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MRAZ smo odgnali, gripa in razne viroze nas še strašijo,
in tudi kakšna snežinka je padla še v prejšnjem tednu.
Pa vendar so prvi zvončki že zdavnaj odcveteli, ptički že
pred šesto uro zjutraj navijajo svoje melodije, dan se je
občutno podaljšal. Za svečnico (2. februar), je bil dan
daljši že za eno uro, po premiku ure na poletni čas na
zadnji konec tedna v marcu pa so večeri postali že res
dolgi.
Tudi pust širokih ust je odkorakal, Valentin nam je prine-
sel ključe od korenin, zraven pa še, čeprav lahko tudi
samo v mislih (in čeprav smo ga »uvozili«), ogrel srca,
nas spomnil in opomnil, kaj nas (tudi) drži pokonci —
LJUBEZEN… In potem je bilo še gregorjevo, ko se ptički
ženijo, pa 8. marec-Dan žena...
Da, prišla je — koledarska in tudi sicer je tu —

POMLAD!

V tokratni številki naših novic se bomo najprej spomnili
slovesa od starega leta, kako smo silvestrovali, okrasili
naš Dom. V tem času smo imeli tudi nekaj slavljencev, ki
so v Domu praznovali visok jubilej — 90-letnico življenja.
In kot je sedaj že stalnica, bomo predstavili prispevke
naših stanovalcev, ki nas pridno zalagajo s svojimi prispe-
vki in k temu vabijo tudi vse vas. Pa ob koncu napoved-
nik oziroma pregled dogodkov…
Želimo vam prijetno martinčkanje na klopcah pred
Domom, v parku, pa seveda tudi v Domu, da je
le v dobri družbi!

Na ogled naša čudovita novoletna okrasitev...

POMLAD
Ko pomlad pride spet,
ves cvetoč bo ta kruti svet.
Takrat se tudi ljubezen prebudi,
v zraku vse v rožah zadehti.

Veter prinaša cvetja opoj,
meglice bežijo v modro nebo.
Takrat naj spomini oživijo
in življenje lažje nam bo.

Ko ptičji spev zaslišimo,
takrat se vsi spomnemo,
da se v življenju veliko pridobi,
a izkušenj se nikoli ne izgubi.

Kdor zemljo rad ima,
jo pridno obdeluje,
njega se zemlja pomiluje.

Doroteja Svetina



V vsakdanjem ritmu, ko nimamo več časa za drugega, ko hitimo in norimo po tem svetu, lovimo ure in
minute, se pehamo za vsakdanji kruh in ubadamo s tisoč in enim problemom, ko nam za vrat dihajo skr-
bi in strahovi, je zdravilo eno: ustaviti se, zadihati, umiriti telo in dušo.
Gospod Ivan Djeneš, nam je posredoval tale razmišljanja o sodobnem času:

Sporočilo!
Pri opazovanju našega časa skozi zgodovino ugotavljam, da zmoremo boljše stavbe,
a slabše živce, širše ceste, a ožje gledišče. Potrošimo več, a imamo manj, kupujemo
več, a uživamo manj. Imamo večje hiše in manjše družine, več ugodnosti, a manj
časa.
Imamo več diplom, a manj razuma, več znanja, a manj razsodnosti. Več strokovnja-
kov, a kljub temu več problemov, več medicine, a manj zdravja.
Pijemo preveč, kadimo preveč, trošimo nesmotrno, smejimo se premalo, vozimo prehitro, preveč se jezi-
mo, prepozno ležemo, vstajamo preveč utrujeni, beremo premalo, gledamo preveč TV in molimo svoje-
mu Gospodu preredko.

Pomnožili smo naše imetje, a zmanjšali svoje vrednote. Govorimo preveč, ljubimo preredko, sovražimo
prepogosto. Naučili smo se hiteti, a ne tudi čakati.
To so časi hitre prehrane, a prepočasne prebave, velikih ljudi in majhnih osebnosti, hitrih zaslužkov in
plitvih odnosov.
To so dnevi hitrih potovanj in moralnosti, ki se lahko zavrže, velikih predstav in pretežkih teles.
To je čas, ko je veliko tega v izložbi, a ničesar v skladišču. Čas, ko nam tehnologija povezuje celine in čas,
ko si lahko izbiramo dobrine.

Preživite nekaj časa z vami dragimi, ker oni ne bodo z vami za večno.
Recite kakšno prijazno besedo tistemu, ki vas gleda s strahospoštovanjem, ker bo ta majhna oseba kmalu
odrasla in odšla.
Spomnite se, da rečete »ljubim te« svojemu partnerju in vašim ljubljenim in pri tem je
najpomembneje, da tako tudi mislite.
Poljub in objem bosta zacelila rano, če bosta prišla globoko iz srca.
Spomnite se, da se držite za roke in cenite trenutke, ker nekega dne ta oseba ne bo več tukaj.
Odvrzite nepomembne številke, to vključuje starost, težo in denar.
Prepustite to času, naredil bo svoje.
Nikoli ne pustite možganom, da so brezposelni—«Brezposeln um je delavnica slabega.« In ime slabega je
bolezen.
Uživajte v enostavnih stvareh.
Pogosto se glasno smejte, dokler ne izgubite diha.
Edina oseba, ki je z nami vse življenje, smo mi sami.
Cenite svoje zdravje. Če ga ne znate čuvati, poiščite pomoč pri tistih, ki to znajo.
Recite ljudem, ki jih imate radi, da jih imate radi v vsakem primeru.

IN VEDNO IMEJTE V MISLIH: življenje se ne meri s številom
vdihov, ki jih naredimo, temveč s trenutki, ki nam vzamejo
dih!

P.S.
Nikoli ne recite nikoli, kajti zarečenega kruha se največ poje!



In potem nas je presunilo, ko je g. Djeneš nekega dne kar odšel…
Kar tako, ne da bi nam stisnil roko, se poslovil, brez pozdrava, nasmeha, besede.

Odšel je, in ga. Jasna Vodeb mu je v slovo napisala:

Prišel si v moje življenje kot tujec in odšel kot dobri prijatelj — nenadoma in brez slove-
sa. To boli veš, čeprav mi je v tolažbo, da je bila zate smrt usmiljena, dobra. Nisi trpel,
odšel si brez bolečin. Veš, zdi se mi, da ti je usoda naklonila tako smrt zaradi tvojega
bogatega življenja, dobrote, neizmerne skrbi za bolno ženo…
Ne bom pozabila, kako si oblikoval svoj poslednji govor svoji življenjski sopotnici. Sporo-
čilo nam vsem je bilo: vsak trenutek življenja je dragocen, bodi v stiku s samim seboj, ne
zapiraj vrat svojim željam po bližini in ljubezni.
Ne bom pozabila najinih pogovorov, razprav, poučevanja, soočanja mnenje… Tako bogat
si bil z znanjem kot z izkušnjami… Delil si to z nami v pogovorih, na skupinah.. Vedno si
našel pravo besedo v diskusijah, jasno in razločno si povedal svoje mnenje. Da, bil si
pokončen in sam svoj. Trden si bil v svojih prepričanjih in jih delil z nami.
Ne bom pozabila tvojega toplega odnosa do stanovalcev doma, sočutja in topline. Znal si
to tankočutno vpeti v vsakdanje življenje.
Ne bom pozabila nate, dragi Ivan—manjkal nam boš v našem vsak-
danu. Radi se te bomo spominjali
in hvaležni smo ti, ker si bil z nami in razsajal sam sebe.

Jasna in stanovalci doma

V našem Domu imamo nove 90-letnike.
In kdo sta slavljenca, sprejeta v »klub 90-letnikov«?

gospod Vladimir FRANETIČ je
okrogli jubilej praznoval v drugi

polovici januarja.
Ob tej priložnosti so mu prišle
voščit predstavnice Rdečega križa
iz Senožeč, ki so gospoda Vladi-
mirja priložnostno obdarile.
Dogodek so obeležile in je bil
nato skupaj s fotografijo tudi
objavljen v Primorskih novicah (v
našem »uredništvu« fotografije
žal nimamo).

gospa Ivana GREGORIČ pa je svoj 90. rojstni dan
ob prelepi in slastni torti takole praznovala v krogu
svojih najbližjih, pa tudi stanovalcev in zaposlenih:

Obema slavljencema
in tudi vsem ostalim,

ki so v tem obdobju praznovali
svoj rojstni dan,

iskreno čestitamo
in želimo

veliko zdravja in dobrega počutja.



V Domu smo v preteklem obdobju imeli paleto dogodkov, s katerimi smo
razbijali zimsko spanje,

skrbeli za dobro razpoloženje naših stanovalcev v dolgih popoldnevih.
S pomočjo spodnjih utrinkov in zavedanja, da je še vedno veliko ljudi, ki jim je mar za

sočloveka in zanj radi kaj storijo (brezplačno), nam bo malce topleje pri srcu.

Počastitev
ob 8. marcu—dnevu

žena
***

nageljček za stanovalke
***

… in za zaposlene

Nastop vokalne skupine Marjetke Popovski

Srečanje skupin za samopomoč v del. terapiji

25. marec—materinski dan
nastop Mance Izmajlove

Našim sta-
novalcem

so se v
aprilu za

nekaj uric
pridružili

Krkini
prostovolj-

ci



Obiski pri zdravniku navadno niso najprijetnejše opravilo, posebej ne zato, ker so povezani z zdravstveni-
mi tegobami, ki nas pestijo, s čakalnimi vrstami, včasih tudi s tečnimi sestrami in (manj) prijaznimi zdrav-
niki. Naša stanovalka gospa Jasna Vodeb je svoj obisk pri domskem zdravniku občutila takole:

NOVI VTISI—NOV ZDRAVNIK—NOVE ŽELJE

Če ljudi jemljemo takšne, kakršni so, postajajo slabši,
če pa jih jemljemo take, kakršne bi morali biti,
delamo iz njih tisto, kar morejo biti!

J. W. GOETHE  (Iz: V. E. Frankl: Zdravnik in duša)

Zdravnik je tisti:
ki ti prisluhne in posluša,
oseba,
ki ji lahko zaupaš
in tega zaupanja ne bo izrabila,
oseba,
ki sočustvuje s teboj,
ki deli s teboj skrbi in probleme,
ki ti ponudi smer rešitve le-teh,
ki ti da napotke za tvoje življenje,
ki te bodri in te vzpodbuja.

To je bilo moje prvo srečanje z zdravnikom.
Želim si takšnega odnosa še naprej!

Gospa Marija Tavčar—Mimica pa je o našem,
kraškem zdravniku—teranu, napisala pesmico,
ki gre takole:

TERAN
Če ljubiš zdravje, piješ teran,
Po dobri jedi tudi vsak dan.
Prihaja pijača zdaj še neznana,
domači liker iz pravega terana.

Liker ni za žejo, saj je bolj živ,
pred jedjo ga piješ za aperitiv.
Pa tudi po obroku »paše«,
če se kdo preveč »nabaše«.

Alkohol po izpitju ne pij,
izogni se še policaju ti.

TERAN KOT ZDRAVILO

Že stari Rimljani so omenjali plemenito vino,

ki izvira z griča pri utrdbi Pucinum blizu

današnjega Proseka. Kraško črnino so cenili

tudi stari Grki, poimenovali so jo pretorijan-

sko vino severnega Jadrana.

Kraški teran je bil v srednjem veku znan tudi

v drugih deželah, zlasti v Nemčiji, o njem pa

je pisal tudi Valvasor.

Teran je posebno vino, ki ga odlikujejo bogate

sestavine. Te vsebujejo antioksidante, ki ima-

jo zdravilno moč. Vplivajo na nemoteno delo-

vanje srca, dajejo prožnost ožilju, pri zmer-

nem pitju je manjša možnost rakastih obo-

lenj. Poleg tega aminokisline zboljšujejo tek

in dobro počutje.

NA ZDRAVJE
(IN PO PAMETI!)



In kaj se je še v tem obdobju zgodilo, ter kaj se bo dogajalo naprej?

V sredo, 22. 4. 2015, je bilo za svojce stanoval-
cev, ki imajo težave z demenco, v delovni tera-
piji organizirano srečanje z dr. Tatjano Cvetko,
predsednico Društva za pomoč pri demenci
Primorske spomin-
čice.

Ga. Cvetko je osvet-
lila plati te bolezni,
ki zaradi sodobnega
načina življenja vse
bolj preži na nas.

Četrtek, 23. 4. 2015
praznovanje rojstnih dni

Petek, 24. 4. 2015
nastop ljudskih godcev iz Ajdovščine

Petek, 1. 5. 2015
prvomajska budnica

Pihalni orkester Divača

Petek, 8. 5. 2015
nastop skupin Kamenčki in

Mularija z borjača

SEJA SVETA ZAVODA DU SEŽANA
2. 3. 2015 je bila seja sveta zavoda.
Člani sveta zavoda so med drugim:
 potrdili letno poročilo,
 potrdili program in sprejeli plan za leto 2015.

SEJA SVETA STANOVALCEV DU SEŽANA
V začetku aprila so se sestali člani sveta stano-
valcev.
 Sprejeli so predlagane spremembe poslovni-

ka o delu sveta stanovalcev,
 Seznanili so se z odstopom člana sveta, g.

Turka, ki je s funkcije odstopil iz osebnih
razlogov. Potrebno bo sklicati zbor stanoval-
cev in izvoliti novega člana v svet stanoval-
cev ter v svet zavoda.

 Člani sveta stanovalcev so predlagali obliko-
vanje skupine stanovalcev za urejanje okoli-
ce, ki bi jo koordiniral nekdo od zaposlenih.

DELO V PROJEKTU E-QALIN
S projektom E-Qalin nadaljujemo v skladu z
zastavljenim delom. Jeseni smo vstopili v drugo
leto prvega ocenjevalnega obdobja. Člani sku-
pin za kakovost ocenjujejo kriterije, podajajo
pripombe, predloge.
Po pregledu dela v prvem letu smo poročilo
predstavili stanovalcem (članom sveta stanoval-
cev), zaposlenim ter razvojni skupini, v kateri je
tudi predstavnica stanovalcev.
Pripravili smo program ukrepov, ki jih vgrajuje-
mo v delo in življenje v Domu.
Pred poletjem bomo, kot vsako leto, izvedli
anketiranje o zadovoljstvu stanovalcev, svojcev,
zaposlenih, in vas zaprosili za sodelovanje.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

PA ŠE—PRENOVA!

Če bo vse teklo po načrtih, bomo v
naslednjem mesecu oziroma še pred
začetkom poletja pričeli z delno pre-
novo Doma.
Izvedena bo prenova tlakov in men-
java pohištva v 2. nadstropju.

Že sedaj se opravičujemo za vse
nevšečnosti, ki spremljajo taka
dela, in prosimo za razumevanje.


