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Úvodník           MD-3/2015 
 

Pripomíname si sviatok žien... 
 

8. marec je pre nás, 
zástupkyne nežnejšieho 
pohlavia, výnimočný deň. 
Okrem prejavov úcty 
a srdečnej vďaky, predstavuje 
Medzinárodný deň  žien 
predovšetkým dôležité 
pripomenutie nášho 
zrovnoprávnenia s mužmi, 
ktoré ešte v nedávnej 
minulosti nebolo takou 
samozrejmosťou, ako je tomu 
dnes. 

Našim seniorkám, mamkám, niekoľkonásobným babkám, ale aj 
prababičkám v tomto našom „domováckom“ zariadení, želám do ďalšieho 
života hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, optimizmu a spokojnosti. 
Taktiež veľa lásky, pohody a vždy dobrú náladu v kruhu svojich najbližších. 

Ženy sú dôležitým článkom našej spoločnosti. Sú medzi nimi napríklad 
vynikajúce učiteľky, skúsené doktorky, vedkyne či dokonca i slávne 
spisovateľky...Mnohé z nich robia česť svojmu povolaniu aj ďaleko za 
hranicami našej krajiny.  

Ale napriek všetkému, tým najkrajším a prvoradým ženským poslaním 
navždy zostane len to jedno jediné: Byť mamou. To je ten najväčší záväzok, 
ale i vzácny dar, ktorý dokáže naplniť ich život, skutočným šťastím. 

Verím, že aj pri tomto čísle nášho časopisu prežijete pekné a hodnotné 
chvíle presýtené vôňou prichádzajúcej jari. 

       
                                                                                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 

 
 

Všetkým ženám v našom zariadení v Topoľčanoch, v Prašiciach – 
obyvateľkám aj pracovníčkam prajem k sviatku Dňa žien veľa zdravia, 
šťastia, lásky, energie, aby sme boli silné, milované a vnímavé k 
potrebám iných ale aj k sami sebe.  

S úctou  
                                                                                                                                              
                                                                                                                                  Viera Bútorová, vaša riaditeľka 
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Na slovíčko           MD-3/2015 
 

Spomienky zostávajú, život ide ďalej... 
 

Vážená pani riaditeľka, milí 
kolegovia, drahí obyvatelia, 
 

ešte skôr, ako naposledy 
zavriem za sebou kovovú 
bránku tohto zariadenia, 
dovoľte mi využiť priestor 
nášho časopisu, aby som sa 
s vami rozlúčila.  
Keď sa dnes pohliadnem za 
seba, musím povedať, že čas 
strávený vo vašej blízkosti 
mi dal naozaj veľmi veľa.  
Hovorí sa, že človek sa učí 

celý život a ja len môžem potvrdiť, že ani univerzita či vzdelávacie kurzy mi 
nedali toľko, ako skutočná realita. A tým zďaleka nemám na mysli iba odborné 
vedomosti. Tie sú samozrejme, tiež dôležité ale pri práci s ľuďmi, viac ako 
suché definície a strohé poučky, zavážia úplne iné veci. Veci, o dôležitosti 
ktorých ste ma každým dňom učili práve vy sami. O schopnosti počúvať 
druhých, o pokore, o trpezlivosti, o nádeji, o každodennej radosti z maličkostí, 
o relativite času aj o krásnej sile priateľstva.  

Dnes nastal čas, aby som Vám za to všetko poďakovala. Vždy budem na 
vás rada a s láskou spomínať. Veľa zdravia, Božieho požehnania a 
radosti zo života vám zo srdca želá, 

Veronika Hanuliaková  

Srdečné poďakovanie 
 

Veľká vďaka patrí ergoterapeutke nášho zariadenia Veronike 
Hanuliakovej za nové prevedenie nášho časopisu Môj domov, a to po jeho 
obsahovej, i  grafickej stránke. Taktiež za nápad založiť DomAteliéR pre nás, 
obyvateľov.  

Týmito činnosťami vytvárala dobrú atmosféru a pohodu. Snažila sa 
rozširovať naše vedomostné obzory a zručnosti a dodávala nám potrebnú  
energiu a vitalitu do ďalšieho spolunažívania. Vo vašom novom pôsobisku vám 
želáme hlavne veľa zdravia, spokojnosti a optimizmu. 

Anna Szabová, šéfredaktorka                                                                                                  
Redakčná rada 
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Anketa            MD-3/2015 
  

Po vianočnom a fašiangovom hodovaní nastalo pôstne obdobie. 
Ako si na tieto časy spomínate z obdobia svojho detstva 
a mladosti. Dodržiavali ste pôst?   
      

JOZEF MACKO (67) 
U nás v Dvoranoch nad Nitrou sme 
v tomto období jedávali napríklad fánky, 
alebo šišky. Keďže mäso sa počas pôstu 
nemohlo, mávali sme rozmanité múčne 
alebo zemiakové jedlá, rôzne kaše či 
fazuľové, alebo hrachové prívarky. Veľmi 
sme obľubovali aj pupáčky poliate teplým 
mliekom posypané makom alebo 
orechmi.  
 

 
 

DOBRUŠA FERANSKÁ (78) 
Pochádzam z Hrušovan. Cez pôst sme 
chodili na Krížovú cestu. Nás bolo šesť 
detí, ale mala som smutnú mladosť. 
Mamka nám umrela veľmi skoro a keďže 
som bola najstaršia, tak som sa vlastne 
stala takou náhradnou mamou. Na 
Popolcovú stredu a samozrejme, v piatok 
sa cez pôst nemohlo jesť mäso, ale 
mimo pôstu sme si pochutnávali aj na 
zabíjačke a klobáskach.  

 
 

VALÉRIA MARKOVIČOVÁ (76) 
U nás v Preseľanoch sme cez pôst zvykli 
variť napríklad domáce slíže, ktoré sme 
potom posypali orechmi, makom, alebo 
sme ich jedávali so smotanou. 
Pochádzam zo šiestich detí a naša 
mamka musela vyvárať každý deň, aby 
sme boli všetci silní. Mali sme totiž veľké 
hospodárstvo, role, kravy, husi, svine a to 
veru, znamenalo i veľa roboty.             (vh) 
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Domáci spravodaj         MD-3/2015 
 

Pochovali sme basu, začal sa pôst 
 

V dnešnej hektickej dobe žiaľ, už 
väčšina z nás na krásne ľudové 
tradície zabúda. To však zaiste 
neplatí pre naše zariadenie. 
Dôkazom, že dávne zvyky majú 
u nás svoje neodmysliteľné 
miesto, bola aj tradičná 
Fašiangová zábava 
s pochovávaním basy.  
„Na toto podujatie sa naši 
obyvatelia vždy veľmi tešia 
a na jeho programe sa aj sami 
aktívne podieľajú,“ vyjadrila sa 
organizátorka Gabriela 

Remeňová.  
Po slávnostnom príhovore už nasledovalo samotné pochovávanie basy 

so všetkým, čo k tomu patrí. S pestrými kostýmami, so smútočným dedinským 
sprievodom aj plačom. Tejto úlohy sa 
opäť bravúrne zhostili členovia tunajšieho 
súboru „Domovníček“.        

Potom si už mnohí dosýta užili 
tanečné kolá. Iní si zas, s 
neodmysliteľným hudobným doprovodom 
obľúbeného harmonikára Vladka Kluku, 
veselo zaspievali. Samozrejme, na 
slávnostne prestretých stoloch, vďaka 
našim usilovným kuchárkam, nechýbali 
ani tradičné fánky a šišky,  na ktorých si 
všetci veľmi  pochutili. Zahanbiť sa však 
nedali ani samotní obyvatelia. „Spoločne 
sme napiekli plné plechy zemiakových 
pagáčov,“ pochvaľovala si výbornú spoluprácu Eliška Tökölyová z  
chránenej dielne „Uvar si sám“.      

„Vždy ma veľmi teší, keď vidím, ako krásne sa naši obyvatelia vedia 
zabaviť. Takéto akcie považujem aj za skvelú možnosť utuženia dobrých 
vzájomných vzťahov,“ uviedla riaditeľka zariadenia Viera Bútorová.    

     (vh)                                                        
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Domáci spravodaj         MD-3/2015 
 

Členovia Domového parlamentu si  
prevzali menovacie dekréty 

 

Na sklonku februára sa u nás 
uskutočnilo ustanovujúce 
zasadnutie Domového 
parlamentu. Okrem poslancov za 
jednotlivé volebné obvody si túto 
významnú udalosť nenechali ujsť 
ani ostatní obyvatelia zariadenia. 
Po zložení poslaneckého sľubu 
si členovia parlamentu 
slávnostne prevzali menovacie 
dekréty a podpísali sa do 
pamätnej knihy. Potom sa už 
slova ujala riaditeľka Viera 

Bútorová, ktorá vo svojom príhovore 
vyzdvihla Domový parlament ako novú formu 
vzájomnej spolupráce medzi obyvateľmi 
a zamestnancami. „Zároveň ďakujem 
členom Výboru obyvateľov, ktorí do 
obdobia vzniku Domového parlamentu 
riešili otázky života v našom zariadení,“ 
dodala. Následne vyhlásila Petra Macha za 
predsedu parlamentu a podpredsedníčkou sa 
stala Anna Szabová. Obaja menovaní získali 
v januárových voľbách najväčší počet hlasov. 
Funkciou tajomníčky, ktorá zastreší 
organizačnú stránku zasadnutí parlamentu 
bola poverená Kristína Langheiterová. 

Prítomní sa ďalej oboznámili s rokovacím 
poriadkom a zložením komisií. Tie pokryjú všetky oblasti života v našom 
zariadení a zastúpenie v nich budú mať členovia parlamentu i zamestnanci. 

 Pomerne živú diskusiu vyvolalo zhodnotenie nedávneho verejného 
prieskumu. Keďže najčastejšie pripomienky sa týkali stravy, slovo dostal aj 
vedúci úseku stravovania Vladimír Ďurkovič. Núdza nebola ani o emócie, 
o ktoré sa postarala napríklad Magdaléna Drábiková či Michal Žovinec.  

 Najbližšie zasadnutie Domového parlamentu, ktorému budú predchádzať 
stretnutia komisií a Domovej rady, je naplánované v máji.                              (vh)        
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Domáci spravodaj         MD-3/2015 
 

Presvedčili sa o sile priateľstva 
 

Ktosi múdry raz povedal, že 
šťastný je ten, kto má priateľov 
a smie byť priateľom iných. O sile 
ľudskosti a vzájomnej 
spolupatričnosti sa nedávno 
presvedčili aj obyvatelia prvého 
oddelenia. „Naša Ľudka Dúcka im 
darovala milé pohostenie a tak 
sme mohli spoločne osláviť 
všetkých januárových 
a februárových oslávencov 
v rámci našej skupinovej 
aktivity,“ uviedla sociálna 

pracovníčka Simonka Červená. Ako ďalej prezradila, v spoločenskej 
miestnosti vládla kúzelná atmosféra, plná vzájomného porozumenia a radosti.  

„Za šťastie a úsmev na tvári, ktorý Ľudka vyčarila v ten deň  
ostatným, jej patrí jedno veľké ďakujem. Zároveň všetkým prajem aj v ten 
najpochmúrnejší deň, aby bolo slnko na svojom mieste, aj keď ho 
nevidíme,“ vyjadrila sa optimisticky Simonka.                                           (sč, vh) 

Komu išla karta? 
 

Ako je už dobrým zvykom, aj 
tento rok sa v našej jedálni 
uskutočnil                               turnaj 
v sedmových kartách. „Tento krát 
sa zúčastnili len samí páni. Boli 
rozdelení do štyroch skupín a 
hrali medzi sebou na desať kôl. 
Víťaz z každej skupiny postúpil do 
finále,“ informovala organizátorka 
Alexandra Neumannová.  
 Tretiu cenu si nakoniec 
odniesol Augustín Rybanský, 
druhý skončil Pavel Dobrík a na prvej priečke sa umiestnil Imrich Karaba. 
„Okrem toho, že prítomní obyvatelia sa dobre zabavili, zároveň si 
precvičili aj pozornosť, pamäť a strávili zmysluplné dopoludnie v našom 
zariadení,“ dodala spokojne usporiadateľka.   

                                                   (an, vh)                  
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Domáci spravodaj         MD-3/2015 
 

DomAteliéR rozdával vysvedčenia  
 

Náš DomAteliéR už funguje 
vyše roka a treba povedať, že 
za ten čas jeho šikovní členovia 
odviedli  poriadny kus práce.  
Zoznámili sa s rôznymi 
výtvarnými materiálmi a 
technikami, vďaka ktorým 
vyrobili množstvo darčekov, 
dekorácií či malých umeleckých 
dielok. Tie neraz výborne 
poslúžili aj pri výzdobe interiéru 
nášho zariadenia. A keďže 
práca im šla skutočne od ruky, 

aj tentoraz si všetci odniesli polročné vysvedčenie, na ktorom pyšne žiarila 1*.  
„Rada by som všetkým členom poďakovala za usilovnosť, 

trpezlivosť a príjemnú pohodu, ktorú vždy vytvárali na našich tvorivých 
stretnutiach. Bolo to vždy veľmi inšpirujúce s nimi pracovať,“ vyjadrila sa 
zakladateľka DomAteliéR-u Veronika Hanuliaková.                                      (vh)     

 

Mozgové závity dostali zaberačku! 
Zimné dni spestrilo dopoludnie 

pod názvom „Z každého rožka troška“. 
Organizátori vedomostnej súťaže 
tentoraz pritvrdili a pre účastníkov 
nachystali celý rad rozmanitých úloh. 
„Pripravili sme hádanky, bludiská, 
súťažiaci hľadali aj rozdiely na 
obrázku či slová vo vete. Obyvatelia 
sa popasovali i s krížovkami a 
vedomostných kvízom,“ uviedla 
organizátorka Zuzka Božíková. Na 
tých najšikovnejších čakali sladké 
odmeny. Najviac to pálilo Gabike Šutovej, ktorá s najväčším počtom 
bodov získala prvú cenu. Len o pár bodov menej mal Simeon Masár, 
ktorý sa umiestnil na peknom druhom mieste. Ako tretí v poradí skončil 
Miroslav Kleman,“ informovala usporiadateľka.                                        (zb, vh)                                                                                    
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Domáci spravodaj         MD-3/2015 
 

Obyvateľov v Prašiciach  
potešili malí škôlkari 

 
            

Čas Hromníc, maškarných 
plesov a pochovávania basy – to 
je mesiac február. Hromnice sú 
v kalendári hneď 2. februára. 
V dnešnej dobe už veľa ľudí 
nevie, čo vlastne Hromnice sú. 
V kresťanskej tradícii je to  
posväcovanie sviečok počas 
sviatočnej liturgie. Tieto 
sviečky mali chrániť ľudí, zvieratá 
a úrodu pred búrkou a hromom. 
Po Hromniciach stále beží čas 
veselíc, plných stolov  

a hodovania. Je to čas maškarných plesov a do pestrých masiek sa 
poobliekali aj naši malí škôlkari. Prišli sa nám ukázať za veselého spevu 
detských pesničiek. Navštívili jednotlivé izby a vyfotili sa so starčekmi.  

Obdobie veselia a hojnosti končí pochovávaním basy a pôstnou 
„škaredou stredou“. Od toho dňa  začína v kresťanskom svete  40-dňový 
pôstny čas. Je to čas zamyslenia, uvedomenia si zmyslu a podstaty života. 
Veľa ľudí si stanoví, že  v tomto čase sa 
zrieknu toho, čo v priebehu roka 
obľubujú. Niekto sa zriekne mäsa, niekto 
fajčenia, niekto sladkostí alebo počítača. 
Takto duchovne očistení čakajú príchod 
Veľkej noci.  

O všetkých februárových tradíciách 
a o živote svätého Valentína, ktorého 
slávime 14. februára sme si vypočuli 
prednášky na utorkových biblioterapiách 
spojených s prednáškou. 

Na začiatku februára nastúpila do 
nášho zariadenia pani Drahomíra 
Petrášová z Jacoviec. Prajeme jej len pekné a príjemné chvíle medzi nami. 

 
                                                                                                                 (ll) 
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Kaplnka           MD-3/2015 
 

Pôstom sa kresťania pripravujú 
na Veľkú noc 

 

Pôstne obdobie  to je obdobie 
prípravy na veľkonočné sviatky, čas 
kajúcnosti a pokánia. Viac 
rozjímame nad umučením Pána 
Ježiša, zamýšľame sa viac nad 
krstom a konáme skutky pokánia. 
Pôstne obdobie  trvá 40 dní = 40 dní 
sa postil Pán Ježiš; 40 rokov strávi 
Boží ľud na púšti, 40 dní putuje Eliáš 
o chlebe a vode k Božej hore Horeb, 
40 dní káže Jonáš obyvateľom 
Ninive; 40 dní vyzýva Goliáš 
Izraelitov k zápasu... Naozaj je to 40 
dní? Keby sme to zrátali, tak je to 
viac ako 40.  
Pôstne obdobie je pohyblivé,  ako i 
Veľká noc je pohyblivý  sviatok. Slávi 

sa vždy v nedeľu po splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Pôstne obdobie 
začína popolcovou stredou. Popolcová streda je deň pokánia v celej Cirkvi, 
pôst, zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Úkon kajúcnosti sa vynecháva, lebo ho 
nahrádza obrad značenia popolom. Pôstna doba je zameraná na krst 
a pokánie.  

V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťana 
predovšetkým naša vnútorná premena, naše pokánie. Je to určité vnútorné 
umieranie, ktoré človek vyjadruje aj navonok. Vnútorné pokánie kresťana sa 
môže prejavovať rozmanitým spôsobom. Sväté Písmo a cirkevní Otcovia 
zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu. Máme sa zvlášť v tento 
veľkopôstny čas, podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbami, almužnou a 
vôbec naším kajúcnejším životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na 
oslávenie najväčšieho sviatku kresťanstva - Veľkej noci.  

Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa mäsitých jedál, 
ale znamená aj zdržiavať sa niečoho, čo nám je prijemné. Tak sa „postíme“ 
aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti, svoju telesnosť, alebo sa 
tiež zdržujeme dovolených pôžitkov. A ja prajem všetkým našim čitateľom 
skutočne dôstojnú prípravu na Veľkú noc.              (rw) 
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Z pera našich obyvateľov       MD-3/2015 
 

Všetko najlepšie k sviatku 
 

Milé seniorky, mamky, babky, 
k Vášmu sviatku, prijmite od nás 

na pamiatku: 
zdravia, šťastia, Božej milosti veľa, 

čo si len vaše srdce želá. 
 

Šťastie je krásne, keď človek  
má pokoj v duši, čestný charakter, 

lásku v srdci a má sa na čo  
tešiť a spomínať. 

 

Z vďaky kladieme voňavé kvety 
v našom duchu na váš stôl, 

aby vás život v našom Domove 
naďalej šťastný a krajší bol. 

 
Anna Szabová, šéfredaktorka 

Ave, kríž 
 

Ave Kristov kríž, 
všade, kde sa nachádza tvoj znak. 

Kristus vydáva svedectvo Veľkej noci, 
prechod zo smrti do života. 

 

Vydáva svedectvo lásky, 
ktorá je silou života, 

lásky, ktorá porazí smrť. 
 

Ave kríž, kdekoľvek sa nachádzaš, na poliach, 
pri cestách, miestach, 

kde ľudia trpia a skonávajú, na miestach, 
kde pracujú, študujú i tvoria. 

 

Na každom mieste, na hrudi každého muža a ženy, 
chlapca alebo dievčaťa a v každom ľudskom srdci. 

Ave Kristov kríž. 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-3/2015 
 

Nebojme sa otvorenej kritiky! 
 

Nájdu sa medzi nami 
obyvatelia, ktorým sa 
poniektoré veci  na živote 
v našom zariadení 
nepozdávajú. Či už je to 
ponuka stravy, fungovanie 
bufetu, práca opatrovateľov, 
sociálnych pracovníkov 
alebo celkový program pre 
nás, obyvateľov... Preto aj 
potom vzniká množstvo 
zbytočných konfliktov 

a nedorozumení, ktoré nám určite život v tomto zariadení ani náhodou 
nerobia príjemnejším.  

A práve preto sú medzi nami obyvatelia zvolení na to, aby  
prípadné problémy riešili. A to na úrovni komisií, rozdelených podľa 
jednotlivých oblastí života v našom zariadení, alebo priamo na pôde 
Domového parlamentu.  
            Milí spoluobyvatelia, 
volili sme preto, aby sme sa 
mali lepšie. Preto ani vy 
neváhajte osloviť 
s akýmikoľvek problémami 
svojho povereného 
poslanca – obyvateľa 
z vášho volebného obvodu – 
poschodia. 

Dôležité je, aby 
myšlienky neostali iba na 
papieri, ale aby sa veci skutočne riešili k prospechu nás všetkých. 
Toto je i vlastne základná myšlienka nášho Domového parlamentu. 

 
Štefan Hučko, obyvateľ 
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Obyvatelia zozbierali        MD-3/2015 
 

Pranostiky 
 

Marcová mlha, za sto dní voda. * Marec bez vody, apríl bez trávy. * 
Koľko je v marci rosy, toľko je v máji mrazu. * Aký je deň na Františka, 
taký bude celý mesiac. * Na Gregora hory hučia, gazdovia ešte štyri 
týždne doma čučia. * Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom 
zima. * Akej Božej Matky, také veľkonočné sviatky. Lepšie, keď ťa 
zima chveje, než marcové slnko hreje. * Keď Jozef kožuch odkladá, 
bude dobrá úroda. * Jozef a Mária, zimu zabíja. *  
 

Aforizmy 
 

Jediné víťazstvo na láskou je útek. * Hnev sa neprekonáva hnevom, 
ale láskou. * Lepšie byť smutný s láskou, ako veselý bez nej. * Ak 
miluje človek naozaj, len málo z toho dokáže vyjadriť. * Po ľúbostnej 
predohre túžia aj nepočujúce. * Spovedať z hriechov by sme sa mali 
v spánku, zo sna hovoríme úprimnejšie. *  Ak si žijete ako prasa 
v žite, z nakradnutého nemľaskajte príliš hlučne. * Osud vedie toho, 
kto chce, kto nechce, toho ťahá. * Skutočná láska robí človeka 
odvážnym . * Niet ťažšieho hriechu nad vášne. * 

 
Petronela Kittlerová, obyvateľka 

 

Výroky slávnych 
 

MURPHYHO ZÁKON: Z času na čas sa človek potkne o pravdu, ale 
najčastejšie vstane a ide ďalej. 
 

TATÁRSKE PRÍSLOVIE: Ku každému zámku sa nájde kľúč. 
 

CHURCHILL: V mojom veku si už nemôžem dovoliť, aby som sa cítil 
zle. 
 

Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Spoločenská rubrika        MD-3/2015 
 
 

Prišli k nám vo februári  
OBYVATELIA 

 
 
 

                    
 

               Ján Dobiaš                                            Ján Móri 
                                

 
 
                                     

                           
                                                      Jozef Švec 
 
                                   
 

Vitajte medzi nami! 
 (dk, vh) 
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Spoločenská rubrika        MD-3/2015 
 

Marcoví oslávenci 
 

01.03. Oľga Jakabová    13.03. Jozef Šulo 
08.03. Hedviga Kohútová   23.03. Anna Adamičková 
09.03. Ján Turan     24.03. Oľga Vozníková 
09.03. Marián Zigo     25.03. Erika Kučová 
11.03. Peter Minka     25.03. Drahoslava Mučková 
13.03. Mária Sušelková    30.03. Viktor Halo 
          31.03. Zuzana Belkovičová 
     

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

Vo februári nás opustili 
Eleonóra Martošová, Mária Kimleová 

Česť ich pamiatke 
 

 
 

OZNAM 
 

Vážení obyvatelia, v pôstnom období vás pozývame na pobožnosť Krížovej 
cesty. Modlenie s Gabrielou Mikudovou prebieha každý piatok o 14,00 h 
v kaplnke nášho zariadenia. 

 
(vh)                                                                                             
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Aktivity            MD-3/2015 
 

V chránenej dielni  
rozvoniavala huspenina 

 

K tradičným zabíjačkovým 
špecialitám, okrem jaterníc 
či klobások, patrí aj huspenina. 
A práve s nápadom pripraviť túto 
výbornú sezónnu pochúťku 
oslovili Elišku Tökölyovú 
z chránenej dielne Uvar si sám 
Miroslav Kleman so Simeonom 
Masárom. „Zabezpečila som 
všetky potrebné suroviny a 
spoločne sme sa pustili do 
práce,“ uviedla Eliška, ktorá na 
svojich pomocníkov slovami 

chvály vôbec nešetrila. „Aby huspenina poriadne sadla, musí sa variť aj 
niekoľko hodín,“ prezradil Miroslav. Ich niekoľkohodinové úsilie však stálo za 
to a huspenina, na ktorej si pochutnávali niekoľko dní, sa im naozaj vydarila na 
výbornú!                                                                                                           (vh) 

Na ekológiou pamätáme 
aj v našom zariadení! 

 

Vďaka podpore riaditeľky 
nášho zariadenia sa nám podarilo 
zabezpečiť drvič záhradného 
odpadu, ktorým za pomoci našich 
obyvateľov a dobrovoľníkov, 
štiepkujeme orezané konáre. Takto 
zároveň prispievame k 
ekologickému zhodnoteniu 
bioodpadu. S týmto výborným 
pomocníkom napomáhame 
k čistejšiemu životnému 
prostrediu, skrášľujeme záhradu 
a   vytvárame priestor na 
pracovnú terapiu obyvateľov, ktorých táto práca nesmierne baví.             (am)                                                   
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Podujatia           MD-3/2015 

Pripravujeme pre vás v marci 
16.03. Redakčná rada    spol. miestnosť  (vh)  
  Zdravotná prechádzka   mimo areál   (aj) 
  Burza ošatenia    jedáleň    (vj)  
17.03. Stretnutie obyvateľov   jedáleň    (vb) 
19.03. Stretnutie pri spomienkach  jedáleň    (aj) 
                na tému: Jarné tradície... 
20.03. SLADKÉ MDŽ     jedáleň    (zb,rj)
  Beseda: Farby a ich význam  knižnica    (sh) 
24.03. Potulky kinematografiou:   jedáleň    (an) 
  „Trhala fialky dynamitom“ 
25.03. Súťaživé vedomostné doobedie jedáleň    (sč) 
26.03. Vystúpenie detí a študent. k MDŽ jedáleň    (sh) 
27.03. Maľovanie veľkonočných vajíčok Borinka                            (aj) 
 

Pravidelné skupinové aktivity 
Po  hranie spol. hier     spol. miest. A2          (sč,aj,rj) 
  arteterapia                   spol. miest. A4   (zb,sh) 
  hranie spol. hier    spol. miest. B1   (an) 
  kognitívna rehabilitácia   spol. miest. B2   (rw) 
  DomAteliéR     spol. miest. B3   (mk) 
Ut  biblioterapia     spol. miest. A2   (sč,aj,rj)      
  biblio.,uspokojovanie duch. potrieb spol. miest. A4   (zb,sh) 

muzikoterapia     spol. miest. B1   (an)  
  arteterapia     spol. miest. B3   (mk)  
St  kognitívna rehabilitácia   spol. miest. A2          (sč) 
                kognitívna rehabilitácia                   spol. miest. A4   (gm) 

uspokojovanie duch. potrieb  spol. miest. B1   (an) 
  športový deň     jedáleň/areál    (rw)  
                biblioterapia     spol. miest. B3   (mk)  
Št         muzikoterapia     spol. miest. A2                (sč,aj,rj) 
           muziko.,uspok. duch. potrieb   spol. miest. A4          (zb,sh)
  arteterapia     spol. miest. B1   (an)  
  muzikoterapia     spol. miest. B2   (rw)  
  hranie spol. hier    spol. miest. B3   (mk) 
Pia          arteterapia     spol. miest. A2                (sč,aj,rj) 
  hranie spol. hier      spol. miest. A4   (zb,sh) 
   uspokojovanie duch. potrieb  spol. miest. B2   (rw) 
Po - Št Vysielanie interného rozhlasu    rozhlasové štúdio      (sč,zb) 
Po - Pia Požičiavanie kníh    CHD knižnica                 (mv) 
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Zábava a relax          MD-3/2015 
 

Zasmejme sa 
 

„Sused, čo ste taký nasrdený?“ pýta sa sused,„ ešte som vás takého 
nevidel.“ 
Sused odpovedá: „ A vy by ste neboli? Išiel som do erotického salónu 
trocha si pošpásovať a odreagovať sa z domu a čo nevidím, našiel 
som tam svoju starú.“ 
 
„Jožo, prečo si taký smutný? 
„Ale, prenajal som si verejné WC,“ odpovedá Jožo. 
„A čo ťa trápi? Vysoké poplatky, odvody, dane?“ 
„To ani nie, ale teraz za každým kríkom vidím konkurenciu.“ 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
„Mám jednu obrovskú túžbu,“ hovorí jeden gangster druhému. 
„Čo to má byť?“ 
„Vylúpiť banku tak, aby tam zostali odtlačky prstov mojej svokry.“ 
 
„Kam ma to vezú? pýta sa odsúdený róm dozorcu. 
„Na popravisko.“ 
„Ach, už som sa naľakal, že do roboty.“ 
 

Peter Lipták, obyvateľ 
 
Ide policajt cez les a náhodou si všimne odstavené auto. Zakričí: 
„Je tu majiteľ vozidla so značkou TO 32 – 72?  
„Anoooó, tu som!“ 
„A papiere máte?“ 
„Nie, stačia mi lopúchy.“ 
 
„Anča moja, ty si ako tá Európska únia.“ 
„Prečo si to myslíš“ 
„Lebo aj ty sa len rozširuješ!“ 
 
 

Simeon Masár, obyvateľ 
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Zábava a relax          MD-3/2015 
 

Tajnička 
 

Aj v tejto tajničke pokračujeme zoznamovaním so svetom filmu: Medzi 
slávnych režisérov svoje doby patril aj Sergej Ejzenštejn. Jeho legendárne 
dielo sa volá Krížnik . . . . . . . . 

 
                      
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
 
1. Muž, ktorého podvádza žena nosí...    
2. Záplava 
3. 100 – slovom 
4. František hovorovo 
5. Predseda nášho Domového parlamentu 
6. Slovenská mena pred zavedením Eura  
7. Krstné meno bývalej známej slovenskej herečky Rapaičovej 
8. Nadežda hovorovo 
 

                                                            Ľuboš Klačanský, obyvateľ 
Hádanka: 
Viete čo znamená slovo apatieka? 
a) nemocnica 
b) lekáreň 
c) ambulancia 

         dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ      

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 03. svojmu sociálnemu pracovníkovi. Na 
vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena! 
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 02/2015 sa stávajú: 
 

Beáta Révayová a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

 X      
 X      
 X      
 X      
 X      
 X      
 X      
 X      
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FOTO MESIACA 
V DomAteliéR-i  sme vyrábali 

originálne „Valentínky“ 
 

   
                             Foto: Veronika Hanuliaková                                     

        
  
                                                                                    

♥♥♥♥♥♥  
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