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na cestu úvodom......
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Milí priatelia,
sme radi, že Vám môžeme predstaviť prvé číslo časopisu vydaného
DSS pre dospelých Turie, ktoré Vás v krátkosti oboznámi so životom
v našom domove...

Mravenisko
V Turí pod lesom je jeden veľký dom a v tom dome žijú svorne
mravčekovia – žienky skromné.
Nedejú sa tu veľké veci,
len také malé ako vieme všetci.
Každá svoju skromnú silu
prikladá k spoločnému dielu.
Jedna rada zametá,
iná rada kreslí,
tretia zberá bylinky,
štvrtá vynáša smeti,
piata navlieka korálky,
šiesta krásne vyšíva,
pri speve a v radosti dobre sa im prebýva.
Takto ako mravčekovia pekné veci spolu tvoria.
V lete sa na nich slniečko smeje
v zime sa okolo domu kopia záveje.
Či je však jasno a či je pod mrakom usilovná práca oživuje ten
dom.
Také milé žlté MRAVENISKO.

to sme my I. ...
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Vtedy a dnes...
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nás viedli životom ...
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25. výročie...
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Vážení a milí priatelia,
V tomto roku si pripomíname 25. výročie domova v priestoroch objektu
v Turí. História domova však siaha omnoho ďalej a to až do roku 1957, kedy boli prvé
obyvateľky umiestnené do tzv. Paľovej búdy na Bôriku v Žiline. V roku 1980 sa
presťahovali do zrekonštruovaných priestorov
bývalého domova dôchodcov
v prekrásnom horskom prostredí pod Martinskými Hoľami, v Turianskej doline.
Od tohto roku sa začala písať história zariadenia v tejto úžasnej prírodnej scenérii.. Nie
sú to len krásne priestory objektov okolo nás, sú to hlavne osudy obyvateliek, ktoré tu žili
a žijú.
Za dlhých 25 rokov prešiel domov veľkými zmenami, ale jedno zostávalo a vždy zostáva
rovnaké. Najdôležitejší sú obyvatelia. Čoraz väčší dôraz sa kladie na humanizáciu
prostredia, zlepšenie životných podmienok klientov, rozšírenie pracovných aktivít,
kultúrnej a spoločenskej činnosti. Obyvateľky sa zapájajú do pracovných aktivít, venujú sa
kultúrnej, spoločenskej, rekreačnej a dramatickej činnosti.
Žije tu 86 žien, ku ktorým osud nebol taký štedrý, ako ku ostatným zdravým
spoluobčanom. Niektorým zobral schopnosť pohybu, niektorým schopnosť reči, niekomu
zobral nádej, niekomu pamäť, niekomu celú rodinu, ale nezobral im lásku. Lásku im
dávajú všetci, ktorí sa o nich starajú. Vytvárajú im domov. Veď “domov sú ruky, na
ktorých smieš plakať” a oni môžu plakať, smiať sa, majú sa komu vyžalovať i podeliť sa
o svoje malé radosti.
“Hoci sme iní, odpusť nám naše viny” a my im nemáme čo odpúšťať, pretože majú jeden
veľký dar, dar rozdávať lásku, úprimnosť v prejave, silu prežiť všetky strasti, prekonať
samých seba a dávať všetkým okolo svoju vďačnosť. Ďakujem im za ten pocit potrebnosti,
užitočnosti, sily, lásky, radosti z každej maličkosti, úprimné úsmevy a pohladenia.
Pocit domova v tomto zariadení vytvárajú všetci, klienti i zamestnanci i rehoľné sestry,
ktoré sú už v dôchodkovom veku a páter, ktorý rozdáva dobré a múdre rady a vždy dokáže
vypočuť. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vytvoreniu
a chodu tohto domova, najmä však vedeniu tohto zariadenia, p. riaditeľovi Kozlíkovi, p.
riaditeľke Mgr. Deptovej a p. Halasovej, ktoré za 25 rokov vybudovalo domov aký máme
možnosť navštíviť.
“Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné”. Tak otvorme svoje srdcia
a uvidíme krásnych ľudí, krásne ženy, klientky a krajšiu budúcnosť pre nás všetkých.
S vďakou
Ing. Elena Bohdalová, riaditeľka DSS

to sme my II....

6

naše výrobky...
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Kultúrne aktivity...
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Jašidielňa

Vernisáž výstavy v Turí

Žilinský Oskar

Vystúpenie
v diagnostickom centre

... pomoc pri prácach...
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...zametá kto môže...

... odmetá sa snehová nádielka...

naše malé radosti...
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Opekanie...

jašidielňa
maškarný ples

stavanie mája

stavanie “snehuliaka“
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športové aktivity...
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ranná rozcvička

ŠO Trenčín 1996
Dobré výkony vyžadujú tréning...
ŠH Bratislava 2002

ŠH Raj.Teplice 1998
ŠH Smrečany 2004

ŠH Smrečany 2005

z nášho pera...
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VýLET DO BOJNÍC
Vedenie DSS nám pripravilo výlet, na ktorý sme sa veľmi
tešili. Cestou sme v autobuse obdivovali krásnu prírodu.
Dopoludnia sme navštívili Bojnický zámok, ktorého
majiteľom bol gróf Ján Pálffy, ktorý je tam pochovaný
v hrobke.
V čase našej
návštevy práve
prebiehali
na zámku Dni
strašidiel.
Zo strašidiel sme nemali
strach, lebo sme vedeli,
že je to súčasť programu. Po dobrom obede sme si pokúpili
nejaké suveníry.
Naše kroky ďalej smerovali do ZOO. Obhliadka ZOO nám
trvala asi dve hodiny. Videli sme veľa zvierat. Rysy, medvede,
plameniaky, slony, opice a pod. Areál bol tiež pekne
upravený.
Cestou zo ZOO sme si kúpili zmrzlinu, ktorá nám tiež veľmi
chutila. Cestou domov sme si aj zaspievali a mali sme zo
zájazdu radosť.
Tešíme sa na ďalšie zájazdy, na ktorých budeme môcť
obdivovať ďalšie nové miesta a krásy Slovenska. Na naše
hrady a zámky môžeme byť právom hrdí, pretože sú našim
kultúrnym a historickým dedičstvom.
Janka Halúsková, klientka DSS

spoznávame...
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spoznávame II. ...

14

Viedeň
ň
Viede
Viedeň

Chorvá
átsko
Chorv
Chorvátsko

Splavovanie
Splavovanie Dunajca
Dunajca

Jaskyň
ňa Domica
Jasky
Jaskyňa
Domica

no toto?

Aj to patrilo k našej histórii - je skutočný...
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