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Október pamätá na seniorov
Október sa každoročne
nesie
v znamení
úcty
k starším. Ideálne by bolo,
ak by každý z nás mohol
stráviť jeseň života v pohode
a v kruhu svojej rodiny.
Žiaľ, realita je často iná.
Mnohí, či už zo zdravotných
alebo sociálnych dôvodov
odchádzajú do zariadení
sociálnych
služieb.
Samozrejme, väčšina by si
želala,
aby
sa
o nich
postaral niekto blízky. Nie každý potomok však môže opustiť svoje
zamestnanie, musí predsa zabezpečiť aj vlastnú rodinu a často na to
nemá ani dostatočné odborné predpoklady. O nás – seniorov je
v takýchto zariadeniach príkladne postarané. Máme kontakt s
rovesníkmi, venujeme sa svojim záľubám a rôznym aktivitám.
Pravdou je, že človek sa v staršom veku nemení. To sa len
zvýrazňujú jeho niekdajšie povahové črty. Aj preto je potrebné, aby
sme na sebe celý život pracovali. Dôležité je nepoddávať sa
stresom, lebo čím neskôr sa do toho pustíme, tým to bude ťažšie.
S pribúdajúcim vekom súvisí aj zhoršené vnímanie. Starší ľudia
sú často nepozorní, roztržití a zábudliví. Niekedy si to dokonca môže
okolie vysvetľovať ako bezohľadnosť. Ale nemusí tomu byť tak.
Dôležité je preto, ako sa ľudovo hovorí, „nehádzať všetkých do
jedného vreca“. Preto sa musíme snažiť druhých pochopiť
a hľadať v nich vždy len to dobré a pozitívne.
Za celý redakčný tím vám prajem príjemne strávené chvíle
s naším časopisom a verím, že vám spestrí tieto jesenné októbrové
dni.
Anna Szabová, šéfredaktorka
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Viera Bútorová: Každý deň vo vašej
blízkosti je pre mňa darom
Rada by som tentoraz začala
citátom. Slávny nemecký poet
Johann Wolfgang Goethe kedysi
povedal: „Krásni mladí ľudia sú
hračkou prírody, ale krásni starí
ľudia sú umelecké diela.“ A ja,
i vďaka skúsenosti s prácou vo
vedení nášho zariadenia, môžem
dať tomuto mysliteľovi iba za
pravdu.
Každý
človek
je
osobitý
a jedinečný. Avšak ľudia, ktorým
už čas postriebril vlasy, dokážu byť
pre
nás,
o čosi
mladších,
skutočným bohatstvom. Stačí si
len nájsť chvíľku a započúvať sa
do ich rozprávania.
Vrásky, ktoré nám vrýva čas, neprezrádzajú len fyzický vek,
ale i vzácne skúsenosti a životnú múdrosť. Múdrosť, ktorá sa
nedá naučiť v žiadnych knihách, ktorú nám nesprostredkuje televízia
či internet. Aj preto je pre mňa každý deň strávený vo vašej blízkosti
darom, ktorý ma učí byť chápavejším, trpezlivejším a pevne verím,
že aj lepším človekom.
Dovoľte mi, aby som práve tento mesiac, ktorý je zasvätený úcte
k starším, využila na to, aby som vám vyslovila jedno veľké
ĎAKUJEM! Ďakujem za vašu láskavosť a múdre slová. Bude
úžasné, ak sa aj naďalej a čo najdlhšie dokážete podeliť s ostatnými
o svoje životné skúsenosti. Zároveň vám chcem popriať veľa
zdravia, optimizmu, energie a radosti do každého prežitého dňa.
S úctou vaša riaditeľka
Viera Bútorová
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Október sa nesie v znamení úcty k starším. Oslovili sme preto našich
obyvateľov a pýtali sa ich: Myslíte si, že v minulosti si mladí vážili viac
tých skôr narodených?

ANTÓNIA FEKETEOVÁ (78)
Myslím, že v minulosti si mladšia
generácia tú staršiu určite viac vážila.
Dnes je ten vzťah už úplne iný. Mladí si
o sebe veľa myslia a životné skúsenosti
tých skôr narodených ich vôbec
nezaujímajú. Je veľmi smutné, keď vidím
v správach, že niektorí starším ľuďom
ubližujú, alebo sú dokonca schopní ich
pre pár eur aj zabiť!

ĽUDMILA DÚCKA (56)
V každom období si staršia generácia
myslí, že mladší sú nevďační a že si
nevedia vážiť tých starších. Mladí sú
vždy mladí už len svojimi názormi
a myslením. A starší zase svojimi
vzácnymi
skúsenosťami
a radami.
A preto si myslím, že každá generácia
vždy môže nejakým spôsobom obohatiť
tú druhú.

EMÍLIA TOPOROVÁ (79)
Naša generácia mala k starším oveľa
väčšiu úctu. Kedysi neexistovalo prejsť
okolo staršieho človeka a nepozdraviť
sa. Keď som bola mladá a videla som
nejakú pani s ťažkým nákupom, tak som
jej bez zaváhania pomohla. Ja
pochádzam z dvanástich detí a som
vďačná rodičom, že ma tak vychovali.
Najväčší problém vidím v tom, že dnešní
mladí ľudia nevedú svoje deti k viere.
(vh)
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Koncert k Sedembolestnej pohladil dušu
V septembri si už tradične
pripomínane sviatok
Sedembolestnej
Panny
Márie, ktorú v roku 1927
vyhlásil pápež Pius XI. za
patrónku Slovenska. Pri tejto
príležitosti sa u nás uskutočnil
slávnostný
koncert.
V jedinečnom programe sa
pod dirigentskou taktovkou
Marcely
Fidlerovej
a
sprievodným slovom Júliusa
Krajčíka predstavil tunajší
Spevokol učiteľov. Zaujímavosťou je, že súbor pôsobí už od prvej polovice
minulého storočia. „Jeho členovia nám ponúkli skvosty domácej
i svetovej hudobnej tvorby,“ hovorí hlavná organizátorka úspešného
podujatia Simonka Červená.
Hodnotný kultúrny zážitok zaiste ocenil aj primátor Topoľčian Peter
Baláž, krajskí poslanci Ľubomír Bošanský a Karol Zaťko, či Klement
Opačitý zo zariadenia Penzión, ktorí prijali naše pozvanie.
A to zďaleka nie je všetko. Pre zúčastnených pripravili pracovníci
kuchyne pod vedením Vladimíra
Ďurkoviča stoly plné všakovakých
dobrôt. Nechýbal ani milý darček,
o ktorý sa zaslúžili členovia
chránenej dielne Uvar si sám
a DomAteliéR-u.
Vydarené podujatie ocenili aj
samotní
obyvatelia.
Slovami
chvály nešetrila ani Petronela
Kittlerová, ktorá vystúpila ešte
počas podujatia. „Všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave tohto úžasného koncertu a taktiež chutného
občerstvenia chceme zo srdca poďakovať,“ vyjadrila sa Anička Szabová.
„Verím, že tieto dojmy naplnené krásnou hudbou, výborným jedlom
a príjemnou atmosférou budú v mnohých ešte dlho rezonovať,“ dodala
Simonka.
(sč, vh)
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Výletníkov zaujali najmä
dávne skalné obydlia v Brhlovciach
Ani v septembri si niektorí
obyvatelia nenechali ujsť výlet
po
zaujímavých
zákutiach
Slovenska. Tentoraz pre nich
Anička Jahodová pripravila
skutočnú lahôdku.
„Navštívili sme Tekovské
múzeum v Leviciach, skalné
obydlia našich predkov v
Brhlovciach, vodný mlyn v
Bohuniciach,
aj mesto
starých remesiel Pukanec,“
uviedla.
Okrem
zaujímavých
muzeálnych
exponátov,
výletníkov najviac zaujal vodný mlyn, ale najmä spomínané skalné obydlia.
„Dodnes sa traduje, že vznikli ako ochrana domáceho obyvateľstva
pred tureckými nájazdmi v 16. a 17. storočí,“ ozrejmila organizátorka.
Pôsobivé dojmy zanechala aj prehliadka Pukanca, kde mohli naši
obyvatelia na vlastné oči obdivovať napríklad prácu kolesára. „Bol to
skutočne nádherný a obohacujúci zážitok, na ktorý budeme ešte dlho
spomínať,“ vyjadril sa aj za ostatných účastníkov podujatia Simeon Masár.
(aj, vh)

Kandidáti pozor! Voľby sa blížia
Nasledujúci mesiac sa ponesie v znamení volieb. A to nielen na posty
čelných predstaviteľov miest a obcí. Už koncom novembra si zvolíme aj
poslancov priamo z radov našich obyvateľov. Zaujať čestnú funkciu
v Domovom parlamente a aktívne sa tak spolupodieľať na jeho chode, zatiaľ
prejavilo 22 kandidátov.
Tí už čoskoro dostanú možnosť predstaviť sa, a osloviť svojich voličov aj
prostredníctvom pripravovaného „Volebného špeciálu“, ktorého vydanie
plánujeme v priebehu októbra. Veríme, že vás vizitky kandidátov zaujmú a vy
si historicky prvé voľby do nášho vlastného parlamentu určite nenecháte ujsť!
(vh)
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Stolnotenisový turnaj nám vyniesol
striebornú a bronzovú medailu!
Výborná atmosféra, zdravá
súťaživosť a skvelé publikum.
V takomto duchu sa niesol aj
tohtoročný turnaj v stolnom
tenise
o putovný
pohár
nášho zariadenia. Spomínaná
súťaž sa už tradične stretáva
s veľký záujmom a inak tomu
nebolo
ani tentoraz.
Veď
zabojovať
o
prestížnu
športovú trofej sa rozhodlo až
jedenásť zariadení z regiónu!
Veľkú udalosť si nenechal ujsť ani hlavný sponzor podujatia a poslanec
Nitrianskeho samosprávneho kraja Karol Gerhát. Podporiť svojich hráčov
sa rozhodli aj riaditelia zariadení, sociálni pracovníci a samozrejme, aj
samotní obyvatelia.
„Dobrá nálada a vytrvalosť sprevádzala hráčov až do obeda, kedy
sa v záverečných zápasoch stretli finálové družstvá,“ vyjadril sa hlavný
organizátor turnaja Richard Wagner.
Slávnostné
vyhlásenie
výsledkov
sa
uskutočnilo
v priestoroch nášho domova.
Okrem
výborného
obeda
nechýbali ani pekné ceny pre
všetkých
zúčastnených
a najmä víťazov. O tie sa
pričinili
členovia
chránenej
dielne „Uvar si sám“, ktorí pod
vedením Elišky Tökölyovej
napiekli
originálne medaile
a krásne chutné torty.
„Putovný pohár si nakoniec odnieslo zariadenie Kreatív Klasov.
Naše dve družstvá obsadili výbornú striebornú a bronzovú priečku,“
uviedol usporiadateľ, ktorý zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na úspešnom priebehu celého turnaja.
(rw, vh)
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Klienti v Prašiciach si užívajú
lúče babieho leta
„Zas je tu tá odporná,
sychravá jeseň,“ frflú v tieto
dni mnohí z nás. Je veľa ľudí,
ktorí obľubujú len hektické
leto, pražiace slnko a plné
kúpaliská.
Je však aj veľa takých, pre
ktorých je jeseň balzamom
pre dušu. Po lete prichádza
stíšenie,
rozcestovaný
harmonogram sa dostáva do
bežného tempa. Príroda nám
babím letom, neskutočnou
hrou
farieb
a poslednou
piesňou odlietajúcich lastovičiek dopraje nové nastavenie organizmu.
Deti sa vracajú do školských lavíc a nastúpili aj naši malí susedia škôlkari. Samozrejme nebolo to bez sĺz, ale naše babičky sa postarali o to,
aby slzičky vystriedal úsmev. Pritúlia, pohladia, podajú keksík a hneď sa
zabudne na ťažký začiatok. Stihnú to popri úprave kvetinových záhonoch,
ktoré už tiež majú jesenný nádych.
Mnohé letničky odkvitli, teraz sa začínajú predvádzať jesenné kvety.
Niektoré kvety však majú schopnosť byť krásne aj po usušení. O tom vedia aj
prašické ženy, ktoré sa aj tento rok pustili do výzdoby miestneho kostola.
Zo zozbieranej úrody ovocia, zeleniny a sušených kvetov vytvorili
prekrásne dekorácie prírodných darov. Najviac pozornosti si však vyslúžili
obrazy „Kráľovná rodín, pros za nás „ a „Otče, nech sa stane Tvoja vôľa“, zo
sypaných materiálov ako sú múka, kokos, mak a iné drobné semienka. Ľudia
s nemým úžasom stoja pred obrazmi a neveria, že ho vytvorili ruky
obyčajných dedinských žien.
Aj my sme navštívili, ako každý rok, náš vyzdobený kostolík a do knihy
návštev sme sa poďakovali za jedinečné potešenie pre oči. Každý v tichu
posedel a venoval modlitbičku za seba a svojich blízkych. Pomodlili sme sa
aj za dvoch našich klientov, ktorí nás opustili v mesiaci september – Emíliu
Masarykovú a Petra Piknu.
(ll)
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Patrónkou Slovenska je
Sedembolestná Panna Mária
Obraz Sedembolestnej: Mária drží
na svojich kolenách mŕtveho
Syna, práve zloženého z kríža.
Je to chvíľa, ktorá zahŕňa
nevýslovnú
bolesť
ľudského
utrpenia a duchovnú jednotu.
Sviatok Sedembolestnej Panny
Márie si Slovensko a Katolícka
cirkev
pripomínajú
15.
septembra.
Zbožnosť,
ktorá
predchádza liturgické slávenie
určila symbolicky sedem bolestí
Panny Márie. Sú to: proroctvo
Simeona,
útek
do
Egypta,
stratenie dvanásťročného Ježiša
pri ceste do Svätého mesta, krížová cesta na Golgotu, ukrižovanie,
skladanie z kríža a pochovanie.
A tu sa pred nami objavuje otázka: „Prečo si naši predkovia
vybrali za nebeskú patrónku práve Pannu Máriu, s podtitulom
Sedembolestná?“ Zaiste táto voľba vyplýva zo života našich
predkov. Z ich utrpenia, ale určite aj z ich z osobnej náboženskej
skúsenosti. Sedembolestnú Pannu Máriu totiž charakterizuje veľké
utrpenie, o ktorom sa dočítame na stránkach Evanjelia.
Mária je počnúc svojim „Áno“ v Nazarete predstavená ako veľmi
trpiaca žena. Svojmu „Áno“ zostala verná aj v najťažších
situáciách, a nikdy svojho syna neopustila. Nezapochybovala, aj
keď vo svojom náručí držala mŕtve telo svojho jediného syna,
Božieho Syna. Je tak pre nás inšpiráciou v dôvere v Božie Slovo až
do krajnosti, aj keď ona krajnosť sa môže pre okolitý svet javiť ako
nezmysel.
(rw)
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Seniorské prelúdium
V našom domove prežitá s vekom
pribúdajúca staroba
je najlepšia škola nášho života.
Za horizont kraja,
deň sa pomaly stráca,
na jeho večný trón,
noc sa opäť vkráda.
Rodinné hniezda minuli,
pavilón nás všetkých pritúlil.
Nahrádza nám rodinu sám,
v starostiach o život náš.
Anna Szabová, šéfredaktor

Aj staroba má svoje čaro
Tak ako každý rok odchádza leto
prichádza chladná jeseň, lístie zo stromov
opadáva, tak neúnavne nám čas uberá roky.
Deti nám vyrástli, opustili rodné hniezdo, odišli
v šíru diaľ, a my som smútkom očakávame ich návrat,
vrelé pohladenie a bozk na líce.
Keď prídu niekedy smutné chvíle,
pieseň nám náladu napraví
tešme sa spoločne na veselé chvíle,
len nech nás zdravíčko nezradí.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Napomínanie neporiadnikov?
Ako hádzanie hrachu na stenu!
Žiaľ, už je to raz tak. Nie
vždy na stránkach nášho
mesačníka píšeme iba
o príjemných, pozitívnych
a pekných veciach.
Opäť sa totiž musíme vrátiť
k téme
znečisťovania
priestorov,
ako
i priľahlého areálu nášho
zariadenia. Problémom sa
už opakovane zaoberalo aj
vedenie nášho zariadenia,
Výbor obyvateľov či Redakčná rada. Zatiaľ márne.
Je síce pravdou, že medzi nami žijú aj klienti, ktorí si pre vážne
zdravotné problémy nedokážu dôsledky svojho správania plne
uvedomiť.
Bývajú tu však aj takí, ktorí neustále skladujú odpadky na
izbách, prípadne ich odhadzujú na chodbách alebo vysypávajú
z okien, pretože im na životnom prostredí a ostatných našich
obyvateľoch jednoducho nezáleží.
Pretrvávajúcim problémom je i neustále „dofajčovanie“
cigaretových ohorkov, a nedávno si dokonca ktorýsi z klientov
„pomýlil“ umývadlo v jedálni s toaletou.
Celá situácia je o to smutnejšia, že naopak, sú medzi nami aj
takí, ktorí zveľaďovaniu prostredia domova venujú nemálo vlastného
času a úsilia.
Mrzí ma, že i napriek opakovaným upozorneniam, ktoré sme
zverejnili aj našom časopise, sa stále nájdu takí, ktorí sú voči
svojmu okoliu ľahostajní. Obrazne povedané, ako by sme hrach
na stenu hádzali...
Štefan Hučko, obyvateľ
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Pranostiky
Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima. * Začiatok októbra
hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva. * Keď
v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás mrazí. * Ak je
október zelený, bude január studený. * Teplý október, studený
november. * Čím viacej húb, tým tuhšia zima. * Keď je veľa kukurice,
bude veľa vína. * Keď otlaky na nohách pália, bude pršať. *

Aforizmy
Keby manželia nežili spolu, bolo by viac šťastných manželstiev.*
Manželstvo je pamiatka na lásku. * Nijaký učenec z neba nespadol,
ale idiotov akoby zhadzovali. * Neverte, že keď s vydáte za včelára,
budete mať stále medové týždne. * Nie hlavy, ale myšlienky treba
dať dohromady. * Nealkoholické pivá už máme, ešte by sme mali
vymyslieť nealkoholickú pálenku. * Nielen maliari vedia vybieliť byt. *
Kde ruka ruku umýva, nejde o hygienu. * Ani basketbalista nedá
každému chlapovi košom. * Ľudia mávajú vlahový deficit najčastejšie
po opici. *
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
CICERO: Choré telo potrebuje lekára, chorá duša priateľa.
STRAUSS: Hlúposť je najzvláštnejšia zo všetkých chorôb. Netrpí
chorý, ale okolie.
HEMINGWAY: Najbláznivejšie sny a nádeje sa niekedy stávajú
príčinou mimoriadneho úspechu.
ROLLAND: Najhoršia choroba akou svet trpí, nie je sila zlých, ale
slabosť dobrých.
Ľudmila Dúcka, obyvateľka
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Naša Norika vyliečila dcéru bylinkami
Na začiatku tohto rozprávania
musíme spomenúť neobyčajnú
knihu
o bylinkách
od
Márie
Trebenovej.
A
práve
ona
inšpirovala aj našu obyvateľku
Eleonóru Arpášovú (75), aby sa
o tieto liečivé dary lúk a záhrad
začala intenzívnejšie zaujímať.
„Podľa obrázkov v knihe som
hľadala a zbierala bylinky najmä
popri rieke Nitre,“ spomína.
Netrvalo dlho a ich blahodarné
účinky si overila aj v praxi.
Jej dcéra Ivetka totiž absolvovala
vážne lekárske vyšetrenie a doktor
rozhodol, že musí podstúpiť
operačný zákrok. Inak hrozilo, že
nebude môcť mať deti.
„Nechcela som, aby ju operovali. Bála som sa o ňu. Preto
som sa rozhodla liečiť ju sama,“ pokračuje v rozprávaní Norika.
A tak sa aj stalo. Podľa rád skúsenej bylinkárky nazbierala
kapsičku pastiersku a prasličku roľnú. Potom ich vylúhovala, na
druhý deň precedila, zmiešala so studenou vodou a prevarila. Takto
podomácky vyrobenú medicínu Ivetka pila ako čaj a zároveň sa v nej
i vykúpala.
A teraz verte - neverte, ale stalo sa niečo, čo nikto nečakal! Po
jedinej bylinkovej kúre od svojej mamičky, Ivetkine problémy razom
pominuli. A to až do takej miery, že už žiadnu operáciu
nepotrebovala! Dokonca ani samotný lekár nemohol tomu uveriť.
„Dnes má moja dcéra štyri krásne zdravé deti a ja vnúčatká,
ktoré mi robia veľkú radosť,“ dodáva so spokojným úsmevom
šťastná viacnásobná babička.
(vh)
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Spoločenská rubrika
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Obyvatelia
Prišli k nám v septembri

Zdenko Ducký

Jozef Macko

Božena Turanová

Ondrej Dovina

Martina Chanátová

Vitajte medzi nami!

(an, vh)
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Októbroví oslávenci
03.10.
06.10.
07.10.
10.10.
12.10.
18.10.
18.10.
22.10.

Štefánia Godálová
Rudolf Sokolík
Simeon Masár
Terézia Kupková
Anna Kolinková
Anna Hortová
Marta Mokošová
Irena Dorčiaková

24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.

Viktor Ďurech
Karol Černák
Klára Schniederová
Helena Stolárová
Imrich Vančo
Beáta Žáčiková
Viliam Vanek
Augustín Rybanský

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

Blahoželáme našej
pani riaditeľke k meninám!
V deň Vášho sviatku, Vám zo
srdca
želáme
veľa
zdravia,
šťastia, večného
optimizmu,
Božej milosti a neutíchajúci šarm.
Prajú:

Vaši domováci
Redakčná rada
Výbor obyvateľov
aj všetci zamestnanci :o)
Anna Szabová, šéfredaktor

V septembri nás opustili
Augustín Rybanský, Mária Kostolanská, Ivan Paška, Jozef Drha,
Mária Poluchová, Igor Daniš
Česť ich pamiatke
(vh)
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Poradňa
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Chrípka už opäť úraduje.
Ako proti nej bojovať?
Na poludnie nás ešte
zohrievajú lúče babieho leta.
Ráno a navečer však už
teplotné hodnoty klesajú
riadne nadol. A práve toto
obdobie je príznačné aj
chrípkami, ktoré žiaľ, neobišli
ani
obyvateľov
nášho
zariadenia.
Aj
keď
z medicínskeho
pohľadu
zvyčajne
nejde
o závažný druh ochorenia,
najmä v staršom veku môže
jeho zanedbaná liečba spôsobiť nemalé zdravotné komplikácie.
Práve preto netreba podceňovať prevenciu. „Určite by sme sa
teraz mali vyhýbať chladeným bublinkovým nápojom, zmrzline
a nanukom,“ hovorí naša asistentka výživy Eliška Tökölyová.
Ako ďalej dodáva, dôležitý je zvýšený prísun vitamínov
predovšetkým vo forme čerstvej zeleniny a ovocia. V tomto období
sú to najmä sezónne jablká či hrozno. „Vinič obsahuje napríklad
prírodný cukor, draslík, ale predovšetkým vitamín C a je taktiež
plný antioxidantov,“ pokračuje výživová asistentka.
Mnohí sa domnievajú, že chrípke možno predísť rôznymi
multivitamínovými tabletkami. Tie samozrejme môžu pomôcť, ale
nemenej účinná je aj pravá prírodná medicína. S chrípkou treba
„zatočiť“ už pri prvých príznakoch. „Osvedčeným receptom našich
starých mám bol vždy šípkový čaj s medom. Priam zázračné
účinky má aj lyžička nastrúhaného a vylúhovaného zázvoru,“
dodáva Eliška. Pri pretrvávajúcich problémoch je samozrejme,
potrebné vyhľadať pomoc odborníka a zodpovedne dodržať všetky
pokyny predpísanej liečby.
(vh)
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Podujatia
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Pripravujeme pre vás v októbri
01.10.

Mozgová olympiáda

ZSS „Penzión“

(rw)

02.10.

Výbor obyvateľov

zasadačka

(vb)

03.10.

Zdravotná vychádzka

Tríbečské múzeum

(aj)

03.,10.,17.,10. Nácvik kult. programu
súboru „Domovníček“

jedáleň

(an)

07.10.

Návšteva výstavy
„Dary zeme“ a ZSS Prašice

Prašice

(aj)

09., 27.10.

Prednáška s besedou
„Október – mesiac úcty...“

spol. miest.
A, B budova

(dk)

10.10.

Turnaj v kartách

jedáleň

(sh)

10.10.

Redakčná rada

spol. miest.

(vh)

14.10.

Zdravotná prechádzka

centrum mesta

(sč)

15.10.

Podujatie: „Október mesiac
úcty k starším“

DK Topoľčany

(zb)

16.10.

Burza ošatenia

jedáleň

(vj)

16.10.

Beseda o knihe
„Slávne osobnosti filmu“

knižnica

(sh)

21.10.

Stretnutie pri spomienkach
„Úcta k starším...“

jedáleň

(aj)

21.10.

Októbrová tanečná zábava

jedáleň

(sč)

22.10.

Vystúpenie detí a študentov jedáleň

(vh)

24.10.

Zdravotná prechádzka

mimo areál

(an)

30.10.

Tekvicová paráda

jedáleň

(sh)

Zároveň vás pozývame na pravidelné aktivity v Chránených dielňach:
Knižnici, Uvar si sám, Pohybom ku zdraviu, v tvorivej dielni DomAteliéR, ale i
v našej rehabilitačnej miestnosti a na pravidelných pohybových cvičeniach,
pravidelných záujmových skupinových aktivitách v spoločenských
miestnostiach, ako aj pri vysielaní nášho rozhlasového štúdia.
(mga)
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Zábava a relax
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Zasmejme sa
Stretnú sa dvaja:
„Tak čo, už si si našiel prácu?“
„Našiel. A pretože som poctivý človek, hneď som ju zase vrátil.“
„Čo robíš synak?“ volá matka z kuchyne.
„Ležím mama.“
„A čo robí otec?“
„Pomáha mi.“
Simeon Masár, obyvateľ

Evička pije vodu z kaluže. Pristaví sa pri nej Janko a hovorí:
„Nepi tú vodu! Je v nej kopa bacilov a ochorieš!“
„Neboj sa Janko, predtým som ich prešla bicyklom.“
„Ako voláš svoju svokru?“
„Vegeta“
„Prečo?“
Lebo sa do všetkého mieša.“
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

„Dedo, mali by ste prestať piť!“
„Keď ja som už starý.“
„Prestať piť nikdy nie je neskoro.“
Tak potom mám ešte čas.“
Pred fabrikou protestujú zamestnanci.
„My chceme prácu, my chceme prácu...“
Z fabriky vyjde šéf, zastaví sa, zamyslí a ukáže na jedného
z protestujúcich.
„Ty! Si naspäť prijatý. Máš prácu.“
„Do kelu, prečo práve ja?“
Peter Lipták, obyvateľ
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Tajnička
Špinavé ruky sa dajú umyť, ale špinavý
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ !

1

miestnosť na prípravu jedál

2

had

3

anglický šľachtic

4

mzda

5

preukaz, pas

6

navíja

7

žrď na voze

8

stará slovenská mena

9

inakšie

10

kráča

11

aktuálne ročné obdobie
(mm)

Hádanka: Čo hovorovo znamená slovo žufaňa?
a ) naberačka
b) lyžica
c) vidlička
dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 22. 10. sociálnej pracovníčke Veronike
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na vyžrebovaného
víťaza čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 9/2014 sa stávajú:
Anna Fábiková a Gabriela Šutová

Srdečne gratulujeme!
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FOTO MESIACA
Jedáleň nám spestrili
veselé tekvičky

Vytvorili: Mária Sušelková, Anna Révayová, Milan Hanzlovič

♥♥♥
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