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Spoštovane bralke in bralci!
Leto je naokoli in spet smo v času, ko si želimo prebrati in si ogledati fotografije v Naših
mislicah. Najraje bi jih letos preimenovala v Korona mislice.
Skoraj celo leto smo se z uporabniki pogovarjali, kako upoštevati navodila, da preprečimo
okužbo s koronavirusom. Učili smo jih pravilno umivati in razkuževati roke, nositi masko in
upoštevati razdaljo med seboj.
Naše življenje je postalo drugačno. Objemi, stiski rok, s katerimi smo jih opogumljali, tolažili,
so se umaknili iz naših običajnih dni. Bili so prilagodljivi, poslušni, celo maske so sprejeli
uporabljati skupaj z zaposlenimi. Vsak se je trudil prispevati k preprečitvi okužbe.
Verjamem, da je vse najbolj presenetilo zaprtje vseh enot VDC-ja.
Prav v tem času božično-novoletnih praznikov si v zavodu prizadevamo, da bi se življenje
vseh uporabnikov čim prej vrnilo v običajni ritem. Pogrešanje svoje sobe tistih uporabnikov,
ki so premeščeni zaradi obolenja, nam potrjuje, da znamo nuditi vključenim uporabnikom
topel dom.
Letošnje leto je za naš VDC jubilejno leto. 20 let skupne regijske povezanosti smo želeli
proslaviti s številnimi dogodki in osrednjo prireditvijo. Obletnice so za vse pomembne – so
prelomnice in trenutki za pregled uspehov, kar nam zaradi epidemije ni bilo omogočeno.
Poslanstvo našega glasila je, da se seznanimo z življenjem in delom v centru.
Trudimo se, da je vsak trenutek zaznamovan z lepimi, srečnimi občutki in iskanjem najboljših
rešitev.
Smo velika družina, kjer prevladujejo povezanost, spoštovanje, razumevanje, medsebojna
pomoč.
Skupaj iščemo najboljše poti in rešitve za nadaljnjo prihodnost. Znamo se veseliti uspehov in
lepih doživetij, želimo biti do vseh prijazni ter povezani z okoljem, kjer delujejo naše enote.
Vedno nam to ni bilo omogočeno. Čas epidemije nas je prikrajšal za veliko lepih dogodkov.
Verjemite, da bomo lahko vse nadoknadili, če ostanemo zdravi.
Upam, da se bodo razmere izboljšale, da bomo lahko v naslednjem letu spet uživali v
dogodkih, kot so izleti, pikniki, letovanja.
Ponosna sem na naš center in na vsakega izmed vas dragi uporabniki, svojci in zaposleni.
Zahvaljujem se vsakemu posebej za razumevanje, podporo in medsebojno sodelovanje.
Dragi bralci Naših mislic, vzemite si čas in izvedeli boste, kako smo preživeli to leto.
Angela Benko Lang, direktorica
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ŽELVICA FRIDA
Klavdija Zver, enota Murska Sobota

Rada imam živali.
Domači so mi kupili želvo.
Želvi sem dala ime Frida.
Želvo Frido imam rada
in lepo skrbim za njo.
Frido imam v svoji sobi.
Zjutraj in popoldan ji dam hrano.
Proti večeru ji prižgem lučko.
Ko grem spat, ji lučko ugasnem.
Nato skupaj zaspiva.
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MOJ LJUBLJENČEK MIŠO
Katja Laci, enota Lendava

Zelo dolgo sem si želela kužka.
Zaradi koronavirusa ne morem prihajati v delavnice.
Čas preživljam doma.
Družino sem prepričala, da so mi kupili kužka.
Kužek Mišo je postal del naše družine.
Zelo smo se navezali nanj.
Spi v moji sobi.
Ob meni je tudi, ko sem slabe volje.
Mišo je igriv in včasih tudi nagajiv.
Vsi se mu do solz nasmejimo.
Ob lepem vremenu greva na sprehod.
Rada obiščeva babico,
ki je prav tako osamljena.
S kužkom je veliko dela.
Pri tem mi pomaga mamica.
Mišo je zame včasih prehiter.
V avgustu smo bili na dopustu po Sloveniji.
Z nami je bil tudi Mišo.
Želim si, da bi to lahko ponovili.
Upam, da bomo kmalu živeli tako kot pred koronavirusom.
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MUCA
Marjan Györek, BE Ljutomer

Na dvorišču sem zaslišal glas muce.
Šel sem pogledat, od kod se sliši.
Muco sem našel v zaboju za smeti.
Odnesel sem jo v našo bivalno enoto.
Bila je majhna in lepa.
Imela je črn nos.
Dali smo ji mleko.
Ugajalo ji je, ko smo jo božali.
Želeli smo jo obdržati,
ampak imamo že dve muci, Mikija in Piko.
Miki in Pika male muce nista sprejela.
Muci smo začeli iskati nov dom
in ga kmalu našli.
Ko so muco odpeljali,
nam je bilo za njo žal.
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1. ČEBELNJAK
Darko Klobasa, enota Gornja Radgona

V času koronavirusa je moj brat začel čebelariti.
Ker sem bil doma, sem mu pri delu pomagal.
Izdelovala sva lesene okvirje.
Na njih sva pripela žico.
Odlično mi je šlo.
Postavila sva naš prvi čebelnjak.
Rad opazujem čebele, ki so zelo pridne.
Narisal sem naš čebelnjak.
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LET0 2020
Laura Škalič, enota Murska Sobota

V mesecu marcu sem ostala doma zaradi koronavirusa.
Imela sem veliko dela.
Pospravljala sem in kuhala.
Doma sem ostala do junija.
Razveselila sem se,
ko sem lahko šla v VDC.
Veliko ukrepov smo morali upoštevati.
Nosili smo maske, si razkuževali roke
in upoštevali medsebojno razdaljo.
Tudi druženje med skupinami ni bilo dovoljeno.
Upala sem, da se virus ne bo razširil.
Bila sem žalostna, ko se je vse ponovilo.
V mesecu oktobru je bila spet razglašena epidemija.
Tudi sama sem zbolela.
Imam upanje, da bomo lahko živeli življenje,
kot smo ga bili vajeni.
Komaj čakam, da se srečam s svojimi sodelavci.
Če bomo upoštevali ukrepe, bomo premagali koronavirus.
Stopimo skupaj in si pomagajmo!
Zdravje je na prvem mestu.
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ZADAL SEM SI CILJ
Olivier Daniel Pal, enota Murska Sobota

Začel sem razmišljati o vozniškem izpitu.
Vedno bolj sem si želel, da bi naredil izpit za avto.
Moj dedek me podpira pri tem.
Tudi v VDC so me spodbujali in pohvalili.
Najprej sem naredil zdravniški pregled.
Šele takrat sem se lahko šel prijavit na predavanje.
7 dni sem hodil na predavanje iz cestno prometnih predpisov.
Predavanja sem imel popoldne.
Peš sem hodil do avtobusnih garaž,
kjer sem imel predavanja.
Trudil sem se.
Izpit iz prve pomoči še nisem uspel opraviti.
Vse se je ustavilo zaradi drugega vala koronavirusa.

Doroteja Kosednar: Avto
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BILA SEM PO TELEVIZIJI
Vida Banfi, enota Murska Sobota

Sodelovala sem v oddaji Tednik.
Mama mi je povedala,
da pridejo k nam domov posnet prispevek.
Prišla je cela ekipa.
Tudi direktorica je prišla.
Spraševali so me, kaj delam doma,
ko ne hodim v VDC.
Vprašali so me, če pogrešam prijatelje.
Nisem se kaj dosti spomnila.
Bilo je dosti ljudi, imeli so kamero.
Govoriti sem morala v mikrofon.
Povedala sem, da zalivam rože, likam, pometam in čistim.
Povedala sem, da pomagam babici in hodim na sprehode.
Novinar me je pohvalil.
Čakala sem, kdaj bo oddaja na sporedu.
Presrečna in nasmejana sem bila,
ko sem videla sebe in mamo po televiziji.
Tekla sem po mamo, naj pride pogledat.
V prispevku so pokazali tudi,
kako živijo prijatelji v bivalni enoti Gornja Radgona.
Ko smo se vrnili v VDC,
so mi sodelavci povedali, da je bila oddaja zelo lepa.

10

Naše mislice 2020
KNJIGE IN BRANJE
Mojca Barber, enota Murska Sobota

Vesela sem, da imamo knjige, zapisane v lahkem branju.
V skupini veliko berem sodelavcem.
Rada berem na glas.
Tudi letos sem se prijavila h Karolinini bralni znački.
Vodja nam je prinesla knjige iz knjižnice.
Zaradi koronavirusa in ukrepov nismo hodili v knjižnico.
Knjižničarka je prišla k nam.
Razveselila sem se nove knjige Prepovedana ljubezen.
Ob branju se sprostim.
Pozabim na vse okoli sebe.
Predstavljam si osebe, o katerih pripoveduje zgodba.
Doma berem časopis.
Če ni novega časopisa, še enkrat preberem starega.
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VEDNO SI NAJDEM DELO
Dejan Kelenc, enota Lendava

Rad prihajam v enoto Lendava.
V tem letu smo nekaj časa delali, ostalo smo bili doma.
Tudi zdaj so delavnice zaradi koronavirusa zaprte.
Doma mi ni nikoli dolgčas.
Vsak dan si najdem kakšno delo.
Zelo rad vozim drva v klet in ločujem odpadke.
Tudi svojim sorodnikom pomagam pri zlaganju drv.
Po telefonu pokličem svojo punco Ano ali ona pokliče mene.
Zelo pogrešam vse zaposlene in delo v Eko-parku.
Ob koncu leta smo vedno imeli zaključek in dobili darila.
Letos je to odpadlo.
Za leto 2021 si želim, da bi bilo zopet vse po starem.
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DOLGO PRIČAKOVANI OBISK
Radojka Dervarič, BE Lendava

Dolgo sem čakala na obisk svoje hčerke Tjaše.
Ob obisku sva upoštevali ukrepe zaradi koronavirusa.
Nisva se mogli objeti, čeprav sem si to zelo želela.
Pogovarjali sva se.
Bilo mi je prijetno.
Ko sva se poslovili, sem bila zelo žalostna.
Tudi Tjaši je bilo hudo.
Obljubila mi je, da se bova slišali po telefonu.
Pomahala sem ji v slovo.

ROČNO DELO
Monika Toplak, BE Lendava

V času koronavirusa sem kvačkala.
Naredila sem 5 prtičkov.
Prtički so različnih velikosti in oblik.
Tudi za našo bivalno enoto sem naredila prtičke.
Zaposleni so me pohvalili.
Kvačkanje me sprosti.
Čas mi hitreje mine in se dobro počutim.
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PIKNIK
Magdalena Elizabeta Feher, BE Lendava

V bivalni enoti smo imeli piknik ob koncu epidemije koronavirusa.
Z veseljem sem pomagala pri pripravi piknika.
Pekla sem pecivo in pripravljala solate.
Skuhali smo kavo in naredili napitke.
Povabili smo tudi zaposlene iz dnevnega varstva.
Prinesli so nam kornete.
Vprašala sem, kdaj se bomo lahko vrnili v VDC.
Rekli so, da kmalu.
Imeli smo se lepo.
Veliko smo se pogovarjali in smejali.
Čas je hitro minil.
Poslovili smo se.

14

Naše mislice 2020
ŽIVLJENJE V BE V ČASU EPIDEMIJE
Irena Lajter, BE Lendava

V bivalni enoti sem se dobro počutila tudi, ko je bila epidemija.
Pomagala sem kuhati in peči.
Opravljala sem dežurstvo v kuhinji in prala posodo.
Redno sem čistila svojo sobo.
Rekreirala sem se na sobnem kolesu.
Vsak večer smo igrali Človek ne jezi se.
Bilo nam je zabavno.
Malo sem pogrešala dnevno varstvo.
Skrbela sem tudi za mačka Mikija in Hepija.
Hranila in božala sem ju.
Zelo sem bila žalostna, ko si je Miki poškodoval nogo.
Oskrbeli so ga na veterinarski postaji.
Po poškodbi je pobegnil.
Mislili smo, da ga več ne bo.
Bili smo veseli, ko se je vrnil.
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MOJE USTVARJANJE
Adrijana Muratova, enota Ljutomer

Čas korone si krajšam s popoldanskim ustvarjanjem.
Doma izdelujem veliko različnih izdelkov.
Rišem in barvam risbe.
Bleščice nanašam na kroglice iz stiropora.
Barvanje me veseli in ob tem uživam.

TABOR NA KMETIJI POD URŠLJO GORO
Alenka Makoter, enota Ljutomer

Bila sem na taboru na kmetiji Ošven.
Vstajali smo ob pol sedmih.
Najprej smo telovadili.
Po telovadbi smo si privoščili okusen zajtrk.
Imeli smo razne delavnice.
Šli smo tudi na izlet z avtobusom.
Najbolj všeč mi je bilo,
ko je gospodinja pekla kruh v krušni peči.
Na kmetiji so nam ponudili njihove dobrote.
Na taboru mi je bilo zelo všeč.
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ZELEMENJAVA
Toni Kerman in Gabi Pevc, BE Ljutomer

Zelemenjava je izmenjava sadik zelenjave.
Na dogodek smo se dobro pripravili.
Pripravili smo plakat z napisom ZELEMENJAVA.
Obesili smo ga na ograjo terase.
Zunaj smo pripravili mize in počakali obiskovalce.
Obiskali so nas zaposleni iz vseh enot VDC Murska Sobota
in naša direktorica Angela.
Prinesli so sadike, ki so si jih med sabo izmenjali.
Sadike zelenjave in začimb so podarili tudi nam.
Posadili smo jih na našem vrtu.
Dan je bil nekaj posebnega.
Ob tej priložnosti smo se zopet družili, povezali in nasmejali.
Veselimo se podobnih srečanj pri nas na Podgradju.
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MOJ ZAJČEK JUKI
Klara Panič, enota Ljutomer

Moj hišni ljubljenček je zajček Juki.
Rada ga imam.
Všeč mu je, če ga božam.
Je zelo hiter.
Rad je.
Z atijem ga hraniva.
Vsak dan sem z njim.

SKRB ZA BUČO VELIKANKO
Milan Kramar, BE Gornja Radgona

Na vrtu bivalne enote smo posadili bučo velikanko.
Pomagal sem jo posaditi.
Med letom sem skrbel za njo in jo zalival.
Na vrtu so se pojavili polži.
Pojedli so bučo.
Bil sem žalosten.
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OBISK LIONS KLUBA GORNJA RADGONA
Maja Beden, BE Gornja Radgona

Članici Lions kluba Angela in Nada sta nam pripeljali veliko dobrot.
Dogodek smo pripravili na dvorišču enote.
Suzana nam je zaigrala na kitaro.
Skupaj smo zapeli in se sprostili.
Med dobrotami je bila tudi velika lubenica.
Bila je zelo težka.
Komaj sem jo prinesla po stopnicah do bivalne.
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PRIHOD V VDC
Robert Potočnik, BE Gornja Radgona

V VDC Murska Sobota sem poslal prošnjo za sprejem.
V BE Gornja Radgona sem bil sprejet 3. avgusta.
Dobil sem svojo sobo.
Spoznal sem nove prijatelje.
Všeč mi je, da nas je manj stanovalcev kot v Lukavcih.
V bivalni enoti se dobro počutim.
Rad ustvarjam, pomagal sem pri izdelavi mozaika.
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IGRA PRIJATELJSTVO
Alojz Hvalič, BE Gornja Radgona

Saša nas je pripravljala za nastop.
Igro smo poimenovali Prijateljstvo.
Razdelili smo si vloge.
Z Robertom sva imela glavno vlogo.
Jaz sem imel na sebi črn plašč s plastenkami.
V plašču mi je bilo zelo vroče.
Pri pripravah sta nam pomagala Jana in Matej.
Med nastopom smo peli in plesali.
Gledalci so bili zaposleni iz bivalne enote in dnevnega varstva.
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LIKOVNI NATEČAJ
Enota Gornja Radgona

Enota Gornja Radgona je sodelovala na likovnem natečaju Euward.
To je mednarodno likovno tekmovanje.
Tekmovali so predstavniki iz številnih držav.
Iz naše enote so sodelovali: Sara Fras, Andreja Rola in Alojz Hvalič.
Vsak je naslikal 5 slik.
Slike smo poslali v Nemčijo.
Komisija je izbrala najboljše.

Andreja Rola

Alojz Hvalič

Sara Fras
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PRAZNOVANJE 1. MAJA
Jožica Čolnik, BE Lendava

V bivalni enoti smo praznovali 1. maj.
Obiskala nas je Silva iz Murske Sobote.
Pripravila je kratek program.
Zbrali smo se na dvorišču.
Prebrala nam je zgodbo o pomenu praznovanja 1. maja.
Skupaj smo prepevali in prebirali pesmi.
Poslušali smo glasbo.
V dar smo dobili lesene rože.
Rdeče rože so simbol praznovanja 1. maja.
Jaz imam rožico v svoji sobi.
Zunaj je bilo prijetno.
Sijalo je sonce.
Muca je tudi bila z nami.
Preživeli smo lep dan.
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DAN V NARAVI
Enota Gornja Radgona

Septembra smo preživeli dan v naravi.
Bil je čudovit dan.
Preizkusili smo se v različnih aktivnostih.
Šli smo na pohod.
Igrali smo košarko in badminton.
Lovili smo ribe.
Slikali smo na platno.
Zabavali smo se ob nastopanju na karaokah.

24

Naše mislice 2020

25

Naše mislice 2020
DOGAJANJE V ENOTI LENDAVA

V enoti Lendava smo v letu 2020 peli
in poslušali zgodbe knjižničarke Metke.
Preizkusili smo se v igrah na prostem
in hodili na sprehode.
Doživeli smo veliko lepega.
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KORONA OKUŽBA V BIVALNIH ENOTAH

V bivalni enoti Ljutomer se je v oktobru pojavila okužba s koronavirusom.
Okužbo smo hitro premagali.
Želeli smo si, da bi leto v centru zaključili brez novih okužb.
Zaposleni smo hodili pomagat v domove starejših.
Ob koncu leta smo zboleli za koronavirusom
tudi v bivalni enoti Gornja Radgona.
Upamo, da čim prej ozdravimo.
Pridno tudi telovadimo.
Želimo si, da se iz rdeče cone
čim prej vrnemo v svoje sobe.
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