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Urobme v duši predsieň neba 
 
Povedzte, nespôsobilo vám radosť, keď ste sa stretli s človekom, ktorý vám 
prejavil pravú a nefalšovanú lásku? Nepovedal mnoho slov, neubezpečoval 
vás o svojej láske, nedával dary, no vy ste jednoducho jeho lásku cítili. Aké 
je to krásne a povzbudzujúce, keď sme aj počas týchto dní dostali milé 
priania a pozdravy a cítime z nich, že tie slová sú pravdivé. Čo je to za sila, 
keď si dnes podávame ruky a v tom stisnutí dlaní cítime hrejivé teplo lásky? 
Áno, sú predsa sviatky lásky. Nikto z nás sa nemusí toho druhého pýtať: 
Vieš, aký je deň? 
A predsa si dnes uvedomujeme dôrazné a pravdivé slová: „Na počiatku 
bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u 
Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo 
povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a 
tmy ho neprijali“ (Ján 1,1–5). Texty Svätého písma hovoria o veľkosti Božej 
lásky. Aj keď inokedy nie, tak aspoň na slávnosť Narodenia Pána Ježiša – 
Vianoce  je správne prežiť pravú lásku. Večný Boh, Slovo, Ježiš Kristus, 
Boží Syn stáva sa už dve tisícročia všetkým bratom a sestrám zárukou 
pravej lásky. Kto spočíta ľudské prejavy lásky k Bohu? Vieme, že človek 
venoval narodeniu Pána Ježiša v rôznych umeleckých smeroch mnoho 
pozornosti. Sochári, maliari, hudobní skladatelia a v poslednom čase aj 
divadelní a filmoví umelci povzbudzujú nás prežiť s Ježišom pravú lásku. 
Najdôležitejšie však je vo svojom vnútri prijať Boha v ľudskom tele. 
Najväčší prorok, svätý Ján Krstiteľ, aj dnes vyzýva, burcuje, prosí, aby sme prijali Boha nie 
iba dnes, len na niekoľko hodín, na pár dní, ale aby sme využili sviatok Narodenia Pána na 
zmenu spôsobu života, vzťahu k večným hodnotám, ako je Boh a duša človeka. Cítime, že 
sviatky Narodenia Pána  - Vianoce majú význam pre každého človeka dobrej vôle. 
Nesmieme však chápať tento dar neba len ako folklór, tradíciu alebo zvyk. To by bola len 
citová a nie pravá viera. Boh prišiel na svet dobrovoľne a z lásky. Boh nechce našu lásku len 
na niekoľko dní alebo hodín. Niekedy priam akoby počas týchto sviatkov žobral o našu lásku. 
Bolo by to veľmi nečestné, keby sme sviatok jeho narodenia len s vypočítavosťou prijímali a 
slávili. 
Aká je to nádhera v ľudskom srdci, keď v nej Boh nachádza miesto pre seba! Máme si viac 
uvedomiť veľkosť Božej lásky. Pre vzrast svojej lásky a opätovanie Božej lásky viac vedieť 
priniesť obety, vedieť sa zriecť všetkého, čo uráža Božiu lásku, teda najmä hriechu. Vedieť 
prijať kríž, ktorý často na nás zosiela Boh len a len z lásky. Preto máme načerpať síl pre 
seba, ale aj pre iných počas týchto dní, aby sme na ďalšie dni, týždne a mesiace mali zásoby 
lásky. Zrieknime sa zlozvykov a návykov, ktoré nás odtŕhajú od Boha, zbavujú priateľstva s 
Bohom, oberajú o milosti. 
Urobme vo svojej duši predsieň neba. Vybudujme priestor, kde bude každý cítiť pravú lásku. 
Zrieknime sa blízkej príležitosti k hriechu. Presvedčme sami seba, že žiť s Bohom, žiť bez 
hriechu je dnes možné, osožné a výhodné pre náš život. Prestaňme rozprávať o láske, 
radšej ale lásku žime. Dovoľme, aby nás Boh mohol pritiahnuť ku svojmu srdcu, ktoré je 
symbolom lásky. 
Prajem Vám drahí klienti DSS Pohoda seniorov i Vám drahí zamestnanci požehnané a 
milostiplné prežitie vianočných sviatkov, sviatkov Narodenia Pána Ježiša Krista v kruhu 
svojich najbližších a šťastný a požehnaný nový rok 2017. Nech sa aj vo vašom čistom srdci 
zrodí láska: Ježiš Kristus – Boží Syn.    

Marián Kolenčík, 
 kaplán vo farnosti sv. Štefana Uhorského v Galante 
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Milí klienti, priatelia nášho zariadenia, 

v závere roka ľudia bilancujú, premýšľajú o tom, čo 
mohli urobiť lepšie, čo ich v uplynulom roku najviac 
potešilo a čo sa im skutočne podarilo. Myslia na 
ľudí, ktorí ovplyvnili ich životy, pomohli im.  
Môj život v uplynulom roku 2016 okrem milých 
rodinných udalostí ovplyvnilo aj nové pracovné 
prostredie - príchod do zariadenia pre seniorov 
Pohoda seniorov, n. o., v Galante.  Zmena 
pracovného prostredia, nový kolektív a práca  so 
seniormi, ktorí nie sú charakteristickí iba svojím 
vekom, sociálnym stavom a potrebou pomoci, ale 
najmä krehkosťou boli pre mňa výzvou.  
Hlavným cieľom môjho pôsobenia v Pohode 
seniorov, n. o., Galanta je zvládnuť proces starnutia 
u klientov. Je prirodzené, že v kolobehu života 
človeka vystrieda čas produktívnej zrelosti obdobie 
starnutia. Starnutie je prirodzenou a nezvratnou súčasťou života a vývinu organizmu, 
ktoré prebieha u každého človeka. Je pre nás dôležité vedieť prijať klienta takého aký 
je, bez vplyvu predsudkov, bez našich predstáv o jeho zmene k niečomu inému. S 
každým seniorom je potrebné prežívať jeho vlastnú hodnotu, hodnotu práve 
prežívanej chvíle. Nadviazanie skutočného ľudského vzťahu je najpodstatnejším 
prvkom v našej profesii. Prechodom do nového sociálneho prostredia – zariadenia 
sociálnych služieb určeného pre seniorov sa vo veľkej miere mení život seniora. 
Výrazne sa zmenia sociálne úlohy a postavenie rodiny. 
Spoločným poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby 
klientom so zreteľom na individuálny, etický a odborný prístup zamestnancov. Služby 
poskytovať cielene a efektívne s využitím potenciálu  každého klienta, rešpektujúc ich 
osobné priania, záujmy a ciele prostredníctvom profesionálneho tímu našich 
zamestnancov. 
Všetkým klientom v našom zariadení patrí moja úcta a preukázanie dôstojnosti. 
Jemnosť si vyžaduje zvlášť kontakt s chorými klientmi, ktorí boli nútení vzdať sa 
svojej doterajšej samostatnosti a sú odkázaní na pomoc. A práve pomoc 
a starostlivosť im úprimne ponúkam spolu s ostatnými kolegami zo zariadenia.  
V novom roku 2017 si úprimne želám, aby bolo v našom zariadení Pohoda seniorov, 
n. o., vytvorené láskyplné prostredie plné ústretovosti, príjemnej atmosféry 
a profesionálneho prístupu všetkých pracovníkov. Vytvorenie bezpečného prostredia, 
kde sa budú seniori cítiť príjemne a bezpečne.  
Prajem všetkým klientom, ich príbuzným, priateľom nášho zariadenia a kolegom, aby 
ste rok 2017 prežili v zdraví, pokoji a láske.  

 
      Mgr. Gabriela Kopčajová 

   vedúci sociálny pracovník a zástupca riaditeľa 
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Naše aktivity 
 
 
Spoločné podujatia s našimi klientmi za 
posledné tri mesiace minulého roku boli 
naozaj pestré. Okrem pravidelných aktivít 
ako sú pamäťové a kognitívne cvičenia, 
tvorivé dielne, biblioterapia, spevácky 
krúžok, kino Pohodička, narodeninové 
oslavy atď., sme prežili  aj veľa nových a 
čarovných chvíľ. K pravidelným aktivitám 
nám pribudlo skupinové RHB cvičenie, pri 
ktorom sa pravidelne stretávame a „hravou“ formou cvičíme. 
 
Október – Mesiac úcty k starším 
sme oslávili posedením pri čaji 
a koláčikoch. Krásny kultúrny 
program si pre nás pripravili deti 
a učitelia zo ZUŠ v Galante. 
 

 
 
Zoznámili sme 
sa tiež s pre nás 

novou 
výtvarnou 

technikou – 
maľovali sme so 

žehličkou 
a horúcim 

voskom. Také 
veselé a tvorivé 
žehlenie sme tu 
ešte nemali! 
Určite si to 
zopakujeme J. 	 

Radi plníme aj individuálne sny našich seniorov, ak 
je to v našich silách,  a práve to sa nám podarilo na jeseň, keď sme pánovi Mirkovi 
vykúzlili úsmev na tvári tým, že sme pre neho pripravili mini výlet do autosalónu J. 
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So	začiatkom	nového	školského	roka	nás	opäť	začali	
navštevovať	aj	študenti	súkromného	gymnázia	v	Galante,	
ktorí	pravidelne	venujú	kúsok	svojho	voľného	času	našim	
seniorom,	najmä	prechádzkam	po	blízkom	okolí.	

	

November	
sa	niesol	
v	duchu	

predvianočných	príprav,	výzdoby	nášho	zariadenia	
či	výroby	drobných	darčekov	pre	našich	blízkych.	

	

	

Koncom	novembra	
sme	mali	úžasnú	návštevu	z	organizácie	Červený	nos	spolu	s	ich	
programom	Liečba	humorom	pre	skôr	narodených.	Klauni	Marika	a	
Ivan		vykúzlili	na	našich	tvárach	i	v	srdciach	radosť,	smiech,	lásku	
a	porozumenie.		

	

December	bol	vianočný,	sviatočný	a	bohatý	na	kultúru	i	spoločné	
posedenia.	

Na	Mikuláša	k	nám	zavítali	čert	aj	anjeli	a	spolu	so	študentmi	zo	
súkromného	gymnázia	sme	si	zaspievali	vianočné	
koledy,	dokonca	aj	čokoládová	nádielka	sa	rozdávala	J.	

	

Študenti	nás	
majú	radi	
a	prišli	medzi	
nás	ešte	raz	
tesne	pred	
Vianocami	aj	so	
svojím	
vianočným	programom.		
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Kultúrne	vystúpenie	si	pre	nás	pripravili	aj	deti	
zo	ZUŠ	v	Galante	(vpravo)	a	deti	zo	súboru	
Severáčik	zo	ZŠ	G.	Dusíka	v	Galante	(dolu).	

	

	

	

	

	

Obzvlášť	milá	bola	pre	nás	návšteva	
detičiek	z	MŠ	Sever	v	Galante,	ktoré	
nám	svojimi	pesničkami	
a	básničkami	vyčarili	úsmev	na	tvári	
i	slzičky	v	očiach.		

	

A	tradične	sme	v	tento	sviatočný	
čas	nevynechali	ani	náš	spoločný	
vianočný	obed,	kde	k	prestretému	

stolu	zasadli	klienti,	zamestnanci	a	vedenie	nášho	zariadenia.	
Pozvanie	prijal	aj	dôstojný	pán	kaplán	Marián	Kolenčík.		

Ani	sme	sa	nenazdali,	a	bol	tu	koniec	roku	2016...	Radostný	i	
nostalgický,	ale	najmä	neopakovateľný,	a	tým	pre	nás	všetkých	
výnimočný...	Prajeme	Vám,	naši	milí	seniori,	aby	rok	2017	bol	pre	Vás	
rovnako	výnimočný	vo	svojej	jedinečnosti,	kráse,	porozumení	
a	pokoji...	

Katka	Marsovszka	a	Niki	Lanczová,	sociálny	úsek	
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Nesviatočné	spomienky	

	

Vianočný	čas	zvyčajne	vyvoláva	spomienky	na	časovo	menej	či	viac	vzdialené	udalosti.	Niektoré	
spomienky	sú	príjemné,	iné	bývajú,	žiaľ,	spojené	s	odchodom	našich	najbližších	alebo	s	prežitým	
utrpením,	súžením	a	útrapami.	Práve	do	tejto	kategórie	patria	aj	spomienky	pani	Edity	Kaiglovej,	
ktoré	sa	týkajú	obdobia,	keď	mala	približne	desať	rokov:	

„Otec	bol	za	Slovenského	štátu	veľký	demokrat.	Bývali	sme	v	Hnúšti,	kde	mal	majetok	gróf	Mariássi.	
Náš	krstný	otec,	otcov	veľký	kamarát,	ho	časom	presvedčil,	aby	išiel	pracovať	do	lesa	ako	manipulant	
s	drevom,	ktoré	vyvážali	do	Nemecka.	V	tom	čase	sa	už	vedelo,	že	v	okolitých	horách	sa	ukrývajú	
a	bojujú	partizáni,	proti	ktorým	podnikali	Nemci	trestné	výpravy,	preto	sme	boli	veľmi	znepokojení,		
keď	sme	odrazu	nemali	o	otcovi	žiadne	správy.	Neskôr	sme	sa	dozvedeli,	že	sa	otcovi	podarilo	dostať	
na	Sitno	(tam	sa	stretol	aj	s	neskorším	známym	slovenským	politikom	Ondrejom	Klokočom),	kde	sa	
pridal	k	partizánom.	Tým	sa,	samozrejme	dostala	celá	naša	rodina	do	veľkého	nebezpečenstva.	To	si	
uvedomoval	aj	otec,	ktorému	sa	podarilo	poslať	nám	správu,	aby	sme	okamžite	odišli	z	domu	
a	vybrali	sa	smerom,	ktorý	nám	určil,	a	to	do	Polhory.	Keďže	rodina,	ktorú	sme	ukrývali,	nás	opustila,	
museli	sme	sa	vybrať	na	cestu	aj	my.	V	Polhore	sme	však	otca	už	nenašli,	pretože	medzitým	celá	ich	
skupina	odišla	na	Povrazník.	Napokon	sme	sa	ubytovali	v	Ľubietovej	a	odtiaľ	sme	sa	za	veľmi	
riskantných	okolností,	keď	sme	sa	často	museli	schovávať	pod	voz	pred	nemeckým	ostreľovaním,	tiež	
presunuli	na	Povrazník.	Spočiatku	sme	sa	ubytovali	v	rodine	Potančokovcov,	ale	nemohli	sme,	
samozrejme,	od	nich	žiadať,	aby	nás	ukrývali	zadarmo	(a	my	sme	naozaj	nemali	peniaze),	a	tak	sme	sa	
opäť	museli	obzerať,	kam	sa	podejeme.	

O	otcovi	sme	stále	nevedeli.	Medzitým	Ľubietovú,	Šajbu	a	Poniky	obsadili	Nemci,	ktorí	všade	snorili,	
no	v	zime	sa	do	niektorých	lokalít	kvôli	vrstvám	ľadu	nemohli	dostať.	Zvyšky	zlata,	ktoré	nám	ešte	
zostali,	mama	predala	obchodníkovi	a	za	utŕžené	peniaze		som	chodievala	do	ľubietovského	mlyna	po	
múku	a	fazuľu.	Na	tento	účel	mi	mama	ušila	batôžtek,	no	viac	ako	tri	kilá	som	neuniesla.	Cesta	bývala	
v	zime	zľadovatená	,	takže	veľmi	často	som	sa	hore	štverala	štvornožky.	Nemci	síce	hliadkovali	
v	okolí,	no	domček,	v	ktorom	sme	dočasne	bývali,	bol	vyššie	pod	kopcom.	Situácia	bola	veľmi	
riskantná,	pretože	pod	rúškom	noci	tam	zas	chodievali	partizáni.	Potančokovci	im	totiž	v	stodole	
zriadili	provizórnu	ošetrovňu.	Často	som	asistovala	pri	ošetrovaní	zranených	a	z	otcových	košieľ	som	
pre	nich	robila	obväzy.	Počas	dňa	som	zas	chodievala	strážiť,	či	hore	k	domu	nejdú	Nemci.	Mala	som	
na	tento	účel	dve	šatky	–	čiernu	a	bielu.	Keď	sa	blížili	Nemci,	dala	som	si	na	seba	bielu	šatku,	čiernu	
som	si	obliekala,	keď	bol	v	okolí	pokoj.	Partizáni	mi	dokonca	dali	ušiť	aj	teplé	kapce	a	naučili	ma	
správne	si	viazať	onuce.	Počas	mojej	hliadkovacej	služby	som	sa	naučila	rozoznávať,	z	ktorej	zbrane	sa	
strieľalo.	

Peniaze	sa	nám	celkom	minuli,	ale	jesť	bolo	treba.	Chlieb	som	napríklad	nejedla	pol	roka.	Nemci	
v	dedinách	veselo	rabovali	a	ja	som	chodievala	na	cestu	zbierať	zemiaky,	ktoré	im	povypadávali	
z	voza.	Mama	ich	potom	upiekla	a	schovala	pod	perinu,	aby	boli	čo	najdlhšie	teplé.	Na	polievku	nám	
muselo	stačiť	presne	deväť	kúskov	fazule.	Chodievala	som	aj	na	miesto,	kde	sa	pasterizovalo	mlieko.		
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Kupovala	som	z	neho	vždy	len	za	dvadsať	halierov.	Napriek	všetkým	týmto	vážnym	starostiam	
a	problémom	sa	v	mojej	dušičke	usadil	pocit	krivdy	za	čosi	celkom	iné,	ktorý	ma	pálil	dlhé	roky.	Bolo	
to	takto:	V	každom	dome	pod	horou	boli	usadení	Nemci,	no	napriek	tomu	som	často	chodievala	do	
dediny	ku	kamarátke.	Blízko	ich	domu	mali	Nemci	delo,	z	ktorého	pravidelne	strieľali.	Vždy,	keď	som	
sa	približovala,		veliaci	Nemec	zakričal:	„Nicht	schiessen!“	Piekli	tam	aj	chlieb,	z	ktorého	som	si	raz	
kúsok	vypýtala,	ale	ani	som	doň	nezahryzla.	Zo	všetkých	síl	som	so	svojou	korisťou	uháňala	domov,	
aby	som	ho	odovzdala	mame	a	staršiemu	bratovi,	ktorý	bol	schovaný	v	pivnici.	Okrem	dobrého	
pocitu	som	sa	tešila,	že	mi	mama	z	prineseného	chleba	dá	aspoň	omrvinku.	Celkom	však	na	mňa	
zabudla...		

Raz	som	bola	v	Ľubietovej	po	múku,	no	neušla	sa	mi.	V	tom	čase	v	dedine	Nemci	naháňali	chlapov	
a	aj	mňa	zahnali	do	ktorejsi	pivnice,	z	ktorej	sa	mi	však	podarilo	v	noci	ujsť	a	upozorniť	mamu,	že	sa	
niečo	deje.	Mama	okamžite	zariadila,	aby	chlapi,	ktorí	sa	tam	zdržiavali,	rýchlo	ušli	do	lesov.	Neskôr	
prišli	maďarské	vojská,	tie	však	nerabovali,	ale	naopak	-	priniesli	jedlo,	najmä	sušenú	zeleninu,	ktorú	
potom	vymieňali	za	iné	potraviny.	Keďže	som	vedela	po	maďarsky,	vzali	ma	k	váhe	ako	tlmočníčku.	
Niečo	som	si	mohla	odniesť	aj	domov.	

Situácia	sa	prudko	menila,	šírili	sa	správy,	že	sa	blížia	Rusi,	a	Nemci	v	panike	začali	hnať	domorodcov	
do	Poník,	kde	ich	umiestnili	v	jednej	z	tried	tamojšej	školy.	V	druhej	triede	boli	zajatí	slovenskí	letci.	
Mama	hovorila,	že	ich	celkom	isto	všetkých	pošlú	na	smrť.	Napokon	ich	„iba“	a	povyhadzovali	von	
oblokom.	Odohrávalo	sa	to	v	noci.	Ráno	už	boli	Nemci	preč,	no	neprišli	Rusi,	ale	Maďari.	Rozbehla	
som	sa	po	dedine	a	všetkým	som	oznamovala,	že	sme	oslobodení.		

Spomínam	si,	že	sme	sa	vtedy	stretli	s	istým	ošetrovateľom	z	Banskej	Bystrice,	ktorého	zajali	Nemci.	
Ten	prosil	mamu,	aby	mu	dala	nylonové	pančuchy,	ktorými	sa	vykúpil	zo	zajatia.	S	týmto	človekom	
som	sa	stretla	opäť	o	pár	rokov,	ale	on	sa	tváril,	že	ma	nepozná,	ba	dokonca	sa	ku	mne	správa	dosť	
arogantne.	Správanie	zmenil	až	keď	som	sa	mu	pripomenula.	V	tom	čase	nás	oslovil	nejaký	pán,	ktorý	
nám	povedal,	že	nás	hľadá	otec.	Nevedel	nám	však	povedať,	kde	je.	Od	radosti	nad	touto	správou	
som	skákala	po	posteli.	Neskôr	vysvitlo,	že	sa	otec	skutočne	vybral	za	nami,	ale	cestou	mu	Rusi	
ukradli	koňa.	Keďže	sa	mu	vzápätí	podarilo	ukradnúť	zas	koňa	Nemcom,	mohol	pokračovať	v	ceste.	
My	sme	sa	medzitým	vybrali	na	cestu	z	Poník.	Pomohol	nám	pán	z	dediny,	ktorý	nás	posadil	na	koč	
a	viezol	nás	cestou,	ktorou	predtým	Nemci	hnali	zajatcov.	Tých,	čo	vystúpili	z	radu,	okamžite	zastrelili	
a	ich	telá	ležali	vedľa	cesty.	Okrem	iných	vecí	ma	vtedy	trápila	aj	zima.	Svoj	kožúšok	som	totiž	
z	vďačnosti	darovala	dcérke	panej,	u	ktorej	sme	bývali.	Nezostávalo	mi	iné,	ako	zakrývať	sa	v	noci	
novinami.	Nakoniec	sme	sa	dostali	do	Hnúšte,	ale	otec	tam	nebol,	pretože	medzitým	sa	dostal	do	
Rimavskej	Soboty,	odkiaľ	sme	v	roku	1938	ušli.	Ako	som	už	spomenula,	ľudia,	ktorých	sme	schovávali,	
od	nás	ušli	a	nás	nechali	napospas.	Otec	sa	rozhodol,	že	ich	vyhľadá,	a	tak	opäť	odišiel	z	Rimavskej	
Soboty	do	Polhory.	Medzitým	už	Nemci	rozvešali	po	dedine	plagáty	s	jeho	portrétom,	pod	ktorý	
napísali,	že	tento	človek	paktuje	s	Titom.	Ja	som	v	tom	čase	nosievala	do	nemocnice	v	Hnúšti	-	Likieri	
jedlo,	ktoré	pripravovala	mama,	a	pomáhala	som	ošetrovať	ranených.		

Keď	sme	sa	konečne	všetci	stretli,	prebudila	sa	vo	mne	moja	druhá	najväčšia	túžba.	Želala	som	si,	aby	
mama	napiekla	chlieb,	ktorého	by	som	sa	konečne	najedla	do	sýtosti.	
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Žijú medzi nami 
Manželia Helena a Jaromír 
Feilhauerovci žijú v našom 
zariadení od 1. júla 2014. 
Ich životný príbeh je 
v mnohom veľmi zaujímavý. 
Sú spolu už úctyhodných 
55 rokov a začiatok ich 
vzájomného vzťahu by sa 
dal nazvať láskou z 
autobusu. Tam sa totiž 
zoznámili pri spoločnom 
cestovaní do práce. Hoci 
pán Jaromír pochádza 
z Nového Jičína a pani 
Helenka zo vzdialeného 
Prešova, osud ich zavial do 
Ostravy, konkrétnejšie do Vítkovíc, kde obaja pracovali - on vo valcovni za studena 
a ona vo valcovni rúr. 
Pravda, aj v tomto prípade si osud zvolil svoje, často krivoľaké cestičky. Pán Jaromír 
žil po narodení 23 rokov v Sedlnici a pani Helenka sa ako 15-ročná presťahovala 
z Prešova do Ostravy – Mariánskych hôr k svojej vydatej ale bezdetnej sestre, 
a súčasne zmenila aj zamestnanie. Predtým pracovala ako šička v prešovskej 
Odeve, potom, ako sme už spomenuli, vo Vítkoviciach. Pán Jaromír odišiel do 
Kopřivnice na základnú vojenskú prezenčnú službu, ako sa tomu v tom čase 
hovorilo, a tam si prvý raz sadol za volant nákladného auta. Počas vojenčiny 
šoféroval ťažkú Tatru 111, ktorou navážal materiál do štramberskej cementárne 
a vápenky. Po skončení vojenčiny sa už do Vítkovíc nevrátil, ale odišiel na rok 
pracovať do bane. Stále ho to však ťahalo k nafte a motorom. V tom čase ešte obaja 
bývali u rodičov pána Jaromíra v podkrovnej izbe rodinného domu, a tak nečudo, že 
sa veľmi usilovali nájsť si primeraný byt. Keďže pani Helenka, vtedy už jeho 
manželka, mala rodinu v Prešove, od ktorej dostal prísľub, že mu obstará prácu 
vodiča, neváhali, a rýchlo zmenili bydlisko takmer krížom cez republiku. Vedeli, že 
v Prešove sa stavia jedno z nových sídlisk, kde sa im podarilo nasťahovať sa do 
neveľkého jednoizbového bytu. Radosť im kazila iba skutočnosť, že v susedstve 
bývali rodiny občanov, ktorým sa dnes vraví „neprispôsobiví“. Hoci s nimi neboli až 
také problémy, ako zažívame na mnohých miestach dnes, manželia Feilhauerovci 
boli napokon radi, keď sa im po siedmich rokoch podarilo presťahovať sa do 
komfortnejšieho a väčšieho bytu na ďalšom novom prešovskom sídlisku. Tam bývali 
45 rokov a tam spoločne vychovali aj  tri svoje deti – jedného syna a dve dcéry. Pani 
Helenka zostala doma pri deťoch a po trinástich rokoch sa ešte zamestnala 
v tlačiarni. Odtiaľ odišla najskôr do invalidného a potom do starobného dôchodku. 
Pán Jaromír mal o čosi pestrejší pracovný život. Miesto vodiča na pošte, ktoré mu 
pôvodne prisľúbili, napokon nedostal. Zamieril teda do ČSAD, kde vodičov 
potrebovali. Spočiatku vozil za dosť ťažkých podmienok štrk do miešačky na  
staveniská prešovských sídlisk, neskôr presedlal za volant autobusu, ale ani tu si 
veľmi nepolepšil. 
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„Autobusy boli staré, menej kvalitné, bolo v nich chladno, za volantom sme v zime 
sedávali v kabátoch s teplou dekou na kolenách, soľou zmiešanou s vodou sme  
umývali zamrznuté okná, nafta zamŕzala, a pred službou bolo potrebné vozidlo 
zahrievať. Napriek tomu ma robota veľmi bavila. Ľudia boli zamestnaní, a tak 
o cestujúcich nebola núdza. Sedem a pol roka som premával nielen v rámci Prešova, 
ale aj na linkách z Prešova do Banskej Bystrice, Zvolena, Košíc a Bratislavy. 
Chodieval som aj na zájazdy, najčastejšie do Maďarska a Rumunska, ba v letných 
mesiacoch som premával aj na pravidelnej linke do Bulharska. Keďže som nebol 
straník, do západných krajín ma nepúšťali – na to bolo vybraných iba šesť vodičov, 
ktorí spĺňali aj politické kritériá. Aj keby som chcel dostať lepšiu prácu, nemohol som 
dať výpoveď, lebo výpovedná doba bola šesť až deväť mesiacov, a my sme už mali 
deti, takže zárobok bol veľmi potrebný. Pol roka po odchode do dôchodku som dostal 
porážku, ale v nemocnici ma opäť postavili na nohy, lenže neskôr som dostal druhú, 
aj keď slabšiu porážku.“ 
Manželia Feilhauerovci radi spomínajú aj na svoje detské časy a na mladosť. 
„Od malička som milovala 
balet,“ hovorí pani 
Helenka, „žiaľ chodiť do 
baletu stálo peniaze, a tie 
sme v rodine nemali. 
Mala som veľmi rada 
ručné práce. Plietla som, 
háčkovala a vyšívala 
obrazy. Dodnes sa 
mnohé z nich zachovali. 
Lekári mi však pri 
prefukovaní ciev 
poškodili ľavú ruku, takže 
s ručnými prácami bol 
navždy koniec. Zostala 
mi však láska k hudbe 
a donedávna som si 
s chuťou zaspievala, 
napríklad aj v našom speváckom krúžku v Pohode seniorov. Teraz mi však už 
natoľko zoslabol hlas, že nechodím ani spievať.“ 
Lásku k hudbe má aj pán Jaromír, ktorý miluje najmä dychovku. S chuťou si pri nej 
zatancuje. Ako hovorí, tancovával od malička, a pri hudbe z rádia už ako malý 
chlapec neraz vyzvŕtal svoju mamu. Bavilo ho aj cestovanie. Toho si však do sýtosti 
užil za volantom autobusu ako vodič z povolania. Svoju ďalšiu záľubu - šport 
realizuje teraz najmä sledovaním televízie. 
Manželia Feilhauerovci žijú medzi nami pokojným a tichým životom. Pani Helenka 
má 76 rokov a jej manžel o dva roky viac. Často ich prichádza navštevovať  najmä 
najmladšia dcérka Renáta (na snímke), ktorá žije a pracuje v Bratislave, ale príde aj 
staršia dcérka Iveta a syn Jiří.  A, samozrejme, vždy sa majú o čom porozprávať. 
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Náš recept 

 

Gazdinkin makovo-tvarohový koláč 
Na cesto potrebujeme 70 g práškového cukru, 250 g polohrubej múky, 70 g mletých mandlí, 
1 vajce, 150 g masla, štipku soli, tuk a strúhanku na vymastenie a vysypanie plechu. 

Na plnku potrebujeme 200 g tvarohu, 3 žĺtky, 30 g masla, 100 g práškového cukru aj na 
posypanie, 1 lyžicu škrobovej múčky, 3 lyžice citrónovej šťavy, 100 g mletého maku, 1 
lyžičku mletej škorice, 150 ml mlieka, 4 jablká. 

Cesto: Vymiešame cukor, preosiatu múku, mandle, vajce, zmäknuté maslo a štipku soli. 
Vymiesené cesto zabalíme do mikroténového vrecka a necháme asi hodinu v chladničke. 
Potom cesto vyvaľkáme na hrubší plát a preložíme na plech tak, aby boli pokryté aj boky. 

Plnka: Tvaroh vymiešame so žĺtkami, s maslom, 50 g cukru, so škrobovou múčkou a s 1 
lyžicou citrónovej šťavy. Mak zohrejeme s mliekom, pridáme zvyšný cukor a škoricu. 
Premiešame, necháme 5 minút variť a odstavíme. 

Na cesto rozotrieme tvarohovú plnku a  pravidelne navrstvíme po troche ochuteného maku. 
Očistené a nakrájané jablká nakrájame na menšie plátky, premiešame ich vo zvyšnej 
citrónovej šťave a pravidelne nimi posypeme tvarohovo-makovú plnku. V rúre vyhriatej na 
190 oC pečieme asi 40 minút. Koláč pred podávaním posypeme práškovým cukrom. 
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NAŠI JUBILANTI 
 
Valéria Mitošinková  (90) 
Ľudovít Ochaba  (90) 
Amália Mrvová (95) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPUSTILI  NÁS 
 
Jolana Némethová  (78) 
Jozefína Jesenická  (90) 
Koloman Múčka  (89) 
Štefan Tomeček  (66) 
Ladislav Ambrus  (79) 
Tibor Horváth  (68) 
Milan Beránek  (81) 
Jozef Nitka  (81) 
Ida Tóthová  (91) 
Ing. Zoltán Košík  (90) 
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Z našej tvorby 
 
Utopenec 
 
Príbeh, na ktorý chcem zaspomínať, je z roku 1958. 
V tom čase som bol žiakom základnej školy v 
Trnave a celá naša trieda sa tešila na trojtýždňový 
pobyt v škole v prírode v prekrásnom prostredí 
bývalých turzovských kúpeľov neďaleko Gelnice. 
Už cesta vlakom bola pre nás veľkým dobrodružstvom. Tešili sme sa najmä na 
pohľad z vlaku na Vysoké Tatry, pretože nikto z nás tieto naše veľhory ešte na 
vlastné oči nevidel. 
V Margecanoch sme prestúpili na autobus, ktorý nás tam už čakal, a keď sme prišli k 
našej chate, bola už tma, takže veľa z okolia sme nevideli. Vlastne sme iba tušili 
blízkosť jazera, na ktoré nás učitelia dlho vopred upozorňovali, vždy s výstrahou, že 
je hlboké 16 či 17 metrov, a teda že máme prísny zákaz sa k nemu približovať. Na 
druhý deň sme, samozrejme, všetci zbehli práve k „zakázanému" jazeru, zatiaľ však 
iba po nízke oplotenie, ktoré ho od chaty oddeľovalo. Všetci sme vedeli, že o pár dní 
prekonáme aj túto prekážku... 
A tak sa aj stalo. Keď sme už boli pri jazere, napadlo niekomu z nás, že by sme 
mohli skúsiť chytať ryby. Táto myšlienka nás, samozrejme, nadchla, a tak sme si pri 
najbližšej vychádzke do Gelnice, vzdialenej asi tri kilometre, kúpili aké-také biedne 
rybárske vybavenie, ktoré pozostávalo z niekoľkých metrov silonového vlákna, 
háčika a korkového plaváčika. Od tej chvíle sme usilovne hádzali plaváčik s háčikom 
do vody v nádeji na poriadny úlovok. Samozrejme, nikdy sme nič nechytili. Ale 
našťastie sa nám ani nikdy nič zlého nestalo. 
Až raz sa znenazdajky od jazera ozvalo detské volanie o pomoc. Všetko, čo malo 
nohy, utekalo na miesto, odkiaľ sa volanie ozývalo. Stála tam skupinka spolužiakov, 
všetci ukazovali na hladinu a vzrušene opakovali: „Utopenec, utopenec..." 
A skutočne. Spod hladiny presvitalo čosi, čo sa podobalo na bledú ľudskú tvár. Keď 
sme za výdatnej pomocí pedagogického zboru a jednorukého ekonóma tamojšieho 

rekreačného zariadenia to čudo 
vytiahli z vody, vysvitlo, že to nebol 
utopenec, ale veľká slnečnica, ktorú 
ktosi kdesi vytrhol aj s koreňom a po 
vylúpaní semienok jednoducho hodil 
do jazera. 
Už sa nepamätám, či po tomto zážitku 
ešte niekto zo spolužiakov išiel k 
jazeru chytať ryby. Dnes mi na túto 
udalosť zostala iba spomienka a 
takmer 60 rokov stará fotografia našej 
triedy z Gelnice - Turzova, ktorú 
prikladám. 

Ľubo Trefný 
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