Marto Polak, ki je pred dnevi praznovala 107. rojstni dan, sta na praznovanju v Domu starejših
občanov Preddvor obiskala predsednik republike Borut Pahor in ljubljanski pomožni škof Anton
Jamnik. / Foto: Tina Dokl
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Ob njenem 107. rojstnem dnevu sta Marti Polak na praznovanju v Domu starejših občanov
Preddvor nazdravila tudi predsednik države Borut Pahor in ljubljanski pomožni škof Anton
Jamnik.
Preddvor – »Nikoli več ne boste tako mladi, kot ste danes. To velja za vse nas in tudi tako je
mogoče gledati na življenje,« je slavljenko nagovoril predsednik Borut Pahor in jo povabil na
obisk v predsedniško palačo. »A sam predsednik Pahor me je obiskal,« se je veselo namuznila
Marta Polak, ko ji je stisnil roko. Še bolj vesela je bila čokoladnih bombonov, ki ji jih je podaril,
saj je priznala, da je »na čokolado prav bolna«. Ob osebnem jubileju ji je čestital tudi ljubljanski
pomožni škof Anton Jamnik in z njo celo zaplesal.
Marta Polak je za svoja leta še vedno dokaj čila in zdrava, le pri hoji si pomaga s palicami ali
berglami. »Taka je kot roža. Vsako jutro pride k meni po kavo in vpraša, ali bo kaj tudi za popiti.
Po kosilu si namreč rada privošči kozarček vina,« je pojasnila sestra Mateja Ogrin, na katero je
Polakova v domu starejših najbolj navezana. Še vedno se zanima in tudi sodeluje pri dogajanju v
domu. »Pa tudi vsak dan stopi ven, da preveri, kakšno je vreme, a je tudi takoj nazaj,« se posmeje
Mateja Ogrin. Vrata doma starejših občanov je prestopila malo pred svojim stotim rojstnim
dnevom in direktorica doma Andreja Valant se spominja, da so se takrat spraševali, kako naj
ustrezno proslavijo tako visok jubilej. »A takrat ni hotela nobenega velikega slavja,« se spominja
Valantova, saj jim je v svojem hudomušnem slogu dejala, da jo že od devetdesetega leta skrbi, kaj
bo, ko bo praznovala stoletnico. »V čast nam je, da je naša stanovalka in da nam vsaj enkrat na
leto pripravi take vragolije,« je še dodala Andreja Valant.

Kot izredno navihano in polno radosti do življenja jo je označil tudi škof Jamnik, s katerim sta se
spoznala pred dvema letoma, ko se je z mladinci iz oratorija pred nevihto zatekel pod streho doma
starejših občanov v Preddvoru. »Takrat sem ji obljubil, da jo bom peljal na Brezje k Mariji
Pomagaj.« Svojo obljubo je izpolnil januarja lani, včeraj pa ga je na praznovanju znova vprašala,
kdaj bosta šla spet na Brezje skupaj. »To me veseli, saj kdor ima načrte za prihodnost, lahko
resnično ustvarjalno živi,« je dejal Jamnik.

