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ŠTIRJE LETNI ČASI je bilten Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Kot pove že samo
ime, ga prebiramo ob vsaki spremembi letnega časa. Je plod soustvarjanja stanovalcev, njihovih
svojcev in zaposlenih – v tako veliki družini kot je naša je namreč živih veliko spominov, znanj,
razmišljanj, talentov... Naša hiša je stičišče različnih ustvarjalcev ter dejavnosti, velikokrat pa se tudi
sami udeležujemo, obiskujemo ter raziskujemo svet zunaj doma – ob vsem tem se rodi marsikatera
misel, ki jo je vredno zapisati in deliti z drugimi. In to je naš glavni namen – z besedo spoznavati sebe
in druge ter tako ustvarjati naše življenje bolj polno in zadovoljno. VABLJENI TUDI VI!
Za morebitne napake v biltenu se opravičujemo.
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Pozdravljeni, dragi prijatelji!
Zadnje dni mi je rojilo po glavi samo eno. Ana,
napisati moraš svoj prvi pravi uvodnik. Hm, bo
šlo? Bo!

aktivnem dnevu zame ni lepšega kot počivati
na kavču, v dobri družbi in s skodelico čaja v
rokah. Ko pa smo že pri počivanju, trenutna
tema našega biltena je pomladno prebujenje,
kar nakazuje ravno nasprotno od počivanja.
Večkrat sicer slišimo ljudi, da so brez energije, zaspani in da je za to gotovo kriva spomladanska utrujenost. Ja, priznam, tudi sama
se lahko včasih prištejem k tej skupini. Sem
mnenja, da ko se prebuja pomlad, se na nek
način prebujamo tudi mi. Iz dolgega »zimskega spanca« prehajamo v zeleno, bolj toplo in
dišečo pomlad. Poganjajo prvi zvončki, kronce, vijolični žafrani, drevje začne brsteti, ptički
bolj glasno pojejo. Pomladni vonj privabi na
plan ljudi in živali. April sicer zna biti nekoliko
muhast, ampak ponavadi se nam mesec maj
odkupi za aprilske norčije, konec koncev je
maj mesec zaljubljenih.
Vsako pomlad se potrudim, da čimveč svojega prostega časa preživim zunaj v naravi.
Skok na bližnji hrib, tek v naravi ali pa samo
dolg in osvobajajoč sprehod. Mislim, da je
nujno potrebno poskrbeti za naše telo, tako
fizično kot psihično, kajti le tako imamo močnega duha in smo pripravljeni na nove izzive.
Ponovno se začnejo dela na vrtu, treba je posejati zelenjavo, vrtnine, da bomo lahko kmalu
želi naše pridelke in z njimi razvajali naše brbončice.

Mnogi izmed vas me že precej dobro poznate, saj sem z vami že več kot eno debelo leto.
Naša Nataša je zopet odšla med otroški smeh
in jok, pleničke in zibelko. Naj bo čimbolj mirno in polno ljubezni! Za namestnico so postavili mojo malenkost in priznam, da mi je bilo in
mi bo tudi v prihodnje pozitiven izziv.

V bistvu je ta letni čas zame eden najlepših.
Polni smo novih načrtov, dan se vidno daljša,
bolj smo razigrani in živahni. V sebi zopet začutimo tisto življenjsko energijo, ki smo jo
nehote čez zimske mesece nekoliko izgubili.
Opažam tudi, da se več družimo, kar je danes, v času, ki tako hitro beži mimo nas, še
kako pomembno. Zatorej podarite objem ljubljenim, nasmeh sosedu, zadihajte zrak s polnimi pljuči in hrabro zakorakajte v pomladni
čas!
Ana Bulat

Rada imam majhne stvari in male pozornosti.
Naj bo to le droben nasmeh mimoidočega,
pozdrav in beseda ali dve. Vedno pravim, da
mi tisti mali in nepričakovani trenutki pričarajo
najlepše dneve. Moja trenutna strast so predvsem kuhanje, peka in fotografiranje le-tega
kar naredim. Potrudim se, da izgleda krožnik s
hrano kar se da dobro in zapeljivo. Saj veste,
kaj pravijo, najprej jemo z očmi, mar ne? Doma mi čas krajšajo fant in najini dve kosmati
bitji, dve razvajeni mački. Po napornem in
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Z dobro voljo in trdim delom
se odpirajo nova obzorja
V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka smo uspešno zaključili poslovno leto
2011 in kar veselo že prestopili v leto 2012, ki nam prav tako prinaša vrsto izzivov in idej
za izboljšanje kakovosti bivanja stanovalcev. Preteklo leto smo poleg izvajanja redne dejavnosti izvedli veliko število raznih družabnih in kulturnih dogodkov za stanovalce,
nekatere posebej za slepe in slabovidne.
Velik projekt, ki smo ga s pomočjo vseh zaposlenih, kot tudi z veliko mero potrpežljivosti
stanovalcev uspešno končali, je bila adaptacija oddelka v petem nadstropju – S5. Stanovalcem je s prenovo zagotovljen visok standard bivanja, saj je vsaka soba pridobila lastno
kopalnico s tuši.

Poleg skrbi za kakovost in strokovno izvajanje
storitev stanovalcem v Centru bomo aktivnosti
povečali tudi s sodelovanjem na medgeneracijskem druženju. Že do sedaj beležimo izjemno uspešno sodelovanje z osnovnimi šolami iz Škofje Loke in otroki iz vrtcev.

Potrebe in smernice razvoja bivanja starejših v
institucionalni obliki varstva so poleg skrbi za
kakovostno in strokovno izvajanje storitev usmerjene tudi k izboljšanju bivalnega standarda, zato bomo tudi v letošnjem letu skušali v
celoti prenoviti še en oddelek, in sicer v četrtem nadstropju – S4 in ga delno organizirati
kot gospodinjsko skupino. To je nov sodoben
koncept, ki se v nekaterih socialno varstvenih
ustanovah že uveljavlja in temelji na skupini, ki
deluje kot velika družina v okviru institucije,
kjer je osrednji profil gospodinja(e). Narava
njenega dela je multifunkcionalna, usmerjena
v »oblikovanje okolja (miljeja)«. Gospodinje
načrtujejo potek dneva in dnevne aktivnosti,
skladno s potrebami stanovalcev. Pri tem mislimo na gospodinjske in druge socialno oskrbovalne aktivnosti. Gospodinje so ves dan v
stalnem stiku s stanovalci, so kontaktne osebe za obiskovalce in sorodnike

Skratka, vsi zaposleni želimo in se bomo še
naprej trudili, da bi bilo bivanje stanovalcem v
Centru čimbolj domače in prijetno. Za dosedanje uspešno delo gre zahvala vsem sodelavcem Centra in pa seveda vam, stanovalcem Centra in vašim svojcem.
Silva Košnjek
direktorica

Narava je v najmanjšem najveèja. Latinski pregovor
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PREGLED DOGODKOV
14.12.2011

PREDNOVOLETNO SREČANJE
z Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije

15.12.2011

SREČANJE z Zvezo borcev ter kulturni program z otroci iz OŠ Ivana
Groharja in skupino Mavrica

19.12.2011

BOŽIČNI PROGRAM skupine Sonce v srcu

21.12.2011

OBISK učencev OŠ Trata in SREČANJE s stanovalci,
s katerimi si dopisujejo

21.12.2011

OTVORITEV RAZSTAVE JASLIC

22.12.2011

SILVESTROVANJE za stanovalce 1. in 2. nadstropja
z ansamblom Suha Špaga

23.12.2011

OBISK aktivistov RK Kamnitnik

28.12.2011

SILVESTROVANJE za stanovalce 3., 4. in 5. nadstropja
z ansamblom Starman

4.1.2012

POSLUŠANJE PRAVLJIC – pripovedovala Maja Poženel

19.1.2012

ZGODOVINSKI KROŽEK: "O življenju in značajih živali"

25.1.2012

KONCERT MePZ Domel iz Železnikov

27.1.2012

DELAVNICA: "Z besedo in sliko skozi čas" z Mirjano Debeljak

8.2.2012

Prešernov dan – slovenski kulturni praznik

9.2.2012

NASTOP učencev OŠ Cvetko Golar ob slovenskem kulturnem prazniku

21.2.2012

PUSTOVANJE ob živi glasbi in pustnih maskah

21.2.2012

Mednarodni dan maternih jezikov

22.2.2012

POSLUŠANJE PRAVLJIC – pripovedovala Maja Poženel

23.2.2012

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom

8.3.2012

Mednarodni dan žena

Niè manj ne ljubim èloveka, toda raje imam naravo. G. G. Byron
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V decembru smo imeli razstavo čudovitih jaslic
g. Gregorja Tozona.

Silvestrovanje stanovalcev 1. in 2. nadstropja.

Silvestrovanje stanovalcev 3., 4. in 5. nadstropja.

Mešani pevski zbor Domel iz Železnikov nam je
zopet zapel.

Nastop skupine Sonce v srcu.

Obèuduj cvet, utrgaj popek. Turški pregovor
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Otroci OŠ Cvetka Golarja iz Škofje Loke so
nam ob kulturnem prazniki pripravili zanimiv
nastop.

Razigrano pustno vzdušje v naši Burnikovi dvorani. Ob živi glasbi smo našemljeni v pustne
maske zaplesali in zapeli skupaj z otroci iz
bližnjih vrtcev.

Mladost
Kdo daje mladim moč Duha,
da vse jih veseli?
Da delajo, ustvarjajo
in nič težko jim ni.
To je telo, ki v môči se
življenja veseli.
Je duša, polna radosti,
ki nič je ne teži.
Zato mladost žari, iskri,
veselje še pozna.
Prinaša luč, ogreva svet,
ker upanje ima.
Vsak dan prinese novo moč.
Telo se prebudi.
Kot jablana, ko pride čas,
vzbrsti in zacveti.
In že je tu ljubezni čas,
ko človek hrepeni.
Je zaskrbljen, če našel bo,
kar si srce želi.
Prav ta nemir, je sreče vir,
če najdeta se dva,
ki iste sanje sanjata
in se spoštujeta.

V mesecu februarju je naša oskrbovanka Julijana Kemperle praznovala svoj 101. rojstni
dan. Iskrene čestitke, še naprej ji želimo obilo
zdravja in dobre volje!

Vida Gros

Treba je vzeti, tako si mislim, pri vsaki stvari samo cvet. Fenelon
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Gostovanje mešanega pevskega zbora
Domel iz eleznikov
Ob koncu januarja je pri nas spet nastopil
mešani pevski zbor Domel iz Železnikov. V
kulturnem programu, ki so nam ga pripravili
pevci, sta sodelovala citrarka Anica in naš
stari znanec, mlad nadarjen fantič Ožbej s
svojo harmoniko. Nekatere pesmi smo v izvedbi zbora slišali ob spremljavi kitare. Zvoki
citer, kitare in harmonike so mi polnili srce.
Koncert, čeprav malo krajši, mi bo dolgo ostal
v lepem spominu.

Citrarka nam je odigrala nekaj ljudskih napevov v venčku; recimo tisto znano narodno
Tam na vrtni gredi ali pesem Mati zakliče, ob
kateri sem pomislila na naše pevske vaje, kjer
to pesem radi prepevamo. Zbor nas je spravil
v dobro voljo z neko skladbo o mačku, prav
posrečena je bila, nasmejali smo se.
Glavne osebe v pesmi so: fajmošter, kuharica
Mica in župan. Kuharica je za svoje goste
skuhala mačka. Vsi so bili prepričani, da jedo
puranje meso. Čim zvedo resnico, župan kar
piha od same jeze.
Ob zvokih kitare je ubrano zazvenela bolj zasanjana skladba Daleč stran. Ožbej nam je s
svojim muziciranjem pričaral vedro vzdušje,
zelo temperamentno je zaigral vižo Na Golici.
Gostje so nam obljubili, da nas še obiščejo.
Nataša Mihevc

Zbor je skladbe ponovno brezhibno odpel. Za
ogrevanje se nam je predstavil z neko pesmijo
o Groharju, ki je rad slikal pokrajino ob Sori.
Potem nam je zbor zapel še tri koroške pesmi:
Tam kjer teče bistra Zila; Mav čez izero ter
Rož, Podjuna, Zila. Pri prvih skladbah me je za
hip zagrabilo rahlo domotožje, a ob zadnji koroški pesmici sem se vendarle začela sproščati ter jo pela skupaj s pevci.

Med planšarji
K planšarskem jezeru se podajmo,
tam s štruklji se sladkajmo,
tam čas nam hitro mine,
tam solza z lica zgine.
Nataša Mihevc

Sonèen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh.
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Zgodovinski kroek
»Ko ves svet izgine v rumeni senci, ostanejo
le še Kitajci, Židje in Slovenci.« Janez Menart

Svileno oblačilo daje vtis elegance in kakovosti. Pravico do nošenja svilenih tkanin so si
nekdaj lastili privilegirani sloji družbe (monarhi, cerkvena aristokracija, bogata meščanska
elita). S tem so izražali svoj nadrejeni položaj
in prestiž. Svila je še danes izredno cenjena.
Nežnost in skrbnost, s katero gojijo svilene
kokone, je osnova za nastanek čudovito mehke, voljne in plemenite tkanine. Te lastnosti so
spodbudile umetnike, da so svilo uporabili za
osnovo svojih stvaritev (slikanje na svilo).
Sviloprejke so na Kitajskem gojili že 2.700 let
pr. n. št. Stara legenda pripoveduje, da so svilo odkrili čisto po naključju. Kitajski cesar je
ženo naprosil naj pogleda, kaj škoduje njegovim murvam. Cesarica je na murvinih listih
našla črve v bleščečih zapredkih in jih nekaj
nabrala. Ko so ji po naključju padli v vročo
vodo, se je začela odvijati tenka svilena nit
dolga nekaj tisoč metrov. Nabrala je košaro
zapredkov in jih na enak način razvila. Iz niti je
dala stkati tkanino, ki se je izkazala z lepim
leskom. Današnji čas pridobivajo svilo industrijsko na plantažah sviloprejk v nasadih murv.
Z murvinimi listi se gosenice sviloprejke tudi
prehranjujejo. Barva surove svile je rdečkasto, zelenkasto ali rumenkasto bela, kar je
odvisno od vrste murv, s katerimi se hranijo
gosenice sviloprejk ter od samega načina in
pogojev pri vzgajanju kokonov. (op. p., prim.
Helena Felicijan: Državljansko in splošno
izobraževanje – SVILA)

Gospod Marko Ogris, filozof in sociolog kulture, nas že lep čas vsak četrti četrtek v mesecu popelje v zanimivo bližnjo in daljno preteklost, v čudoviti svet vesolja, zvezd, starih
kultur, političnih in religioznih sistemov ter v
pestrost oblik življenja ljudi in živali. Na zadnjem srečanju smo poslušali predavanje z
diaprojekcijo o Indiji, Kitajski in Japonski. Podobno kot pri literarnem krožku tudi tu vsi
zvedavi in »nadebudni« učenci pazljivo poslušamo in zavzeto sodelujemo, saj vedno izvemo kaj novega ali obujamo spomine na že
kdaj naučeno, slišano ali videno.
Za okus vam bom navrgla nekaj drobtinic iz
našega zadnjega srečanja. Mahatma (sanskrt
Velika duša) Gandhi, indijski politik, voditelj in
borec za človekove pravice je zelo poznan po
njegovem nenasilnem odporu proti kolonialistom. Pomagal je pri boju Indije za neodvisnost
od britanske nadoblasti in s svojim delom navdihnil tudi druge narode, da so začeli razmišljati o svoji neodvisnosti in dokončni odpravi
moči. Zakaj govorimo o sanjski Indiji Koromandiji kot deželi izobilja? Vse reke, ki v Indiji
pritečejo z gora, s seboj prinesejo veliko naravnih gnojil, hranil tako, da na ravnicah, poljih, ki jih te reke namakajo, lahko zrase veliko
najrazličnejših stvari. Kitajska je prek Sredozemskega, Jadranskega morja, tudi Benetk v
Evropo izvažala veliko začimb (žafran, cimet,
vanilija, muškatni oreščki,…), smodnik, papir,
svilo…

Alenka Oblakovič

Velik èlovek se dri jedra, ne pa lupine. Njemu je mar sad, ne pa cvet. Lao Ce
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Pust, pust krivih ust…
Jožica Dolinar: Muzika je bila zelo lepa,
maškare smo bile prekrasne. Zares je bilo
enkratno, samo prehitro je minilo…

Po turobni in hladni zimi smo končno dočakali
pustni čas, ko maškare preganjamo mraz in
zimo ter pomagamo sončku, da bolj toplo zasije, se dnevi podaljšajo, da pričnejo iz zemlje
kukati zvončki in trobentice… Tako kot je
radostno razpoložen ta malo norčavi čas, tako
smo malo norčavi tudi pri nas v našem domu.
Nekaj zaposleni, nekaj stanovalci ter tudi
veliko zunanjih maškar – obiskovalcev, vsako
leto znova in znova preganjamo slabo voljo in
hladne dneve s svojimi norimi maskami in
dobrim razpoloženjem.

Anica Plemelj: Kljub temu, da ne vidim,
sem vsako leto maškara in tudi letos je bilo
tako. Tako razvedrilo potrebujemo večkrat.
Otroci iz vrtca so nam pričarali pravljično
vzdušje, sami pa smo prepevali veliko lepih
pesmi. Zelo lepo je bilo!
Nataša Mihevc: Zelo lepo je bilo. Najbolj mi
je bilo všeč, ko smo skupaj zapeli odhajajočim maškaram: »Naša četica koraka…«

Tudi letos smo imeli zabavno pustovanje, v
naši Burnikovi dvorani, kjer sta nas s svojo
glasbo, petjem in šalami zabavala »Frenk in
Brane«. Da pa maškare ne bi imele suhih ust,
so poskrbele naše kuharice, ki so nam priskrbele dober čaj z rumom ter mastne pustne
krofe, bobe kot jim pravimo po domače.
Poleg vsega lepega pa so nas obiskale še
simpatične, vesele maškare iz vrtca Najdihojca in vrtca Sončni žarek s svojim harmonikarjem.

Lojzka Čarman: Super, super je bilo. Otroci
so nas razveselili, saj so nam zapeli in
zaplesali, tako da smo se potem sami še
bolj z veseljem poveselili.
Alenka Oblakovič: Meni je bilo letos čudovito. Imeli smo več prostora, da sem še sama zaplesala s svojim vozičkom… Otroci iz
vrtcev so se krasno predstavili po skupinah.
Otroci so hrana za dušo in nas njihov obisk
vedno zelo razveseli. Napolnijo nas z dobro
energijo. Za dobro razpoloženje v domu, bi
morali večkrat imeti tak zabaven ples, ne
samo ob večjih praznikih.

Zares je bilo prelepo. Vzdušje je bilo ravno
pravo, da so še najmanj korajžni zaplesali,
veliko smo se smejali in vsem so od radosti
žarele oči. Bil je ravno pravi dan za preganjanje zime. Kako zelo smo bili pri tem uspešni,
se pa že vidi, saj nam že ves teden sije zlato
sončece.

Jože Radovan Dolenc: Bil sem »dojenček«
za maškare. Vse je bilo odlično, le moja
duda je bila prazna, ha, ha, ha…
Fani Jelovčan: Zares smo uživali. Lepo je
bilo. Komaj čakam fotografije, da se bom
zopet nasmejala, pa toliko smo plesali in
peli.

Kako lepo je bilo na pustovanju, sem malce
povprašala še naše stanovalce in takole so
dejali:

Ena lastovka še ne prinese pomladi.
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Stanka Jagodic: Fino je bilo, otroci so res
najbolj simpatični…

Anica Jenko: Vse je bilo res dobro, nimam
pripomb.

Marica Primožič: Super godca smo imeli,
da sta nas razveselila in zabavala. Lepo
nam je bilo, pa še krofov je bilo veliko…

Alojzija Knific: Bili smo res od sile veseli in
tega lepega dogodka še dolgo ne bomo
pozabili. Hvala!
Denis Kamnar

Po travi se pozna, kam piha veter. Angleški
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Na planincah sonèece sije
po palici gor in dol. Za ritmično spremljavo pri
polki sta dva potega v taktu (gor-dol), pri valčku pa trije (dol-gor-gor), pri čemer je tisti navzdol glasnejši. Pri škaf basu pa je na leseni
škaf pritrjen vrat z eno struno. Opna je iz kože.
Godec igra nanj podobno kot na bas. Na perilnik pa »muzkontar« igra z rokavico s kovinskimi konicami, kar daje glasbilu zanimiv zvok.
Njihovo sproščeno domače »vižanje« je v nas
kaj hitro predramilo željo po petju in plesu,
čeprav smo sprva mislili, da se ob igranju na
stara glasbila ne da veselo plesati. Tudi včasih
so ljudje plesali ob melodijah domačih glasbil.
Prav to smo z neugnanim zanosom za ples
dokazali tudi mi, ki smo se veselo vrteli do
konca njihovega nastopa z dvema »podaljškoma«.

Te dni, ko pišem ta zapis o našem prijetnem
druženju v Centru, sije sonce prijetno toplo
tudi v dolini, pa čeprav smo se še ne dolgo
tega zaradi ledenega mraza vsi zavijali v tople
plašče in se greli ob vročih pečeh in radiatorjih.
Sicer pa se je danes začela meteorološka
pomlad. Na sprehodu po parku pred Centrom
lahko občudujemo prve znanilce pomladi –
zvončke. Zdi se kot, da smo se čez noč
prebudili iz zimskega spanja v toplo pomlad.
Prav prijetno toplo razpoloženje je bilo to
dopoldne v Burnikovi dvorani, ko je bila v
gosteh skupina Planinca iz Poljanske
skupine. V skupini sta dva instrumentalista
(harmonika, škaf bas) in pet pevcev, pri čemer
dva pevca igrata tudi na ljudski glasbili lončeni
bas in perilnik. Lončeni bas kot ljudsko glasbilo je narejeno iz glinenega lonca, ki ima čez
odprtino napet svinjski mehur za opno, v sredini pa je na sredini vpeta sirkova palica. Nanj
se igra tako, da godec z vlažnimi prsti drgne

Dragi »Planinci«, najlepša hvala za vašo dobro
voljo in sproščeno druženje.
Alenka Oblakovič

Narava je edina knjiga, ki na vseh listih nudi veliko vsebine. J. W. Goethe
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Predstavitev terapevtskega pripomoèka
BioSinhron
ves »poskusni teden«, ko smo imeli na voljo
naprave Biosinhron. Naši stanovalci, ki so ves
teden pridno vadili, so po tednu vadbe povedali:

BioSinhron je terapevtski pripomoček, ki ga
je zasnoval Slovenec g. Andrej Breznik in je
kombinacija fizikalne in magnetne terapije.
Omogoča masažo stopal in dlani ter gibanje,
ki aktivira mišice nog in rok, kar pripomore k
boljši prekrvavljenosti, odpravljanju občutka
teže in napetosti ter bolečin v nogah. Hkrati
pa deluje še magnetni generator, ki oddaja
magnetno polje. Znanstveniki menijo, da magnetna terapija normalizira človeško telo in
tako zagotovi odpravo bolečin, povečan pretok krvi po telesu, povečuje vsebnost kisika,
upočasnjuje procese staranja, pospešuje
prebavo, skratka poveča se telesna energija!

Danijela Fras: Meni je veliko boljše, dobro
se počutim. Pred enim tednom me je bolel
otiščanec na nogi in kolena. Sedaj me otiščanec nič več ne boli, kolena pa so, kot bi
bila mlada. Nič več mi jih ni treba mazati s
kremo, pa tudi otekajo ne več. Če bi drugi
ljudje vedeli, kako mi je pomagalo, bi imeli
veliko gnečo na teh napravah. Rada bi še
uporabljala Biosinhron, če bi ga imeli v domu.
Alojzija Čadež: Meni pomaga, da se boljše
počutim. Zelo je dobro za noge in bi z veseljem še hodila vsak dan na to napravo, da
bi mi le še naprej pomagalo.
Ivanka Manfreda Hafner: Tudi meni je
veliko boljše, pomaga mi pri prebavi, imam
veliko bolj prekrvavljene noge. Res zelo
rada vadim na tem.
Marija Primožič: Moje noge so manj »gluhe« in tudi bolj tople, celo telo mi poživi.
Meni je super!

Simpatična gospodična Eva je 29. februarja v
našem Centru naredila predstavitev delovanja
Biosinhron naprave ter nam razložila in pokazala, kako z napravo rokujemo. Priporočila
nam je skupinsko vadbo, po 6 stanovalcev
hkrati, vsak dan po 15 minut.

Anica Jenko: Že ves teden, odkar hodim
na Biosinhron, nimam težav s srcem in se
bolje počutim. To je zame veliko boljše, kot
da jemljem tablete. Zame je dobro.
Ivan Fifer: Zelo mi paše, nekako lažji sem in
veliko lažje hodim. Dober občutek imam. Z
veseljem bi hodil na to vsak dan.

Tako smo se že kar prvi dan na predstavitvi
lotili vadbe in z njo nadaljevali v treh skupinah

Ni je stvari, ki bi bila tako vredna prouèevanja, kot je narava. Nikola Tesla
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obrača se za zvoki, spušča glasove in se ob
prigovarjanju tudi nasmeji. Žal te lepe trenutke
pogosto skalijo težave s trebuščkom in takrat
neutolažljivo joka. Pri tolažbi pomaga že tudi
najin prvorojenec Krištof, ki takoj opozori
»Jakob joka, primi ga,« in poišče ter prinese
dudo. Včasih pa tolažbo in nekaj več »cartanja« potrebuje Krištof, ki mu ne moreš več v
vsakem trenutku, ko bi želel, posvetiti popolno pozornost. A bomo vse to in podobno
počasi, s potrpežljivostjo in z veliko odgovori
na »Zakaj…« premostili, prerasli in se vsak
dan učili za njuno nekoč samostojno življenje.

Zdravko Repe: Zelo dobro mi dene, noge
me nič več ne bolijo in mi ne otekajo. Prekrvavitev je veliko boljša in se na splošno
boljše počutim. Mislim, da bi bilo dobro, če
bi lahko vedno imeli to na voljo.
Denis Kamnar

Pa smo ga spoznali!
Našega novega člana družine namreč –
Jakoba – ki si je dokaj hitro utrl pot v svet
konec januarja, natančneje 25., v porodnišnici v Kranju. In srečen dogodek postane
še toliko bolj vesel, ko ti zdravniki povejo, da
je otroček zdrav, krepak in po nekaj dneh tudi
to, da lepo napreduje in lahko odidemo domov.
Za konec teh nekaj kratkih besed, se vsem
sodelavcem, stanovalcem in drugim, ki ste
pisali in pošiljali pozdrave ter čestitke lepo
zahvaljujemo. Čez čas, upam da kmalu, pa
seveda z Jakobom prideva tudi na obisk.

Zdaj je že marec in Jakob je bil te dni star že
šest tednov. Najhujši letošnji mraz sva preživela doma na toplem, zdaj pa že uživava na
sprehodih v sončnih dopoldnevih. Za Jakoba
je to praviloma urica prijetnega zibanja in
spanja, doma pa ta naš mali človeček, ko je
sit, previt in polno zadovoljen, že raziskuje –
oči obrača levo in desno ter se razgleduje,

Lepo se imejte!
Nataša Kalan
z družino

Èe se aprila vreme smeje, se bo kisalo kasneje.
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Z besedo in sliko skozi èas
inah hitreje mine. Saj se ne moremo kar
naprej samo stanovalci med seboj pogovarjati ali ves dan televizijo gledati. Predavateljica o vsem pripoveduje na preprost,
nam razumljiv način, tako da jo razumemo
vsi. Zanimivo jo je poslušati. Pogovarjamo
se o stvareh, o katerih se v naših šolskih
letih nismo. Dobro je, da imamo v Centru
take »interesne« skupine, kjer vedno izvemo kaj novega, si med seboj kaj zanimivega povemo, včasih tudi zapojemo. Prav
»fletno« je tole naše zvedavo druženje. Zanimivo je bilo pripovedovanje o pomenu
pustovanja in o kurentih. Zdaj vem, zakaj
ima kurent okrog pasu obešene zvonce in
zakaj mora s poskakovanjem »zganjati« tak
hrup. Po izročilu s poskakovanjem kurenti s
hudim truščem (zvonjenjem) iz dežele
odganjajo zimo in zlo, vanjo pa kličejo pomlad in dobro letino.«

Gospa Mirjana Debelak, profesorica slovenščine in umetnostne zgodovine, v okviru
Ljudske univerze Škofja Loka vodi v našem
Centru skupino vedno bolj »firbčnih« in rade
volje učečih se stanovalcev ali po domače
literarni krožek. Čas napetega, zanimivega
poslušanja in zglednega sodelovanja vseh
prisotnih je umeščen v petkovo dopoldne in
ponavadi traja kar celo »debelo« uro. Gospa
Mirjana ima tako velik razpon in spekter znanj,
vedenj, izkušenj v delu z najrazličnejšimi
skupinami slušateljev, da se lahko povsem
suvereno, brez kakršnekoli zadrege, pogovarja z nami ali nam spregovori o zelo pestrem
izboru tem. Največ govorimo o različnih vrstah, oblikah in načinih komunikacije.

Kurentovanje velikokrat sovpade s še enim
»pomladnim« svetnikom. Največkrat je to sv.
Valentin, ki ima ključ od korenin. To pomeni,
da ima v tem času sonce že tolikšno moč, da
se zemlja že toliko ogreje, odmrzne, da
korenine lahko začnejo iz nje srkati vodo in
hranilne snovi. Tako vsa narava počasi na
novo ozeleni in nato tudi zacveti. Včasih pa je
to sv. Matija, ki »led razbija, če ga ni, ga pa
naredi«. Kljub močnejšemu soncu in daljšim
dnevom lahko v tem času še vedno »potegne«
ledeno mrzel veter in zaradi možnih nizkih
temperatur zaškriplje led ali strnjen sneg pod
nogami.

Stanovalci – stalni sodelujoči v skupini – g.
Rado Mlakar, ga. Ivanka Manfreda Hafner,
ga. Ana Mlakar, ga. Nataša Mihevc in ga.
Alenka Oblakovič so v pogovoru na vprašanje, kaj njim pomeni tovrstna tedenska »učna«
ura, povedali sledeče: »Ta skupina mi je zelo
všeč. Škoda bi jo bilo zamuditi. V njej se dobro, prijetno počutim. Čas nam v takih skup-

Sreèa, to je biti z naravo, jo gledati in z njo govoriti. Lev N. Tolstoj
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Tako smo se pogovarjali o slovenskih pregovorih in rekih. Meni je zelo všeč tale:
»Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal.« Pomeni, da je z moje strani v odnosu do Boga,
sebe in bližnjega vedno najprej potrebno
storiti prvi korak, izraziti željo, stegniti roko v
prošnji po pomoči, objemu, sodelovanju,
rešitvi, blagoslovu,… Bog je dal človeku svobodno voljo, zato se človek lahko svobodno
odloči za sodelovanje pri rešitvi težave, za

pomoč sebi in bližnjemu, za odpuščanje in
prijateljstvo,… ali za umik, pasivnost, objokovanje svojih tegob in samotno »lizanje« ran.
Ko človek stori prvi korak, v resnični, močni,
pozitivni želji po spremembi na bolje, potem
vse božanstvo in stvarstvo teži k temu, da se
mu želja izpolni.
Alenka Oblakovič

Moja babica
delati na njive v Slavonijo, doma pa so premogli še eno kravo in konja. V šolo je hodila v
Prekmurju. Učila in dobro je znala govoriti

Gospa Verona Šnuderl je posebna gospa. Ne
samo njena prijaznost in skromnost, tudi njena iskrivost je prav posebna. Ima kar 8 vnukov
in 9 pravnukov. Neverjetno, kako jo imajo vsi
radi. Že samo majhen pogled v njeno sobo ti
razkrije njihovo ljubezen, povsod fotografije
njenih pravnučkov in darilc v obliki risbic.
Verona je bila rojena leta 1932 v občini
Turnišče, ki leži v delu Prekmurja. Poleg nje
sta starša imela še dva otroka, sina in še eno
hčer. »Nikoli nismo bili bogati«, pravi Verona,
»veliko smo delali«. Delo je bilo predvsem
sezonsko, z rosnimi 16 leti je poleti hodila

Èe breskve pred Gregorjem cveto, trije eno pojedo.
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madžarsko. Danes, v smehu pravi, zna še
toliko, da je ne bi na trgu prodali. Leta 1950
se je poročila. Rodili so se ji trije otroci, ena
hčer in dva sinova. Dobrih 10 let so še živeli v
Prekmurju, nato je sledila selitev v Ljubljano,
od leta 1964 pa živi v Škofji Loki. V našem
Centru biva dobro leto. Pravi, da se dobro
počuti.

smo šli k njej, ona je imela pravo zalogo. Tudi
kuhala nam je, najraje sem imela piščančka,
repo, zelje in juhice«.
V smehu pove, da ima babi vedno bonbone v
torbici. Zala čaka na tople pomladne dneve,
ko bodo babico z vozičkom odpeljali v bližnji
park, se skupaj pogovarjali in se smejali.
»Babi nas vedno gleda, ko se igramo!«, pravi
Zala.

Med najlepše trenutke svojega življenja šteje
predvsem rojstvo svojih otrok, vnukov in
pravnukov. Ena izmed njenih pravnukinj je
Zala. Radoživa in prijazna deklica z iskricami v
očeh. Stara je sedem let in obiskuje 2. razred.
Njena ljubezen do babice je topla in iskrena.
Zala pripoveduje: »Ko smo živeli še v bloku, je
babica živela malo višje od nas. Kadarkoli
nam je kaj zmanjkalo, čebule, jajčk, vedno

Za prihodnost si Verona želi predvsem zdravja, da bi bili s svojimi bližnjimi čim več skupaj,
da bi jo še naprej tako pogosto obiskovali in jo
imeli radi. Zala hitro doda: »Pa da boš še dolgo z nami!«
Ana Bulat

Samotna gaz
Upočasnim korak, da se razgledam. Na Jelje
sem namenjen. Na svojo, na našo planino, in
tu nekje moram skreniti s poledenele gozdne
ceste. Pred menoj je zdaj še kakšnih dvajset
minut rahlega vzpona po ozki poti do mesta,
ko se bo svet prevesil na bohinjsko stran. Zagazim v nedotaknjeno belino mehkega, sipkega snega. Še vedno ne uporabim krpelj,
čeprav tod čez letos pred mano ni hodil še
nihče. Sneg se iskri v svetlobi dopoldanskega
sonca, ki sije naravnost v oči, da dobesedno
jemlje vid. Ampak med temi mladimi smrekami
poznam vsak meter skrite steze. Kot na domači ulici se počutim. Opiram se na palici ter
počivam vsakih nekaj korakov. Da umirim
utrip srca, da globoko vdihnem dodatno koli-

čino opojnega gorskega zraka ter prisluhnem
tišini. Saj grem vendar samo v planino, saj ne
gre za visokogorski vzpon, pomislim. In spomnim se časov, ko smo ga na teh mestih gazili
do pasu in čez! Pobočje je pač vedno bolj
strmo, zato ne upam tvegati. Ves čas čutim,
kot bi me navzgor vabila neka nevidna sila, kot
bi bil navezan na nevidno vrv, ki mi pomaga
naprej. Tebe čutim pred seboj, Tebi se prepuščam v varstvo. Kot v prijateljski navezi, ki
zbližuje življenji, v navezi, po kateri hrepenim
in zaradi katere ne smem odnehati. Nobenih
sledi človeških stopinj ni opaziti med tem
smrekovjem, le sem ter tja prekriža pot stečina srnjadi, zajca ali kune. Stečine bitij, ki
pomenijo mir, odmaknjenost in hkrati dobro-

Kdor hodi za naravo, ne zgreši poti. Angleški
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došlico. Še nekaj korakov in strmine bo konec. Pred menoj se odpre širok, prelesten
pogled na bohinjsko dolino, na Jelovico, na
Ratitovec in Blegoš v ozadju. Za nekaj minut
se predam temu razgledu in misli spolzijo v
dolino.

čevali. Pozdravljam gole macesne in pozdravljam Tebe, ki si ta trenutek nekje daleč za zadnjimi obzorji. Z nahrbtnikom se naslonim na
bližnje drevo, kajti preveč sem vsega naložil
vanj, da bi se počutil bolj varnega. Na tej samotni, odmaknjeni poti, ko preskušam odziv
oslabelega srca. Še dobrih dvesto korakov
položnega prečenja me čaka, mimo Krucmanovih in Zdarjevih stanov, potem pa samo še
navzdol. Vsako stopinjo poti bi lahko pregazil
z zavezanimi očmi, vendar je pogled ves čas
odprt na dolino. Ob dolgi lesi, zbiti iz krajnikov
in pod košatimi smrekami, se kažejo tudi že
prve zaplate kopne dišeče prsti.
Kolena mi že rahlo drhtijo, ko se spustim proti
moji dragi planini. Samo še minuta ali nekaj
več in ugledal bom dve pobeljeni strehi svojih
stanov izza golih debel vitkih hoj.
Končno sem tu! Doma. Krik veselja komaj zadušim v sebi. Nisem precenil svojih moči…
Zahvalim se nebu, da mi je še enkrat podarilo
radost srečanja s tem koščkom mojih spominov. Zahvaljujem se naravi, da je ustvarila ta
čudoviti paradiž lepote, skladnosti in tišine. In
spet pomislim na prijazen, nežno nasmejan
obraz, ki mi je kot sanjski privid utiral pot ter
me spodbujal po tej samotni gazi ljubezni. S
hitrim vijuganjem po kristalnem srenu se spustim do bajt. A še preden odrinem težka vhodna vrata zapuščenega stanu, razvežem nahrbtnik, da si privoščim pločevinko pijače. Spet
sedem na prag, kot nekega ranega jutra, in
misli poletijo v dolino, v vrvež mesta pod grajskim hribom.

Spet se sprašujem, zakaj sem tudi danes
sam, zakaj ne morem tega razkošja lepote
razdeliti z nekom, ki bi ga ob teh trenutkih
želel čutiti ob sebi. Sneg leži po košenicah
tudi na prisojni strani prevala in osvežujoč
veter mi rahlo zapiha naproti, kot bi mi želel
ohladiti razgreto telo in razgrete misli. Tako
lepo je, da lepše skoraj ne more biti.
Pozdravljam mogočne okoliške smreke, vsako od njih poznam, sto in stokrat smo se sre-

Mojmir Tozon

Èe jagnjeta v sušcu na tratah nore, rada v aprilu v hlevu lee.
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16. Zimske igre socialnih zavodov Slovenije
Tekmovanje v veleslalomu, teku na smučeh in
v raftu na snegu je letos potekalo na Soriški
planini, in to na mrzel, ampak res mrzel februarski dan. No, udeleženke našega Centra
smo se naši neutrudni Anki (Primožič) z veseljem prijavljale za nastope, saj smo se želele na domačem terenu predstaviti še v posebej dobri luči in pokazati drugim, kaj zmoremo.
Je pa res, da se človeku pri tako nizkih temperaturah hitro utrne misel v stilu: Ja, kaj mi je
bilo pa tega treba?! In to še posebno v trenutku, ko čakaš na start. A nismo se predale,
ampak smo se dostojno borile za »barve« našega Zavoda. Kako vztrajne in borbene smo
bile, si lahko ogledate spodaj:

33. mesto: Metka Logar
enske od 31 do 40 let

4. mesto: Irena Alič
21. mesto: Martina Urbančič
enske od 30 let

Rezultati – veleslalom

2. mesto: Mojca Nastran
Moški do 30 let

enske od 51 do 55 let

24. mesto: Danijel Bučić

7. mesto: Anka Primožič
12. mesto: Ankica Markotič

Rezultati – tek na smuèeh

enske od 41 do 50 let

enske od 51 do 55 let

20. mesto: Vojka Pintar

2. mesto: Andreja Sušnik

Rezultati – sneni raft
30. mesto
Skupni ekipni rezultat nam je prinesel lepo
13. mesto med 41 sodelujočimi ekipami.
Vir fotografije: http://www.dj-slovenija.si

Andreja Sušnik

Èe se igrajo v sušcu mušice, v aprilu vzemi rokavice.
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Soncu naproti
borijo z mrazom in snegom. Zagledam jih še
več, srce mi zaigra. Hodim med lužami, opazujem sneg, ki se topi. Zimzelen mi daje upanje, da bo kmalu vse brstelo. Opazim zvonček, čisto majhen, nežno se nagiba k tlem.
Okrog potočka jih je še več. Komaj teče,
sušno je. Čaka na dež. Pozdravi me leska,
polna mačic. Hodim in hodim, v zavetju narave se počutim srečno.
V notranjosti gozda nekaj šumi. Korak mi obstane, srna skoči na pot, pustim jo, da gre mirno naprej. Njen občutljivi smrček me ni zaznal. V zadnjih zaplatah snega, ki se še borijo
s soncem, opazim zajčkove tačke, ni še dolgo, ko je skakljal tod. Prisluhnem. V daljavi
pojejo ptice. Napev, ki me pritegne se glasi:
»Piv, piv!« To je oglašanje ptiča, ki nam prikliče dež. Vsaj tako pravijo starejši ljudje, ki še
prepoznajo glasove ptic. Sonce me ogreje do
kosti. Prileze mi povsod. Oh, kako paše! Med
smrekami vrši veter. Skrivnostni zvoki prebudijo domišljijo. Kar vidim volkove, ki otožno
zrejo v daljavo. Ah, pravljice. Polno je krtin,
svežih. Dišečih. Sprašujem se, ali krti rijejo
podnevi ali ponoči. Ne vidijo. Mogoče pa so
deloholiki. Okrog bo kmalu polno regrata. Ne
morem se upreti, da ga ne naberem. Včasih
še preveč, tako se ga veselim.

Prebujam se, spanje naenkrat ni več pomembno. Komaj čakam, da stopim v novo jutro.
Voham pomlad. Dobesedno. Čutim vonj pomladnega vetra, ki prinaša življenje. Podam se
sončnemu dnevu naproti.
Pot, po kateri stopam, je prehojena enkrat,
stokrat, tisočkrat. Ni važno. Kaj vse bi povedala drevesa, če bi le mogla. Molče me
spremljajo mogočni hrasti, bukve, smreke z
vitkimi brezami vmes. V objemu teh orjakov se
počutim varno. Kmalu se odenejo v odtenke,
ki jih premore samo mati narava. Oko mi ujame nekaj, kuka izza stare veje obrasle z mahom. Le kaj? Teloh! Končno. Pogrešala sem
ga. Navidezno še vse počiva, ko se telohi že

Sonce je že visoko. Vabi me domov. Po isti
poti grem domov. Pa vendarle, zdi se mi drugačna, svetlejša. Drevesa molčijo, ne izdajo
skrivnosti. Tišina je prav zgovorna. Zdi se mi,
da sem regrat že pojedla in polna novih moči
pohitim naprej.
Meta Jensterle
Tudi drevo v gozdu im asvoje znaèilnosti: iz enega delajo oglje,
iz drugega dolbejo kipe. Španski
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Grahova juha
spomladansko juho. Priprava je izjemno preprosta, s kosom domačega kruha pa nasiti
naš želodček. Zakorakajmo v nov pomladni
čas čili in zdravi!

Grahova juha
l

velika žlica olja, masla ali katerekoli druge
maščobe

l

1 čebula

l

400 g zmrznjenega graha

l

100 g narezanega pora

l

sol

l

6 dl vode

l

3 žlice sladke smetane

Na žlici olja prepražimo čebulo, da malenkost
postekleni. Dodamo na kolobarčke narezan
por in zmrznjen grah, ki smo ga predhodno
oprali ter vse skupaj pražimo dobrih 5-10
minut. Ves čas praženja rahlo mešamo. Nato
dodamo 6 dl vode in kuhamo, dokler grah ni
mehak (približno 10 minut). Kuhano spasiramo s paličnim mešalnikom, dodamo sladko
smetano, dobro premešamo in solimo po
okusu. Postrežemo v skodelicah, povrhu lahko dekoriramo z malce sladke smetane in
peteršiljem.

Pomlad nam neumorno trka na vrata. Čas je,
da ta vrata na široko odpremo. Grah je
stročnica, ki je zelo lahko dostopna, sveža,
zamrznjena ali v konzervi. Jemo jo lahko
praktično skozi vse leto. Čudovito se obnese
kot priloga k mesnim zadevam, v omaki ali pa
ga preprosto dodamo k pire krompirju, kjer
doda lepo barvo in obogati okus.

Za bolj svež okus, lahko v juho med pasiranjem dodamo malce sveže mete.

In ker je tudi ena izmed najbolj pomembnih
stročnic in vsebuje veliko vitamina A, skupino
vitaminov B pa tudi minerale, železo, kalcij,
sem vam danes pripravila lahko in barvito

Skuhala in fotografirala:
Ana Bulat

Da se blia pomlad, slutijo roe prej kakor èlovek.
21

ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE

Pomladno prebujenje
Sonce me je požgečkalo s svojimi žarki in me
zbudilo iz spanja. Pomela sem si oči. Vesela
sem bila, da sem se prebudila v lep pomladni
dan. Narava me je z vso svojo močjo klicala
ven. Nisem se ji mogla upreti.

Moje oči so vodile noge in tako sem se znašla
v gozdu. Krošnje dreves so mi prekrivale pogled v modro nebo, vendar so si sončni žarki
izborili prostor in sevali med vejami. Premišljevala sem, kako bi bilo lepo, če vsi mi ne bi
gledali samo nase, ampak tudi na tisto, kar
nas obdaja. Iz premišljevanja sta me vzdramila
prava ptičja simfonija in ptičji orkester, ki mi je
s svojim petjem prirasel k srcu. Ostala bi, toda
čas je bil, da se vrnem domov.
Narava je zame kot vir misli, ki nikoli ne ugasne. Včasih je prav, da si vzamemo čas tudi za
to in da si napolnimo baterije prav tu.
Naj nam pomlad prinese čim več prebujenih
želja, optimizma, pristnega veselja…, katere
naj nosimo skozi vse življenje, čeprav je to
včasih zelo težko.
Tadeja Fister

Ob prihodu na travnik sem zagledala na tisoče
rosnih kapljic, ki so se bleščale ob svetlobi
jutranjega sonca.
Rože so že odpirale svoje cvetove, ki so vsrkavali čarobne napitke narave. Opazila sem,
da je travnik poln zakladov. Zaklad pri zakladu.

REGRATOVE LUÈKE
Regratove lučke belijo ravan.
Puh bel krasi jim betice.
Odtrgam. Pihnem v njo.
Iz nje vzlete,
kakor metulji z belimi krili,
drobna semena.
Na tla prilete,
se v zemljo usade.
Čez čas bo vzcvetel regratov cvet.

KJE PREBIVA PESEM?
Pesem biva v vsakem srcu,
ona spremlja te povsod.
Od jutra do večera, dan za dnem.
V naravi tisoče je teh čudes,
že tišina nekaj nam pove.
Samo prisluhni ji
in te popeljala bo po svetu.

Naravo obvladujemo samo tako, da se ji pokorimo. Srednjeveški latinski
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PESEM VSAKDANA
Kako lahko trpiš po nepotrebnem narediš nepremišljeno dejanje?
Premlevaš, kaj bi bilo, če bi se odvilo drugače.
Žreš se. Vest ti ne da miru.
Toda ne smeš se predati.
Temen oblak naj ne prekrije srca,
saj pesimizem ne vodi nikamor.
Kako težko je ohraniti upe?
Toda tudi slabo počasi izgublja na teži vsakdana.

Bili so med nami
Popotnik postoj – kar si ti, smo bili mi...
BABNIK Danica 1913-2012
BOLDIN Anton 1920-2011
ÈADE Veronika 1912-2012
KALAMAR Hilda 1919-2012
KRELJ Ana 1922-2012
LAMPIÈ Marija 1930-2012
LANGERHOLC Marija 1926-2012
NASTRAN Joe 1918-2012
OBLAK Pavel 1932-2012
PAVLOVÈIÈ Ljudmila 1921-2012
ŠKULJ Marija 1916-2012
ŠTUPICA Ana 1946-2012
VERÈIÈ Marija 1910-2012
VUJIÈ Branko 1933-2012
...resnico poslušaj – kar smo mi, boš tudi ti.
vvv

Narava ne dela skokov. Srednjeveški latinski
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Na Gregorjevo se »ptièki enijo«
jo vohcet«. Plezali so po drevju in oponašali
ptice.

Gregorjevo – 12. marec – je dan, ko naše
ljudstvo praznuje prvi dan pomladi, čeprav je
minilo štiri stoletja, odkar je papež Gregor za
deset dni premaknil koledar.

Gregor je s pomladjo prinesel toplejši in tudi
daljši dan. Kroparskim kovačem in tržiškim
čevljarjem po Gregorjevem ni bilo več treba
delati čez dan ob luči. Kaj bi torej z lučjo? Kar
v vodo z njo!
Na večer pred Gregorjevim se je zato zbrala
vsa vas na zgornjem koncu vasi in slovesno so
ob vsesplošnem veselju »vrgli luč v vodo«.
Rokodelci so imeli pripravljene deščice, ki so
bile polne oblancev. Polili so jih s smolo in
zažgali. Tako so »luč« spustili po potoku. Te
plavajoče lučke so imenovali »barčice svetega Gregorja«. Kasneje so namesto deščic z
oblanci začeli izdelovati lične hišice in ladjice
iz lesa in papirja ali lepenke, vanje so postavili
svečko in okna zastrli z rdečim papirjem.

Papež Gregor je v 16. stoletju predelal stari
julijanski koledar in v Evropi uvedel novi, popravljeni gregorijanski koledar, ki velja še danes. Zaradi napak, ki so se v teku stoletij nabrale v starem koledarju, je deset dni izbrisal
iz koledarja. Njegov god – Gregorjevo – je bil
po starem koledarju prav na dan začetka pomladi, novi koledar pa ga je pomaknil za deset
dni nazaj, a ljudstvu teh sprememb ni bilo mar.
Gregorjevo je tudi poslej ostalo pomladni
praznik.

V Kropi in Tržiču še vedno poskušajo ohranjati
ta lep star praznik. Pri tem pomagajo predvsem otroci, ki tedaj izdelujejo vse vrste hišic
in ladjic, jih pritrjujejo na deščice in spuščajo
po potokih.
Naj voda odnese luč, do jeseni je ne bodo več
potrebovali. Pa kaj, saj je pomlad že tu! To
lahko ob tistem času potrdi tudi že kakšna
lastovica, ki za resnični prihod pomladi ve
mnogo bolje kot za koledar.

Na Gregorjevo se ptički ženijo. Tega dne so
vaščani po mnogih krajih naše dežele nastavljali potice, kruh in še kakšne dobrote pod
grmovje – za ptičjo svatbo. No, če jih ptički
niso mogli pojesti, so jim pa vaški otroci pomagali, ki so tega dne pridno stikali po grmovju. Po stari veri pa je ptičjo gostijo videl le
tisti, ki je prišel bos do grmovja.

Na Gregorjevo menda tudi prileze medved iz
svojega brloga in potipa vrbovo vejico. Če je
že dovolj mehka in se da skriviti, ostane buden, če ne, zleze še za nekaj časa nazaj v svoj
brlog.

V Kropi so kovači na Gregorjevo prenehali
delati sredi dopoldneva in odšli v gozd na »tič-

Iz knjige: Slovensko narodno izročilo,
Lexis Kranj 1993

Po Gregorju od vsakega vetra sneg kopni.
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O potovanju z Evgenom Bavèarjem
po Mehiki
Filozofski fakulteti v Ljubljani (če se prav
spomnim, je vpisal filozofijo in sociologijo) in
študijske obveznosti v roku izpolnjeval. Stanoval je v Študentskem naselju v Rožni dolini v
drugem bloku (sobo si je delil s prav tako
slepim Benjaminom Zagrnikom, doma s Koroške) in tam sva se tudi spoznala. Lotil se je
prav vsega – vozila sva se celo s kolesi, seveda vsak s svojim, da ne bo pomote. Večina
nekdanjih naseljašev se ga najbolj spominja
po virtuoznem igranju harmonike, ko nam je
igral Montyjev čardaš, Brahmsove ogrske plese, Rimskega-Korsakova Čmrljev let idr.

Dr. Evgen Bavčar – biografija
So videči, ki ne vidijo in slepi, ki vidijo!

Bila so to tudi tista znamenita leta študentskih
nemirov po Evropi leta 1968 in kasneje, ko
smo hoteli svet na glavo, pravzaprav na noge
postaviti, pa se nam je študentski čas iztekel
in nekateri smo morali iti »cesarja služit«.
Evgenu je bilo to sicer prihranjeno, a prav vsi
smo se že morali ozirati »po kruhu«. Takrat mu
je dozorela odločitev: pojdem v Francijo, v
Pariz, bo že kako. No, ni šel čisto na slepo:
dobil je štipendijo, s pomočjo katere je na
pariški Sorboni nadaljeval študij in ga zaključil
najprej z enim, nato še z drugim, državnim,
doktoratom. Ne vem, kaj ga je gnalo, da se je
odločil prav za estetiko likovnih umetnosti. Da
je bil to svojevrsten izziv, menda ni treba posebej poudarjati, toda uspelo mu je. Njegovo
ukvarjanje s fotografijo se mi zdi le, naj zveni
še tako protislovno, logična posledica – ni
namreč hotel ostati le interpret estetike, marveč tudi njen (so)ustvarjalec. Proslavil se je z

Luč sveta je ugledal oktobra 1946 v Lokavcu
pri Ajdovščini (v Mehiki so njegov rojstni kraj
predstavljali takole: v Sloveniji, delu nekdanje
Jugoslavije, 100 km daleč od Benetk). Kot vsi
drugi fantiči je tudi on rad stikal naokoli in na
žalost je enajstletni fantč nekje staknil ročno
bombo ter si jo preveč zvedavo ogledoval…
Bomba je eksplodirala, fant je oslepel in življenje se mu je popolnoma spremenilo. Moral
se je začeti učiti Braillove pisave, a zaradi tiste
njegove trme, po kateri ne slovimo le Gorenjci, marveč tudi Ajdovci in Kraševci, se mu šolska pot ni končala v osnovni šoli in prav lahko
bi kot večina slepih končal kot telefonist. Toda
ne, šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Novi
Gorici, kjer so mu sicer vsi, tako sošolci kot
profesorji, po svojih močeh pomagali, pri čemer je glavno breme seveda ostalo na njegovih plečih. Po maturi se je odločil za študij na

Ni okolje tisto, ki naredi èloveka lepega, ampak je èlovek tisti,
ki dela okolje lepo. Ruski
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razstavami svojih fotografij v Franciji, Nemčiji,
Avstriji, Kataloniji in celo pri nas. Pred slabimi
desetimi leti je razstavljal v Francoskem kulturnem centru v Ljubljani in po svoji rodni Primorski (v Lokavcu, Kanalu ob Soči), pač tam,
kamor so ga povabili. Začetek je bil trd, trd je
bil boj s predsodki; zdaj je led prebit in vse-

povsod spoštujejo njegovo delo in prek dela
tudi njega samega. Poudariti še moram, da če
je bil Evgen Bavčar sprva morda še kurioziteta
(pač zaradi slepote), zdaj to ni več.
Jože Dolenc

Pomladno prebujenje
Iz zemlje vzklilo je hotenje,
zazrlo v modro nebo se je pomladi vrenje.
Oko opazi že cvetice,
rumene, bele in plavice,
vse po vrsti prave lepotice.
Izpod jesenske listnate odeje,
tu jetrnik, tam zvonček se prismeje.
Podlesna vetrnica rada se šopiri,
ko zvonček s sklonjeno glavo ji dvori.
Trobentica pomlad naokoli že naznanja,
ko milih ptic nam pesem od gore odzvanja.
Helena Smole

podjetju GlaxoSmithKline
za podarjenih 100 kosov zobnih past
za naše stanovalce.
“Rad bi le vedel, kaj je ivljenje, ko èutiš v sebi vzgon, ko pride pomlad, sokov
kipenje, rad rasteš in misliš, da ni vse zastonj.” Sreèko Kosovel
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Aprilsko vreme

Nena noè

April je navadno zelo muhast,
šegav, norčav, iskriv, živ,
ponuja nam kar dva obraza,
ko vstopa v prebujajočo se pomlad.

Nežna je noč,
ko se sprostijo
misli za vabo
sanjam,
da ublažijo
težo utrujenosti,
počijejo v naročju privida,
da v duši manj boli.

En obraz je poln radosti, vedrine, šal,
češnje so v polnem cvetju,
tedaj prisluhni pticam in njihovemu
veselemu petju!
Drug obraz meseca je bolj mračen,
dežne kaplje se vsipljejo z neba,
takšen je tale naš april,
enkrat je mračen in oblačen,
drugič spet prijazen, nežen, mil.

Nežna je noč,
ko poženem življenje
z gibi zapognjenimi

Nataša Mihevc

v nemučenje sebe
in spreminjam temo
v svetlobo,

Pomladna harmonija

ki je dan ne zasledi.

Ko se pomlad prebudi,
splet harmonij zacinglja,
s polnim akordom doni
pesmi mladosti, srca.

Nežna je noč,
ko pestujem misli
iz časa neizdanih bolečin,

Ko ljubezen se bahavo
zlije, vse tja do nebes,
na plesišče vse povabi,
vso naravo zavrti.

ko razlomim svet
toge opne samote,
samotna hočem,
da izkrvavi

Harmonija osrečuje,
bolj je zlata, kot zlato,
druži lepo, v zven sozvočja,
v zven ljubezni z muziko.

v vstajenju jutra.
Milena Sušnik Falle
(pesniška zbirka
Prozorni kristali jutra)

Franc Ankerst

Èe je lepo na Joefovo, veselo bo srce kmetovo.
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Uganke

Vaje za spomin
Včeraj sem se šel »vaje za spomin«.
Ja, gre za zanimivo, zabavno igrico,
pri kateri testiraš svoje znanje, napenjaš možgane in razmigaš otrple
sive celice. Kar trikrat tedensko so
na programu, da stvari preveč ne
zastarajo, da dokažeš svojo bistroumnost, zmogljivost duha in neokrnjen inteligenčni količnik! Hkrati pa
še prirojeni dar za opazovanje. In
poglejte, pravzaprav preberite, kaj
vse se mi je zapisalo ob vprašanju,
kakšne lastnosti odlikujejo našo
spoštovano direktorico, gospo Silvo. Če se kdo z mano ne strinja ali
želi zadevo dopolniti, naj to stori v
razumnem roku.

(nezebujl)

(alebeč)

(dalmop)

Skratka: gospa Silva je prijazna,
ljubezniva, odločna, privlačna, uglajena, stroga, urejena, marljiva, ustrežljiva, šarmantna, karizmatična,
elegantna, skrbna, gospodarna, varčna, podjetna, pogumna, prizanesljiva, natančna, izobražena, razgledana, bistra, poštena, dosledna,
očarljiva, zanimiva, lepa, atraktivna,
vznemirljiva, zapeljiva, z eno besedo: fascinantna.

(apil)

Ni ti mama, oče,
je pa vir življenja,
je veliko, žgoče,
ko se zjutraj vzpenja.
(ecnos)
Avtor ugank: Ankerst Franc,
knjižica: Kaj je to?

Mojmir Tozon

Èe pomladi trta ne joèe, tudi jeseni preša ne stoèe.
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Stoletni hrast
V tvoje hladno senčico
sem prišla danes po slovo –
ti, dragi mi, stoletni hrast,
tako še lep in čvrste rast.

Jutri te sence več ne bo,
zato sem prišla po slovo –
saj midva pol stoletja sva
prijatelja si dobra b’la.

Hrast le gozdni je očak,
a v gozdu ni noben tak –
blizu potoka ti stojiš,
nikoli žeje ne trpiš.

Podrli bodo jutri te,
ti žrtev boš elektrike –
preblizu tebe gre njen vod,
zato boš moral ti odtod.

Nikdo te tukaj ni vsadil,
tvoj plod nekdo je tu pustil –
a zrasel si tako lepo,
kot bi te kdo gojil skrbno.

******
So drugi dan zarana že,
nad hrast prišli trije možje –
so bili oboroženi
z žago, vrvjo, sekirami.

Tri metre meriš naokrog,
si več kot trideset visok –
ti res pravi si orjak,
oči na tebi pase vsak.

Je dve uri žaga pela,
še hrastu ni življenja vzela –
so sekali, vlekli za vrv,
pa hrast se vendar ni podrl.

Jaz zadnjikrat zdaj gledam te,
od tal do vrha veje vse –
o, hrast, ko vedel bi, kako
pri srcu meni je hudo!

Sto let z viharjem se boril,
je vedno zmagovalec bil –
v vsaki borbi bil junak,
še v zadnji se izkazal tak.

Spomin mi tja nazaj hiti,
nazaj do mojih mladih dni –
pri tebi sem igrala se,
zaspala v hladu senčice.

Ko prišli na pomoč ljudje,
se hrast šele zamajal je –
je strašen hrušč presekal zrak,
ko padel je na tla orjak.

Ko travnik ta kosili smo,
sem žejnim nosila vodo –
postavila sem vedno jo,
v tvojo hladno senčico.

******
Na tleh ležiš zdaj velikan,
od ljudstva iz vasi obdan –
potok Mislinja žubori,
mrtvaško pesem poje ti.

Ko prišel čas je malice,
smo v tvojo senco usedli se –
ohlajeni, okrepčani,
z veseljem spet na delo šli.

Avtor: Ivana Felle
(babica Milene Trček)

Za prvi in zadnji april nas bi vsakdo rad nabril.
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Sveta noè, blaena noè, …
Božični prazniki, vonj po sveže pečeni orehovi ali sadni potici, domačih piškotih, okus
po najbolj slastni pečenki in kuhanem vinu,…
V hiši prijetno, opojno diši po kadilu in drugih
domačih zeliščih,… Za mnoge so to najlepši
prazniki v letu. Družina se zbere v domači hiši,
sedeč ob prijetno toplem ognjišču stari starši
pripovedujejo zgodbe svojega otroštva, v kotu
dnevne sobe (včasih je bil to »bohkov kot«).
Oče in otroci postavljajo jaslice, krasijo novoletno drevesce. Po prostoru se razširi očetov,
za to priložnost izredno mehak in nežen glas,
ki moli rožni venec »naprej«, ostali pa mu
»odgovarjajo«. Mati s svojim čutečim pogledom in milo zvenečim glasom zapete vesele
božične pesmi toplo objame svoje otroke,
najmlajšega vzame v naročje, spečega po-

treplja po rami, nemirnega pa oče umiri s svojim strogim, a ljubečim pogledom. V zadnji uri
pred slovesno polnočnico se družina odpravi
v bližnjo cerkev, da bi počastila Novorojenega, ki so ga že pred davnimi veki oznanjali
preroki in so o njem prepevali angelski zbori.
Doma ostanejo le najmlajši in najstarejši družinski člani, eni so premajhni, prešibki, da bi
zmogli dolgo pot, drugi prevzamejo vlogo
»hišnega varuha«, če bi bilo slučajno kaj narobe v hiši ali v hlevu, pri živini.
Podobno zgodbo, spomin na doma preživete
božične praznike bi vam lahko povedal marsikateri stanovalec v Centru. Za praznike si
vsak stanovalec želi podoživeti vsaj malo domačega božičnega razpoloženja. Zaposleni v
našem Centru se zelo potrudijo, da bi bili
prazniki čim lepši za vse stanovalce, še zlasti
za najtežje bolne, prizadete stanovalce in za
tiste, ki nimajo več nikakršnega stika z domačimi. Osamljenost, zapuščenost in čustvena
stiska »pokažejo« ob praznikih najbolj ostre
zobe. Marsikdo bi bil rad na božični dan v domači družini, farni cerkvi, med svojimi prijatelji.
V Centru imamo slovesno božično sveto mašo vedno na praznik mučenca sv. Štefana in
dneva slovenske samostojnosti popoldan.
Člani župnijske Karitas Stara Loka najprej, že
kmalu po kosilu, obiščejo in skromno obdarujejo vse stanovalce, ne glede na versko
opredelitev ter jim voščijo vesel in blagoslovljen Božič ter srečno in predvsem zdravo
novo leto. Dobre, prijazne, iskrene želje so
vedno dobrodošle. Potem člani Karitasa po-

Èe na veliki petek deuje, dobro se leto napoveduje.
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spremijo, odpeljejo pomoči potrebne stanovalce v Burnikovo dvorano k maši, nekateri
lahko pridejo, se pripeljejo še sami. Žal je
takih vse manj. Življenjska doba se podaljšuje, starostnih tegob in bolezni je vse več. Po
končani sv. maši jim pomagajo vrniti se v sobe
ali dnevne prostore.

Vošèilo »svetih treh kraljev«
Jezus nam se je rodil,
v Betlehemu naj bi bil,
zato mi kralji tja hitimo,
da lepo ga počastimo.
Ljubezen Božjo nam deli,
mir prinaša za ljudi,
vsem nam kaže pravo pot,
življenje varuje zablod.

Na tem mestu se želim zahvaliti domačemu
gospodu župniku Alojziju Snoju ter njegovim
sobratom duhovnikom za njegovo pozorno,
zavzeto, velikodušno skrb, da so vsi stanovalci, ki ne zmorejo več poti v župnijsko cerkev, lahko deležni zakramentov svete evharistije, bolniškega maziljenja in pokore. Prav
tako se za predano, dobrovoljno, širokosrčno
pomoč iskreno zahvaljujem članom župnijske
Karitas Stara Loka. Njihova zvesta pomoč je
med nami navzoča ne le ob nedeljah, praznikih, prvih petkih, temveč je vsak večer ponujena stanovalcem, ki želijo iti k sv. maši v
bližnjo cerkev. Velika zahvala gre tudi zaposlenim, zlasti njim, ki z globokim sočutjem,
pristnim razumevanjem in dobro voljo uredijo
stanovalce in jim omogočijo udeležbo pri
verskih obredih ter njim, ki pripravijo in okrasijo bogoslužni prostor. Prisrčna hvala vodstvu Centra in kuhinjskemu osebju, ki poskrbijo za skromno, a dobrosrčno praznično pogostitev zunanjih udeležencev in pomočnikov
pri božični in velikonočni sv. maši.

Ker povsod lepo pač ni,
mnogo v stiskah jih živi,
zato vas prosimo iz srca,
naj vaš dar jim poguma da.
Naj blagoslovi vas vse Gospod,
naj bo srečna vaša pot,
naj vas mir in pa veselje
skozi novo leto pelje.
Nato pa so nam še zapeli tole pesmico:
Prišli so, prišli so sveti trije kralji,
našli so, našli so Jezusa v štalci.
Nima zibelke, nima postelj’ce,
ima samo revne jaslice.
Pa Bog ne vpraša za milijone,
pa Bog ne vpraša za zlate krone,
naj bo star al’ mlad, reven al’ bogat,
»rajtngo« bo treba dat’.

Tokrat smo se pri maši še posebej razveselili
dveh stvari. Mešani pevski zbor župnije Sveti
Lenart (Selška dolina) pod »taktirko« zborovodkinje Anite Logar je s svojimi krasnimi
glasovi čudovito sooblikoval slovesno bogoslužje. Ob koncu svete maše so nas obiskali
doslej najmlajši »sveti trije kralji« in nam z
odločnim, korajžnim glasom voščili sledeče:

*Rajtnga: račun, obračun, pravica.
Majhni, Jezusu in resnici predani »kralji« so v
nas prebudili najlepša, najtoplejša, najnežnejša občutja, spomine, za kar smo jim
neizmerno hvaležni.

ivljenje je vrsta preseneèenj. Ralph Waldo Emerson
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Spomini na zaèetke moje delovne poti
Sodelavke so mi rekle: »Daj, napiši kaj za naš
časopis, tebi se vedno kaj zanimivega
dogaja«!

Sestrska soba je bil majhen prostorček, kjer
so bili le leseni stoli, postavljeni v polkrogu.
Spredaj pa je bila majhna miza in stol za
glavno sestro. Opazila sem, da so med osebjem tudi tri nune. Dve sta bili negovalki, ena pa
sestra. Ena se je ravno poslavljala, ker je šla v
pokoj. No, vsaj tako sem mislila, kajti z nami
se je rokovala in poslavljala še vsaj tri tedne.
Druga nuna pa je pred in po službi, pa tudi
med njo skrbela še za nekega stanovalca, ki
je bil brez obeh rok, pravzaprav je imel samo
krne rok. Rekla je, da ga je vzela za pokoro in
temu je bilo res tako. Bil je zares velika pokora
in bili smo ji hvaležni, da je tako lepo skrbela
zanj. Ta nuna je bila zelo simpatična, vedrega
duha in hitrih korakov, čeprav je bila že v letih.
Tako je naneslo, da sva bili nekoč skupaj
dežurni za novo leto. Takrat je bila navada, da
so iz kuhinje poslali večerjo in steklenico
šampanjca. Okoli polnoči so prišli voščit tudi
nekateri stanovalci. Skupaj smo nazdravili,
včasih tudi zaplesali, potem pa so se vrnili v
sobe. Zgodilo pa se je, da sva imeli tisto noč
več kot samo steklenico šampanjca. Videla
sem, da je bil nuni okus šampanjca zelo všeč,
zato sem ji ga pridno nalivala. Bila je vedno
bolj dobre volje, smejala se je in plesala in
metala kepe v bližnjo svetilko. Tudi mene je
pošteno okepala, preden sem jo uspela
spraviti nazaj v sobo. Vedela sem, da sem ga
polomila, ker sem jo opila. Do jutra sem jo
poskusila spraviti v eno od prostih postelj,
vendar ni hotela. Med nego se je ves čas
smejala in božala ljudi. Tako sva v smehu
vendarle dočakali jutro, ona pa mi je potem še

Premišljevala sem. Pa saj se vsakemu kaj
dogaja. Starejši ko si, več listov je v knjigi
življenja. Tudi v moji je že več kot pol stoletja
veselih, pa tudi žalostnih dogodkov. Je pa
res, da se mi že od otroštva dogajajo nenavadne stvari. Morda je za to kriv dogodek, ko
sem kot petletni otrok padla v sosedovo gnojnično jamo. Zdravniki so me komaj rešili. Od
takrat dalje se poskušam vedno obdržati na
površju, z glavo nad fekalijami. Da tale zgodba
ne bo predolga, bom preskočila otroštvo in
leta šolanja ter obudila nekaj spominov, ko
sem prišla delat v ta Center. Bila sem še mlada, nisem še imela niti 30 let. Takrat je bil
Center slepih »sestavljen« še iz treh enot:
delavnic, šole in doma starejših. Prvi dan me
je sprejela sekretarka, ki mi je naročila, naj
pridem ob 6. uri zjutraj, da me bo predstavila
sodelavkam. Ko sva šli proti domu, se mi je
zdelo čudno, da je takšna tišina in da nikogar
ni, ki bi naju sprejel. Tudi sekretarki se je zdelo nenavadno, zato mi je rekla naj grem domov in pridem jutri ob isti uri. Vendar tudi naslednji dan ni bilo nič bolje, še vedno ni bilo
nikogar. Čez pol ure pa se vendarle prikaže
neka sestra. Sekretarka jo je vprašala, kje so
ostale, ta pa ji je odvrnila: »Doma ali na poti v
službo, saj se le-ta prične ob 7. uri. Jaz sem
nočna sestra!«
Lahko si mislite, kaj sem tisti trenutek premišljevala.

Èe je moker april, bo kmet veliko pridelkov dobil.
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nekaj let govorila, da že dolgo ni doživela tako
lepega novega leta.

To je le delček spominov, dogodkov pa je bilo
še veliko več. Imeli smo celo pravo poroko, s
šrango, priča stanovalcema pa je bil sam vodja doma.

Spominjam pa se tudi neke negovalke. Takrat
delovna obleka ni bila takšna kot danes. Imele
smo obleke, čez njo pa bele predpasnike. Bil
je ravno čas kosila, ko smo pomagali hraniti
ljudi, ki sami tega niso zmogli. Negovalka je
bila starejša delavka. Odšla je hranit ljudi v
moško sobo. Kmalu sem za njo prišla tudi jaz
in obnemela ob prizoru. Medtem ko je enega
hranila, jo je drugi božal po nogah. Pri tem je
bil v obraz ves zaripel, saj se je moral pošteno
potruditi, da jo je dosegel. Ko sem tako brez
besed stala pri vratih, me je negovalka samo
pogledala in rekla: »Kaj gledaš? Kar njemu
koristi, tudi meni ne škodi!« Drugače pa je
bila zelo skrbna negovalka. Še danes mi diši
vonj po kuhanih jabolkih. Celo nadstropje je
dišalo, ko je narezala in pokuhala jabolka, da
so jih ljudje lažje pojedli.

Vsi, tudi tisti stanovalci doma, ki so z nami že
dolga leta pa se lahko strinjamo, da so bili
takrat, kljub skromnosti, časi lepši. Imeli smo
več časa eden za drugega, veliko smo se pogovarjali, se skupaj poveselili in si med seboj
tudi bolj zaupali.
Ko sem prišla v ta Center, nisem poznala starosti, slepote in dela z njimi. Danes lahko rečem, da sem bogatejša še za eno spoznanje
in da sem se marsikaj naučila. Vendar mi tega
niso dale knjige, to so mi dali ljudje, ki živijo in
delajo v tej hiši in upam, da me bodo do mojega odhoda v pokoj še marsikaj naučili.
Milena Trček

Prejeli smo…
Več kot leto dni smo mi in vi z nami
pridno zbirali plastične zamaške za
Aleša Sedelšaka. S skupnimi močmi
tudi drugih dobrih ljudi smo zanj
zbrali več kot 13 ton zamaškov. V
zahvalo smo dobili prekrasno ročno
narejeno voščilnico z lepimi željami
za prihodnost. Aleš, upamo, da je
novi električni voziček že pri tebi in ti
želimo srečno na tvoji poti!

Kar je naravno, ni sramotno. Srednjeveški latinski
33

NAGRADNA IGRA

V prejšnji številki smo vas spraševali:

KOLIKO JE BILO LETOŠNJIH JUBILANTOV?

Med pravilnimi odgovori, da je bilo letošnjih jubilantov 22,
je bil izreban in nagrajen stanovalec

JOE R. DOLENC
ÈESTITAMO!
vvv

Novo nagradno vprašanje,
katerega odgovor najdete v tej številki, se glasi:

KAKO SE IMENUJE TERAPEVTSKI
PRIPOMOÈEK, KI SMO GA LAHKO
PREIZKUSILI V NAŠEM CENTRU?
Stanovalci svoje odgovore, z imenom in priimkom,
oddajo v recepciji najkasneje
do

31. 5. 2012
Vabljeni k sodelovanju!

Zaljubljenci imajo tudi pozimi pomlad.
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Vsakdo izmed nas ima svoje najljubše konjièke, stvari,
ki jih rad in z veseljem poène, zato je

HOBIJI IN PROSTI ÈAS
tema, ki vam jo ponujamo v razmislek za naslednjo, 45. številko biltena
ŠTIRJE LETNI ÈASI.

V rubrikah:
KRONIKA, SKUPINE ZA SAMOPOMOÈ,
PREDSTAVI SE, PRITOBE POHVALE POBUDE,
MED NAMI, ÈISTO VSAKDANJE STVARI,
ZDRAVILO ZA DUŠO IN SRCE,
UTRINEK DNEVA, RAZVEDRILO,
ZAPOJMO PO NAŠE,
IZ STARE ZAKLADNICE in
POGLED V PRETEKLOST

Vaše prispevke lahko oddate
osebno, po pošti ali na elektronski naslov
zvonka.mur@css-sl.si
najkasneje do

31. 5. 2012
NAJ BO VAŠA POMLAD LEPA IN POLNA
NOVIH DOGODIVŠÈIN !
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