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Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch
kráľov až do polnoci pred škaredou –
Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40
dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia
kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je
to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.
Fašiangy
boli
sprevádzané
zábavou
a fašiangovým sprievodom masiek. Pravú
fašiangovú zábavu k nám do zariadenia
sociálnych služieb DD a DSS HRON priniesli
seniori z Denného centra Prameň v Brezne.

Členky občianskeho združenia Liga aktívnych občanov p. Mgr. Hančáková a pani
Štugnerová navštívili naše zariadenie. S prijímateľmi sociálnej služby živo diskutovali
o potrebnosti tréningu pamäti v každom veku.

Ľudové misie, ktoré sa uskutočnili vo farnosti Nemecká boli pre všetkých. Miesto v nich
malo aj stretnutie s chorými. Duchovne poslúžili našim obyvateľom Božím Slovom
a sviatosťami .

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii
v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku určili 8. marec na počesť
veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku
1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym
mzdám a zlým pracovným podmienkam. V našom zariadení sociálnych služieb HRON
sme nezabudli na tento sviatok. Už len z toho dôvodu, že naši klienti /či ženy alebo
muži/ si ho pamätajú, resp. spomínajú naň ako na sviatok, ktorý je prejavom úcty k
ženám. Svojim kultúrnym programom nám ho spríjemnili žiaci ZUŠ Valaská.

Za pamäť možno označiť schopnosť spomenúť si na pieseň, je to predstava udalosti
z minulosti, ale aj zručnosť potrebná na jazdu na bicykli, vedomosť, že kľúče alebo mobil
ležia na stole. Všetky tieto javy majú spoločné učenie sa a preto 14. marca 2013
zamestnanci
zariadenia
sociálnych
služieb DD a DSS HRON uskutočnili pre
žiakov
Základnej školy Nemecká
prezentáciu
,,Ako
funguje
mozog
alebo načo je nám pamäť....“ Hlavnou
témou bol mozog, jeho výkonnosť,
fungovanie, ale aj prevencia jeho
ochorení. Žiaci sa aktívne zapájali do
diskusie, preskúšali si viacero druhov
pamäti a na záver spoločne vytvorili
pomocou klbka vlny „mozgové neuróny“.

Január:

p. Danišová Emília, p. Šagát Ľubomír, p. Murgašová Júlia, p. Kňazovická
Helena, p. Pohančaníková Anna, p.Longauerová Anna

Február:

p. Pribylina Pavel, p. Kováčová Blanka

Marec:

p. Čief Bohumil, p. Straponček Ján, p. Pauliaková Anna, p. Belková
Margita
Želáme všetko najlepšie !

p. Lopušník Štefan z Banskej Bystrice
p. Surová Oľga z Banskej Bystrice
p. Tehlárová Mária z Valaskej
p. Dvorská Mária z Banskej Bystrice
p. Porubancová Gizela

p. Ing. Ondrej Toman
p. Michalisková Anna
p. Lacková Mária
p. Šagát Ľubomír
p. Surová Oľga
p. Kurek Karol

