
EZÜSTHARANG 
   A KÉK  DUNA  OTTHON  lakóinak híradója 

   2013. december, Álom - hava, Karácsony – hava 
 

37. szám 
 Bimm - Bamm !!!..Bimm - Bamm !!!. Az elmúlt napokban egyik kedves Lakótársam kérdezte: „ 

az idén karácsonyra nem lesz újságunk?” Nem tudtam még határozott igent mondani, bizonytalan  voltam.  És azon  az éjszakán eszembe  jutott Goethe egy mondása:” Az az igazán erős akarat, 
amikor valaki nagyon mélyen van, de valamiért, vagy önmagáért képes felállni..”  Megpróbáltam.... Nagyon akartam karácsonyra megszólalni…  Sikerült!.Lehet, hogy ezek az angyalkák segítettek? 

                                                                                                                EZÜSTHARANG. 
 „Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő! Beteljesült már az idő.” csendül fel Adventben az ének. Várakozunk, készülünk az év legszebb ünnepére. Karácsony éjjelén megszületik a kis Jézus, aki fényt hoz a világunkba, a 
mindennapok szürke egyhangúságába, örömmel tölti el szívünket. Karácsony örömét minden embertársunkkal meg kell osztanunk, hiszen a szeretet mindenkié. Mindenki érezze a Karácsony 
örömét. Fogadjuk örömmel a gyerekek, családtagok látogatását, a barátok telefonhívásait, legyünk kedvesek és türelmesek a lakótársainkkal, szomszédainkkal. Engedjük, hogy a karácsony fénye és 
öröme a mi életünket is beragyogja  „Ismét jön karácsony,- nap mint nap közeleg,- 
belopja melegét,. tárd ki a szívedet: Gondold el mit tehetsz, hogy mást is hevítsen 
a JÓ, mivel Téged megáldott az Isten…”  Kovásznai Kővér János: Karácsonyi óhaj  Karácsony eljövetele az év végét is jelzi. Lassan magunk mögött hagyunk egy újabb évet, minden 
nehézségével és örömével. Reméljük, hogy a következő esztendő is tartogat számunkra jó dolgokat.  Az Otthon valamennyi lakójának, hozzátartozóiknak, munkatársaimnak szeretetteljes, 

boldog, békés karácsonyt és az új évben jó egészséget kívánok! 
 
                                                      Somodi Ingrid                                                  otthonvezető                                                                        Ama csillag után.  

 
A holdsugaras hideg éjszakában,  
Mint egy fehérlő, csendes álom,  
Úgy vonult el a komoly karaván.  
És elől ment a három.  
A sziklás föld mogorván és kopáron  
Feküdt el lábaik alatt.  
Méltóságos sora a száz tevének  
A harmaton halkan haladt.  
És mintha fehér árnyak lengenének,  

Úgy vonult végig a fehér sereg  
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,  
S a városon, ahol az emberek  
Nem virrasztottak és nem énekeltek.  
S ahol nem látta őket senki sem.  
És így suhant el csendesen  
Életre éledt vágya Napkeletnek  
Az ezredéves éjszakán.  
Ama csillag után.                                                                                                     Sík Sándor 
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JÓTANÁCSOK 
felső légúti fertőzések megelőzésére  

                  Az erősen fűtött szobában a száraz levegő kiszárítja a nyálkahártyát,     
csökkenti annak védekező képességét.  Ezen napi 2-3 perces szellőztetéssel 

és  párásítással segíthetünk. Az elhasznált levegő cseréje nagyon fontos 
a betegségek elkerülése céljából! 

A hőmérsékletet alvás közben ne tartsuk 21 – 22 fok felett. 
Magasabb hőmérsékleten nehezebben alszunk el és alvásunk felületesebb, nyugtalanabb lesz, 

Járványveszély esetén fokozottabban kel ügyelni a higiéniára. Ezért gyakran mossunk kezet! Nem tudhatjuk, 
hogy a lift gombját, a lépcsők melletti korlátot ki érintette meg előttünk. 

Tegyünk párologtatónkba sót. ( Nem finomítottat, sem jódozottat!)  
A sós levegő  fertőtlenít, és segít felköhögni a kellemetlen letapadásokat. 

Gargalizáljunk naponta többször nem túl sós vízzel! 
Ezzel megelőzhetjük az orrüregbe kerülő kórokozók szaporodását. . 

 
Ellenálló képességünk fokozását segítik a gyógyteák is.Pl. Két-két dkg kerti kakukkfű, szurokfű és borsikafű 
keveréke. A kakukkfüvet magában is alkalmazhatjuk Egy evőkanálnyit leforrázunk 2 dl vízzel, 15-20 perces állás 

után leszűrjük .Naponta 2-3 alkalommal igyuk. 
Az influenza megelőzésére, de akár a betegség kezdeti időszakában különösen hatékony a bíborvörös kasvirág 

teája. Gyógyteákat a beadott védőoltás mellett is ihatunk. 
                                                                                                                                                          Zs.E.  

  Búcsúzva 2013.-tól  még egyszer köszönetet mondunk azoknak a Dolgozóinknak, Akik az esztendő számunkra 
felejthetetlen legszörnyűbb napjaiban  - az árvíz idején -  vállalva minden nehézséget, nem hagytak bennünket 

magunkra. Kitűnően vizsgáztak emberségből! 
Megköszönjük részvételét mindazoknak, Akik fáradhatatlan szorgalommal tették 

tartalmassá, színvonalassá versmondással, dallal, felkészítéssel ünnepi megemlékezéseinket. Reméljük, hogy a 
jövőben is látni, hallani fogjuk Őket! Új lakóink szereplését is várjuk!. 

Színjátszó csoportunk december 7-én „kilépett az Otthon falai közül „ és 
a sződligeti Önkormányzat meghívására az Idősek Napja alkalmából rendezett ünnepségen 

előadta Kéri Ferenc: Helén s a tehén, avagy gyalog, mint Balogh című népi komédiáját, melyet a közönség sok 
tapssal jutalmazott. Lehet, hogy megnyílt az útjuk a világot jelentő deszkák felé???  Az idén két  új programmal gyarapodtak a foglalkozások:  Biblia kör indult Szabó Éva vezetésével. Lakóink szép számmal,  szívesen látogatják és  vesznek részt az egyes 

történetek elemzésében, énekek tanulásában. 
 A „Szépüljünk együtt” című foglalkozáson nem csak praktikus ötletek, tanácsok hangzanak el, hanem Judit, 
Brigitta és Éva  esetenként  kozmetikai kezeléseket is végeznek, nem hagyva ki a manikűrözést sem. A csapatnak 
még arcgőzölő gépe is van, hogy a munka tökéletes lehessen. 
A foglalkozást kedvelik és szívesen látogatják a hölgyek,  

hiszen mindnyájan ismerik a mondást: „ A reményt sosem szabad feladni!”  Könyvtárunk is alakul!!   
 
Köszönjük a segítséget mindazon Lakóinknak, akik olyan lelkesen vettek részt  a rendezésben!!! 
Több látogató és lakó véleményével és kívánságával egyetértve  

kérjük a Vezetőséget, hogy az ebédlő előtti falon elhelyezett két térképből legalább az egyiket tetessék a 
könyvtárba, javítva annak hangulatát. A könyvtárban szükséges és oda illő lenne még néhány neves író, költő 

képe és híres emberektől való idézetek, megfelelő nagyságban, 
melyek elkészítése házilag megoldható ! 

   
 „ Ha  Krisztus százszor is születne Betlehemben, elvesznél,  
                                 hogyha nem jönne el a  szívedbe.”   (Angelus Silesius) 

                             „Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje telék el a 



                    mulandóságnak…” (280.)  amikor Lelkipásztoraink rendszeresen  
                          eljöttek hozzánk, Krisztusnak e kicsi nyájához, hogy az Ige 

hirdetésével erősítsék lelkünket jelenlegi életformánk elviseléséhez . 
     
      KÖ S Z Ö N J Ü K !  ÉS VÁRJUK ŐKET SZERETETTEL  2014.-BEN IS!! 

                       
  

 
„ Egy háziorvos asszisztensnője mesélte... 

„ Az elmúlt évben, valamikor karácsony előtt történt, hogy várakozó betegekkel   zsúfolt 
rendelőnkbe reggel bejött egy bekötözött ujjú idős úr és mondta, hogy  nagyon siet,  mert kilenckor  egy fontos találkozója van.. 

Kértem, foglaljon helyet. mert  tudtam, hogy eltelik még legalább fél óra, 
míg  az orvos megérkezik és elkezdi a rendelést. 

  Figyeltem, milyen türelmetlenül néz percenként az órájára és arra gondoltam, hogy  leveszem  
a kötését, és megnézem, mi is van alatta.  

  A seb nem tűnt olyan súlyosnak. Úgy döntöttem, hogy míg a doktor megérkezik, fertőtlenítem a 
sebet.  Közben megkérdeztem, hogy mennyire fontos a találkozója, és hogy nem szeretné-e 
mégis megvárni a doktort  a seb kezelésére. Válasza az volt, hogy  nem, feltétlenül az idősek 
otthonába kell mennie,  - mert már  évek óta mindig ezt teszi - hogy  együtt reggelizhessen a 

feleségével. 
 Udvariasan, felesége egészségi állapota felől kezdtem  érdeklődni. Elmondta, hogy Alzheimer 
kórban szenved  és már  7 éve él az idősek otthonában. Arra gondoltam, hogy a feleség egy 
tiszta pillanatában esetleg felizgatná magát férje késése miatt, ezért siettem, hogy kezeljem a 

sebét, közben ő elmagyarázta, felesége öt  éve nem ismeri fel.  
 

Akkor csodálkozva megkérdeztem: : 
- és ennek ellenére Ön minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek, 

csupán egy mosoly  és néhány kedves szó és simogatás  közben ? 
: "Igen - válaszolta  - az igaz, hogy Ő  sokszor nem tudja, én ki vagyok,  

de én mindig  jól tudom, hogy Ő ki!". 
 

Alig tudtam megszólalni.  Elbúcsúztam tőle. Kellemes borzongás futott végig rajtam, és néztem 
a sietős  léptekkel távolodó öreget...Lenyeltem  könnyeimet, miközben arra gondoltam: " Ez a 

szeretetté változott szerelem, ez az,amit  én az élettől szeretnék!... 
Hiszen alapjában véve, ilyen az igazi szerelem !... nem feltétlenül csak  fizikai, és nem is ideálisan romantikus. Szeretni annyit jelent, hogy elfogadjuk  társunkat 

olyannak, amilyen éppen most, vagy amilyen lesz a jövőben. Nem azok a boldog és kiteljesedett 
személyek, akiknek minden dologból a legjobb van,  

hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni   mindabból, amijük van". 
 

 Az élet nem csak azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem  
hogy tudjunk táncolni az esőben is… 
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                                        Hogy hivják:  

          A gyors indiánt?     Igyek Szem.              A kínai ügyvédet?       Perel Jen Be.   
        A kopasz japánt?    Haya Síma               Az indián detektívet?      Puha Toll. 
  

Milyen lesz 2014. időjárása?   Részlet Dávid Mihállyal készült interjúból 
„ A 2014-es évet összességében hűvösebbnek gondolom, különösen a tél lesz a szokottnál hidegebb  Január 1-től március 15 - ig  folyamatosan téli idő lesz, s a komoly lehűléseket (-15 -20 ) január 12-e,    február 1 és február 22-e körül várhatjuk. Kellemes tavaszban lesz részünk, bár az utolsó fagy . 

 május l. és 5 között prognosztizálható. 
Érdekesség, hogy május 27-én hidegebb éjszakánk lesz! A nyári időszak az idei évhez hasonlóan meleg lesz, főleg a július és az augusztus hónap. A legforróbb napok május utolsó harmadában, június 
20-a, július 22-e közelében várhatóak, ekkor 30 fokot meghaladó hőmérséklettel számolhatunk. Szeptember közepétől folyamatos lehűlés veszi kezdetét és a 2014-es tél a sok évi átlagnál hidegebb lesz. A legcsapadékosabb időszak az év első felében érkezik És amit az idei évről még jó tudni... 

2013 december 15-e körül mínusz tíz fok várható, ám a szent este előtti napokban plusz tíz fok fölé 
kúszik  a hőmérő higanyszála. Az ünnepek alatt aztán elkezdődik a lehűlés és jön a tartós hideg ” 

Dávid Mihály okleveles mérnök, magánmeteorológus, a közismert  Dávid naptárt idén már 42. alkalommal készítette el. Egy évre előre viszonylag nagy pontossággal mondja meg, milyen időnk 
lesz.  Prognózisait nyaralásra készülők, mezőgazdászok használják.           (Forrás: internet) 

 
Ballag már…

 Ballag már az esztendő,  
Vissza-visszanézve,  
Nyomában az öccse jő,  
Vígan fütyörészve.  
Beéri az öreget  
S válláról a terhet  
 

 
Legényesen leveszi,  
Pedig még csak gyermek.  
Lépegetnek szótlanul  
S mikor éjfél eljő,  
Férfiasan kezet fog  
Múlttal a jövendő. 

                                                                                       Kányádi Sándor                 
 
                        Bimm – bamm! … Bimm - bamm!!! 
                       Minden kedves Lakótársunknak és Otthonunk Dolgozóinak  
                             Családtagjaiknak áldott, szép karácsonyi ünnepeket 
                                                                 és 
                 nyugodt, békés,minden rossztól mentes Újesztendőt kívánok!                                                                                                                                                                  

EZÜSTHARANG 


