Dom upokojencev Sežana
D O M S K E N OV I C E
D E C E M B E R 2017
»KAM LE ČAS BEŽI? KAM SE MU MUDI?« ..Tako gre prelepa pesem skupine Spomin.
In res, kako je mogoče, da smo že v zadnjem mesecu tega leta? Pravzaprav že v zadnjem
tednu iztekajočega se leta 2017?!
Pa dogodki, ki so se v našem Domu zvrstili v letošnjem letu? Lepo po vrsti, ker jih je bilo
veliko.
Seveda so naši stanovalci vsak mesec praznovali rojstne dneve, na katerih nikoli ne manjka
torta, pa tudi ne dobra volja, za katero poleg delovne terapevtke Tanje in njenih pomočnic
in pomočnikov Bojane, Ružice, Marije, Nike, pa Katje in Dušana, poskrbijo tudi otroci iz
vrtca, ki pridejo našim stanovalcem voščit, zapet kakšno pesmico ter popestrit popoldan.
SLAVLJENCI V PRVI POLOVICI
LETA, PO MESECIH

KONEC FEBRUARJA SMO VESELO PUSTOVALI,
ŠOLARJI PA SO NAM
PRIPRAVILI KONCERT FILMSKE GLASBE

V marcu so nas najprej obiskale predstavnice Rdečega križa iz Sežane s prostovoljci, zvrstili
pa so se tudi glasbeno-pevski nastopi, in sicer Pevske skupine Vande Križaj,
Ansambla Kimel ter Mešanega pevskega zbora Sežana.

IN SEVEDA S(M)O — STANOVALKE in ZAPOSLENE —
za 8. marec tudi letos DOBILE NAGELJČKE:-)

V APRILU SO SE STANOVALCEM NA VELIKONOČNIH DELAVNICAH PRIDRUŽILI OTROCI IZ OSNOVNE ŠOLE

MAJ SMO KOT VSAKO LETO PRIČELI S PRVOMAJSKO BUDNICO DIVAŠKEGA PIHALNEGA
ORKESTRA, SLEDIL JE NASTOP MARJETKE POPOVSKI S SKUPINO CVET V LASEH TER DUA
AJDA IN BOJAN

V maju so naši pevci gostovali v Domu starejših občanov v Ilirski Bistrici, udeležili so se
odprtja mednarodne likovne razstave »Igraj se z mano« v osnovni šoli Sežana
Na obisk so prišli tudi
Kamenčki in Mularija z
borjača

V juniju smo se skupaj s svojci, prijatelji lepo imeli na letnem
pikniku. Naše stanovalke so se na čelu z direktorico udeležile
tudi srečanja skupin starih za samopomoč v Kazljah.
V juliju so študentje in Mladinski center Podlaga v okviru
Festivala Mladifest 2017 pri nas
organizirali tombolo.

V oktobru sta naši
stanovalki, gospa Ivana in gospa Viktorija,
sodelovali v simbolični akciji
ovijanja dreves v okviru projekta Združenja Europa Donna. Cilj akcije je bil osveščati javnost in s tem zmanjšati umrljivost
zaradi raka na dojki.
Drevesu v parku Sežana, ovitemu v odejico gospe Viktorije, je bilo zagotovo toplo.
Kostanjev piknik je zelo uspel;
ob sladkem moštu, panceti, krompirju in kostanjih ter
glasbi harmonikaša Mateja nam je popoldan prehitro
minil.
V decembru so pridne roke ustvarjale
adventne venčke,
obiskali so nas vrtičkarji iz vrtca, skupaj z otroci iz
sežanske osnovne
šole so nastajale
novoletne
čestitke...

Pa še nekaj slikc s praznovanj rojstnodnevnikov iz druge polovice leta:
ISKRENE ČESTITKE VSEM SLAVLJENCEM!

V tokratni številki Domskih novic vam v rubriki
Predstavitev stanovalcev predstavljamo
gospo Francko GRDINA.
Gospa Francka je v avgustu letošnjega leta praznovala 90
let, kar se mi je zdelo - ob njeni pripravljenosti za to –
dobra podlaga za tale intervju.
V Bregu pri Borovnici se je leta 1927. leta rodila kot tretji
otrok izmed štirih. Družina se je preživljala s kmetijo,
dokler ni nastopila vojna.
1942. leta je bila družina razseljena. 2. avgusta so Italijani otroke – malo pred Franckinim 15. rojstnim dnem - gnali v koncentracijsko taborišče v Monigo Treviso v Italiji, nato še v taborišče
Visco v Palmanovi, starša so odpeljali že 2 meseca pred tem. Vas je bila požgana, Italijani so
odpeljali 12 glav živine.
Mama se iz Italije ni vrnila, umrla je v bolnišnici v Palmanovi, prav tako se iz vojske ni vrnil najstarejši brat, ki je leta 1944 padel v partizanih na Štajerskem.
Na požgano domačijo so se vrnili teden dni pred razpadom Italije. Popravili so hišo, spet so se
lotili dela na kmetiji. Sejali so žito, kruh pekli doma, sama je prevzela kuharske dolžnosti za vso
družino.
Pri 21. letih je odšla od doma, k teti v Dol pri Borovnici.
Po spletu okoliščin in priporočilu znanca je dobila delo v Lupoglavu v Istri, kjer je 6 let delala v
železničarski restavraciji.
Marca 1954 je prišla v Sežano in pričela delati pri Kraškem zidarju. Opravljala je dela v kuhinji,
pralnici, čistila. Upokojila se je 1.9.1982. leta.
Med službovanjem v Sežani si je ustvarila družino, kot samohranilka je z dvema sinovoma stanovala na Vojkovi ulici.
Sedaj jo poleg sinov razveseljujejo in obiskujejo tudi 2 vnuka in 2 vnukinji ter 5 pravnučkov.
Konec avgusta je minilo že 6 let, odkar je po zlomu kolka in hospitalizaciji prišla v naš Dom.
V Domu je zadovoljna, skrbi, da redno hodi, še vedno pa bi ji bilo
ljubše, če bi lahko bila doma.

Gospa Francka, želimo vam obilo zdravja in optimizma
še naprej:-)

PRENOVA SE KONČUJE... in NADALJUJE...
Še v letošnjem letu bo končana prenova v 4. nadstropju.
Stanovalcem želimo prijetno bivanje v novih prostorih, njihovim svojcem lepe urice pri druženju in obiskovanju svojih dragih, našim zaposlenim pa vesele obraze in
dobro počutje pri delu v prijetnih, svetlih prostorih.
In upajmo, da so naši mojstri bolje opravili svoje delo, kot bi
ga - po njunem slovesu - opravila PAT in MAT.
V letu 2018 se bomo lotili naslednjega gradbenega zalogaja.
DELO V SISTEMU E-QALIN
Delo v sistemu E-Qalin ostaja naša zaveza tudi v letu 2018.
Takoj po novoletnih praznikih bomo stanovalci in zaposleni izpolnjevali
anketne vprašalnike o zadovoljstvu, svojcem smo jih že poslali.
K anketiranju bomo pristopili na enak način kot v lanskem letu: anketiranci bodo izpolnjene anketne vprašalnike oddali v skrinjico.
ŠE NEKAJ SVEŽIH, DECEMBRSKIH DOGODKOV...

NA DELAVNICAH SMO GOSTILI TABORNIKE
19.12.2017 so pri nas imeli koncert pevci
Mešanega pevskega zbora Divača
20.12.2017 smo veselo silvestrovali
21.12.2017 — praznovanje decembrskih
rojstnodnevnikov
22.12.2017 — nastop Mladinskega pevskega zbora,
ob 10. uri
15.12.2017 NAS JE OBISKAL MEŠANI PEVSKI
ZBOR REPENTABOR
24.12.2017 božična maša,
ob 15.30

SAMO ŠE NEKAJ SLIKIC NAŠE BOŽIČNE DOMSKE PRAVLJICE...

...POZDRAV ZIMI...
21.12. je dan ZIMSKEGA SOLSTICIJA— na ta dan je NAJKRAJŠI DAN in NAJDALJŠA NOČ

Ta prelomen dan je za naše prednike veljal kot edino pravo in naravno novo leto.
Solsticij je trenutek, ko se je potrebno ustaviti, pogledati nazaj na preteklo obdobje ter
hkrati pogledati naprej v nov čas, ko se vračata moč in svetloba.
....PA ČESTITKA!

