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Som s Vami rada
Dostalo sa mi milej príležitosti napísať
príhovor do vášho - nášho časopisu
Pohodička a takto, prostredníctvom pár slov,
sa k Vám viac priblížiť.
Naposledy a vlastne jediný raz som takýto
príhovor písala asi pred 20-timi rokmi, keď
som na strednej škole tesne pred maturitami
spolu s kamarátkami založila a vydala prvé
číslo školského časopisu. Hneď potom som
roztiahla krídla a vyletela do Života, toho
profesionálneho i osobného dospeláckeho.
Ako detská sestra som nastúpila pracovať do
nemocnice na pôrodnicu. Dennodenne som
bola svedkom zrodu nového života
a úprimne, nevedela som si vtedy predstaviť,
že by som pracovala na mieste, kde sa životy
aj končia. Bola som až príliš citlivá
a zraniteľná. A detsky naivná a pubertálne
rebelská, s túžbou každému pomáhať a zachrániť celý svet. Ale moja životná cesta
ma postupne učila, pripravovala, skúšala i odmeňovala, posúvala ma ďalej a ďalej za
hranice mojich bežných možností ako profesionálne, tak i osobnostne. A tak som
postupne dospela. Nielen vekom či vzdelaním, ale najmä emocionálne a ľudsky.
Dorástla som do svojej vlastnej duše. Dorástla som do Pomoci, ktorá pramení
v srdci, láske a prijímaní a nie v strachu, hneve a bezmocnosti.
Viacerí z vás sa ma pýtajú, čo motivuje (mladého) človeka, aby pracoval so starými
ľuďmi...
Odpovedí je isto viac, ja si však pomôžem jedným citátom, ktorý sa mi veľmi páči:
Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.
(Johann Wolfgang von Goethe)
A ja mám umenie rada. Každý z vás je pre mňa jedinečným farebným obrazom,
mozaikou skúseností, múdrosti, odvahy, radosti, ale i bolesti, smútku, nádeje... Ste
príbehom, ktorý si chcem vypočuť a možno sa stať na istý čas aj jeho súčasťou.
Ako sociálna terapeutka strávim s vami veľa času, či už pri skupinových aktivitách
alebo individuálnych stretnutiach. Prajem Vám i sebe, aby sme tento čas spolu prežili
hodnotne, príjemne, veselo a občas možno i smutno, lebo i o tom je život.
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K Mesiacu úcty k starším
Oheň plápolá v očiach mladosti, ale svetlo vidíme v očiach starého človeka.
(Victor Hugo)
Je smutné, že v dnešnej západnej konzumnej spoločnosti sa obdobie staroby
pokladá za niečo menejcenné. V spoločnosti, kde sa hodnota človeka meria najmä
podľa jeho ekonomického prínosu a aktívneho dosahovania výsledkov, sa senior
chtiac či nechtiac musí cítiť nepotrebný, odstrčený, izolovaný, nedocenený... Je
paradox, že dnešní mladí ľudia, ktorí budujú svet, zároveň podkopávajú a ignorujú
svoje korene. Bez základu totiž nie je možný život, bez koreňov chýba výživa,
stabilita, ochrana. A vy seniori ste pre nás, mladších, práve tými pomyselnými
koreňmi. Ste naším spojením s minulosťou a zároveň tvoríte pevný základ pre tvorbu
budúcnosti. Už nie aktivitou, konaním, ale prostým bytím. Prirodzenou autoritou,
poznaním a láskou. Už nie sú dôležité výsledky, plány... dôležité je spočinutie v
prítomnosti, byť tu a teraz, žiť pre danú chvíľu. A zároveň si to všetko vedieť
vychutnať, prijať to a tešiť sa z toho, a to aj napriek možnej slabosti, bolesti, smútku.
Práve v tom (pre mňa) spočíva vaša sila, krása, odvaha. Nadhľad, vyrovnanosť,
trpezlivosť, humor. To je to, čo sa ja učím od Vás. Lebo spočinutie v danej chvíli a jej
prijatie, nech je akákoľvek krásna či bolestná, je to najcennejšie čo všetci máme.
Mesiac október, ktorý nám už klope na dvere, je Mesiacom úcty k starším. Je to
Váš mesiac i sviatok. Pripomenutie si toho, čo sme už takmer všetci zabudli. Vrátane
vás seniorov.
Pripomenutie toho, že staroba, choroba, bolesť i smrť sú prirodzenou súčasťou
života. Nie je to strašiak či trest, ktorý treba obchádzať či proti nemu bojovať.
Naopak, je to obdobie života, ktoré si zaslúži náš rešpekt, úctu, ocenenie,
pochopenie a láskavé prijatie.
Pripomenutie toho, že staroba je vek múdrosti, nadhľadu, pokoja, rozvážnosti a tichej
radosti. Byť majákom, ktorý osvetľuje a svetlom, ktoré spája – rodinu, komunitu,
spoločnosť... To je zmyslom.
Pripomenutie toho, že staroba ako životné obdobie je oslavou života, a to doslova.
Pripomenutie toho, že všetci sme tu na jednej lodi, vzájomne si pomáhame,
ovplyvňujeme sa, zdieľame spoločný priestor a tvoríme spoločnú sieť. Každý inak
a každý podľa svojich možností a schopností. Ale každé životné obdobie a každý
ľudský príbeh sú rovnako dôležité a jedinečné.
Prajeme Vám milí naši seniori veľa takýchto krásnych prítomných chvíľ. Užívajte si
a oslavujte nielen tento nadchádzajúci mesiac, ale každý jeden deň.

Mgr. Katka Marsovszka,
sociálny terapeut

Milá návšteva z Bratislavy
Prvú polovicu roka sme zavŕšili niekoľkými podujatiami, na ktoré sme sa všetci veľmi
tešili a v rámci svojich možností sme sa usilovali aj podieľať na ich príprave
a priebehu.

V júni nás prekvapili milou návštevou seniori z Denného centra seniorov (DSC) na
Stromovej ulici v Bratislave. Vedenie Pohody seniorov spolu s personálom tohto
zariadenia pripravilo pre našich hostí bohatý program a my, klienti zo speváckeho
krúžku, sme im venovali niekoľko pekných slovenských ľudových pesničiek, ktoré si
hostia zaspievali spolu s nami. Keby nám nohy lepšie slúžili, boli by sme ich hádam
vyzvali aj do tanca. O spokojností našich hostí svedčí aj list vedúcej bratislavského
DSC pani Etely Polčicovej. Píše sa v ňom:
Vážená pani riaditeľka, vážení zamestnanci, milí klienti,
niekoľkí členovia nášho denného centra seniorov mali možnosť prezrieť si
Vaše zariadenie. Umožnili ste nám zoznámiť sa s jeho priestormi, prevádzkou,
personálom i klientmi a poskytli ste nám podrobné informácie i zodpovedanie
našich otázok. Až dojemné bolo privítanie spevom zo strany obyvateľov
Pohody seniorov, ku ktorému sme sa radi a s chuťou pridali aj my. Zážitkom
bolo umožnenie prehliadky práve rekonštruovaného kaštieľa, ktorou nás
prekvapil Piťu báči (klient nášho zariadenia pán Štefan Filo, - pozn. red.).
Dovoľte nám srdečne sa poďakovať za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Odišli
sme s tými najlepšími dojmami a nielen v duchu, ale i nahlas sme konštatovali,
že by sme sa celkom radi zaradili medzi klientov Vášho zariadenia.
Nech sa darí všetkým Vašim klientom čo najlepšie a nech sa darí Vám, pani
riaditeľka, i všetkým zamestnancom, ktorí vytvorenie skutočnej pohody
v Pohode seniorov zabezpečujete.
Srdečná vďaka a srdečný pozdrav od návštevníkov – seniorov z bratislavského
DCS.
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Aj my sme na milú návštevu z Bratislavy ešte dlho spomínali.

Priniesli nám radosť aj kúsok mladosti
Už počas minulého, ale aj tohto roka
sme písali o tom, že nás pomerne často
chodia
navštevovať
študenti
galantského bilingválneho gymnázia,
ktorí mnohých našich klientov zoberú na
prechádzku,
zahrajú
sa
s nimi
jednoduché a nenáročné loptové hry, v
prípade nepriaznivého počasia aj
Človeče, nehnevaj sa, alebo sa s nimi

len porozprávajú. Študenti na nás nezabudli ani
začiatkom leta, a pred odchodom na prázdniny
nás pod vedením pani profesorky Mgr. Zuzky
Krajčírovej prišli opäť navštíviť a priniesli nám
aj vlastnoručne vyrobené darčeky – srdiečka
s peknými básničkami ku Dňu matiek a Dňu otcov. Súčasne pre nás pripravili aj malé
občerstvenie vo forme koláčikov. Na znak vďaky sme im zaspievali a zaželali, aby
strávili krásne prázdniny a načerpali veľa síl do ďalšieho štúdia.
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Prišla k nám televízia

Koncom júna k nám zavítal spravodajský štáb televízie Markíza a redaktori denníka
Nový čas. Prilákal ich sem dojímavý príbeh manželov Vatevovcov z Trnavy. Pán
Vatju Vatev totiž prichádza denne navštíviť s kytičkou kvetov svoju 78-ročnú
manželku Annu, ktorá je momentálne po mozgovej príhode pripútaná na invalidný
vozík a žije medzi nami v Pohode seniorov. Sú manželmi už 58 rokov a 83-ročný pán
Vatev nevynechá ani jediný deň, aby buď sám, alebo so synom Ivanom (všetci traja
na snímke) nepricestoval z Trnavy do Galanty navštíviť jedinú lásku svojho života, aj
keď je to už pre neho dosť náročné. Pre redakciu Nové času povedal:
„Vlak má odchod o 10.30 h, keď to nestihnem, tak ide ešte ďalší o 12.30 h. Vždy keď
tam idem, bije mi srdce a je to veľká radosť, pretože každý deň vidím, že je to lepšie,
a to ma teší a drží pri živote."
Keď je pekné počasie, môžete ich stretnúť na prechádzke po dvore nášho
zariadenia, v prípade nepriaznivého počasia sedávajú zväčša v izbe pani Anny. Vždy
sa majú o čom rozprávať. Pani Anna prekonala v detstve obrnu a v prvých rokoch
manželstva sa im nedarilo mať potomka. „Ten čas, keď sme boli ešte len sami dvaja,
sme využili tak, že sme veľa cestovali. Máme z tých čias množstvo
nezabudnuteľných zážitkov, na ktoré radi spomíname,“ hovorí pán Vatju.
Vzťah týchto dvoch starších ľudí je naozaj hodný nasledovania.

Trnava nás prijala do náručia
Pripraviť celodenný výlet pre klientov Pohody seniorov
nie je vôbec jednoduché. Logicky sa totiž očakáva, že
aj pre klientov, ktorí sú chodiaci, by mohol byť celý deň
strávený na nohách neúmerne namáhavý, a tak treba
okrem iného myslieť aj na „vodičov“ invalidných
vozíkov, a, samozrejme, na kvalifikovaný personál,
ktorý je schopný účinne zasiahnuť v prípade drobného
úrazu či ľahkej nevoľnosti. Je potrebné zostaviť doslova
celý malý
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štáb
obetavých
opatrovateliek
a
zdravotných
sestričiek,
ktorý doplnil aj náš
majster tisícich remesiel,
pán Števko Mazán. Dňa
24. júna bolo napokon
všetko
nachystané,
a niekoľkí naši klienti sa
vybrali autobusom do
oblasti, ktorá bola údajne
osídlená už v mladšej
dobe kamennej a v 12.
storočí tadiaľto viedla
obchodná cesta z Prahy
cez
Brno
a Hodonín
a ďalej do Ostrihomu
a Budína.
Historická
Trnava teda mohla vo
forme našej návštevy
zaznamenať druhú, aj
keď kronikárom mesta
zrejme nezaznamenanú, najvýznamnejšiu udalosť od roku 1238, keď jej Belo IV.
udelil ako prvému mestu na Slovensku privilégiá slobodného kráľovského mesta.
Tých historických medzníkov by sa, samozrejme, našlo ešte o čosi viac – napríklad
založenie univerzity v roku 1635, otvorenie železničnej trate do Bratislavy v roku
1846, či založenia mestského divadla v roku 1831. A práve toto divadlo bolo jedným
z cieľov našej návštevy. Pozreli sme si divadelnú hru Ostrov pokladov, a potom už
bol čas na obed v reštaurácii neďaleko centra mesta. Keďže bolo slnečné a veľmi
teplé počasie, naším klientom dobre padlo trochu sa ochladiť v historických múroch
trnavského Dómu – chrámu svätého Mikuláša. Tento kostol nadobudol po prestavbe
v 14. storočí gotickú podobu a je v ňom aj známa kaplnka Panny Márie Trnavskej.
Deň ubehol veľmi rýchlo, a bolo treba sa vrátiť. Veríme, že si všetci účastníci zájazdu
priniesli veľa príjemných zážitkov. A za to patrí vďaka všetkým pracovníkom nášho
zariadenia.
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Žijú medzi nami
Chvíľu som uvažoval, k čomu by som prirovnal pani PhDr.
Zdenku Duhanovú, až mi napokon prišiel na myseľ
motýľ. Nie je to ani tak kvôli jej krehkosti, ako skôr kvôli
tomu, že ju pár dní môžete vidieť poletovať medzi nami,
potom na pár dní „odletí“ do svojho bratislavského bytu,
aby ste ju vzápätí mohli opäť stretávať na terase Pohody
seniorov pri jej pravidelnej cigaretke.
„Skúšam, ako by som zvládla bývať sama,“ hovorí
a súčasne dodáva, že bez opatrovateľky by to, aspoň
zatiaľ, nešlo. Jej život sa zvrtol 27. januára tohto roku,
keď doma spadla a stratila vedomie. Na nič sa nepamätá,
dokonca ani na to, že jej neskôr operovali hlavu. Mala
aneuryzmu (lokálne rozšírenie tepny – pozn. red.).
Našťastie v tej chvíli nebola v byte sama, takže jej
okamžite privolali lekársku pomoc. 34-ročná dcéra, ktorá žije v New Yorku, je z toho
dodnes v šoku, pretože štyria lekárski odborníci sa zhodovali na tom, že nemá
žiadnu šancu prežiť. Pani Duhanová má ešte 25-ročného syna, ktorý je na
doktorandskom štúdiu v Stuttgarte. Bolo teda zrejmé, že mamu nemôžu nechať
samu doma. Syn spolu s budúcimi svokrovcami napokon uznal za najvhodnejšie
riešenie umiestniť ju do galantskej Pohody seniorov.
Pani Duhanová sa narodila pred šesťdesiatimi dvoma rokmi v Brne. Keď mala rok
presťahovala sa spolu s rodičmi do Bratislavy, kde prežila celý svoj život. Dôvodom
presťahovania bola skutočnosť, že jej otec tu začal študovať na stavebného inžiniera.
Mamička pochádzala z Brna a pracovala ako referentka na študijnom oddelení
Právnickej fakulty UK. Dedko z oteckovej strany bol zo Slovácka. Bol taký šikovný
a múdry, že sa v tom čase vypracoval až na predsedu najvyššieho súdu. Žiaľ,
v dôsledku politických zmien v našej krajine musel napokon túto funkciu opustiť, no
rodina je naňho dodnes veľmi hrdá. Pani Zdenka maturovala na gymnáziu
a pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde si vybrala
odbor história a pomocné historické vedy. Dva roky pracovala na Slovenskej
akadémii vied na oddelení súčasných dejín, ale, ako sama hovorí, veľmi jej prekážalo
vedomé prekrúcanie a falšovanie histórie, a preto prestúpila k pánovi profesorovi
Bartkovi na neurológiu, kde mala skutočne široké spektrum povinností – nielen že sa
starala o knižnicu, ale organizovala aj rozličné odborné semináre, kongresy
a sympóziá. Na tomto mieste pracovala do roku 1991.
„Medzitým som sa stihla vydať, porodiť dve deti, aj rozviesť,“ hovorí s úsmevom.
„Ja vlastne vždy všeličo stihnem. Aj v tomto zariadení sa mi už podarilo raz
nešťastne spadnúť a zlomiť si bedrový kĺb. Preto sa teraz pohybujem veľmi pomaly
a opatrne.“
Napriek tomu, že jej pohyb sa spomalil, čas jej tu vraj veľmi rýchlo ubieha. Na šport,
najmä lyžovanie, ktoré mala v obľube, už môže len spomínať, ale ostatné záľuby jej
zostali. Milovala ručné práce a hudbu, ale na prvom mieste boli vždy knihy, najmä
klasická literatúra a tu a tam aj detektívky. Momentálne však číta málo, ba takmer
vôbec.
„Je to taký zaujímavý úkaz,“ podotýka pani Duhanová, „nič nerobím, a aj tak nemám
na nič čas.“
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Náš recept
Ovsený broskyňový koláč
Potrebujeme 30 gramov jemných ovsených vločiek, 3 lyžice mlieka, 500 gramov broskýň, 3
vajcia, 150 gramov práškového cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 250 gramov polohrubej
muky, 2 lyžičky kypriaceho prášku, 75 gramov masla, tuk na vymastenie a múku na
vysypanie tortovej formy, práškový cukor na posypanie. Takisto potrebujeme okrúhlu tortovú
formu.
Ovsené vločky zalejeme vlažným mliekom a necháme napučať. Umyté a vykôstkované
broskyne pokrájame na malé kúsky. Žĺtky s polovicou cukru a vanilínovým cukrom
vymiešame do peny, pridáme preosiatu múku zmiešanú s kypriacim práškom, rozpustené
maslo, vločky a premiešame. Z bielkov a zo zvyšného cukru vyšľaháme tuhý sneh
a vmiešame ho do žĺtkovej masy.
Polovicu cesta rozotrieme do pripravenej tortovej formy a rovnomerne uložíme polovicu
broskýň. Na ne rozotrieme druhú polovicu cesta, do ktorého jemne zatlačíme zvyšné
broskyne.
Pečieme 40 minút pri teplote 175 oC.
Vychladnutý koláč posypeme práškovým cukrom.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x–x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xFotohádanka

Tento útvar pripomínajúci hlavu prasiatka nájdete niekde na dvore našej Pohody seniorov.
Je možné, že sa nachádza tam, kde by ste ho najmenej čakali, je isté,
že ste okolo neho veľakrát prešli bez povšimnutia, pretože ide skutočne
o veľmi prozaické miesto. Samozrejme, že vám na konci prezradíme,
o čo ide, je však užitočné trochu si precvičiť nielen svoju pamäť, ale aj
predstavivosť. Možno to uhádnete už na prvý pohľad a my vám môžeme
iba zagratulovať. Tak to skúste.

(Toto „prasiatko“ nájdete na boku kontajnera na odvoz odpadu)

Precvičme si mozog

Skúste odpovedať bez dlhého premýšľania:

Koľko mesiacov v roku má 28 dní?
(Všetky)

Ak je na dvoch rukách dovedna desať prstov, koľko prstov je na desiatich rukách?

(50)
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NAŠI JUBILANTI

Anna Vargová (90)
Miroslav Fašung (60)
Zdenka Vrábelová (80)

OPUSTILI NÁS

----------------------------------------------------------------

Rozália Packová (77)

Ľubomír Repa (73)

Miroslav Antal (95)

Ing. Ján Leško, CSc. (81)

Ernest Gubrický (77)

Oľga Repová (81)

Michal Haverčák (76)
Štefan Konc (80)
Valerián Hurčík (69)
Michal Futák (84)
Marta Hoduľová (81)
Jozef Kalaba (79)
Anton Germanov (83)
Etela Danišová (68)
Bc. Veronika Vodárová (83)

Spomíname
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Modlitba za Slovensko
Viem jedno hniezdo. Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti je
-mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť jeho bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem, Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.
Milan Rúfus
(10. decembra 1928 – 11. Januára 2009)
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