcem vysloviť želanie, aby slnečné lúče na letnej
oblohe prežiarili aj naše srdcia. Aby sme sa k sebe správali
ohľaduplne, úctivo, nešetrili slovom, ktoré pohladí, ani úsmevom čo
poteší. Za celú redakčnú radu verím, že kúsok radosti vám vnesie
do týchto dní i júlové vydanie nášho časopisu.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Kritika inšpiruje a pochvala povzbudí
Kancelária prvého kontaktu funguje v našom zariadení od roku
2011. Viac o jej poslaní nám porozprávala sociálna pracovníčka
a koordinátorka Mirka Grežďová.
Aké služby vlastne kancelária prvého kontaktu zastrešuje?
Možno povedať, že rozsah týchto činností je veľmi rozmanitý.
Predovšetkým je to prvý kontakt klientely s našim zariadením.
Vydávame a preberáme žiadosti, informujeme o potrebných
dokladoch, komunikujeme s príslušnými úradmi... Zároveň sa
snažíme napomôcť klientom, či ich príbuzným v rôznych ťaživých
situáciách.
Pracovník v takejto kancelárii teda musí byť aj dobrým
psychológom...
Určite to nie je len taká obyčajná „papierová“ robota. Sem
prichádzajú aj ľudia, ktorí sa dostali do takej zúfalej sociálnej, alebo
finančnej tiesne, že už starostlivosť o člena rodiny jednoducho
nezvládajú.
Hovorí sa, že práca s ľuďmi je najkrajšia, ale i najťažšia...
Súhlasím. Aj my tu často riešime rôzne vypäté situácie. Mnohí sú
napríklad prekvapení a rozhorčení, keď klienta neumiestnime hneď.
Ale to nie je z našej strany neochota. K samotnej žiadosti je totiž
potrebný celý rad dokladov. Také sú pravidlá a my ich musíme
rešpektovať. Všetko je len o komunikácii. Samozrejme, opodstatnená
kritika nás vždy inšpiruje robiť veci lepšie a treba sa z nej poučiť.
A čo naopak pochvala? Prichádza aj takáto forma spätnej
väzby?
Áno, a veľmi si ju vážime. Je to naozaj krásny pocit, keď prídu
príbuzní klientov a poďakujú za starostlivosť, ktorej sa členovi ich
rodiny u nás dostalo. Či už je to pochvala adresovaná sestrám,
opatrovateľom, alebo sociálnym pracovníkom. To aj mňa vždy
povzbudí. Vtedy viem, že to, čo robím má skutočne zmysel.
(vh)
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Leto je obdobím oddychu a dovoleniek. Oslovili sme našich
obyvateľov a pýtali sa ich: Ako si spomínate na prázdniny
svojho detstva?
VLADKO REMEŇ (74)
Ja som chlapec z dediny, takže leto, to
znamenalo aj pracovné povinnosti. Či už
na poli, alebo okolo dvora. Ale
samozrejme, aj sme sa vždy zabavili. Na
potoku sme si urobili stav a všetci sme sa
tam dosýta vyšantili. Boli sme štyria
súrodenci, takže každú korunku sme aj
trikrát obracali. Aj tak však môžem
povedať, že to boli krásne a šťastné časy.

MARUŠKA RYBANSKÁ (76)
Ja pochádzam z Veľkých Dvoran, takže
som zažívala naozaj pravé dedinské
prázdniny. My sme boli tri dievčence
a okolo dvora vždy bolo čo robiť. Pamätám
si, ako som pásavala husi, ako som im
spievala a kúpavala ich na potoku. Tam
bolo veru veselo, lebo potom sme do vody
poskákali aj všetky deti.

JOŽKO MAKOVÝ (77)
Rád spomínam, ako som ešte z meštianky
išiel na rekreáciou na Liptov, kde sme
absolvovali
krásne
túry.
U
nás
v Nemčiciach bolo vždy cez leto veľa
roboty. Aj sa mi koľkokrát nechcelo, ale
musel som. Pamätám si, že som raz zaťal
motykou tak, že odletela. A samozrejme,
s kamarátmi sme toho veľa navyvádzali.
Napríklad sme chodili susedovi na ríbezle.
Ten hromžil, ale nikdy nás nechytil.
(vh)
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Výlet na Duchonku sa opäť vydaril!
V júni akoby sa u nás s výletmi
roztrhlo vrece. Ako je už dobrou
tradíciou, aj tentoraz sme si
užili pobyt na Duchonke.
Slniečko nám prialo a výlet sme
si
spestrili
aj
opekaním
klobások
a zábavnými
športovými
súťažami.
„Obyvatelia
si
navzájom
fandili a zovšadiaľ bola cítiť
pohoda,
humor
a dobrá
nálada,“ uviedol organizátor
podujatia Richard Wagner. Aj
samotnú opekačku si klienti
spríjemnili veselým spevom a humornými spomienkami.
„Jednoducho
povedané, tento výlet bol bezchybný a všetci sme sa aj vďaka
usporiadateľovi cítili výborne,“ pochvaľoval si Štefan Hučko.
(rw, vh)

Relaxovali sme v Bojniciach
Bojnice sú romantickým svetom,
kde je naozaj čo obdivovať. Či
už je to zámok, ZOO, alebo
čarokrásne prostredie kúpeľov.
A práve
tam
strávil
svoju
mladosť náš Lojzko Schlenc.
Počas skupinových aktivít neraz
spomínal, ako v Bojniciach
spieval kúpeľným hosťom. A tak
sme
ho
prekvapili
a zorganizovali do týchto končín
výlet.
Aj
partiou
piatich
kamarátov sme sa prechádzali
kúpeľnými cestičkami, posedeli pri zmrzline a kávičke. Neskôr sme sa
presunuli k zámku s priľahlým parkom plným vzácnych stromov a do centra
Bojníc. Záverom možno povedať, že sme prežili deň plný radosti. Za všetko
hovorili žiariace Lojzkove oči: „Som znovu mladý, plný síl a som doma.“ (gr)
5

Domáci spravodaj

MD-7/2014

Užili sme si pobyt na ranči
Začiatkom júna sme zavítali aj
na Ranč pod Babicou v Bojnej.
K vynikajúcej
nálade
prispelo
nielen krásne prostredie, ale
i slnečné počasie. So záujmom
sme si prezreli zvieratá v tamojšej
mini-zoo, ktorá sa môže pochváliť
aj opicami a dokonca i divokými
šelmami. Pobyt sme si spestrili
opekačkou, ktorá obyvateľom
pripomenula časy ich mladosti.
Nechýbali
ani
športové
a vedomostné súťaže, do ktorých
sa klienti s chuťou zapojili. Prvé
miesto v hádankárskom zápolení
nakoniec vyhral Milan Hanzlovič. Celý čas sme sa cítili príjemne
a veselo sme si aj spolu zaspievali.
Podujatie sa stretlo s ohlasom a obyvatelia by neváhali
absolvovať takýto výlet aj o rok.
(zb)

Čestnosť ešte existuje
Aj dnes sa ešte nájdu čestní ľudia, ktorí keď nájdu peniaze, snažia
sa ich vrátiť tomu, komu patria. Presne tak sa zachoval aj náš klient
Štefan Daniš. Ten, keď nedávno našiel finančnú hotovosť neváhal
ani chvíľu a keďže nevedel komu patrí, odovzdal ju kompetentným
pracovníkom.
„Nie sú moje, tak ich vrátim,“ vyjadril sa. Rovnako zodpovedne
sa nedávno v takej istej situácii zachovala aj Beátka Révayová.
„Tomu, kto ich stratil by určite chýbali,“ povedala. Obom našim
obyvateľom preto chceme za ich čestný postoj vysloviť veľké
poďakovanie.
(gr, vh)
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V stolnotenisovom turnaji
zabodoval Peter Lipták
V júni sa naša jedáleň opäť premenila na
športovú halu. Uskutočnil sa tu totiž
obľúbený turnaj v stolnom tenise. Úlohy
hlavného rozhodcu sa opäť zhostil
skúsený tréner a niekdajší špičkový hráč
Michal Vozár.
Zápolenie
sa
nieslo
v príjemnej
atmosfére
a nechýbalo
ani
povzbudzovanie divákov. Suverénnym
víťazom sa nakoniec stal Peter Lipták.
Na druhom mieste skončil Miroslav
Kleman a tretiu priečku obsadil Róbert
Szarkozy. Súťažiaci si okrem diplomu
a milých cien odniesli aj dobrý pocit, že
pohybom prospeli aj svojej kondícii. (rw)

DomAteliéR rozdával vysvedčenia!
Vysvedčení sa nedočkali
iba
školáci.
Rovnaké
ohodnotenie práce dostali aj
šikovní členovia DomAteliéR-u,
ktorý u nás funguje od januára.
„Klienti
celých
šesť
mesiacov usilovne pracovali
a vyrábali rôzne originálne
ozdoby. Preto
si
právom
všetci
zaslúžia jednotku
s hviezdičkou,“ vyjadrila sa
ergoterapeutka
Veronika
Hanuliaková. Slávnostné chvíle
si spestrili posedením pri
veselej hudbe a domácej bábovke s kávičkou. „Touto cestou chcem svojim
zlatým ateliéristom ešte raz poďakovať za nádhernú kyticu a krásne
slová, ktoré ma dojali až k slzám,“ dodala Veronika.
(vh)
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Tajomstvá farieb odhalila
zaujímavá prednáška
Minulý
mesiac
sa
u nás
uskutočnila pútavá prednáška
Gabiky
Mikudovej,
ktorá
klientom porozprávala rôzne
zaujímavosti o farbách.
„Vplyvom farieb na ľudský
organizmus sa zaoberal už
Hippokrates a dával ich do
súvislosti
s ľudskou
povahou,“
ozrejmuje
organizátorka podujatia. Ako
ďalej
pokračuje,
výskumy
potvrdili, že človek nevníma
farebnú informáciu len zrakom,
ale i mozgom. „Farby tak skutočne môžu pomôcť nahliadnuť do ľudskej
mysle,“ dodáva Gabika.
Prednáška obyvateľov skutočne zaujala. „Dozvedeli sme sa veľa
nového a mnohí sa aktívne zapojili aj do diskusie,“ podelila sa o dojmy
z podujatia Anička Szabová.
(gm, vh)

Zuzke sme splnili milé prianie
Jedného júnového dňa vyslovila naša drahá Zuzička Opečková
prianie pochutiť si na praženici. Tak sme sa jej pokúsili toto malé
želanie splniť a oslovili sme Elišku Tökölyovú z Chránenej dielne:
„Uvar si sám“. „Samozrejme, že som im rada vyšla v ústrety. Veď
prečo by aj nie, keď to môže klienta potešiť,“ vyjadrila sa Eliška.
A tak sme spolu so šikovnou pomocníčkou Školastikou Hýrošovou
pripravili chutnú praženicu, ktorú sme s radosťou Zuzke priniesli. A tá
si ju veru skutočne vychutnala.
Našim hlavným cieľom a poslaním je uspokojovanie individuálnych
potrieb klientov. Vďaka spolupráci s Eliškou dokáže aj takáto
jednoduchá aktivita navodiť Školastike pocit užitočnosti a u
Zuzky uspokojiť potrebu lásky a spolupatričnosti.
(gr)
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Obyvateľky v Prašiciach sa o kvetinky
vzorne starajú
Prehupli sme sa do mesiaca
júna,
začalo
sa
nám
astronomické leto a školáci sa
už tešia na prázdniny. Naše
kvetinové
hriadky
zakvitli
všetkými farbami. Tento rok sa
o záhony stará výnimočne
veľa „záhradníkov“.
Na jar sme dostali rôzne
letničky a dvojročné sadenice
nielen
od
rodinných
príslušníkov,
ale
aj
od
zamestnancov.
Sadeničky
vysádzali a teraz sa o ne
starajú: Mária Poláková, Viktória Grežďová, Valéria Palušová a Oľga
Vozníková.
Každá sa stará o svoju časť hriadky, alebo o konkrétne kvety. Niektoré
potrebujú polievať každý deň, iné vydržia aj keď dlhšie nezaprší. O zalievanie
sa stará Ernest Barta. Začala tu fungovať akási súťaživosť, kto má krajšie
farby kvetov, rozrastenejší kríček a vypletú hriadku. Súťaživosť je pekná vec,
len nesmie prerásť do nezdravého rivalizmu a nevhodných praktík ...
Na utorkových biblioterapiach sme už prečítali veľké množstvo kníh, ale aj
prednášok s rôznou tematikou. Dozvedeli sme sa veľa o osudoch svätých a
tentoraz sme si vybrali životopis svätého Jozefa Kupertínskeho. Patrí
k menej známym medzi svätými. Dnešná moderná psychológia by ho možno
odpísala ako beznádejný prípad, ale sila božej lásky z neho urobila
mimoriadneho človeka. Pri modlitbách upadal do extázy a jeho telo bolo
schopné levitácie – vznášal sa nad zemou.
Druhá prednáška sa týkala júnových pranostík. Jún je mesiac Turíc,
letného slnovratu, svätojánskych vatier a zbieraniu liečivých rastlín, ktoré
majú vraj počas svätojánskej noci zázračne liečivé účinky.Je to aj čas čistenia
studničiek, ktoré dodnes symbolizujú dobrú úrodu. Prichádza leto, tešíme sa
dni plné slnka, prechádzok a posedení na lavičkách v našom parku.
(ll)
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Slávili sme sviatok Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi
Sv. Juliana z Cornillonu,
známa aj ako sv. Juliana
z Liège
svojou
veľkou
horlivosťou duše prispela
k zavedeniu
jednej
z najdôležitejších slávností
roka
–
Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi. Vo
veku 16 rokov mala po prvý
raz víziu, ktorá sa neskôr pri
eucharistickej
poklone
viackrát opakovala: Ukázal
sa jej mesiac v plnom lesku prerušený temným pásom. Pán jej
dal pochopiť význam tohto zjavenia. Mesiac symbolizoval život
Cirkvi na zemi, temný pás však chýbanie liturgického sviatku, za
ktorého zavedenie sa mala Juliana aktívne zasadzovať: sviatku,
pri ktorom by sa veriaci mohli klaňať Eucharistii, aby sa
rozmnožila viera, napomáhalo cvičenie cností a uzmierovali
zneuctenia Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Pápež Urban IV. v roku 1264 ustanovil slávnosť Najsvätejšieho
Kristovho Tela a Krvi ako prikázaný sviatok pre všeobecnú Cirkev vo
štvrtok po Turícach a požiadal sv. Tomáša Akvinského aby napísal
texty liturgickej modlitby tohto veľkého sviatku.
Sv. Ján Pavol II. v encyklike „Cirkev žije z Eucharistie“
konštatoval: Eucharistická obeta je prameň a vrchol celého
kresťanského života. „Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé
duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho
veľkonočného Baránka a živý chlieb, ktorý prostredníctvom tela,
oživovaného Duchom Svätým, Oživovateľom, dáva ľuďom
život."
(rw)
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Nezábudky
Pri našom zurčiacom potôčku
nezábudky v kvete kvitnú,
že ich veľmi ľúbiš,
to dávno viem a na teba
si v srdci spomeniem.
Keď sa naše srdcia stretnú,
kytičku letných kvietkov
ti uviniem a na pamiatku
ti jednu z nich darujem.
Nezábudky, nezábudky
krásne voňavé kvietky
rozvinuté s farbou neba
potešte nás v tejto chvíli,
by sme boli stále silní.
Anna Szabová, šéfredaktorka

Išlo dievča po vodu
Išlo dievča po vodu cez horičku
zelenú po kamennom chodníčku.
Vodička studená vyviera pod vysokým bralom,
po ktorom kráča švárna dievčina s krčahom.
Ako naberá, veselo si pospevuje, potom domov sa
s vodičkou studenou po kamennom chodníčku poberá.
Počkaj dievča postoj, volá švárny šuhaj, smäd ja veľký mám,
za jediný dúšok vody, tisíc bozkov ti dám.
Smäd ty šuhajko máš? Krčah plný studenej vodičky tu máš.
No na bozkávanie ja nemám čas.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Okolie nášho domova
prekvitá aj vďaka klientom
V lete, keď slniečko ukazuje
svoju najsilnejšiu moc, si
mnohí obyvatelia všimli, ako
krásne máme upravené
okolie
nášho
domova.
Úhľadne zostrihané tuje,
čistučké
záhony,
rozkvitnuté šípové ružičky,
pokosená
tráva
aj upravené chodníky.
Ukážkové sú aj záhradky
našich klientov. Poniektorí sa už teraz tešia z plodov svojej práce.
Veď každého predsa poteší, keď niečo vypestuje. To si však
vyžaduje nielen usilovnosť, ale i čas. Na hriadkach možno
obdivovať krásne paradajky, papriky či uhorky. Dobre sa tu darí
aj viniču a skúsení záhradkári nasadili aj cuketu, patizóny a
baklažány.
Touto cestou by som zároveň chcela vysloviť veľké poďakovanie
najmä
Ľubomírovi
Dankovi,
Augustínovi
Rybanskému
a
Emílii
Toporovej,
ktorí
sa
každodenne, aj v horúcich
dňoch, o naše okolie vzorne
starajú.
Najnovšie
patrí
vďaka aj Natálke Medovej,
ktorá sa začala starať
o čistotu lavičiek.
Beáta Révayová, obyvateľka
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Pranostiky
Chladný júl celé leto pokazí. * Na Prokopa plná priekopa. * Margita
čo si muchy splodila. * Keď na Margitu prší, nebude hrozna. * Koľko
mračien na Jakuba, toľko snehu v zime. * Ak je pred Annou pekne, je
po Anne mrzko. * Svätý Prokop, koreň podkop. * Július mokrý
a studený, znivočí nám všetky osevy. * Keď sova v noci húka, bude
nasledovať dážď. * Keď kohút večer spieva, čas sa premení. * Keď je
veľa myší, bude dlhá a suchá jeseň. *

Aforizmy
Čo osud nedal, nemôže ani vziať. * To čo spôsobuje starnutie nie je
vek, ale opustenie ideálov. * Ktovie, kto koho vodí na povrázku, či
láska osud, a či osud lásku. * Ľudia nemajú bohatstvo a chudobu
v dome, ale v duši. * Vladár dneška sa volá mobil. * Alkohol
rozväzuje jazyky i manželstvá. * Najprv ho nosila v srdci, potom jej
ležal v žalúdku. * Najdokonalejšou maskou býva ľudská tvár. * Nič
mu nešlo do hlavy, okrem alkoholu. *
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
SOPHIA LOREN: Najlepšou ženskou zbraňou je mužská fantázia.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

GEORGE BUSH:
a rozhodujem sám.

Počúvam

všetkých,

radím

sa

s niekým

CICERO: Nie je žiadne priateľstvo, ak jeden nechce počuť pravdu
a druhý je pripravený klamať.
Ľudmila Dúcka, obyvateľka
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Nádejnému ženíchovi sa nepáčilo, že
chodí v kroji. Dostal košom!
Viete
kto
je
Anastázia
Mihalovičová? Určite áno. To je tá
krásna usmievavá babička, ktorá
chodí v typických slovenských
sukniach. Aj keď jej už tiahne na
94. rok, optimizmu a energie má na
rozdávanie.
A nielen to. Kto ju pozná, dobre vie,
že priam srší aj rôznymi historkami.
„Bola
som
vtedy
veľmi
mladučká,
iba
17-ročná
dievčina,“ spomína. Jej brat,
vojak, prišiel na dovolenku domov
aj s kamarátom. Ten ihneď ako
Anastáziu zbadal, srdce sa mu
rozbúchalo tak prudko, že ju
zakrátko požiadal o ruku.
„Chcela
som
sa
pýšiť
prstienkom, tak som súhlasila,“ pokračuje babka v rozprávaní.
Mládenec, ktorý
pracoval ako učiteľ, pochádzal z fajnovej
rodiny. A tu nastal problém. Fešákovi sa totiž nepáčilo, že jeho
nastávajúca chodí v kroji a chcel ju prerobiť na svoj obraz. „Tak to
veru nie!“ dupla si a láske bol razom koniec. Keď potom prišiel,
radšej sa ukryla pred ním do chlieva. Našťastie, vtedy tam bola
namiesto prasiatok iba slama. Prstienok mu vrátila po bratovi. „Aj tak
sa mi nepáčil, len mi to asi všetko lichotilo,“ priznáva.
A teraz vás určite zaujíma, či ju postretla i skutočná láska.
Samozrejme, že áno. Volal sa Štefan a vraj sa do nej zahľadel ešte
keď bola malé dievča. A tak si pekne počkal kým vyrastie. Vydala sa
na Bojnú, osud im doprial štyri krásne dcéry a 67 šťastných
spoločných rokov. „On ma ľúbil celučký život. A to aj s tými
mojimi slovenskými sukňami,“ dodáva Anastázia s úsmevom. (vh)
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Obyvatelia
Prišli k nám v júni

Štefan Beňo

Vitajte medzi nami!

Júloví oslávenci
3.7. Gabriela Jacková
3.7. Jozef Sitkey
6.7. Zita Petríková
7.7. Dalina Cápayová
9.7. Eva Kohútová
9.7. Emília Majdánová
9.7. Jozef Beňo
10.7.Margita Meszárošová
10.7.Peter Macho
11.7.Terézia Kmeťová
11.7.Pavel Livinský
17.7.Marta Májiková

20.7. Štefan Daniš
20.7. Mária Kostolanská
21.7. Helena Beniaková
22.7. Vladimír Remeň
24.7. Anna Hurychová
25.7. Anna Fábiková
25.7. Emília Toporová
27.7. Zuzana Budová
28.7. Katarína Fáberová
29.7. Milan Vaľko
30.7. Anton Gerhát
31.7. Amália Neštinová

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

V júni nás opustili
Milan Adamkovič, Mária Mondeková, Mária Mojžišová,
Jozef Škriputa, Agáta Hrabinská, Gabriela Staňová

Česť ich pamiatke
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Paradajky nám chutia i prospievajú
Máme tu leto a s ním prišla
aj sezóna paradajok. Viac
o týchto
chutných
a zdravých plodoch nám
opäť
porozprávala
odborníčka
Eliška
Tökölyová.
„Paradajky pochádzajú z
Južnej Ameriky, z oblasti
Ánd. Vďačíme za ne
Krištofovi
Kolumbovi,
ktorý ich do Európy
doniesol
koncom
15.
storočia,“ hovorí špecialistka na zdravú výživu. Ako ďalej dodáva,
ide o zeleninu, ktorá je bohatým zdrojom vitamínov A, B, E a C.
Vitamín C je paradajkách zastúpený v takom množstve, že stačí zjesť
jednu denne, aby sme pokryli jeho dennú dávku.
Dôležitý je aj obsah bioflavonoidov. Tie majú pre náš organizmus
vynikajúce antioxidačné účinky. „Z ďalších látok je v paradajkách
zastúpený aj cholín, ktorý znižuje obsah cholesterolu v krvi,
zvyšuje imunitu a podporuje tvorbu hemoglobínu,“ pokračuje
odborníčka.
Najlepšie paradajky sú samozrejme tie, ktoré si vypestujeme vo
vlastnej záhradke. Keďže dozrievajú priamo na slnku, zvyšujú i svoju
liečivú silu. To určite postrehneme na chuti aj vôni.
Ideálna je ich kombinácia s olivovým olejom, ktorý zlepšuje
celkové vstrebávanie účinných látok. Pripravovať ich možno vo forme
rozmanitých šalátov, ale aj tepelne upravovať.
„Keďže paradajky sú nielen chutnou, ale i prospešnou
zeleninou, určite by nemali na našich stoloch chýbať,“ dodáva
Eliška.
(vh)
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Pripravujeme pre vás v júli
2.7.

Výbor obyvateľov

zasadačka

(vb)

3.7.

Zdravotná prechádzka
do centra na zmrzlinu

mimo areál

(sč)

9.7.

Zdravotná prechádzka
do centra mesta

mimo areál

(aj)

10., 24.7.

Komunitné stretnutie

DpC

(zv)

11.7.

Redakčná rada

spol. miestnosť

(vh)

15.7.

Stretnutie pri spomienkach:
„Matka Tereza a Ladi Di –
láska žije skutkami“

jedáleň

(aj)

16.7.

Celodenný výlet do
termálnych kúpeľov

Horné Saliby

(sč)

22.,24.7.

Prednáška s besedou:
„Dobré medziľudské
vzťahy ich význam“

spol. miestnosť
A/4. posch.
B/1. posch.

(rw)

23.7.

Turnaj v kolkoch

areál zariadenia (rw)

23.7.

Zdravotná prechádzka
do parku a na kofolu

mimo areál

(an)

Stretnutie s obyvateľmi (Topoľčany, Prašice) a komunitné stretnutie
v DpC - podľa plánu riaditeľky ZSS „Môj domov“ Viery Bútorovej
(mga)
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Zasmejme sa
Ona: „Ešte raz mi povieš, že som tlstá, tak sa s tebou rozvediem!“
On: „Nie, prosím, nerob to! Mysli na naše deti!“
Ona: „Na aké deti?“
On: „Čo, ty nie si tehotná?“
Dvaja dedkovia sa prechádzajú po cintoríne.
„Chcel by som ležať vedľa Aničky.“
„A ja by som chcel ležať vedľa Zuzky.“
„Ale veď tá má iba štyridsať a ešte žije!“
„Práve preto.“
Muž leží na smrteľnej posteli, obráti sa k žene a hovorí:
„Miláčik, ja umieram. Môžem?“
Peter Lipták, obyvateľ

Cestou do kostola sa pohádali dve susedky medzi sebou a jedna
druhej vykričala:
„Tak aby si vedela, keď zomrieš, ani na pohreb ti nepôjdem, hoci som
sa naň tak tešila.
Viete, aký je rozdiel medzi hmlou a svokrou?
Nijaký. Keď sa vyparia, svitá celkom pekný deň.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Niekto búcha na nebeskú bránu. Svätý Peter sa pýta:
„No? Čo je?“
„Nehovorí sa čo je, ale kto je?“
„Preboha, ďalšia učiteľka.“
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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TAJNIČKA
Nikto nie je tak chudobný, že by nemohol darovať ÚSMEV
Nikto nie je tak bohatý, aby ho _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :)

1

má meniny 24. júna

2

pruhované zviera

3

pravoslávny kňaz

4

existovala

5

úzka doska

6

Odierala

7

Nedaruje

8

Práca

9

vojenský oddiel

1
0
1
1
1
2

Kvetina
Nárek
siedmy mesiac
(mm)

Hádanka: Ako sa volá letisko v Paríži?
a) Sokoly b) Orly c) Jastraby
dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 7. sociálnej pracovníčke Veronike
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na vyžrebovaného
víťaza čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 6/2014 sa stávajú:
Petronela Kittlerová a Magdaléna Drábiková

Srdečne gratulujeme!
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FOTO MESIACA
Osladili sme si život vlastnoručne
nazbieranými jahodami!

Foto: Veronika Hanuliaková

♥♥ ♥
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ DOMOV“,
so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová REDAKČNÁ RADA (rr):
Petronela Kittlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Štefan Hučko, Miroslava Grežďová (mga), Zuzana
Vaňová (zv) OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Veronika Hanuliaková (vh), Viera Bútorová (vb)
TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko, Beáta Révayová, Milan Mikuška, Rudolf
Sokolík SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela Remeňová (gr), Anna Jahodová (aj),
Svetlana Šimková (sš), Gabriela Mikudová (gm), Simona Červená (sč), Lýdia Laciková (ll), Miroslav Grič
(mg), Mária Malinková (mm), Richard Wagner (rw), Silvia Herdová (sh), Alexandra Neumannová (an),
Dana Neumannová (dn), Vladislav Bednár. Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v prípade
potreby upraviť, zostručniť, prípadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou.
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