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»Mama je ena sama!«

V vrtcu Hodoš smo tudi letos marec posvetili našim 
družinam. Šteli smo družinske člane in jih poimenovali 
v obeh jezikih, brali pravljice, listali slikanice na temo 
družina ter se veliko pogovarjali. Igralne kotičke smo 
načrtno usmerili tako, da smo omogočili igro vlog 
same družine doma (kuhinjski kotiček, igra z dojenčki 
in skrb za njih, idr.) 
Narisali smo svojo družino. Z otroki smo se 
pogovarjali o njihovih družinah in družinskih članih. 
Poseben pogovor pa smo vodili o njihovih mamah. 
Otroci so povedali, kaj je vse njihova mama, kaj jim 
pomeni, zakaj je tako posebna in zakaj jo imajo tako 
radi.  Zatem so se potrudili s portretom svojih mam. 
Nastale so čudovite umetnine, ki so jih otroci naslikali 
iz srca.
Proti koncu meseca pa nas je čakal še zadnji praznik 
– materinski dan. Za mame smo pripravili darilo ob 
materinskem dnevu. Vazo z odtisom rok svojih otrok 

in cvetlico, ki so jo prav tako naredili otroci sami,  so 
prejele na našem praznovanju, ki smo ga pripravili za 
njih v kulturnem domu na Hodošu. Svoje mamice smo 
nagovorili, naj prisluhnejo in dovolijo svojim otrokom, 
da se jim s spodbudnimi besedami zahvalijo za prejeto 
materinsko ljubezen – ljubezen, ki ji ni para… 
Presenetili smo jih z odigrano dramatizacijo 
»Rokavička« (ruska ljudska pravljica), pesmico »Jaz 
pa grem na zeleno travco«, deklamacijo »Mama je 
ena sama«, pesmico »Édesanyámból csak egy van« 
in koreografskim plesom z rdečimi baloni v obliki 
srčkov »Ányácska néz rám«. Po čustvenem nastopu so 
bile mame vidno ganjene in to je bil naš cilj. Ob koncu 
smo se še družili ob kavi in sladici, ki jo je pripravila 
naša kuharica in izmenjali prijetne občutke. 

Bojan Koltaj

Leto, ki je za nami je za stanovalce in zaposlene leto 
povezovanja in sodelovanja s krajem Hodoš, občino, 
Madžarsko narodno samoupravno skupnostjo, 
evangeličansko in katoliško cerkvijo ter s šolo in 
vrtcem na Hodošu.  Čez vse leto smo se udeležili 
različnih kulturnih prireditev, piknikov, proslav…
Stanovalci se ob nedeljah in praznikih redno in z 
velikim zadovoljstvom udeleževali bogoslužja v 
bližnji cerkvi. Tako sodelovanje z evangeličansko 
cerkvijo in centrom, intenzivno poteka čez vso leto. 
V zimskih mesecih smo izvedli različne delavnice 
znotraj centra, stanovalci takrat aktivno preživljajo 
svoj prosti čas; družabne igre, pogovor, ustvarjalne 

delavnice, ogled filmov, poslušanje glasbe…
Zelo radi se družijo in sodelujejo v procesu delovne 
terapije in v aktivnostih animatorjev v centru. V sklopu 
delovne terapije dobijo stanovalci, preko individualnih 
in skupinskih obravnav, potrebno podporo pri skrbi 
zase in ožjega okolja. 
V februarju smo dočakali pust veselih ust. Zjutraj 
smo se našemili ter se odpravili v avlo, kjer smo imeli 
rajanje vse do kosila. Skupaj smo zaplesali in zapeli. 
Posladkali smo se z lastnimi krofi, katere so pripravili 
naši pridni kuharji.
Občina Hodoš je v sodelovanju z Madžarsko narodno 
samoupravno skupnostjo, kulturnim in športnim 
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društvom, v mesecu aprilu, organizirala pomladno 
čistilno akcijo. Sodelovanja smo se udeležili tudi CS 
Hodoš, saj se stanovalci zelo radi družijo s sosedi iz 
vasi. 
V mesecu maju so se stanovalci odzvali vabilu občine 
Hodoš in se udeležili postavljanja in podiranja mlaja 
za praznik dela. 
Ker stanovalcem ogromno pomeni sodelovanje z 
lokalno skupnostjo in radi poklepetajo s sosedi, smo z 
letošnjim letom z veseljem vzpostavili sodelovanje z 
Mozaikom – društvo za socialno vključenost, v sklopu 
njihovega programa »Za boljši jutri z demenco«. 
V sodelovanju izvajamo aktivnosti namenjene 
aktivnemu staranju in kvalitetnemu preživljanju časa. 
Stanovalci so v sklopu programa v mesecu juniju 
obiskali Eko-socialno kmetijo Korenika, katere 
ustanovitelj je Mozaik. Tam so stanovalci stopili v 
stik z živalmi na kmetiji (konji, cikasto govedo, krško 
poljski prašiči, vietnamski prašiči, račke, zajčki, ovčke 
in koze). O živalih so se veliko naučili, zaposleni 
so jim pokazali kako se zanje poskrbi in povedali, 
kaj je za njih značilno. Nekatere od živali so lahko 
pobožali in se z njimi fotografirali. Preko tega so zopet 
vzpostavili stik z naravo, ki jim je zelo pomemben in 
mnoge od njih spominja na preteklost. 
V juliju so bili stanovalci in zaposleni povabljeni na 
svečano prireditev ob občinskem prazniku občine 
Hodoš, v mesecu avgustu pa na družinski piknik, ki je 
potekal pri mladinskem domu na bivši karavli. 

Septembra, kot vsako leto, je potekalo v centru 
že sedmo srečanje svojcev, prijateljev, sosedov in 
drugih povabljenih. Za organizacijo in izvedbo smo 
zaposleni poskrbeli sami; s sodelavci smo načrtovali 
okrasitev prostorov in namiznih aranžmajev. Skupaj s 
stanovalci smo izdelali vabila, katera smo pravočasno 
odposlali. Prišel je dan, katerega so stanovalci 
nestrpno pričakovali in so se zelo razveselili svojcev, 
prijateljev in sosedov. Srečanje smo zaključili s 
plesom ob prijetni glasbi.
V mesecu oktobru smo na željo stanovalca, ki se 
vsak dan spominja svojega rojstnega kraja, izvedli 
projekt z imenom »Izlet na slovensko obalo«.  Zraven 
se je pridružilo še nekaj stanovalcev, kateri so iz 
tamkajšnjih okoliških krajev, ter dan preživeli malo 
drugače.  Po prijetno preživetem dnevu smo se v 
poznih popoldanskih urah vrnili proti domu, z lepimi 
in prijetnimi spomini. 
V novembru smo se zaposleni in stanovalci lotili 
izdelovanja  novoletnih voščilnic za svoje najdražje in 
adventnih venčkov za okrasitev prostorov. 
Mesec december smo v centru pričeli s predbožično 
čajanko za stanovalce, svojce in bližnje sosede. Na 
ta dogodek se pripravljamo že nekaj tednov vnaprej. 
Vodja enote je pozdravila vse prisotne zatem pa so 
nastopili najmlajši iz vrtca Hodoš. Popoldan se je 
spremenil v večer, gorele so praznične lučke in sveče, 
katere so naznanjale prihod praznikov. Vzdušje v 
okrašenih prostorih je bilo praznično in zelo prijetno.
V tem predbožičnem času smo se z veseljem tudi 
odzvali povabilu občine Hodoš ter se udeležili krasitve 
novoletne jelke v samem središču občine. 
Nekaj veselih utrinkov skozi vse leto v centru starejših 
Hodoš.

Sanela Žido, animatorka
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Darila z družbenim učinkom
Po darila v grajsko trgovinico

Ob vstopu v majhno, a prijetno grajsko trgovinico 
najprej zadiši po sivki, nato te prijazno pozdravijo 
prodajalci. Lično urejena in dobro založena grajska 
trgovinica, ki se nahaja ob vhodu v mogočen grad 
Hrastovec, ima prav poseben namen – v njej se 
prodajajo izdelki, ki jih ob pomoči delovnih terapevtk 
in delovnih inštruktoric ustvarjajo stanovalci zavoda 
Hrastovec. Izbira izdelkov je res pestra: od domačih 
čajev, zeliščnih soli, sušenih zelišč, gospodinjskih 
predpasnikov, naravnih mil, svilenih rutic, sivkinih 
vrečk do različnih izdelkov iz lesa (gajbic za darila, 
podstavkov za vročo posodo, hotelov za žuželke, 
ptičjih krmilnic). Ker pa so pred vrati tudi velikonočni 
prazniki imajo v ponudbi tudi velikonočno vezene 
prtičke, namizne velikonočne aranžmaje, venčke za 
vrata, okrasne pisanke, obeski iz filca in lesa in še bi 
lahko naštevali. Tak nakup piše zgodbo ustvarjanja za 
osebe, ki imajo določene omejitve, stanovalci pa se 
lahko preizkusijo v vlogi prodajalca in s tem krepijo 
različne spretnosti. Veliko jim pomeni, da se njihovi 
izdelki promovirajo in prodajajo, da krasijo naše 
domove in poslovne prostore – s tem pridobijo dodatno 
voljo in motivacijo do vključevanja v delavnice. 
Nakup z namenom v grajski trgovinici je namenjen 
tako posameznikom kot tudi podjetjem, ki želijo 
ravnati družbeno odgovorno in etično, predvsem pa 
z mislijo na drugega. Vljudno vabljeni, da obiščete 
grajsko trgovinico vsako 1. in 3. sredo v mesecu med 
12.30 in 13.30 uro oziroma po dogovoru na telefonski 
številki 02 729 35 78. Katalog izdelkov lahko najdete 
tudi na www.hrastovec.org. 
Grajska trgovinica je bila na novo urejena in 
obnovljena v lanskem letu v sklopu praznovanja 70. 
letnice delovanja SVZ Hrastovec, ko jo je obiskal tudi 

predsednik države Borut Pahor. O namenu oživitve 
grajske trgovince je direktorica SVZ Hrastovec mag. 
Andreja Raduha povedala: “Vztrajno sledimo načelu, 
da so izdelki, ki jih pod mentorstvom izdelujejo 
naši stanovalci, kakovostni in imajo svojo zgodbo, 
katere del lahko postanejo tudi naši kupci oziroma 
partnerji. Povabljeni so v naše delavnice, kjer lahko 
spoznajo del dogajanja v zavodu, vedno znova pa se 
porajajo tudi številne druge možnosti za sodelovanje 
in povezovanje, ki prinašajo zadovoljstvo in koristijo 
vsem. Prijazno vabljeni na dobronamerni nakup”.

SVZ Hrastovec

P O L I C I J A   S V E T U J E

Policisti Policijske postaje Gornji Petrovci vsako leto 
v poznih zimskih in pomladnih mesecih beležimo 
tatvine drv iz gozdov. Posledica tatvin so napačna 
mišljenja občanov, da« meni pa že ne bo nihče ukradel 
drv, kdo bo hodil v mojem gozdu ». Zato pogosto 
pripravimo drva,  jih razžagamo in kot takšna pustimo 
v gozdu. Da bi preprečili tovrstna  kazniva dejanja, 
opozarjamo in svetujemo občanom:
- Drva pripravljena za kurjavo ne puščajte v gozdovih
- Pripravite tolikšno količino drv, da jo lahko še isti 

dan odpeljete domov
-  Če že ni mogoče opraviti vsega dela, čimprej oz. 

naslednji dan dokončati delo in drva odpeljati iz 
gozda  

- Pripravljena drva za odvoz ne puščati ob prometnih 
cestah ali na dostopnih, vidnih mestih

S preventivnim ravnanjem lahko že sami precej 

zmanjšate priložnost za izvršitev kaznivih dejanj 
in se izognete neljubim dogodkom. Če kljub vsemu 
postanete oškodovanec kaznivega dejanja, o tem takoj 
obvestite policijo. 

VARNOST PEŠCEV
Pešci so ena izmed najbolj ogroženih skupin 
udeležencev v prometu, saj spadajo med šibkejše 
udeležence. Za varnost pešcev lahko storimo 
naslednje:
• pešci, poskrbite, da boste v prometu vidni; 
• pešci, upoštevajte prometne predpise; 
• pešci, hodite po pločnikih (če obstajajo).
Za varnost pešcev pa je zelo pomemben dejavnik tudi 
ravnanje voznikov motornih vozil. Vozniki motornih 
vozil, bodo za varnost pešcev naredili največ, če bodo 
upoštevali, da so na cestah tudi pešci!

POLICISTI PP GORNJI PETROVCI


