Choď svojou cestou bez náhlenia a chvatu a usiluj sa nájsť pokoj v sebe.
A keď ti to bude možné, pokús sa tých druhých pochopiť. Povedz
každému pravdu pokojne , jasne a načúvaj, čo hovorí, i keď ho
nepoznáš a je ti ľahostajný. Pretože aj on má svoje starosti, či je mladý
a agresívny, alebo už starý a unavený. Keď sa porovnáš s niekým
druhým, zistíš, že žiješ medzi ľuďmi, čo sú buď väčší alebo menší, lepší
alebo horší, ako si ty. Buď hrdý na svoj úspech a usiluj sa, aby si
postupoval, maj však ustavične na mysli, že osud sa môže každú chvíľu
zvrtnúť. Buď opatrný v obchodoch, veď svet je plný ľsti a úskokov. I tak
sa nedaj odviesť od svojej cesty. Mnohí ľudia rozprávajú o krásnych
ideáloch a všade sa vychvaľuje odvaha hrdinov. Ostaň sám sebou
a nepretvaruj sa. Nestavaj sa voči láske cynicky, lebo ona jediná je
pravdivá a trvalá. Buď vďačný za každý rok, ktorý môžeš prežiť, hoci
s každým dňom ti odchádza aj kus mladosti. A pripravuj sa na okamih,
keď do tvojho života vstúpi niečo nepredvídané, no neznič sám seba zo
strachu pre osamelosťou. Buď vždy taký, aby si mohol obstáť sám pred
sebou. Máš právo byť na svete práve tak, ako kvet, ktorý kvitne, ako
hviezda v noci. Predsa však na tomto svete nežiješ sám. Rozmýšľal si už
niekedy o tom? Uzavri mier s Pánom Bohom, kdekoľvek sa s ním
stretneš, je jedno, aké ťažkosti ti život pripraví. Nedaj si zničiť ideály
klamom a podvodom. Svet je ešte vždy pekný. Skús na ňom žiť a byť
šťastný.

Úvod
Táto knižka je zhrnutím všetkých mojich príspevkov do obecného Spravodaja.
Je to taký chronologický prehľad udalostí, činností Spolku vinohradníkov
a priateľov dobrého vína a našich občanov. Vytvára obraz ľudí, ktorí sa väčšou
či menšou mierou pričinili o rozvoj našej obce. Svojou aktívnou činnosťou
a prácou zanechajú kultúrne dedičstvo pre naše budúce generácie. Tak ako
naši rodičia a ich rodičia po celé stáročia.
Z geografického hľadiska buďme vďační našim predkom, ktorí si na osídlenie
vybrali práve túto lokalitu pod Žibricou. Prví osídlenci boli okolo prameňa
Horná studňa – Felsőkút pod Hôrkou. Mali tu dostatok vody a okolité lesy boli
bohaté na lovnú zver čo potrebovali k prežitiu.
Nehrozili tu žiadne povodne, zosuvy pôdy ako v iných lokalitách, kde také
bezpečné miesta nemajú. Neskoršie, keď sa začali zaoberať aj
poľnohospodárstvom a pôda nestačila, začali klčovať okolité lesy, aby získali
čím viac pôdy. Pred vyše 100 rokmi bola Hôrka lesom, ktorú tiež vyklčovali na
pasienky pre svoj dobytok. Bohužiaľ, prišli 50-te roky, násilná kolektivizácia,
všetko, čo sa tu po stáročia budovalo a zveľaďovalo postupne zaniklo. Ako
príklad môže poslúžiť Hôrka, ktorá je znova zarastená kríkmi a nie stromami
ako voľakedy. Pustnú záhrady a zarastajú burinou. Tie záhrady, ktoré roky
dávali pre každú domácnosť čerstvú zeleninu a ovocie. Ja viem voľakto si
povie ,, Však všetko kúpime v obchodných reťazcoch´´. Áno, je to pravda, len
na to treba peniaze a tie treba zarobiť a každý nemá robotu, ale záhradu áno.
Nie je istota, že to čo, kúpite, je zdravé a nehovoriac o tom, koľko je tam
všelijakej chémie a postrekov. S rokmi sa vytratil vzťah ľudí k pôde. Z tej pôdy,
čo dávala obživu pre našich predkov. Naše lesy, ktoré v prípade
nebezpečenstva pri nájazdoch Tatárov, Turkov, obyvateľom dávali bezpečný
úkryt, postupne sa rúbu, ťažia a prerieďujú. Bez toho, aby sa vysadil čo len
jeden stromček. A ten neporiadok čo je zanechaný ako koruny stromov,
haluze, čo naše babky chodili vyzbierať, aby v sobotu mohli zakúriť do pece
a upiecť chlieb a koláče. Veru, divný svet to žijeme. Každý chce byť len
manažérom, sedieť za počítačom v bielej košeli s kravatou a zarobiť veľké

peniaze, za ktorými sa všetci naháňajú. Poctivá a namáhavá práca nie je
zaujímavá a finančne ohodnotená. Voľakedy ľudia vstávali za brieždenia
a keď vysvitli prvé lúče nad Žibricou, prosili pána Boha, nech im dá silu, do
celodennej namáhavej roboty. Večer, keď zapadlo slnko za horizont, taktiež
prosili o požehnanie ich celodennej práce, aby ráno mohli pokračovať v tom,
čo nedokončili. Toto bol kolobeh ich života a v nádeji pre lepšiu budúcnosť ich
detí, ktoré, keď vyrastú, budú v ich šlapajiach pokračovať. Len bohužiaľ, až na
malé výnimky, nie je to tak. Tieto slová sú adresované tým, ktorí toto
nepoznajú a ani ich to nezaujíma, že odkiaľ pochádzame, kto sme a kam

Autor
-----------------------------------------------------------------------------smerujeme.

Výstava vín

Spolok vinohradníkov v Podhoranoch v spolupráci s Obcou Podhorany, už po
štvrtýkrát zorganizoval výstavu vín spojenú s ochutnávkou, ktorá sa konala
28. februára až 1. marca. Vzhľadom na veľký počet účastníkov a hostí sa
štvrtý ročník výstavy usporiadal v Kultúrnom dome v časti obce Sokolníky.
Plná sála nás presvedčila o tom, že zorganizovanie akcie vo väčších
priestoroch bola správna voľba.
Zišli sa vinári nielen domáci, ale aj z okolitých obcí a regiónov. Na všetkých
návštevníkov zapôsobilo príjemné prostredie, pekne vyzdobené vínne stánky
s trstinovými strieškami a naaranžovanými čerstvými strapcami hrozna
dotvárali priestor, v ktorom boli v regáloch umiestnené vzorky vín. Jednotne
odetí somelieri zabezpečovali obsluhu návštevníkov, čo taktiež zvýšilo úroveň
výstavy. Boli to Tomáš Bicko, Marcela Fülöpová, Nikola Kerestešová, Hana
Košťáliková, Ivan Desat a Peter Žeby. Ako aj po minulé roky, aj tento rok mali
v kuchyni plné
ruky práce - p.
Henrieta
Meszárošová a
p. Jana Kiššová
pripravovali
syrové taniere,
pagáče a
tradične aj
chlieb s
masťou a pod
velením
gulášmajstra
Jaroslava
Košťála sa pripravil pre labužníkov chutný guláš. Oživením tejto výstavy bola
expozícia dobových fotografií a krojov miestnych ale i z okolia. Na pódiu boli
aj predmety, ktoré slúžili našim predkom ku každodennej potrebe a ktorými
si uľahčovali prácu. Ozdobou tejto výstavy boli v miestnych krojoch odeté
členky folklórnej skupiny Podhoranka, ktoré recitáciou a spevom prispeli
k slávnostnej atmosfére. O oficiálne otvorenie sa postaral T. Košťál, ktorý sa

profesionálne ujal slova a pre vylepšenie nálady prijal aj niekoľko vtipov. Po
krátkom úvode predseda spolku vinohradníkov Zoltán Fülöp oboznámil
vinárov s výsledkami výstavy a menami ocenených. Starostka obce Mgr. M.
Bogyová vo svojom príhovore vyzdvihla prácu vinárov a ich snahu pri
organizovaní tohto podujatia a šampiónom výstavy odovzdala tituly. A tí,
ktorým sa nepodarilo medzi nás prísť si majú možnosť časť z tohto podujatia
pozrieť na televízií Central
( www.centv.sk/archiv/region ) ako vysoká
bola hodnotová úroveň IV. Ročníka výstavy vín v Podhoranoch a to členmi
a nečlenmi vinárov a ostatných zúčastnených.
Odborné výsledky
Celkovo bolo prezentovaných 146 vzorových vín. Bielych bolo 109 druhov
a 37 červených. O kvalite vína rozhodovali dve degustačné komisie, zložené
zo 6 členov. Udelené boli dva tituly šampióna:
-

v kategórií bielych vín si trofej odniesol – Rizling vlašský 2008-18.8
boda. Vystavoval: Zoltán Fülöp, Podhorany 129.
v kategórií červených vín si titul odniesol – Aliberant 2007- 18.7
boda. Vystavoval: Ing. J. Bíro z Veľkého Zálužia.
v kategórií bielych vín domácich vystavovateľov to bol Chardonnay
2008- 18.7 boda Vystavoval: Zoltán Fülöp, Podhorany 129.
v kategórií červených vín domácich vystavovateľov bola najviac
obodovaná Frankovka modrá 2008 – 18.3 boda. Vystavoval : Jaroslav
Košťál, Podhorany 143.

Celkovo bolo udelených 13 zlatých medailí. Som nesmierne rád, že táto
výstava sa za také krátke obdobie dostala do povedomia ľudí a čím ďalej
tým viac sa teší obľube vinárov domácich a okolitých obcí. O čom svedčí
aj počet vystavených vzorových vín, vysoká úroveň a organizácia prípravy
podujatia. Poďakovanie za zdar akcie patrí tak vystavovateľom , ako aj
degustačným komisiám, Klubu dôchodcov a sponzorom. Hlavým
sponzorom bol BP BAU. S.r.o. p. P. Bicko a samozrejme OcÚ Podhorany.
Už dnes sa tešíme na budúci ročník, na ktorý Vás všetkých pozývame.

VYZNANIE VÍNU A ŽIVOTU
Kdo víno má a nepije,
Kdo hrozny má a nejí je,
Kdo ženu má a nelíbá,
Kdo zábavě sa vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je VŮL.!
Jan Werich

VÝSTAVA VÍN SPOJENÁ s OCHUTNÁVKOU
Ako každý rok za posledných päť rokov, aj v tomto roku sa v našej obci

uskutočnila výstava vín spojená s ochutnávkou. 5. ročník tejto obľúbenej a aj
očakávanej akcie bol organizovaný Vinohradníckym spolkom Podhorany v
spolupráci s obcou Podhorany. Na podnet vinárov, že termín konania tejto
akcie v minulom roku bol príliš skorý, tento rok sme určili dátum výstavy na
13. - 14. marca 2010. Ukázalo sa, že to bola dobrá voľba, lebo nikde na okolí
sa nekonalo podobné podujatie. Samozrejme aj toto prispelo k tomu, že
okrem domácich a okolitých vinárov sa zúčastnili výstavy aj noví

vystavovatelia z ďalších regiónov. Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch
výstavy, aj v tomto roku čakalo návštevníkov príjemné prostredie, ktoré
dotvárala výstava dobových predmetov a odevov, ako aj výstava fotografií zo
života v našej obci. Výzdobu sály zabezpečili a inštalovali členky Klubu
dôchodcov v Podhoranoch. Členky folklórneho súboru Podhoranka prispeli
pásmom piesní a hovoreného slova k dobrej nálade. Za zvukov harmoniky,
verní štamgasti a priatelia dobrého vína a ľudových piesní vydržali dlho po
polnoci. V pekne zdobených výstavných stánkoch obsluhovali príjemní mladí
somelieri: Peter Žebi, Michaela Fülöpová a Hana Košťáliková.
Úvodné slovo mala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová, ktorá privítala
všetkých prítomných. Vo svojom príhovore vyzdvihla prácu vinárov a súčasne
poďakovala členom Spolku vinohradníkov, ktorí sa organizačne podieľali na
príprave akcie ako i členkám klubu dôchodcov za obetavosť a aktivitu.
Poďakovanie patrilo rovnako aj sponzorom, ktorí finančne alebo materiálne
podporili toto podujatie. S odbornými výsledkami prítomných oboznámil
predseda spolku vinohradníkov Zoltán Fülöp. Potom sa pristúpilo k oceneniu
víťazov a odovzdávaniu cien. Vína boli hodnotené po prvýkrát 100-bodovým
systémom. Degustačné komisie zasadali dňa 08.03.2010.
Teší nás rastúca popularita tohto podujatia, ktorú sme za tak krátku dobu
získali. Potvrdilo sa to i pri rozhovoroch s vinármi, hosťami výstavy, ktorí sa
dobre cítili v príjemnom prostredí priateľov a pri ochutnávaní kvalitných vín.
Svedčí o tom i rastúci počet vzoriek vín, veľký záujem vinárov, verejnosti a
účasť nových vystavovateľov. Dúfame, že táto vzostupná tendencia každým
rokom bude len rásť a zviditeľní našu obec na mape vinohradníckej cesty.
Na záver ďakujeme organizátorom, vystavovateľom, hodnotiacej komisii,
Klubu dôchodcov JD OZ Podhorany, všetkým sponzorom a Obecnému úradu
Podhorany.
Všetkých pozývame na budúci ročník výstavy a spoločné oslavy sv. Urbana vo
vinohradoch v Mecheniciach.

ODBORNÉ VÝSLEDKY KOMISIE
Celkom bolo hodnotených 154 vzoriek vín.
Z toho: - biele víno - 121 vzoriek - červené víno - 33 vzoriek
TITUL ŠAMPIÓN VÝSTAVY:
V

kategórii bielych vín:

vzorka číslo 80 - Rulandské biele VH, ročník 2009, vystavovateľ
Alfonz Šrank, Veľký Lapáš 245, počet bodov 89,33
V

kategórii červených vín:

vzorka číslo 155 - Alibernet NZ, ročník 2009, vystavovateľ
Ján Esse, Obchodná 58, Bádice, počet bodov 91,33
TITUL NAJLEPŠÍ VYSTAVOVATEĽ OBCE PODHORANY:
V

kategórii bielych vín:

vzorka číslo 33 - Veltlínske zelené NZ, ročník 2009, vystavovateľ
Zoltán Fülöp, Mechenice 129, Podhorany, počet bodov 89,66
V

kategórii červených vín:

vzorka číslo 126 - Zmes červená, ročník 2009, vystavovateľ Ladislav
Kuna, Mechenice 2, Podhorany, počet bodov 80,66
CENA M&Š VINÁRSKE POTREBY NITRA:
Za najvyšší dosiahnutý počet bodov:
vzorka číslo 51 - Rizling vlašský, ročník 2009, vystavovateľ
Ladislav Bene, Dolné Obdokovce 321, počet bodov 96

CELKOM BOLO UDELENÝCH 28 ZLATÝCH MEDAILÍ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé víno

OSLAVY XI. ROČNÍKA SV. URBANA
Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína, z dôvodu zlej úrody a
následne nízkej kvality hrozna, postihnutého chorobami, neuskutočnilo
tradičnú ochutnávku a výstavu vín.

Z toho dôvodu sme si už nemohli dovoliť, aby oslavy 11. ročníka sv. Urbana
tiež vynechali. Na výborovej schôdzi všetci jednohlasne boli za príprav na
oslavu, len sme sa nemohli dohodnúť na termíne. Na koniec sme prijali
rozhodnutie, že sa uskutoční 28. mája t.j. v sobotu. Je to síce neskoršie, ale sa
nám lepšie pozdávalo ako skôr.
Ako každý rok na jar musíme zabezpečiť kvalitu cesty do vinohradov, čo už
roky robíme a staráme sa k spokojnosti všetkým užívateľom tejto
komunikácie. Terénne úprav a kosenie celého areálu je samozrejmosťou. Po
tomto nasleduje doprava všetkého, čo k tomu potrebujeme. Za pomoci

traktora a áut sa vyvezie poľná kuchyňa, cisterna na vodu, Stany, stoly,
chladničky, elektrická centrála a všetok potrebný materiál. Postavenie stanov,

rozmiestnenie stolov, nanosenie dreva na vatru sa vozí deň predtým za
pomoci tých členov, ktorí nie sú v práci a hlavne dôchodcov. Nakoniec to
všetko treba osvetliť t.j. zabezpečiť el. prúd. Na druhý deň ráno sa robí hlavne
v kuchyni na príprave guláša v bufete a poprípade dolaďovanie ako výzdoba a
podobne. Bohužiaľ počasie nám tiež neprialo, od rána začalo pršať až do
popoludnia. Rozhodli sme sa, že sv. omša bude v miestnom kostole v
Mecheniciach, čo všetci privítali. K večeru sa počasie umúdrilo, prestalo pršať
a tu začali prichádzať prví návštevníci a vinohradníci z chát. Samozrejme guláš
bol už uvarený a výčap fungoval a slúžil všetkým k spokojnosti. Nebyť dažďa,
určite účasť by bola vyššia. Napriek všetkému prítomní návštevníci sa ešte
dlho po polnoci nechceli rozchádzať. Nedeľné ráno nás privítalo krásnym
slnečným počasím. Okolo obeda sa areál začal napĺňať. Prichádzali domáci aj
hostia a samozrejme spevácke skupiny so svojimi programami, ktorí boh
pozvaní a radi sa zúčastňujú týchto osláv. Po otvorení a príhovore starostky
nastúpili na pódium tanečno-spevácky krúžok z miestnej ZS Podhorany a
malé tanečnice z MS Podhorany.

Po nich nasledovali hostia z Jarku a zo susedných Bádic, ktorí svojim
programom prispeli a spestrili toto tradičné podujatie. Vystúpenia uzatvorila
domáca folklórna skupina Podhoranka, ktorá svojimi piesňami o víne a
vinohradoch harmonicky ladila s prostredím, v ktorom sa akcia konala. Na
záver všetci spoločne zaspievali niekoľko známych ľudových piesní, čim sa
ukončil tento pekný kultúrny program. Samozrejme nesmela chýbať discozábava a ochutnávka výborného vinohradníckeho guláša, k čomu sa podávalo
domáce víno a čapovalo sa pivo.
Okolo 21.00 h deti už netrpezlivo čakali na zapálenie vatry, lebo ako vieme na
druhý deň ráno museli ísť do školy. Na veľkú radosť k vôli nim sa aj vatra
zapálila skôr, ako inokedy.
Dočkali sa aj ohňostroja, ktorý svojou krásou a pestrosťou slávnostne a
oficiálne ukončuje oslavy Deti s rodičmi začali pomaly odchádzať, ale verní
priatelia dobrého vína samozrejme ostali a pokračovali v dobrej nálade pri
piesňach okolo vatry, vo výčape a okolo svojich chát až do skorého úsvitu.
Napriek daždivému počasiu, enormnej snahe a príprave organizátorov
celkový dojem bol veľmi dobrý. Dúfame, že nasledujúci ročník bude lepší a
počasie nám bude lepšie priať.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri organizácii podujatia,
deťom z MS a ZS Podhorany, speváckym skupinám, hosťom i domácim a
samozrejme i Obecnému úradu v Podhoranoch a za finančnú podporu
Nitrianskemu samosprávnemu kraju.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Múdry z neba nikto nepadol, ale „blbcov“ akoby zhadzovali!

NOVÁ ROZHĽADŇA V PODHORANOCH

V sobotu 24.09.2011 nastal veľký deň pre Podhorančanov. Po troch
mesiacoch príprav a prác v teréne sa oficiálne otvorila vyhliadková veža na
kopci „Hôrka“, za krásneho slnečného počasia, bezvetria priam letného, bez
jedného mráčika aké sme si priali. Zišli sa tu miestny podhorančania a aj ďalší
zvedavci z okolitých dedín, aby svojou prítomnosťou v krásnej prírode
vyjadrili podporu staviteľom tejto turistickej atrakcie, ktorá nemá podobnú
obdobu v širokom okolí i na Slovensku.
Po úvodných slovách predsedu Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého
vína Z. Fülöpa, ktorý privítal prítomných oboznámil ich s históriou, požehnal
ThLic. Š. Rácz rozhľadňu a kríž na ňom. Klub miestnych dôchodcov prispel tiež
svojim krátkym programom, čo spestrilo toto podujatie. Hudba starých pánov
Menyhartovcov a trampské pesničky dopĺňali idylku a ladili s okolitou
prírodou. V bufete sa čapovalo pivo, víno a burčiak. V kuchyni, ako i na

oslavách sv. Urbana sa varil výborný guláš v poľnej kuchyni. Postupne
prichádzali ďalší návštevníci a zapĺňali priestor okolo veže, kde sa chvíľami
muselo čakať v rade pre veľký záujem, hlavne detí. So začínajúcim súmrakom
sa tí najmenší začali zhromažďovať okolo vatry a nedočkavo čakali na jej
zapálenie. Keď sa už konečne dočkali a vatra sa rozhorela, spustil sa nádherný
ohňostroj, ktorý poskytol nádherný pohľad všetkým obyvateľom našej obce a
aj ľuďom v okolitých obciach. V príjemnom prostredí v lone krásnej prírody, si
ľudia do skorých ranných hodín vychutnávali túto akciu, ktorá sa možno
zopakuje 8. mája 2012. Teším sa z toho a mám dobrý pocit z tohto
vykonaného diela.
Kde vznikol nápad postaviť túto vyhliadkovú vežu? Dobré nápady a myšlienky
sa rodia u človeka pri posedení v príjemnom prostredí s priateľmi pri dobrom
víne. Konkrétne raz sme tak s mojim dobrým susedom a priateľom Petrom
Bickom sedeli v jeho pivnici a ochutnávali jeho výborný Sauvignon. V jeho
hlave vznikol nápad aby sme tu nad dedinou na kopci „Hôrka“ postavili kríž.
Takéto podobné kríže sú v Rakúsku, Taliansku, na každom väčšom kopci pri
dedinách. Samozrejme mňa tento nápad nadchol a potešil, lebo ja som už
dávnejšie rozmýšľal nad niečím podobným. Malo to byť na vrchu Žibrica.
Bohužiaľ tento projekt stroskotal kvôli financiám a náročnosti terénu pre
výstavbu a tiež pre nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Ďalším problémom
bola oblasť životného prostredia, nakoľko sa jedná o lesopark Zobor —
Žibrica. Tak sme tieto dva nápady spojili a výsledkom ako uvidíte je rozhľadňa
s krížom, dostupnejšia každému a priamo nad našou dedinou.
Teraz prejdem do histórie. V minulom storočí v roku 1940 bola postavená
triangulačná veža na tomto istom mieste s výškovým bodom 292 m nad
morom. Táto kóta bola označená a je na pôvodnom kameni pod vežou, ktorý
sme našli zarastený v kríkoch. Pri kopaní základov sme objavili ešte starší
kameň, ktorý tam bol osadený v roku 1890 s vytesaným písmom KP (z
nemčiny kóta punkt) — kótový bod. Tento historický kameň sa momentálne
nachádza u mňa na dvore. O ďalšom osude kde ho osadiť sa rozhodneme
potom. Triangulačná veža bola postavená z dreva. Bola postavená z okrúhlej
borovicovej guľatiny, bez vyhliadkovej plošiny s výškou okolo 6 m. Takéto

kóty a podobné stavby boli v našom chotári ešte dve. V Polovčáni a na vrchu
Žibrica. Slúžili akoorientačné body pre geodetické meranie a aj pre vojenské
účely. Poveternostnými vplyvmi drevené konštrukcie spráchniveli a zničili sa v
roku 1960. V minulosti kopec „Hôrka“ nebol zarastený kríkmi ako teraz.
Slúžil ako pasienok, pre vlastníkov na pasenie kráv, kôz a oviec. Ako deti sme
toto miesto často navštevovali a na ohni opekali kukuricu a v pahrebe
zemiaky. Z tohto miesta bol pekný výhľad na celý podhoranský chotár a ešte
ďalej. Neskoršie sa toto miesto stalo symbolom na zapálenie vatry 8. mája na
počesť ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Pri harmonike a
gitare sa tu schádzali mladí aj starší. Bohužiaľ násilnou kolektivizáciou pôdy,
kráv, kôz, oviec ubudlo, celý kopec zarástol kríkmi, stal sa ťažko dostupným a
aj táto tradícia zanikla. Miestny spolok vinohradníkov a priateľov dobrého
vína sa

rozhodol túto vyhliadkovú vežu znovu postaviť a zároveň oživiť a nadviazať na
tradíciu na kopci nad dedinou. V našom pláne je okolie veže zasypať zeminou,
zasiať trávu, vybudovať ohnisko na vatru a opekanie s posedom okolo neho.
Predíde sa tak akémukoľvek zakladaniu ohňa mimo tento priestor. Všeobecne
sa zabráni požiarom, ktorý by mohol napáchať veľké škody. Vytvorí sa
oddychové miesto pre peších turistov prechádzajúcich našim krajom po
vyznačených turistických cestách. Naša dedina je známa aj dopestovaním
kvalitného vína. Domáci vinári veľmi dobre obstoja na všetkých výstavách a
ochutnávkach. Je tu teda ďalšia možnosť zapojiť mechenickú vinohradnícku
oblasť do vínnej cesty, ktorá vedľa nás prechádza t.j. Nitra - Drážovce —
Vráble, čo tiež prispeje k zviditeľneniu našej obce. Tak ako Paríž má Eifelovku,
Rio de Janeiro má nad mestom sochu Krista, Podhorany majú vyhliadkovú
vežu, ktorá sa stane známou a v určitej miere atrakciou a dostane sa do
povedomia turistov a návštevníkov rozhľadne. Na veži je umiestnená kniha
návštev, kde môžu turisti zaznamenať pocity a dojmy. Zatiaľ sú všetky
pozitívne. Výborná pramenitá voda, ktorá vyviera pod kopcom „Felsőkút“ a
rozhľadňa nad ňou, spektrum s vyhliadkou na okolie zatraktívni našu obec.
Možno sme prvou lastovičkou v našom okrese, kraji a poprípade na
Slovensku, kde sa to celé uskutočnilo v prospech ľudí a celej spoločnosti.

Samozrejme zostane pamiatka aj pre budúce generácie. Táto rozhľadňa je
postavená na pôvodnom mieste a so súhlasom majiteľa pozemku so
stavebným povolením od príslušných orgánov. Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí prispeli svojou prácou, materiálne pri výstavbe tohto cieľa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peniaze boli, sú, aj budú, len mi nebudeme.

Rozhľadňa splnila svoj účel
Nie je to tak dávno, presne 24. septembra 2011 bola slávnostne daná do
užívania rozhľadňa nad našou dedinou na „Hôrke". Za tri mesiace jej
existencie na jej plošinu vystúpilo nespočetné množstvo návštevníkov
domácich, ale i z blízkeho či vzdialenejšieho okolia, dá sa povedať z celého
Slovenska. V knihe návštev, ktorá je k dispozícii v schránke, sú aj záznamy
návštevníkov zo zahraničia, konkrétne z Ukrajiny, Čiech a Maďarska. Každý
pozitívny zápis v knihe návštev nás veľmi poteší a hlavne povzbudzuje v ďalšej
práci. Vlastne, nenašiel sa ani jeden negatívny zápis. Je tam aj poďakovanie
iniciátorom a staviteľom, ktorí touto stavbou zviditeľnili našu obec. Práve pre
tento účel bola postavená. V krásnej
prírode s peknou vyhliadkou, stala sa
atrakciou našej obce. Práce okolo
rozhľadne sa pre nás však ešte
neskončili. S prichádzajúcou jarou
počítame s väčším počtom
návštevníkov - turistov, potrebujeme
preto osadiť orientačné a smerové
tabule. V areáli je vybudované
prírodné ohnisko - krb, s možnosťou
grilovania, či varenia guláša, dva
stoly na prípravu a samozrejme stôl a
lavice na sedenie a konzum. Onedlho

pribudne nad stolom prístrešok - altánok, na ktorom treba ešte čo-to

dokončiť a za priaznivého počasia sa bude môcť osadiť. Našim snom je aj
vybudovanie malého detského ihriska, ako šmýkačka, hojdačka a pod., pre
mladé rodiny s deťmi. Aby sme tento sen mohli aj zreálniť, privítali by sme
pomoc z radov mladšej generácie, teda rodičov detí, ktorí by prišli s ďalšími
nápadmi a samozrejme priložili by aj ruku k dielu. Postupne sa tak naša
„Hôrka“ stane miestom oddychu v lone krásnej prírody. Toto je zámer a účel
celého diela. Dúfam, že všetko čo sme si naplánovali, stihneme pripraviť už k
najbližšej veľkej akcii, ktorou bude obnovenie„Vatry slobody“ 8. mája 2012.
Chceme urobiť veľkú vatru, ale i niekoľko menších ohnísk na opekačku pre
rodičov s deťmi. Nebude chýbať ani bufet s občerstvením, nuž a na záver ako
vždy - ohňostroj /privítame dodávateľov pyrotechniky/.
Aby sa „Hôrka“ stala skutočnou oázou oddychu a pohody pre domácich i
cudzích návštevníkov, nesmieme zabudnúť, že okolitú prírodu treba chrániť,
udržiavať poriadok a hlavne dodržiavať všetky miestne pokyny!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je hrozné, keď sa športovci ožierajú, je však úžasné, keď my alkoholici
športujeme!

Výstava vín s ochutnávkou - VI. Ročník

Každý rok na začiatku marca Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína
usporiada výstavu vín spojenú s ochutnávkou. Bol to už 6. ročník a snáď na
jednu výnimku rok 2010, ktorý bol na hrozno veľmi neprajný. Opakom bol rok
2011, ktorý bol síce v júli dosť daždivý, ale august a september bol slnečný, čo
sa prejavilo vo zvýšenej cukornatosti hrozna a nižšou hladinou kyselín.
Veľa vinárov sa tešilo na toto podujatie aby mohli dať otestovať svoje vína,
lebo náš termín výstavy je prvý v okolí, o čom svedčil aj veľký záujem a
narastajúci počet odovzdaných vzoriek vína. Toto všetko predchádzalo
príprave v sále kultúrneho domu, a to výzdoba v čom nám veľmi pomohol
klub miestnych dôchodcov, ktorí ako vždy pripravili peknú ukážku ľudového
umenia, pracovných nástrojov, krojov a napokon kultúrnou vložkou spestrili
toto podujatie.
Po prvýkrát sme mali požehnanie mladého vína našimi miestnymi kňazmi
ThLic. Štefanom Ráczom a Petrom Martincom, čo tomuto podujatiu pridalo
na vážnosti a dôstojnosti.

Odborná degustácia 161 vzoriek vín, ktoré boli odovzdané na hodnotenie,
bola netradične v pondelok 27. 2. 2012 o 17.00 h. Hodnotenie vín 100
bodovým systémom vykonali 4 degustačné komisie v trojčlennom zložení.
Verejná ochutnávka bola otvorená 3. - 4. marca.
Celkovo bolo hodnotených: 161 vzoriek vín, z toho:
biele vína: 127 vzoriek rosé: 10 vzoriek červené vína: 24 vzoriek

TITUL ŠAMPIÓN ZÍSKALI:
v kategórii bielych vín:
vzorka č. 121 - Milia, ročník 2011, VZH Vystavovateľ: Mgr. Mário Kormančík,
Drážovce 6, Nitra, počet bodov 91,66
v kategórii červených vín:
vzorka č. 152 - Dunaj, ročník 2011, BV Vystavovateľ: Mgr. Mário Kormančík,
Drážovce 6, Nitra, počet bodov 89,33
TITUL NAJLEPŠIE BIELE VÍNO OBCE PODHORANY BOL UDELENÝ:
v kategórii bielych vín:
vzorka č. 97 - Sauvignon, ročník 2010, NZ Vystavovateľ: Peter Bicko,
Podhorany - Mechenice č. 193, počet bodov 91,00
v kategórii červených vín:
vzorka č. 144 - Zweigeltrebe, ročník 2011, KA Vystavovateľ: Ľudovít
Hambálek, Podhorany - Sokolníky č. 114, počet bodov 85,66
Celkový dojem a hodnotenie výstavy je veľmi dobrý, môžem povedať, že
výborný. Latka bola postavená veľmi vysoko, čo potvrdili aj účastníci a
návštevníci podujatia. Dúfam, že nebudeme zaostávať a na budúci rok
pripravíme výstavu vín aspoň takto a keď sa dá, tak ešte lepšie. Na koniec mi
ostáva len poďakovať všetkým, ktorí sa o to najviac pričinili. V prvom rade
mám na mysli klub dôchodcov v Podhoranoch, bez ich šikovných rúk a ochoty

by táto výstava bola len taká všedná a priemerná. O to, aby občerstvenie pre
hostí bolo pripravené chutne a na patričnej úrovní sa postaral náš hlavný
kuchár J. Fülöp, ktorý ako vždy odviedol výbornú prácu. Ďakujem jemu a aj
personálu v kuchyni , obsluhám, čašníkom, čašníčkam - hosteskám.
Organizačný výbor ďakuje všetkým vinárom za dodané vzorky, komisiám za
odvedenú prácu, všetkým sponzorom, grafikom a tlačiarniam ako aj
Obecnému úradu v Podhoranoch.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Keď idem do krčmy, mám slintačku, keď sa z nej vraciam, mám krívačku
a doma ma čaká šialená krava!

Obnovená tradícia
Dňa 7. mája 2012 sa znova obnovila tradícia zapálenia vatry na kopci Hôrka
nad našou dedinou. Pripomenuli sme si tak 8. máj, ako dátum ukončenia 2.
svetovej vojny a víťazstva nad
fašizmom. Táto tradícia vznikla u nás v
50 - tych rokoch minulého storočia, čo
dlho pretrvávalo. Pamätám sa, že ešte
ako malý chlapec - žiak, so spolužiakmi
sme v sprievode učiteľov vystupovali na
vrchol kopca a čakali netrpezlivo na
zapálenie vatry. S otvorenými ústami
sme počúvali príbehy ešte vtedy
žijúcich priamych účastníkov SNP,
odbojárov a partizánov. Za doprovodu
harmoniky sa spievali ľudové piesne,
slovenské, maďarské, ruské a
samozrejme partizánske. Keď vatra
dohorela, zažali sme si lampióny a
spoločne v sprievode sme zostupovali
smerom ku dedine. Svetielkujúci

sprievod pôsobil veľmi impozantne. Ľudia to prirovnávali k svätojánskym
muškám, pretože v tých časoch kopec nebol zarastený kríkmi. Bola to aj
príležitosť ukázať a predviesť sa, kto má aký lampión, čo pri použití sviečok
pre niekoho skončilo aj jeho zapálením. Keďže sme obec (vtedy) zložená z
troch častí, vatra sa zapálila naraz v každej časti obce, v Mecheniciach na
Hôrke, v Sokolníkoch na Bahorci a v Bádiciach na ihrisku. Všetky tri bolo
navzájom krásne vidieť a išlo tak trošku aj o prestíž, ktorá vatra bude
najväčšia. Táto pekná tradícia však vydržala ani nie do roku 2000. Postupne
záujem upadával, naše kopce Hôrka a Bahorec zarastali kríkmi, prístup na
vrchol bol čoraz obtiažnejší a nakoniec zapálenie vatry slobody zaniklo. Po
vybudovaní kaplnky sv. Urbana v mechenických vinohradoch a areálu okolo
neho, ešte asi dva krát sa vatra oslobodenia zapálila tam, tým však tradícia
úplne skončila. Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína a jeho členovia
ako správny lokál patrioti, ktorým nie je ľahostajný osud obce, dedičné
tradície a život v nej, zorganizovali túto peknú spomienku znova. Pekne
upravené okolie pod novo vybudovanou rozhľadňou, v príjemnom prírodnom
prostredí, kde k prístrešku a k ohnisku pribudli aj dve nové hojdačky pre deti,
sa uskutočnila opekačka pri ohnisku. Za najväčší prínos považujem, že sa nám
podarilo zabezpečiť dvoch mladých umelcov - rezbárov, ktorí za tri dni svojou
poctivou prácou dokázali vyrezať indiánky totem, ktorý sme aj osadili a veľmi
pekne zapadá do prírody v pozadí krásnej Žibrice. Celé toto podujatie sa
nieslo v štýle retro
t.j. v spomienkach
na minulú dobu. Na
malých ohniskách
deti s rodičmi na
ražňoch opekali
špekáčiky, slaninu,
kto si čo priniesol.
Pod postaveným
stanom sa čapovalo
pivo, víno, alko,
nealko.

V ten deň sa hral
aj hokejový zápas
majstrovstiev
sveta medzi
Slovenskom a
USA. Podarilo sa
nám zabezpečiť
video projekciu,
čo potešilo
fanúšikov hokeja,
ale aj ostatných,
ktorí mohli v lone
krásnej prírody sledovať svoj obľúbený a očakávaný hokejový zápas. Po
každom našom góle v bránke súpera prepukol ohlušujúci jasot a nadšenie,
znásobené ozvenou okolitých hôr, čo tu u nás príroda ešte nezažila. Vo
výčape obsluha nestíhala v čapovaní pív a drinkov.Vrcholom osláv bolo
zapálenie vatry a to všetko uzavrel nádherný ohňostroj, čo mohli vidieť ľudia
z okolitých dedín. Oslavy z víťazstva sa preniesli až do rána nasledujúceho
dňa, kde ešte najvytrvalejší v dobrej nálade sa pomaly rozchádzali. Som
nesmierne rád, že sme po dlhej dobe nadviazali na zaniknuté tradície a
spestrili kultúrne žitie v našej obci.Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí
pri tejto akcii pomáhali a podporili nás. Najväčšie poďakovanie patrí firme IZ Metalplast - Z. Fülöp, I. Janeba, ktorí zabezpečili videoprojekciu a ostatné
technické a materiálne zabezpečenie. Ďakujem rezbárom za ich krásne dielo
menovite: T. Dalošovi a D.Tancíkovi ako i Obecnému úradu v Podhoranoch.
Aby sme si nemysleli, že sa nám darí a pripravili sme peknú akciu, našiel sa
niekto, čo našu námahu a prácu znehodnotil. Vytrhal turistické smerové
tabule, tabule Obecného úradu, poškodil ozdobné reťazové oplotenia,
vysypal popolnice. Dúfam, že sa to už nebude opakovať. Treba si uvedomiť,
že ničiť je najjednoduchšie, to dokáže každý primitív. Vybudovať dielo a
zveľaďovať, aby sa naša obec zviditeľnila, na to treba veľa energie, ochoty,
času a samozrejme financií.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Keď Ťa pobozká svokra, mysli na to, že aj Kristus trpel.

Oslavy svätého Urbana 2012

Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína, ako tradične zorganizoval dňa
26. mája 2012 už 12. ročník osláv svätého Urbana, patróna vinohradníkov a
ochrancu viníc. Vinohradníci mu ďakujú, že drží svoju ochrannú ruku nad
vinicami a nepriniesol mrazy. Niekedy sa mu to nepodarí a potom mráz
narobí veľké škody, čo sa samozrejme prejaví na úrode a kvalite vína. Ale
celkovo môžem povedať, že odkedy máme sochu sv. Urbana vo viniciach,
aspoň u nás sú mrazy mierne a málo škodné. A preto „vďaka ti Urbánko".
Predsa sme sa však poistili a to nemá nikto v okolí, my máme Urbanov dvoch.
To je rarita. Využili sme ponuku mladých rezbárov - študentov, ktorí nám
vyrezali indiánsky totem na Hôrke pri rozhľadni a vyrezali nám aj sv. Urbana.
Krásna drevorezba je osadená vedľa kaplnky, v ktorej je prvá socha. V pekne
pokosenom a upravenom areáli, bol už od rána čulý ruch. Bolo treba postaviť
stan, pripraviť bufet, nanosiť do neho zásoby. Sudy piva, kofoly, demižóny
vína a rôzneho ďaľšieho tovaru. Hneď vedľa si naši gulášmajstri, G. Benďák a
E. Benďák spolu s pomocníkmi rozostavili svoju poľnú kuchyňu a pripravovali
povestný urbansko - vinohradnícky guláš. Postavili sme trampolínu pre deti,
ktorú nám zapožičal Obecný úrad a urobili ešte veľa ďalších činností, ktoré je

ťažké aj všetky vymenovať.
Okolo obeda sa začali
schádzať už prví
návštevníci a neskoršie aj
pozvané folklórne
spevácke skupiny. O 15.
hodine, bol už areál nášho
malého prírodného
amfiteátra, osadeného v
krásnom prostredí pod
vinicami zaplnený a hlavný
moderátor podujatia Ing.
Košťál, sa ujal slova, aby všetkých privítal. Pani starostka Mgr. Bogyová vo
svojom príhovore, tiež privítala všetkých hostí v našich viniciach, privítala
folklórne súbory zo Zbehov a Bábu, poďakovala organizátorom a všetkým,
ktorí sa obetavo podieľali na príprave celej akcie. Po nej, krátkym
príhovorom som privítal a pozdravil všetkých prítomných aj ja , ako predseda
Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína. Oslavy sa už tradične začali
svätou omšou, ktorú celebrovali naši miestni kňazi, ThLic. Štefan Rácz a Mgr.
Peter Martinec. Na záver požehnali vinice a aj novú drevorezbu, sochu sv.
Urbana. Po tejto úvodnej časti sa na pódiu striedali spev a tanec. Najskôr
vystúpili so svojimi peknými tančekmi a spevmi žiaci našej ZŠ a potom naši
najmenší - škôlkari. Vystriedali ich seniorské súbory, ako prvý to bol súbor
Bábčanka z Bábu, ktorí v doprovode dvoch heligonkárov zaspievali krásne
ľudové piesne. Súbor Zbežanka zo Zbehov, je už trošku „profesionálnejší“ a aj
ich vystúpenie bolo naozaj veľmi hodnotné, uviedli piesne, aké ešte u nás vo
viniciach nezazneli, čo veľmi obohatilo naše slávnostné popoludnie. Záver
tejto časti programu patril domácej Podhoranke. Spev však neutíchol, len
zmenil štýl, to na pódium vystúpila a dlho do noci hrala a spievala na
počúvanie aj do tanca, skupina Country song z Veľkého Zálužia. Medzitým sa
podával guláš a čapovali chladené nápoje. Keď sa minuli obidva kotle gulášu,
prišla na rad klobása a na koniec bol dobrý aj mastný chlieb s cibuľou. Ako sa
začalo stmievať, zapálili sme vatru, ktorá tiež nemôže na „Urbanka" chýbať.
Svojou veľkosťou a aj tepelnou žiarou, predčila, všetky predchádzajúce, čím v

niektorých okamihoch vzbudila rešpekt a strach zo šírenia ohňa. Našťastie
však fúkal vetrík správnym smerom, nevyhoreli sme a nič sa v okolí
nezapálilo, teda všetko sa dobre skončilo. Vlastne ešte sa neskončilo, lebo
keď vatra ubrala na svojej sile, prišiel na rad tiež tradičný, nádherný
ohňostroj, ktorý pestrofarebne ožiaril nočnú oblohu a tým dal oficiálnu bodku
za pekným sobotným podujatím. V zábave a dobrej nálade sa však
pokračovalo aj dlho po polnoci. Kultúrne podujatie oslavy sv. Urbana ale i
vatra 8. mája pri rozhľadni na Hôrke, prispeli k šíreniu dobrého mena našej
obci, miestnych zvykov kultúry a folklóru, ktoré sa snažíme oživiť, ako
dedičstvo po našich predkoch. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojou prácou
a ochotne pomáhali pripraviť toto pekné podujatie. Ďakujem sponzorom,
ktorých či už finančné alebo materiálne príspevky nám veľmi pomohli.
Ďakujem rezbárom T. Dalošovi a D. Tancíkovi, za krásne umelecké dielo,
vďaka patrí aj Obecnému úradu v Podhoranoch. Aby nebolo, že pomoc len
prijímame, aj my sme sa rozhodli pomôcť. Je to síce maličkosť, ale zo zisku z
tejto akcie, sme venovali 100 eur do zbierky na energie v kostole v Mecheniciach. Ostatné financie budú použité na údržbu cestnej komunikácie do
vinohradov, ktorá slúži všetkým, nie len vinohradníkom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

STARÁ PRAVDA: ľudské šťastie nezávisi od peňazí, ale od ich
množstva.

Z činnosti Spolku vinohradníkov a priateľov
dobrého vína Podhorany - Mechenice
S prichádzajúcimi letnými mesiacmi, ako jún, júl, august, keď väčšina ľudí
plánuje dovolenky, pre deti sa končí školský rok a nasledujú túžobne
očakávané prázdniny, naši vinohradníci nezaháľali, ale aj v tomto období
svojou pracovnou aktivitou prispeli k ďalšiemu skrášleniu obce. Na obecnom
zastupiteľstve bol predložený projekt na rekonštrukciu prameňa Felsőkút Horná studňa. Samozrejme, že ma to potešilo, pretože som nad tým už
dávnejšie rozmýšľal. Už kvôli tomu, že je to jediný prameň s dobrou vodou v
širokom okolí, prístupný verejnosti, ktorý už stáročia vyviera pod kopcom
Hôrka. Uhasínal smäd našich predkov, občerstvoval okoloidúcich pocestných
a pútnikov. Aj teraz miestni obyvatelia, ale aj ľudia z okolitých dedín sem radi
chodia, po čistú pramenitú vodu. Preto si toto prírodné bohatstvo musíme
vážiť a chrániť si ho. Veď čo by dali ľudia v Afrike na Sahare za kvapku vody,
kde ešte i teraz umierajú od smädu. Pre nás je samozrejmosť mať taký dar
prírody a ešte si ho nie vždy vážime. Teraz trocha z histórie prameňa. Pri
výstavbe železničnej trate Lužianky - Zlaté Moravce v rokoch 1936 - 1938,
plánovaná trať pretínala prameň, čo samozrejme robilo problémy pri stavbe.
Spoločnosť, ktorá stavbu realizovala, chcela prameň odstrániť a zabetónovať.
Našťastie predstavitelia obce v tej dobe, na čele s richtárom Gyula
Bengyákom to nedovolili. Už toto rozhodnutie svedčilo o múdrosti obecných
predstaviteľov, ktorí sa vzopreli železničnej spoločnosti, neskorumpovali, ale
pozerali na záujem obce a ľudí v nej. Za čo im i teraz patrí veľká vďaka. Kiež by
to i teraz tak fungovalo. Sú obyvatelia obce, ktorí pozerajú iba na vlastný
záujem a svoje ego a osud obce je im ľahostajný. Dňa 14. 7.2012 sme otvorili
železné dvere zabezpečujúce vchod k prameňu, celý tunel v dĺžke 31 m sme
vyčistili, vystriekali silným prúdom vysokotlakovou vodou od blata piesku,
ktoré boli naplavené z povodne z pred 30. rokov, kedy zaplavilo celý tunelový
žľab. Rozbili sme betón, kde bola osadená železná rúra, ktorou vytekala voda
a za tie roky už plná zelených rias. Osadili sme novú antikorovú rúru so sitkom
a celé sme opäť zaliali betónom. Ostáva ešte dokončiť prístrešok nad
prameňom, spevniť a upraviť bočný betónový svah a urobiť dlažbu. Prvé

kroky z našej strany boli urobené a veríme, že obecný úrad zrealizuje projekt
do konca roka. Ďalšou, podobnou akciou bolo vyčistenie cesty pod viaduktom
smerom na vinohrady od nánosov zeminy, čo už roky znepríjemňovalo život
vinohradníkom ale i ostatným občanom, pre nízky priechod. Navyše celá
cesta bola rozbitá a plná výtlkov a jám. Kto chcel prejsť na druhú stranu s
vyšším vozidlom /nákladom/, musel ísť okolo cez les a chotár. Zorganizovali
sme brigádu a vyčistili sme najprv cestu pod viaduktom až na pôvodnú
kamennú dlažbu, čím sme dosiahli, že priechod sa zvýšil o 25 cm. V ďalšej
etape sa navozila frézovaná asfaltová drť a vysypala sa ňou celá dĺžka
spomínanej cesty, čo privítali hlavne obyvatelia bývajúci za mostom a veru
priložili aj ruku k dielu. Nakoniec sme celý násyp zhutnili vibračnou doskou.
Do tretice sme zrekonštruovali obecnú studňu za kostolom, ktorá sa už roky
nepoužívala a pôsobila nepekným dojmom. Studňu sme vyčistili od bahna a
predmetov v nej nahádzaných. Ohradili sme ju vkusným dreveným rámom s
poklopom, ktorý sa dá zvrchu zamknúť. Konštrukcia a systém studne je na
princípe vahadla, aké používali naši predkovia ešte koncom 19. storočia. V
našej obci existovali také studne i v 50. rokoch minulého storočia. Slávnostné
otvorenie a dané do užívania bolo na počesť našej patrónky kostola, svätej
Heleny dňa 19. 8. 2012. Za hojnej účasti obyvateľov Podhorian ju požehnali
naši miestni kňazi. Pre obec tak pribudla ďalšia atrakcia po rozhľadni na kopci
Hôrka. Nech táto Vahadlová studňa - Gémeskút, pripomína mladším
generáciám a okolo idúcim turistom šikovnosť a um našich predkov, ktorí
dokázali takým jednoduchým spôsobom dostať vodu zo studne na povrch.
Takou príjemnejšou udalosťou mala byť opekačka pod rozhľadňou na
ukončenie leta, ktorá sa uskutočnila 29. 9. 2012 od 15.oo hod. Hoci bola
propagácia akcie plagátmi a miestnym rozhlasom, bohužiaľ kvôli
nepriaznivému počasiu sa jej zúčastnili ozaj len tí najskalnejší. Prístrešok,
ktorý sme vybudovali, nás chránil pred dažďom, nad ohniskom sme opekali
špekáčiky a slaninku a zapíjali dobrým burčiakom i vínom, každý podľa chuti.
Nechýbala ani tradičná vatra a nakoniec ohňostroj. Takto sme ukončili leto a
oslávili 1. výročie našej rozhľadne. September je pre vinohradníkov veľmi
významný mesiac, je to obdobie oberačiek hrozna - odmeny za ich poctivú a
neľahkú prácu okolo vinice počas celého roka. Aj my sme obrali, pomleli,
vyprešovali, naplnili sudy sladkým hroznovým muštom, ktorý sa po určitom

čase zmení na túžobne očakávaný burčiak. V pivniciach sa niekoľko krát cez
deň kontrolujú sudy a demižóny, aby„nevykypeli". Ochutná sa z každého
súdka a keď nastane tá správna chvíľa a čas, zavolajú sa kamaráti, ktorí veľmi
rýchlo a radi prídu. Na druhý deň sa zídu u ďalšieho, ktorý má burčiak a tento
kolotoč pokračuje dokola. Naše manželky z toho síce veľmi nadšené nie sú.
Ale čo im zostáva, keď je burčiakova sezóna? Keď sa skončí tento príjemný
ošiaľ, znovu sa sudy doplnia celkom doplna a až do konca roka bude víno
driemkať, spať, ako malé dieťa v kolíske. Do nového roka sa prebudí, už ako
svieže mladé víno. Dostane sa na stôl s dobrým jedlom v spoločnosti
priateľov, ktorí v príjemnom posedení degustujú a chvália vinára a jeho víno.
A toto je práve to najväčšie ocenenie, ktoré sa mu dostane za poctivú
celoročnú prácu vo vinici. Vidí, že robiť sa oplatilo a povie: „Na budúci rok v
tom pokračujem! "Všetkým na zdravie!
_______________________________________________________________
V niektorých štátoch majú muži právo mať veľa žien, ale nesmú piť alkohol,
u nás je tomu naopak: „Sme odsúdení žiť len pre jednu ženu, ale aby sme to
mohli znášať, môžeme piť koľko sa nám zachce.“

Vitaj nový rok 2013
Vianočné sviatky, na ktoré sme sa všetci tak tešili, rýchlo prebehli. Aj so
starým rokom sme sa rozlúčili ako sa patrí, už tradične v kruhu rodiny,
priateľov a známych. Nesmelo chýbať dobré jedlo, fľaša šampanského a o
polnoci každého privátny ohňostroj, bez čoho si už Silvester nevieme
predstaviť. Na prahu nového roka sme si navzájom popriali hlavne veľa
zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania v nádeji, že bude lepší, ako ten
minulý. Tak vitaj nový rok 2013! Aký bude? Len asi málokto vie, že rok 2013 je
významným dátumom pre našu obec. V druhej Zoborskej listine z roku 1113
je prvá písomná zmienka o usadlostiach okolo Zobora, kde sa spomínajú aj
Mechenice a Sokolníky. Nedávno sme oslavovali 885. výročie a teraz budeme
sláviť okrúhle deväťsté. Vidíte ako ten čas letí. A práve tu je príležitosť na
realizáciu zaujímavého nápadu, o ktorom som sa dopočul a nie tak dávno.
Priznám sa, že o niečom podobnom som uvažoval, ale toto sa mi hneď
zapáčilo, ba priam uchvátilo. Čo tak zriadiť si u nás v obci malé dedinské
múzeum - izbu ľudových tradícií. Taký náš malý skanzen, kde by sa
zhromažďovali všetky tie veci, ktoré naši predkovia, rodičia každodenne
používali a boli súčasťou ich života. Veci, ako taniere, nádoby, obrazy, stôl,
stoličky, náradie ako kolovrátok, praslica a samozrejme ľudové kroje,
vyšívané čipky, uteráky, prestieradlá a množstvo ďalších maličkostí, čo sa
viaže na minulosť, cítiť z nich duch doby už pre mladú generáciu tak neznámy
a predsa blízky. Veď určite skoro v každej domácnosti na povalách, v
pivniciach sa nájdu zaujímavé veci, čo pre niekoho sú starým haraburdím a
nakoniec skončia na smetisku. Škoda by bola každého kusa. Lebo pokiaľ žijú
naši rodičia, tí si ešte vážia pozostalosti doby minulej. Naše ľudové kroje sú
dodnes využívané pri kultúrnych podujatiach vďaka našim dôchodkyniam,
ktoré ešte udržiavajú a zachovávajú ľudové zvyklosti a folklór tak typický pre
našu obec. Mám obavy o osud týchto vzácnych exponátov už aj z dôvodu,
lebo poznám mladú generáciu, ktorá žije iným životným štýlom a k veciam z
doby minulej vzťah nemá. Je to veľká škoda. Možno ak budú rokmi starší a
rozvážnejší prebudí sa v nich nostalgia a túžba spoznávať kde majú svoje
korene. Lebo ten, kto nepozná minulosti nezaslúži si prítomnosť a nebude

mať budúcnosť. A teraz kde by to malo byť. Ako najvhodnejší objekt, čo sa už
roky nevyužíva je v areál Materskej školy v Mecheniciach, /teraz ambulancia
lekárov/ a za ňou budova bývalej drevárne a WC. Moja predstava ako na to. V
prvom rade celé vypratať od nepotrebných vecí. Zrušiť všetky vnútorné
priečne steny, ostali by iba obvodové múry. Potom predeliť novou priečnou
stenou na dve miestnosti, kuchyňu a izbu. Vybrať a zamurovať všetky
pôvodné okná a dvere, osadiť nové 4 okná a jedny dvere zo dvora.
Samozrejme všetko v starom štýle, aby dobovo do seba zapadalo. V kuchyni
vybudovať komín pre piecku alebo sporák. Strecha by sa zatiaľ ponechala,
nanajvýš opravila. Výhodou je, že budovu máme, len ju treba upraviť a
prispôsobiť. Ďalšou takou výhodou je, že netreba inštalovať vodu, plyn,
kúrenie, kanalizáciu a ani elektrinu, maximálne natiahnuť kábel z vedľajšej
budovy na jednoduché svetlo. V dedinskom múzeu by sa dali uložiť všetky tie
veci, ktoré som už spomínal. Tento kultúrny stánok by nás a našu obec
dôstojne reprezentoval pri príležitosti jubilejného 900. výročia obce. Múzeum
by malo byť ďalším objektom záujmu verejnosti a určite si vyslúži od
návštevníkov uznanie. Teraz už všetko záleží od toho, či sa podarí v rozpočte
obce „naškrabať“ peniažky aspoň na materiál. Lebo je to ako vždy o
financiách. Čas uteká a ostáva nám necelých osem mesiacov do otvorenia.
Alkohol je metla ľudstva. Ale či môže chýbať metla v slušnej domácnosti?

Z činnosti Spolku vinohradníkov a priateľov
dobrého vína
Mesiac december nám priniesol aj trochu snehu, ako sa patrí. Príroda sa
prikryla bielou perinou, naše vinice spia zimným spánkom. Teploty klesli pod
bod mrazu, cez deň sem-tam vykuklo zubaté slniečko. Jeho slabučké lúče však
stačili akurát na vytvorenie ľadových cencúľ, ktoré viseli zo striech ako špicaté
kópie a akoby hovorili: „Teraz je tu všetko naše zimné kráľovstvo a vy ľudia

radšej zalezte do teplých príbytkov, lebo pomrznete!“ Samozrejme väčšina
poslúchla. To sa však nedá povedať o členoch Spolku vinohradníkov a
priateľov dobrého vína, ich sympatizantoch a aj niektorých miestnych
obyvateľoch. Zámerom obce je vybudovať parkovisko pre cintoríny v
Mecheniciach , priestor pri dolnom cintoríne. Je naň už zakúpený aj materiál .
Mne, ako predsedovi Spolku vinohradníkov sa naskytla možnosť zakúpiť
ohradové pletivo za výhodnejšiu cenu, oslovil som teda našich členov a hneď
sme sa aj rozhodli, že skôr, ako sa bude robiť parkovisko, svojpomocne
zrekonštruujeme ohradu dolného cintorína. Do prác sa zapojili naši členovia
hlavne z radov dôchodcov, ale aj ostatní ochotní obyvatelia Mecheníc. Veď tu
odpočívajú naši prarodičia, rodičia a nakoniec to čaká aj každého z nás. A
verte mi, že tá naša mladšia generácia dôjde raz v roku na sviatok všetkých
svätých, položí kyticu, zapáli sviečku a to bude všetko. Je to smutné, ale bude
to tak. Bol by som rád, keby som sa mýlil. Ale už som odbočil, prejdem k veci.
Na začiatku sme museli vypíliť staré tuje, ktoré už svojou veľkosťou nepôsobili
pekným dojmom a ohrozovali v prípade zlomenia sa pomníky pod nimi.
Všetka drevina sa musela odpratať a odstrániť staré oplotenie, upraviť okolie
cintorína, čo samozrejme vyžadovalo veľa zemnej práce. Narovnali sme
všetky stĺpy, niektoré sme nahradili novými a potom všetko natreli ochrannou
farbou proti korózii. Oplotenie sme urobili plastovým pletivom, čo by malo
zaručiť dlhšiu životnosť a ľahšiu údržbu. Pred vchodom sme vybudovali šikmý
pohodlný vstup, opatrený protišmykovým povrchom so zábradlím. Pracovali
sme ako včeličky a všetky tieto práce sme stihli za jeden týždeň, skôr, ako
stihla zima „vyceriť“ svoje zuby a s dobrým pocitom, že sme urobili niečo
užitočné pre nás všetkých. Teraz, keď bude priaznivé počasie, môže sa začať
so zemnými prácami na vybudovanie parkoviska. Pozeráme aj na druhú
stranu, teda na horný cintorín, len tam je toho viac a aj nákladov viac. Ako
poslanec OZ zastupiteľstva som predniesol požiadavku na opílenie a aj
vypílenie starých tují a líp na hornom cintoríne, čo by malo byť zrealizované
teraz v období vegetačného kľudu. Na poslednom zasadnutí OZ som
predniesol návrh na rekonštrukciu Domu smútku. Zväčšiť ho a to tak, že už
existujúci prekrytý prístrešok z boku dobudovať a dvere posunúť dopredu až
ku schodom. Pred domom smútku prekryť celý vybetónovaným priestor
prístreškom, kde by sa v prípade nepriaznivého počasia mohli uchýliť

účastníci smútočného zhromaždenia. Poslancami bol odsúhlasený postup v
zmysle stavebného zákona. Chcem veriť a dúfať, že dôjde aj k realizácii.
Všetko záleží od financií. Ďalšou takou aktivitou nášho spolku je postavenie
zvonice pri Dome smútku nad rokmi nepoužívanou studňou. Nápad postaviť
túto zvonicu mal už môj nebohý otec, len škoda, že sa toho nedožil. Preto
som cítil morálnu povinnosť splniť jeho posledné želanie. Bude to posledné
zvonenie pre človeka, ktorý opúšťa tento pozemský svet a odchádza na ten
druhý. Takéto zvonice sú na okolí skoro na každom cintoríne, len my sme ju
nemali. Ukončená bola stavebná rekonštrukcia Felsőkúta - Hornej studne, na
ktorú obec získala prostriedky z projektu „Obnova dediny“. Aj my sme tu
priložili ruku k dielu, ako som písal v predošlom čísle, vyčistili sme celý tunel,
ktorým voda tečie a osadili antikorovú rúru a stavbári už mohli robiť stavebné
a zemné práce. To je asi všetko, čo sa stihlo za krátku dobu. V ďalšom
príspevku vás oboznámim s plánmi a cieľmi nášho spolku, ktoré sú taktiež
zamerané na skultúrnenie života v našej obci a ľudí, ktorí tu žijú. Na záver
nesmiem zabudnúť a vysloviť poďakovanie pre našich členov aj nečlenov, ako
aj ostatných obyvateľov našej obce, ktorí nám v tom všetkom pomáhali.
Pozastavím sa len pri tých najaktívnejších starších členoch, dôchodcoch, ako
E. Fülöp, R. Lisy a z mladších P. Fülöp. Samozrejme veľká vďaka patrí aj
sponzorom, ktorí nás buď finančne alebo materiálne podporili. Bez ich
pomoci by bolo ťažko toto všetko zrealizovať. Mená a firmy sú uvedené na
pamätnej tabuli. Ďakujeme.
_____________________________________________________________
VŠIMOL SOM SI: Keby sa ženy obliekali pre jedného muža, netrvalo by to
tak dlho...!

O víne ...
Víno je chlapská záležitosť, tíško sa o ňom rozpráva, najlepšie pri pohári vína.
Keď zostarnem, pivnicu chcem, už som sa pevne rozhodol. Nič iné už
nechcem od života. Aj miesto som si už vyhliadol neďaleko od domova. Pešo
budem chodiť von a dám si pozor, aby sa ľudia v okolí: vinári, vinohradníci a
majitelia ovocných sadov nedozvedeli nič o mojej mestskej minulosti. Keď mi
slepý osud dopraje na moje sedemdesiatiny, vážení ľudia zo svojej
spoločnosti ma budú pokladať taktiež za váženého človeka - teda
vinohradníka, ktorý vie, kde chce zomrieť. Pretože nie je krajšia smrť, ako pod
orechom a pred vínnou pivnicou. Na jeseň v čase tesne po oberačke, kedy
ešte mladé víno podriemkáva, orechy už popadali zo stromov a sila slnečných
lúčov je slabá ako láska starého človeka. Sedím na lavici chrbtom k pivnici,
kde moje vína odpočívajú. Lakťami sa opieram o stôl a v hĺbke vidím
mechenické okolie a v diaľke pahorkatiny domova. Knihu už len tisícročnú
budem čítať v týchto rokoch a k tomu staré víno popíjať šesťputňový Tokaj. A
takto budem očakávať smrť.
Prevzaté od: Sándor Márai
Preklad a úprava textu Z. Fülöp
------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAMYSLEL SOM SA:
Zostarol som, uvedomil som si, že po večeroch, myslím na ľahkú večeru
častejšie, ako na ľahké dievčatá.

Výstava vín s ochutnávkou - 7. ročník
Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína toho roku - 2.-3. marca opäť
zorganizoval pre vinárov už dlho očakávanú výstavu vín spojenú s
ochutnávkou. Tu si domáci, ale aj vinári z okolia prezentujú výsledky svojej
celoročnej namáhavej práce. Organizátori sa každý rok na toto podujatie
starostlivo pripravujú. Snažia sa zabezpečiť všetko, čo k tomu patrí, aby
úroveň a kvalita nezaostávala za tou minulou a každý rok sa zvýšila.
Vinohradnícky rok 2012 bol krásny, slnečný hlavne na jeseň. Len škoda, že
zrážok bolo málo a vlaha v pôde nebola dostatočná, čo by ešte pridalo na
kvalite vína. Ale z druhej strany, hrozno bolo zdravšie, bez nároku na časté
chemické ošetrenie voči hubovitým chorobám. Prejavilo sa to hlavne v kvalite
červených vín, ktorým slnečné počasie najviac vyhovovalo. Aké vína sme
dorobili, posúdila odborná degustačná komisia, ktorá vykonala 26. 3. 2013
odbornú degustáciu 185. vzoriek vín. Každoročne rastie záujem
vinohradníkov o účasť na našej výstave, ktorí sa prezentujú svojimi vzorkami
vína. Pre veľký počet prinesených vzoriek vín, ale aj kvôli objektivite bolo
vytvorených až päť trojčlenných degustačných komisií. Svoju úlohu zvládli
dobre, o čom svedčí aj spokojnosť návštevníkov, ktorých počet sa každoročne
zvyšuje. V sobotu 2. marca sa konala verejná degustácia vín v Kultúrnom
dome v Sokolníkoch. S výzdobou kultúrneho domu v ľudovom tóne nám
prispela miestna organizácia Jednoty dôchodcov. Pekne vyzdobené priestory
tradičnými ľudovými krojmi a náradiami našich rodičov a ich predkov, boli
pripravené, aby sa naši návštevníci cítili čo najpríjemnejšie. Moderátorom
celého podujatia bol Ing. Tibor Košťál, ktorý privítal všetkých prítomných a
poprial im príjemné stretnutie pri pohári vínka . Dôstojnosť a vážnosť celému
podujatiu dodalo aj požehnanie mladých vín našimi miestnymi duchovnými
ThiLDr. Štefanom Ráczom a Mgr. Petrom Martincom. S krátkym kultúrnym
programom sa nám predstavili naši najmenší deti z MŠ. Všetkých prítomných
privítala a pozdravila vo svojom príhovore aj pani starostka. Poďakovala
všetkým, ktorí svojou prácou a zanietením pripravili takú krásnu spoločenskú
akciu. Potom sme prešli k vyhláseniu výsledkov degustácie. Ako som už
spomenul, úroveň a počet prihlásených vzoriek prevyšuje minuloročnú účasť,

čo je potešujúce a aj dobrý prísľub do budúcnosti. Celkom bolo prinesených a
degustovaných 185 vzoriek vína, z toho 138 vzoriek bielych, 40 vzoriek
červených a 7 vzoriek rosé.

TITUL ŠAMPION ZÍSKALI:
v kategórii bielych vín
vzorka č. 55 Rizling vlašský, ročník 2012, vystavovateľ - Ing. Štefan Petrík,
Lehota, 89,33 b
v kategórii červených vín
vzorka č. 167 Dunaj, ročník 2012 VZH, vystavovateľ - Mgr. Mário Kormančík,
Drážovce, 90,33 b
TITUL NAJLEPŠIE VÍNO OBCE PODHORANY BOL UDELENÝ:
v kategórii bielych vín
vzorka č. 95 Rulandské biele, ročník 2012 VZH, vystavovateľ - Andrej Fülöp,
Podhorany Sokolníky, 89,67 b
v kategórii červených vín
vzorka č. 162 Frankovka modrá, ročník 2012 NZ, vystavovateľ - Jaroslav
Košťál, Podhorany Sokolníky, 88,33 b

Na záver môžem len skonštatovať, že celá táto akcia bola na vysokej úrovni.
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri príprave tohto
podujatia, veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí nás podporili. Bonusom pre
nás bolo aj prichytenie vykrádačov chát vo viniciach. Malú pripomienku
predsa len musím povedať smerom k mladým. Výstava vín s ochutnávkou,
nie je o pití vína, pohár za pohárom, ale jeho ochutnaní v kľude pri stole s
katalógom v ruke prečítať si, čo je v ponuke na ochutnanie a v akej kvalite.
Veď preto má táto akcia názov ochutnávka, že v príjemnom prostredí medzi
priateľmi s pohárikom vína hodnotíme celoročnú prácu vinohradníkov. Tak
ako Francúzi či Taliani, ktorí si po dobrom obede doprajú pohár vína, aj my by
sme to mali brať ako súčasť stravovania po jedle. Verím, že to mladí ľudia
rokmi pochopia a k tomuto sa prispôsobia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAMYSLEL SOM SA: Lepšie je za rok myslieť na ženbu, než raz za týždeň na
rozvod.!

Oslavy svätého Urbana 2013

Tohto roku 25. máj pripadol podľa kalendára na sobotu, teda presne na deň,
kedy vinohradníci oslavujú svojho patróna sv. Urbana a boli o to
významnejšie, že sa niesli v duchu blížiaceho sa 900. výročia prvej zmienky o
našej obci v II. Zoborskej listine z roku 1113. Po nevyhnutných, nám už

rutinných prácach v areáli vo vinohradoch, akými sú úprava cesty, orezávanie
kríkov, stromov, kosenie trávy deň pred tým, t.j. v piatok vinohradníci a už aj
prisťahovaní chatári, ktorí si obľúbili túto lokalitu a prijali sme ich medzi nás,
začali stavať stany, vynášať stoly, stoličky a ďalšie množstvo všetkého
potrebného materiálu k zabezpečeniu tohto podujatia. Na pódium sme
umiestnili veľký plagát, ktorý všetkým pripomenul, že tento rok je jubilejným
pre našu obec. V sobotu sme sa zobudili do pochmúrneho, zamračeného, nič
dobré neveštiaceho rána. Vôbec to nevyzeralo na pekný deň, aký sme si
priali. Naša Žibrica bola zahalená v oblakoch a každú chvíľu sa mohlo rozpršať.
Začali sme uvažovať aj nad preložením celej akcie na nedeľu. Naši
vinohradníci sa však dobre modlili a Pán Boh nás vyslyšal. Okolo deviatej sa
začali mraky trhať, hmla sa rozplynula a slnečné lúče postupne pozlátili
mechenické vinohrady. Vtedy začali prípravy naplno a okolo obeda bolo
všetko pripravené, ako sa patrí a má byť. Popoludní začali prichádzať prví
návštevníci a pozvaní hostia, aby si chytili lepšie miesto pred tribúnou. Krátko
po 15-tej hodine náš miestny moderátor Ing. T. Košťál privítal všetkých v
našom krásnom areáli a odovzdal slovo pani starostke Mgr. Bogyovej, ktorá
pozdravila a privítala všetkých prítomných návštevníkov a hostí. Poďakovala
organizátorom za obetavú prácu pri celej príprave podujatia. Ako posledný sa
prihovoril prítomným predseda Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého
vína. Privítal všetkých a poprial im nezabudnuteľný kultúrny zážitok v
prekrásnej prírode našich vinohradov .Svätú omšu, ktorou sa oslavy začali,
celebroval páter P. Kobliha. Vo svojej homílii sa zameral na vinohradníkov, na
ich ťažkú prácu, ktorej výsledkom je aj liturgický nápoj „víno”, používaný pri
svätých omšiach dodnes. Po skončení sv. omše bola ešte krátka pobožnosť a
požehnanie viníc. Kultúrny program otvorili naši najmenší škôlkari. Za pomoci
pani učiteliek a prítomných rodičov nám zatancovali, zaspievali, skrátka
rozliali dobrú náladu medzi prítomných. Po nich vystúpili na pódium naši starí
známi, súbor Zbežanka zo Zbehov. Pod vedením Ing. Štefanku so svojim
programom zaujali a potvrdili, že sú ozajstnou špičkou medzi folklórnymi
skupinami u nás na okolí. Na záver naša Podhoranka peknými novými
piesňami so svojho repertoáru ukončila prvú časť kultúrneho programu. Naši
účinkujúci vyhladli aj vysmädli, presunuli sa preto do pripraveného stanu, kde
ich čakal výborný vinohradnícky guláš a na zapitie dobré podhoranské vínko.

Posilnení občerstvením nálada stúpla a opäť zaznel zvuk harmoniky pána
Štefanku a nádhernými pesničkami pokračovali súbory spoločne. O 20.00
hodine začala druhá oficiálna časť kultúrneho programu. Na malé pódium v
lone podhoranskej prírody vystúpili naši noví chatári (neskôr možno aj
vinohradníci) - mladí nitrianski a bratislavskí herci, ktorí si mechenické
vinohrady a okolitú prírodu veľmi obľúbili. Ako povedali, že je to pre nich
oáza kľudu a ticha, kde načerpajú sily pre ich ďalšiu umeleckú činnosť. Trio
skupina TRJOF, P. Makranský, I. Šimek a P. Horváth nám zaspievali nádherné
muzikálové a operetné piesne. V zastúpení nežného pohlavia bola Alenka
Pajtinková, známa ako policajtka zo seriálu Horúca krv, ktorá u časti
mužského osadenstva zožala veľké ovácie a získala si ich srdcia. Tento
nádherný umelecký zážitok prvý raz v prírode v našich vinohradoch ukončili
bratia M. Hudec a R. Hudec, ktorí tiež nezaostali za svojimi kolegami ich
krásnymi hlasmi. Po tomto vyše hodinovom programe, ktorý kultúrne zvyšuje
úroveň celého nášho podujatia, do polnoci vyhrávala skupina Country song J.
Súkeníka. Po zotmení sme zapálili obrovskú vatru a o chvíľu neskôr bol už
tradičný ohňostroj, na ktorý už netrpezlivo čakali naši najmenší. V bufete
nechýbal výborný vinohradnícky guláš od našich známych gulášmajstrov G.
Benďáka a E. Benďáka. Ku tomu sa čapovalo dobré chladené pivo, domáce
víno z našich viníc, alko aj nealko. Pribúdajúcimi hodinami nálada stúpala,
pesnička striedala pesničku a postupne sa zaplnil trávnatý tanečný parket
pred pódiom. Dobrá nálada sa udržala aj dlho po polnoci a hlavne pri výčape.
Záver nám urobila naša elektrocentrála, keď sme minuli všetok benzín do nej.
Výčap fungoval aj pri svetle bateriek. Keď sa vypálili aj tie, začali sa pomaly aj
tí najvytrvalejší rozchádzať do chatiek, či domov. Zo žeravej pahreby táboráka
sa sem tam objavili plamienky dohárajúceho ohňa. Ani sme sa nenazdali,
vhupli sme do nového dňa, keď sa na horizonte spoza Žibrice objavili prvé
slnečné lúče, pozlátili mechenické vinohrady a dali nám opäť nádej pekného
slnečného počasia. Toto dalo bodku za 13. ročníkom osláv sv. Urbana, ktorý
sa uskutočnil za priam nádherného počasia s prekrásnym kultúrnym
programom. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri realizácii
celého podujatia. Ďakujem za pekné programy MŠ Podhorany, pani
učiteľkám, ktoré detičky pripravili a aj s nimi do viníc prišli, ďakujem súboru
Zbežanka zo Zbehova a ďakujem aj domácemu súboru Podhoranka.

Ďakujem našim mladým umelcom, hercom nitrianskeho a bratislavských
divadiel. Veľké ďakujem patrí hlavnému sponzorovi podujatia, firme IZ
METALPLAST, Z. Fülöpovi a I. Janebovi, ktorí poskytli najväčšiu technickú,
materiálnu i finančnú pomoc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPAMÄTAJ SI: Nie je možné vypiť všetko víno, nie je možné pomilovať
všetky ženy, je ale potrebné sa o to snažiť!

Začala sa rekonštrukcia Dedinského domu
Dlho som sa zaoberal úvahou, či by sme aj v Podhoranoch mohli zriadiť
Dedinské múzeum. Tento nápad nebol môj, ale mňa to nesmierne chytilo a
tak zaujalo, že som nemal pokoja, kým sa nezačal realizovať. Lenže kde?
Predsa som našiel objekt, ktorý by sa na to hodil. Za ambulanciou lekárov a
Malej a veľkej spoločenskej miestnosti zostala budova starého skladu, WC a
drevárne. Stav celej budovy je žalostný. Strecha deravá, škridle rozbité, hrady
prehnité, dvere vypadnuté, okná bez skla, omietka opadáva. Už dávno neslúži
účelu, na ktorý bola zriadená. Ešte rok a sama sa zrúti, alebo kvôli
bezpečnosti ju bude treba odstrániť. Nie je spojená s Veľkou spoločenskou
miestnosťou, nie je ani vhodná na ďalšie využitie. Ideálna a najvhodnejšia pre
zriadenie Dedinského múzea - Izby ľudových tradícií. Aj ďalšie argumenty sú
za. Po prvé, je to obecný majetok, areál je ohradený, je v strede obce a
nakoniec, slúžiť bude pre všetkých. Ako dedinské múzeum, vinohradnícky
dom na schôdze vinohradníkov a členov speváckeho súboru Podhoranka. Cez
zimu sa tu môžeme schádzať pri poháriku vareného vínka na stole s koláčmi a
pagáčmi, zaspievať si vianočné koledy. Konečne aj naša obec bude mať
reprezentačný kultúrny stánok tradícií našich predkov. Na okolí je skoro v
každej obci takáto Izba ľudových tradícií. A nakoniec, bol by to pekný darček
pre obec a všetkých, ktorý by sa slávnostne otvoril pri príležitosti osláv 900.
výročia našej obce. Veď vtedy nás navštívi veľa hostí, rôzne folklórne skupiny
a ľudia z okolia. Určite to bude príjemnejší pohľad na pekne zrekonštruovanú
budovu v štýle starého gazdovského domu, ako na ošarpanú chátrajúcu

dreváreň a WC. S prácami sme začali už 3. 6. 2013. Celú budovu sme vyčistili
od odpadkov, vybúrali sme priečky, čím sa vytvorila jedna veľká miestnosť kuchyňa a menšia - hosťovská izba. Zamurovali sme staré okná a dvere,
urobili otvory pre nové. Po veľkej námahe sme zohnali staré okná a dvere,
vhodné na náš domček. Po ich zreštaurovaní, vyčistení, boli osadené do
pripravených otvorov. Vybudovali sme komín, opravili strechu. Vymenili
dosky, laty, poškodenú škridlu, doplnili chýbajúcu. Zabetónovali sme diery v
podlahe a opravili základy. Vo veľkej miestnosti je strop izolovaný a začistený.
V menšej bude klasický z hrád a dosiek. Pred vchodom do budovy, je
vybetónovaný „gánek", ktorý bude následne obložený lomovým kameňom a
opatrí sa dreveným zábradlím. Ešte zostáva obiť staré vonkajšie i vnútorné
omietky a všetko nanovo omietnuť. Nakoniec sa vymaľuje, dokončí podlaha a
ostáva už len zariadiť v štýle starého gazdovského domu. Tu vyzývam vás milí
spoluobčania. Iste viacerí nájdete doma rôzne staré veci po rodičoch, starých
rodičoch, ktoré by ste vyhodili, lebo do moderného domu sa nehodia. Nám
však pomôžu. Každý kus nábytku, taniere či ostatné veci, kde cítiť ducha a
dobu z čias našich predkov. Toto všetko sa zachová pre budúce generácie.
Vopred ďakujem.
Nákup stavebného materiálu ide v mojej osobnej réžii, iba určitá časť z
pokladne Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína. Obraciam sa aj na
vás ostatných občanov našej obce, ktorí ste sa ešte nezúčastnili na
rekonštrukčných prácach a ak máte trochu času, príďte nám pomôcť. Každá
ruka je vítaná. Obraciam sa aj vás naši miestni podnikatelia a prosím aspoň o
niektoré drobné práce. Hlavne stolárske a stavebné, poprípade aj materiálnu
či finančnú pomoc vo forme sponzorstva. Niektorí už aj pomohli prácami,
materiálom aj financiami. Všetko je podrobne zachytené v stavebnom
denníku. Čo sa kedy robilo, koľko hodín kto odpracoval. Tento bude k
nahliadnutiu pri otvorení budovy. Ostáva nám ešte mesiac k dokončeniu a ja
pevne verím, že to spoločnými silami dokážeme. Teraz prostredníctvom
Spravodaja chcem poďakovať doteraz najaktívnejším, ktorí sa do prác zapojili.
Sú to tí istí, ako vždy, keď treba niečo urobiť. Zo staršej generácie E. Fülöp, D.
Lisy, R. Lisy, J. Pluta. Z mladších P. Fülöp, M. Dobiáš, J. Tulipán, a zo žien G.
Lisyová, T. Fülöpová. Verím, že tieto riadky prebudia vo vás chuť pomôcť a
budeme mať radosť z dokončenia tohto diela a hrdo môžeme prehlásiť

„som miestny patriot. Teda Podhorančan".
------------------------------------------------------------------------------------------------------ZO ŽIVOTA: Farár je osoba, ktorej všetci hovoria „ OTČE“ len jeho vlastné
deti obyčajne používajú slovo „STRÝKO“.

Odhalenie pomníka
V nedeľu 18. augusta 2013, kedy slávime mechenické hody, sa za pekného
slnečného počasia zišli obyvatelia Podhorian, hlavne z časti Mechenice, ale i z
okolia, aby sa zúčastnili slávnostného odhalenia a požehnania pomníka
venovaného našim občanom, ktorí padli na bojiskách v 1. svetovej vojne.
Pomník je odhalený v roku, keď si pripomíname 900. výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci v Zoborských listinách. Tak, ako pred rokom sme na
naše hody dali do užívania vahadlovú studňu, Spolok vinohradníkov a
priateľov dobrého vína so svojimi najaktívnejšími členmi pripravil a dal
požehnať tento pomník miestnym duchovným ThLic Štefanom Ráczom PhD.
Pri zrode pomníka bol využitý originál autentického obrazu. Starší obyvatelia
Mecheníc si určite pamätajú, že bol zavesený vo vnútri vchodu do kostola. Po
rekonštrukcii kostola bol umiestnený pod zvonicu za chórusom, odkiaľ sme
ho premiestnili na dôstojné miesto v Dome smútku na našom cintoríne.
Obraz bol namaľovaný v roku 1918, vtedy známym maliarom Petrovičom a

dal ho namaľovať miestny občan Jozef Gál. Na obraz prispeli aj ďalší občania
Mecheníc, vojnové vdovy, siroty, ale i vyslúžili vojaci na znak vďaky že sa
vrátili z frontu živí a zdraví. K erbu Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorý je na
pomníku.

Tento erb vznikol v roku 1867 po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní a sú tam
erby všetkých štátov vtedajšej monarchie. Niečo podobné dnešnej Európskej
únii. Nápis INDIVIDISILITER AC ANSEPARABILITER znamená nerozdeliteľne a
neoddeliteľne. Paradoxne toto stratilo význam, lebo monarchia sa po
skončení 1. svetovej vojny rozpadla a vznikli mnohé nové štáty, aj
Československo. Mňa, čo sa zaujímam o históriu, tento erb tak zaujal, že som
pokladal za dôstojné ho tam umiestniť. Nikto tu nechce návrat monarchie, len
si spomenúť a uctiť našich padlých občanov, ktorí položili svoje životy, ani by
vedeli, za čo bojovali. Teda aj naši spoluobčania z časti obce Mechenice, ktorí
padli na frontoch v 1. svetovej vojne už majú svoj pomník. Česť ich pamiatke!
Finančne a materiálne na pomník prispeli: rodina Kalászová, Janko Tóth z
Lapáša, rodina Fülöpová, firma IZ Metalplast a Spolok vinohradníkov a
priateľov dobrého vína a ich najaktívnejší členovia.

________________________________________________________________________
NEPRIAMA ÚMERNOSŤ:
chytré telefóny, chytré hodinky, chytré oblečenie, chytré autá, len ľudia
sú čím diaľ blbší!

Otvorenie Domu vinohradníkov
V predošlom čísle som písal, že sa začala rekonštrukcia dedinského
Vinohradníckeho domu. Je až neuveriteľné, že za necelé tri mesiace sme dielo
dokončili. Vinohradnícky dom je hotový. Týždeň po mechenických hodoch
sme ho slávnostne otvorili, teda dali do užívania. Bolo to v nedeľu 25. augusta
2013 o 15,oo hodine, kedy ho posvätil náš správca farnosti ThLic. Štefan Rácz
PhD. Prispeli sme tak pekným darčekom k 900. výročiu prvej písomnej
zmienky o našej obci. Tento dom bude slúžiť ako dedinské múzeum, aj ako
miestnosť pre schôdze vinohradníkov, ale i pre naše dôchodkyne, členky

súboru Podhoranka, ktoré sa tiež aktívne zapojili a ochotne pomáhali pri
zariadení, výzdobe a zabezpečení potrebných rekvizít a predmetov. Mali ste
ich vidieť, ako sa tešili a vžili sa do doby, keď boli ešte deti, čo bolo súčasťou
ich života a čo už naše deti nepoznajú. Aj preto je dobré, že už aj my máme
svoje dedinské múzeum, aké majú v okolitých dedinách. Bude pripomínať
našim deťom, vnukom, budúcim generáciám, že ich otcom a dedom, ktorí tu
vtedy žili, nebol ľahostajný osud dediny a zanechali túto budovu, ktorá v sebe
ukrýva kultúrne dedičstvo, zvyky, kroje, náradia našich rodičov, ktoré už
mnohí ani nepamätajú a rokmi to bude len vzácnejšie. Ako predošlé stavby, aj
táto je opatrená pamätnou tabuľou s menami staviteľov, sponzorov, ktorí sa
o dielo pričinili.
Mnoho rokov po nás
budú hrdo čítať ich
mená. Snahou nás
všetkých je, podnietiť
mladých, aby
pokračovali v našich
„šľapajach", aby sa
naša obec zviditeľnila
a turisti ju budú radi
navštevovať. Naša
obec leží v krásnom
prostredí a že sa tu ľudia cítia dobre svedčí aj to, že si kupujú pozemky a chaty
vo vinohradoch.
Čo nás to stálo a kto všetko sa na prácach podieľal.
Od začiatku prác až do otvorenia Vinohradníckeho domu bolo odpracovaných
celkom 2340 hodín. Keď to vydelím 8-hodinovým pracovným časom, tak je to
292,5 pracovných dní. Spoločnými silami sme to dokázali za dva a pol
mesiaca. Celá stavba a pomník stáli 2378 eur a 48 centov. Všetko som
doteraz financoval ja osobne a určitou finančnou časťou od sponzorov.
Najväčším sponzorom čo sa týka materiálnej, ale aj technickej pomoci bola
firma IZ-Metalplast s.r.o., Zoltán Fülöp a Igor Janeba. Ďakujem týmto dvom
pánom za poskytnutú techniku, dopravné vozidlá, vysokozdvižný vozík,
potrebné náradie a materiál. Druhým takým sponzorom aj technickým

poradcom bol Karol Kováč. Ochotne nám pomáhal so všetkými stolárskymi
prácami, ale aj cennými radami. Ďalšími sponzormi boli: Peter Fülöp vyhotovil drevený vstup na povalu, Martin Fülöp - doviezol štrk na
betónovanie, Róbert Dobiáš - vypomohol materiálom pri dlažbe a špárovaní,
Jozef Tulipán - palubovkou, obkladom nad verandou a drobným materiálom a
aj svojou prácou, nech bola akákoľvek. Gejza Benďák - materiálom a Michal
Dobiáš - zabezpečil materiál na plechárske práce na streche a aj svojou
prácou, lebo poskytnutý materiál aj zabudoval. Nie je to reklama ich firiem,
ale za pomoc, bez ktorej by sme to nezvládli urobiť im patrí ďakujem.
Peter Fülöp - doslova majster všetkých remesiel, odpracoval na stavbe najviac
hodín a bolo jedno či išlo o práce murárske, tesárske, zámočnícke, vždy obstál
na jedničku. Bez jeho pomoci by sme to nikdy nedokázali. Najstarším
pomocníkom bol náš
Ernő báči, ktorého
určite všetci poznáte
a napriek 77, ktorú
práve oslávil sa
zúčastnil pri všetkých
prácach. Tretím
veľmi aktívnym
pomocníkom bol
Dominik Lisy, ktorý
bol pri všetkých
prácach od začiatku a jeho pomoc je neoceniteľná. Ďalšími veľmi aktívnymi
pomocníkmi zo staršej generácie boli Režko Lisy a Jozef Pľuta. Pomocnú ruku
k dielu priložil aj Július Grác, ktorý, keď som ho oslovil, ochotne prišiel a
pomohol pri všetkých prácach. O sebe nehovorím, lebo ja som tam počas
prác doslova ,býval". Ani naše ženy sa veru nedali zahanbiť a pracovali ako
včeličky. Hnacím motorom medzi nimi bola Gabriela Lisyová, všade bola
prítomná, či už pri šmirgľovaní okien, dverí, líčení budovy. Najviac sa zaslúžila
o zaobstaranie predmetov na výbavu zariadenia a aj ich aranžovaní. Pani
Jolana Pľutová, ako krajčírka uplatnila svoje skúsenosti pri aranžovaní,
obliekaní dekoračných postáv zo slamy, obliekaní figurín do krojov. Jej
pomocníčkami boli Terézia Fülöpová st. a Ilonka Nagyová. Mladšiu generáciu

tu zastupovali Mária Dobiášová a Monika Tulipánová. Tieto dievčatá robili
všetky aj drobné práce, teda čo bolo práve treba. Všetkým vám,
pomocníčkam - ďakujem! Poďakovať musím aj za poskytnuté občerstvenie a
obedy pre brigádnikov, ktoré striedavo pripravili Terézia Molnárová, Gabriela
Lisyová, Mária Dobiášová a Terézia Fülöpová ml. Pagáčmi a zákuskami nás
pohostili Ilonka Nagyová, Jozefína Fülöpová, Valéria Bicková a Marika
Mentová. Sem-tam niekto priniesol fľašu vína, pálené a pivo. Hlavným
dodávateľom alko i nealko nápojov bol Spolok vinohradníkov a priateľov
dobrého vína. Keď sa vyčerpali ich zásoby, rád som prispel aj ja. Všetkým,
ktorí sa aktívne zapojili do prác na tomto krásnom diele, bol odovzdaný
Ďakovný list a symbolický darček, ktoré im budú pripomínať výsledok ich
namáhavej práce, aby sme pred tým, ako zavrieme oči naposledy, mohli
povedať „ Nežili sme tu zbytočne, niečo sme dokázali a zanechali pre budúce
generácie!".
A ja vyslovujem na záver za Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína:
Ďakujem vám všetkým!
------------------------------------TÝŽDEŇ: 1. ODPOR
2. HNEV
3. NERVY
4. DEPRESIA
5. RADOSŤ
6. SOBOTA
7. NEDEĹA

Vianočná vinšovačka a posedenie pri vianočnom
stromčeku v Dome vinohradníkov
Prvým takým veľkým využitím Domu vinohradníkov bola členská schôdza dňa
20. 12. 2013. Zišlo sa tu a zmestilo okolo 35 členov vinohradníckeho spolku.
Takže generálka dopadla dobre. Druhým radostnejším a veselším bolo
stretnutie pri stromčeku kde sme sa zišli v 2. vianočný sviatok na Štefana, v
dobre vykúrenej izbe od starej piecky. Na dlhom krásne prestretom stole v
štýle našich starých rodičov, kde nesmela chýbať na stole sviečka, oblátky,
med, jablká, orechy. A k vianočnému stolu sa posadili všetci prítomní. Nestihli
sme sa medzi sebou ani zvítať, keď sa dvere otvorili a do izby vstúpila mladá,
pekná slečna Petra Dobiašová so svojou mladšou sestrou Liankou
Dobiášovou. Boli oblečené v miestnom kroji, ktorý im nádherne pristal. V
rukách mali košíky naplnené dobrotami ako koláče, zákusky, kde samozrejme
nesmela chýbať ani fľaša vína. Zavinšovali nám a popriali šťastné a pokojné
Vianoce, čo prítomní privítali potleskom. Po krátkom zvítaní a pomodlení pri
vianočnom stromčeku každý ochutnal upečené oblátky, ktoré sme upiekli na
ohni a na starom 211 ročnom ukovanom oblatkári. Aj to nám pripomenulo
naše detské časy, keď sme ako deti nedočkavo čakali a pozerali ako naše
babky piekli oblátky. Na stôl sa postupne dostávali rôzne dobroty, čo sme si
dopredu pripravili a samozrejme si z domu zo svojich vianočných zásob. Pri
dobrom vínku začala stúpať aj nálada a to bol čas pre nášho harmonikára
Karola Kováča, ktorý vytiahol a predviedol svoju novú heligónku. Pri spievaní

kolied, slovenských a maďarských ľudových pesničiek sa všetci prítomní
dobre cítili v príjemnom prostredí, každý niečo priniesol,
ktoré sme spoločne vytvorili a kde sa môžeme schádzať pri podobných
príležitostiach. Tá tretia príležitosť bola hneď v Novom roku. Pôvodné
rozhodnutie stráviť koniec roka a vítať Nový rok bol tiež v pláne, len pre
chorobu niektorých sme to zrušili. Ihneď prvý deň v Novom roku náš
Vinohradnícky dom navštívil miestny rodák Peter Marhavý, ktorý už dlhší čas
žije v zahraničí. V spoločnosti svojich priateľov z celého sveta ako z Argentíny,
Francúzska, Švédska, Holandska, Belgicka a z Nemecka. Zaujalo ich všetko a
obdivovali predmety, ľudové kroje a celé zariadenie tohto nášho Dedinského
múzea. Podľa už našich tradičných zvykov sme ich pohostili domácimi
koláčikmi, zákuskami a pagáčikmi. Čo im aj veľmi chutilo. Ale najviac si
pochvaľovali domácu hruškovicu, varené víno a víno od našich vinárov.
Odchádzali od nás s peknými dojmami a zážitkami, ktoré aj potvrdili v zápise
do pamätnej knihy. Pre nich ostatne na pamiatku spomienka a zábery vo
fotoaparátoch a v mobiloch. Prisľúbili, že v auguste na naše hody sa sem
znovu vrátia. Samozrejme, radi ich privítame, lebo toto je
najlepšia propagácia našej obce na medzinárodnom fóre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Nikto nie je na tomto svete zbytočný, i ten najväčší blbec môže slúžiť aspoň
ako zlý príklad.

Aktivita Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého
vína za rok 2013
Každý dobrý hospodár na konci starého odchádzajúceho roka zhodnotí svoju
činnosť. Patria sem plány a úspechy, ktoré si na začiatku roka vytýčil a
dosiahol. Samozrejme, nesmie zabudnúť aj na nesplnené plány, ciele a
neúspechy a to preto, aby sa chyby neopakovali a zobrať si treba z toho
ponaučenie. Predošlý rok bol bohatý pre nás tak ako po stránke kultúrnej ako
i pracovnej. Prvou akciu bol 7. ročník Výstavy a ochutnávky vína
usporiadaných v KD Sokolníkoch. V pekne vyzdobenej sále a príjemnom

prostredí zišli sa tu vinári domáci i zo širokého okolia, ktorí sa prezentovali
zatiaľ s najvyšším počtom vzoriek vína v počte 185 kusov. Veľmi dôležité bolo
prichytenie zlodejov, ktorí už dlho šarapatili v našich vinohradoch a robili
značné škody. Dúfame, že teraz už bude od nich pokoj. Druhý ročník
obnovenej tradície, zapálenie vatry na kopci Hôrka pri rozhľadni v dôsledku
nepriaznivého počasia sa uskutočnil len s menším počtom účastníkov.
Zúčastnili sa len najvernejší a najskalnejší. O dva týždne presne 25.mája v
areáli mechenických vinohradov sme organizovali už 13. ročník Osláv sv.
Urbana a boli o to významnejšie, že sa niesli v duchu blížiaceho sa 900.
výročia písomnej zmienky v II. Zoborskej listine z roku 1113. Organizácia ako
vždy bola perfektná, atmosféra výborná, o čo sa pričinili účinkujúce folklórne
skupiny, herci , hudba a na záver veľká vatra s ohňostrojom. Vrcholom našej
aktivity je zrekonštruovanie Domu vinohradníkov z chátrajúcej budovy
bývalej drevárne a WC. Práce sa začali začiatkom júna a za necelé 2 aj pol
mesiaca , t.j. na mechenické hody už sme mohli privítať prvých návštevníkov
a záujemcov. Týždeň na to za účasti veľkého počtu našich obyvateľov sa
oficiálne otvoril a vysvätil miestnym duchovným ThLic. Š. Ráczom PhD. Každý
bol pohostený domácimi koláčmi , zákuskami a na zapitie sa našiel i pohárik
vína. Toto úžasné dielo, ktoré vytvorili nadšenci z našej obce, vinári ako aj
sympatizanti s našim hnutím, zanechalo na každého návštevníka veľký dojem.
Na mechenické hody, t. j. 18.augusta v nedeľu v miestnom bývalom parku bol
požehnaný pomník, ktorý je venovaný našim miestnym spoluobčanom, ktorí
padli na bojiskách v I. svetovej vojne a zároveň venovaný k 900. výročiu našej
obce. Aj tento pomník je znakom úcty pre tých ľudí, ktorých mená sú na
pamätnej tabuli a slúži ku cti tých, ktorí ani po 100 rokoch na nich nezabudli.
Na spestrenie a zatraktívnenia príchodu 900. výročia obce v predvečer hodov
za miestnym kostolom pri vahadlovej studni boli postavené zo slamených
balov figúrky bábik, ktoré boli pekne odeté a ozdobené. V dôsledku toho, že
nám ich nejakí vandali 2x zvalili, rozhodli sme sa ich premiestniť do areálu
bývalej MŠ k Domu vinohradníkov. Ďalšou veľkou akciou boli oslavy
900.výročie obce. Zúčastnili sme sa na prípravách a organizácii v piatok,
sobotu v časti obce Sokolníky a potom v nedeľu v Mecheniciach. Náš Dom
vinohradníkov bol otvorený a navštívilo nás veľa ľudí z okolia, ako aj
vystupujúce folklórne skupiny pri tejto príležitosti. Pred domom bolo pre nich

pripravené pohostenie z domácich koláčov, pagáčov a zákuskov. Naši
vinohradníci sa vo vinotéke prezentovali svojimi vínami. Každý návštevník si
pozrel fotodokumentáciu od začiatku až po ukončenie stavby a mohli zapísať
do pamätnej knihy svoje dojmy a pocity. Môžem povedať, že záujem bol
obrovský, o čom svedčí množstvo zápisov a uznaní za toto dielo, ktoré sme za
krátku dobu vybudovali. Veď o to nám predsa išlo, aby sme sa pri príležitosti
výročia našej obce prezentovali, na seba upozornili a čo najviac zviditeľnili
našu obec. Pribudla ďalšia atrakcia pre návštevníkov a turistov, ktorí nás
poctia svojou návštevou. Pri príležitosti prichádzajúcich sviatkov Všetkých
svätých, sme zrekonštruovali a zreštaurovali hlavný drevený kríž, ktorý bol už
v takom stave, že každú chvíľu sa mohol vyvaliť a ohroziť okolie. Odstránila sa
niekoľkovrstvová stará farba a pod ním sa nachádzalo meno staviteľa s
dátumom. Na zadnej strane kríža sa pripevnila nerezová tabuľa, kde sa
nachádza pôvodný text s menami pozostalých rodinných príslušníkov ako i
sponzorov, ktorí prispeli na obnovu. Na vedľajšom cintoríne sme vypílili tuje,
ktoré už ohrozovali ľudí a pomníky pod nimi. Pôsobili škaredým dojmom v
dôsledku zrezaných vrcholov. Pri železničnom moste sme odrezali konáre nad
kaplnkou zo starého gaštana, ktoré už prekrývajú celú kaplnku a opatrili ju
plechovou strieškou, aby stekajúca voda nepoškodila murivo. Spravili sa i
drobné údržbárske práce ako natretie vahadlovej studne a totemu pri
rozhľadni ochranným náterom. Na rozhľadni sa drevená podlaha vymenila za
oceľovú a natrela sa farbou. Toto je asi všetko, keď nerátam drobné práce,
ktoré sa ešte urobili. Myslím, že je toho dosť, čo sa za uplynulý rok spravilo a
prispelo k skrášleniu našej obce. No a teraz k tomu, čo sa nám nepodarilo
spraviť. V dôsledku toho, že sme boli v časovej tiesni a hlavne sme sa zamerali
na rekonštrukciu Domu vinohradníkov, nestihli sme zrekonštruovať druhú
obecnú studňu i keď materiál bol pripravený. Dokončiť pec pred Domom
vinohradníkov sa podarí až teraz na jar. Upraviť terén pred Domom
vinohradníkov, základy pre hospodársku budovu sú už začaté len treba
pokračovať s múrmi a potom to všetko prekryť, aby vznikol tzv. gazdovský
dvor, kde sa budú sústreďovať veci a náradia ako pluh, sejačka, sečkovica a
pod. Toto je to, čo sme nestihli, ale do konca roka určite by sme mali. Privítal
by som pomoc od ostatných občanov našej obce ako aj od podnikateľov a
sponzorov. Veď toto kultúrne dedičstvo, ktoré sme vybudovali, nám závidia

okolité obce. Zanecháme to pre naše detí a budúce pokolenia, ktoré rokmi
budú za to vďační, že môžu tu vidieť veci, ktoré naši rodičia používali a
potrebovali na dedine pre svoju každodennú potrebu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Žijeme v dobe, keď vám rýchlejšie donesú do domu pizzu, ako k vám príde
sanitka, alebo polícia...!

Svetový deň vody
Keď si už vyrúbal posledný strom, keď si už otrávil poslednú rieku a keď si už
vylovil poslednú rybu, dôjdeš na to, že peniaze sa jesť nedajú. (Indiánske
príslovie)
Dvadsiaty druhý marec je svetový deň vody. Voda je veľmi dôležitá tekutina
pre človeka ako aj pre celú prírodu a celú planétu. Bez vody život neexistuje.
70 percent povrchu Zeme tvorí voda a z toho len necelé 3 percentá tvorí
sladká voda v riekach, jazerách a v ľadovcoch. V dôsledku globálneho
otepľovani
a aj toto
malé
percento sa
znižuje
veľmi
rýchlo.
Odborníci
nás varujú
a vyzývajú
k šetreniu a
chráneniu tejto vzácnej tekutiny, ktorá bude o 50 rokov stále viac vzácnejšia.
V budúcnosti je možné, že vojenské konflikty nebudú kvôli rope, ale kvôli
pitnej vode, ktorej nedostatkom trpia už milióny ľudí a denne aj veľa ľudí
umiera, lebo nemajú prístup k vode alebo je zdravotne závadná ,

nehygienická. Slovensko je bohaté na zásoby vody, ale to neznamená, že
nemusíme šetriť a chrániť tieto drahé zásoby pre nás a pre naše budúce
generácie. Naša obec Podhorany, časť Mechenice, patrí k tým šťastným
obciam, ktorá oplýva k týmto bohatstvom. Máme obecný vodovod, ktorý je
napájaný zo studne v našom katastri a táto voda sa dodáva aj do Nitry.
Nehovoriac o ďalšej studni, ktorá dodáva vodu pre obec Žirany a Vápenku. V
obci skoro každý má svoju kopanú alebo vŕtanú studňu. I keď sa moc
nevyužívajú kvôli už spomínanému obecnému vodovodu, ale v prípade
potreby sa každý môže napojiť na svoj zdroj pitnej vody. Priamo v obci pod
kopcom Hôrka vyviera prameň Horná studňa (Felsőkút), ktorý je známy
svojou výbornou vodou, a preto ho navštevujú ako miestni a aj ľudia z okolia.
Ďalší taký zabudnutý prameň je Bartošov (Bartoskút), vyviera pod Gálovou
horou (Gál erdő). Za mojich detských časov bol pekne prístupný, bohužiaľ
teraz je zarastený kríkmi, čo obmedzuje prístup ako aj návštevnosť okolo
idúcich turistov. Tretí prameň je v lokalite Hunták - Polovčán, je síce menej
výdatný ako voľakedy, ale pri prečistení a otvorení prameňa určite vody by
pribudlo. Voľakedy v každej dedine bola obecná studňa, ktorá slúžila na
napájanie dobytka, ktoré sa vracali z paše. V Mecheniciach sme mali až 3
obecné studne. Jedna bola pred kostolom a teraz je čiastočne zasypaná, tá
druhá dole nižšie sa bohužiaľ nevyužíva a je v schátranom stave a s hrdzavou
pumpou. Tá tretia, ktorá sa zrekonštruovala do pôvodnej podoby, vahadlová
studňa, vďaka Spolku vinohradníkov a niektorých nadšencov, slúži svojmu
účelu a aj ako atrakcia pre návštevníkov, turistov, ktorí cez našu obec
prechádzajú. Aj tieto tri studne vystihujú bohatstvo našej dediny,
predvídavosť našich predkov, ktorí nám to tu po sebe všetko zanechali. Veď
nie každá dedina má ako naša tri obecné studne a niektoré vôbec žiadne ani
nemajú. Len bohužiaľ, my si to nevážime.
Preto som aj v úvode tohto článku použil Indiánske príslovie, ktoré to všetko
vystihuje. Členovia Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína ako
správni miestni lokálpatrioti, ktorí sa tu narodili a tu žijú, dianie a život v našej
obci nie sú im ľahostajný. Svojou aktivitou už dokázali zrekonštruovať a
obnoviť vahadlovú studňu a prameň Horná studňa (Felsőkút), postaviť
rozhľadňu a Dom vinohradníkov a veľa ešte nemenovaných ďalších akcií,
ktoré prispeli k zviditeľneniu a skrášleniu obce. Tento rok máme v pláne

zrekonštruovať druhú obecnú studňu, ako aj studňu v areáli bývalej MŠ pri
Dome vinohradníkov. Chceli by sme vyčistiť prameň Bartoškút a patrične
upraviť okolie pre lepší prístup, čo turisti a obyvatelia obce určite privítajú.
20. marca bolo bezplatné vyšetrenie prinesenej vzorky vody na dusičnany a
dusitany. Celkovo som pozbieral 13 vzoriek vody, ktoré som v ten deň dal
vyšetriť a s veľmi dobrými výsledkami. Nebudem sa tu teraz vyjadrovať k
miestnym studniam, ale hlavne obecnej studni a prameňom v našom chotári.
Najlepšie dopadol prameň Hunták: 10 mg/l dusičnanov. Horná studňa:
(Felsőkút) 15 mg/l. Bartoškút: 20 mg/l. Vahadlová studňa:15mg/l..Maximálne
je povolená hranica dusičnanov 50 mg/ na l vody. Kvalita našich vôd je veľmi
dobrá, a preto je našou povinnosťou starať sa o ne a chrániť, ako pre seba tak
aj pre budúce generácie. To znamená šetriť pitnou vodou, nevypúšťať obsah
žúmp do potokov, neznečisťovať odpadkami a nedovolenými skládkami
prírodu a aby sme neboli ľahostajní k nášmu okoliu a celému životnému
prostrediu, v ktorom žijeme. Obrazne povedané hodiny na ekologickej
časovanej bombe pomaly tikajú, záleží len na nás, aby sme ten čas čo najviac
predĺžili.
__________________________________________________________
Sociologické výskumy ukazujú, takmer 99,9 % ľudí, ktorí si sadnú na ježka,
začne ľutovať svoj vlastný zadok. Iba málokto sa zaujíma o osud ježka...

Zabudnutá pochúťka našich starých materí
Dlho som sa zaoberal myšlienkou, že napíšem článok o tejto jarnej a pôstnej
pochúťke našich rodičov, ktorý postupne zapadá do zapadnutia, ale v
minulom storočí aspoň u nás v Mecheniciach skoro v každej domácnosti sa
táto pochúťka pripravovala. Pritom sa jedná o veľmi jednoduchú a zdravú
vitamínovo bohatú špecialitu, veď okrem jačmeňa, raže, vody a múky
neobsahuje žiadne prísady, ako farbivá, arómy a všelijaké „E – čka“, už vôbec
nie. Oproti tomu veľa vitamínov E, BI, B2 a B6. Költés - kalkíš je už po stáročia
pripravované a skoro zabudnuté pôstne jedlo, lebo neobsahovalo masť.
Zvláštnosťou je, že v iných krajoch a vo svete je neznáme, len u nás a na
južnom Slovensku a v Maďarsku ho poznajú. Pripravovali ho hlavne v
pôstnom období v chudobných rodinách. Základom je vyklíčené obilie, ktoré
sa pomelie a s pridaním múky a vody sa upečie. Pripomína to ťahavú lepkavú
masu, chuťovo je sladká a obsahuje až 33 % cukru. Meno pochádza od toho,
že semená musíme dať vyklíčiť ( költeni - csíraztatni). Existuje aj turecké
pomenovanie - „birač". Po slovensky kalkíš. Tradične sa pripravuje na jar,
kedy z jesene uskladnené ovocie a zelenina sa minuli a nové ešte nedorástli.
Takto chudobný človek mal lacno dostupnosť k vitamínom a zdravej výžive. I
keď je to jedlo zo starých čias a hlavne v pôstnom období aj teraz medzi
novodobými jedlami ako pizza, hamburger a sushi obstojí na dôstojnom
mieste a v mnohom ich aj predstihuje. Aj dlhodobé výskumy preukázali, že
jedlá pripravované z vyklíčeného obilia veľkou mierou prispejú k
predchádzaniu rakoviny ako aj pri jej liečení.

Ako sa pripravuje:
Je veľmi dôležitý výber surovín, aby neboli určené pre kŕmenie zvierat, ale pre
ľudí. V prvom rade netreba zanedbať poctivé preberanie. Je to kvôli tomu,
aby sme obilie očistili od nečistôt, od nežiaducich prímesí a polámaných
zrniek, ktoré nie sú schopné klíčivosti a neskoršie môžu splesnivieť. Nasleduje
klíčenie, čo si vyžaduje čas a trpezlivosť. Prepláchnutú raž a pšenicu na
niekoľko hodín dáme zamočiť do vody aj na jeden deň. Dva až trikrát vodu
zlejeme a všetko premyjeme. Na pripravenú drevenú dosku rozprestrieme
zrná obilia na výšku asi 2 - 3 cm a dosku podložíme šikmo, aby voda odtekala.
Toto všetko uložíme do tmavej miestnosti, kde ho necháme vyklíčiť. Čas
klíčenia závisí od teploty a tma je potrebná k tomu, aby predčasne klíčky
neozeleneli, čo spôsobuje horkosť. Starostlivosť spočíva v tom, že toto všetko
poctivo zalievame. Voda musí stále odtekať, lebo ináč môže dôjsť k
splesniveniu. Po 5 - 7 dňoch vyklíčené semená narastú do 2 - 3 cm výšky,
ružovej farby raže, pristúpime k pomletiu na mäsovom mlynčeku s otvormi 5
- 6 mm. Získanú masu vymáčame asi pol hodinu, potom to všetko precedíme
a zvyšok vytlačíme s rukou, alebo cez sitko. Táto klíčková voda je základom
všetkého (v chladničke sa môže uskladniť 1 - 2 dni, viac sa už neodporúča). K
tomuto pridáme hladkú múku (robí sa aj s polohrubou alebo s miešanou) a
vymiešame na stredne hustú, ale ešte stále tečúcu hmotu. Takto všetko
nalejeme do pripravených nádob (hrncov), na spodok sme naliali trochu
klíčkovej vody, aby sa nepripieklo. Pečieme v trúbe pri teplote do 170
stupňov asi 2 hodiny, pokiaľ sa na okraji nevytvorí zlatožltá kôra.
Recept: 0,5 kg raže 0,5 kg pšenice hladká múka (polohrubá podľa potreby,
voda podľa potreby). Zostávajúca masa, ktorá je už vytlačená, sa voľakedy
dávala domácim zvieratám. Ale je to veľká škoda, lebo ešte obsahuje veľké
množstvo výživných látok, bielkovín, vitamínov a cukru. Ja som sa rozhodol,
že to ešte skúsim zužitkovať. Výsledkom bol veľmi chutný zákusok - koláč,
ktorý je veľmi sýty a zdravý.

Recept: Do už vytlačenej masy pridáme 3 lyžice bravčovej masti, 3 vajcia,
trochu múky a kávovú lyžičku sóda bikarbóny. Toto všetko sa rozprestrie na
vymastený plech na koláče. Pečie sa pri teplote okolo 170 °C, 20 až 30 minút.
_______________________________________________________________
ZAPAMÄTAJ SI: Lepšie pivo na stole, ako voda v kolene.!

Kvetná nedeľa, návrat k tradíciám
Medzi významne jarné sviatky patrí aj Kvetná nedeľa, s ktorou sa začína
predveľkonočný veľký týždeň. Sviatok kvetnej nedele je zvlášť príznačný pre
ľudové zvyklosti a tradície. Je to zvyklosť dedín spod Zoboria, kde dievčatá
vyzdobeným vŕbovým konárom do radu pochodili a navštívili každý dom.
Konár vyzdobili stužkami, poprípade prázdnymi škrupinami od vajec. Veľkosť
a dĺžka konára v každej dedine bola iná. Konkrétne v Mecheniciach v ruke
každej dievčiny bol menší konárik (villőág). Pri vstupe do domu zaspievali
pesničku a zavinšovali. Keď ukončili pesničku domáca gazdiná odlomila
maličkú vetvičku z konára a so slovami, „Všetky sa vydajte'' vyšibala dievčatá.
Slovo „villő" je jednak slovanského pôvodu víla, víly, (tündér) a aj latinského
pôvodu „villus'' - vetva (lomb). Táto stará zvyklosť pomaly zaniká a upadá do
zabudnutia, ale našťastie ešte medzi nami existujú hlavne starší obyvatelia
našej obce, ktorí si to pamätajú. A hlavne vďaka miestnemu učiteľovi I.
Tóthovi a žiačkam, dievčatám zo v ZŠ Podhoranoch, túto tradíciu obnovili. Na
Kvetnú nedeľu navštívili i keď nie každý dom, ako voľakedy, všade boli vítané
a obdarované sladkosťami,

vajíčkami a aj drobnými financiami. Samozrejme neobišli náš Dom
vinohradníkov, kde sme ich privítali vo vykúrenej izbe sladkosťami a s
občerstvením. Dievčatá ktoré boli oblečené v pekných našich miestnych
krojoch, priamo zapadli do starobylého prostredia nášho ľudového
sedliackeho domu. Zvedavo si obzerali výzdobu, náradie a hlavne kroje, ktoré
mali aj oni na sebe. Na oplátku nám zaspievali niekoľko pesničiek a na záver
pridali aj tanec. Táto milá zvyklosť nás veľmi potešila. Hlavne starších
prítomných, ktorí si to pamätajú a pripomínalo im to svoju mladosť, keď oni
takto vítali jar a oslavovali Kvetnú nedeľu a tešili sa na veľkonočné sviatky.
PRAVDA ZO ŽIVOTA: Najlepšiu pamäť má smrť. Na nikoho
nezabudne.!

Tradičná vatra a ohňostroj pri rozhľadni 2014
Každý rok oslavujeme 8. mája ukončenie druhej svetovej vojny a víťazstva
nad fašizmom. Tradične v predvečer 7. mája Spolok vinohradníkov a priateľov
dobrého vína usporiadal stretnutie na kopci Hôrka nad našou dedinou pri
rozhľadni, opekačku spojenú s vatrou a ohňostrojom. Aj počasie nám prialo.
Bolo krásne, príjemné teplé popoludnie a celkom bezvetrie. Okolo 18-tej
hodiny začali prichádzať prví návštevníci a milovníci opekačiek v prírode.
Hlavne rodičia so svojimi deťmi, mládež a niekoľko cudzích účastníkov, ktorí
sa o tomto podujatí dozvedeli od miestnych známych rodákov z našej dediny.
V lone krásnej prírody sa všetci rozložili na už pripravené stoly a lavičky. Z

batohov sa postupne dostávali na stôl rozličné pochúťky. Klobása, slanina,
zákusky, pagáče a samozrejme nesmela chýbať ani fľaša dobrého vína, piva a
niektorí si pribalili aj fľašu domácej hruškovice. Všetci sme spolu opekali,
každý svoj vlastný prinesený produkt, ktorý medzi sebou menili a ochutnávali.
V dobrej nálade pri zvuku heligónky a pesničiek sa pokračovalo až do
zotmenia, kedy nadišla chvíľa na už dlho očakávané zapálenie vatry, po ktorej
nočnú oblohu spestril nádherný dlhotrvajúci ohňostroj. Mohli ho vidieť aj z
priľahlých okolitých dedín. V kútiku duše možno aj závideli ten náš kopec nad
dedinou, kde je priam ideálna poloha na takéto podujatia a hlavne, že tu ešte
žijú ľudia, ktorí ctia dlhoročné tradície a pokračujú v organizovaní ďalších
kultúrno-spoločenských akcií.
_______________________________________________________________
Viem čo je bolesť. Bol som dvakrát ženatý.!

Žijú medzi nami, vážme si ich - I.
V každej dedine sa nájdu výnimoční ľudia, ktorí okrem toho, že žijú všedným,
obyčajným životom majú svoje pracovné povinnosti, svoju rodinu, deti i
vnúčatá, napriek tomu si nájdu čas na svoje koníčky - záľuby. Keď táto záľuba
prerastie už do takých rozmerov, že sú poslednými mohykánmi v svojom
odbore a sú pokračovateľmi a nositeľmi miestnej tradície a svojím spôsobom
reprezentujú našu obec, kultúru a zvyklosti. V tomto sú oni výnimoční a líšia
sa od ostatných . Takýchto ľudí si treba vážiť.

Jednou takou vzácnou osobou je pani Gabriela Lisyová, ktorá sa venuje šitiu
od mladosti. Šila však bežné šaty pre deti, seba a blízku rodinu. Po založení
Klubu dôchodcov sme potrebovali oprášiť podhoranské kroje a čo to na nich
opraviť, prešiť či ušiť aj celkom nové. Keď raz jedno skúsila a vydarilo sa, s
chuťou a elánom sa pustila do ďalšieho reparovania a šitia. Hlavne čepcov ku
našim krojom sme mali málo, bolo ich treba dorobiť, sú prekrásne, ale aj
náročné pre zhotovenie. Vyšívanie kvetov z drobných goráliek a flitríkov dá
skutočne zabrať a treba k tomu velkú zručnosť a trpezlivosť. Spod jej rúk vyšli
naozaj prekrásne diela. Tak pani Gabika vystrojila súbor PODHORANKU, že
naše kroje obdivujú všade, kam prídeme a to už máme niektoré aj po dvoje.
Chýr o tom, aká je šikovná sa veľmi rýchlo rozniesol po okolí a pošila aj kroje
pre susedov, ba aj za hranice až do Maďarska. Žiadna práca jej v tomto smere
nie je ťažká a toľko s tým pracuje, pokiaľ to nie je presne tak ako to má byť.
Ľudí, ktorí dokážu opraviť, upraviť či ušiť nový ľudový odev je málo, pani
Lisyová je v tom naozaj odborníčka. (použitý zdroj: Prezentujeme regionálne
produkty)

Druhou takou vzácnou osobou je pani Jolana Plutová. Naša „Jolinény" sa
špecializuje na výrobu liturgických odevov, ornátov, štól. Je už dlhodobou
dvornou dodávateľkou spomínaných výrobkov pre nitriansky biskupský úrad
ako i pre farnosti v okolí a aj pre našu farnosť. Vo svojej malej krajčírskej
dielni dlho do noci pracuje a ráno zavčasu vstáva, aby objednaný výrobok
dodala načas a k všeobecnej spokojnosti zákazníka. Pritom musím
pripomenúť, že nie je už najmladšia, ťahá jej na 8. krížik. Usilovnosti a aktivite

hlavne pri prácach v okolí nášho kostola a ako i v upratovaní predčí aj
omnoho mladšie kolegyne. Samozrejme sa nájdu aj iní význační a výnimoční
ľudia v inom odbore, ale o tých až nabudúce. Je morálnou povinnosťou
všetkých nás a hlavne predstaviteľov obce, konkrétne starostkou a poslancov
, týchto vzácnych a výnimočných ľudí podchytiť zastrešiť pod nejakú
organizáciu a vo všetkom ich podporiť. Lebo po nich ostanú veci a predmety,
ktoré vyhotovili a ich šikovné ruky nič a nikto nenahradí. Lebo ako ja hovorím,
že kto si neváži minulosť, nezaslúži si ani prítomnosť a nebude mať ani
budúcnosť. Tak isto si treba vážiť každého, kto prispeje prácou, materiálom,
alebo finančne na skrášlenie a zviditeľnenie našej obce. Rozhodne
odcudzujem akýkoľvek spôsob zneváženie a dehonestácie, intrigy,
ohováranie výsledkov práce ľudí, ktorí pre svoju obec niečo pekné vytvorili
a chcú v tom pokračovať. Našťastie týchto kuvikov je málo. Väčšina
obyvateľov čo triezvo a súdne rozmýšľajú si vytvorilo vlastný názor, že to, čo
sa už urobilo, je dobrá vec. I keď nie všetci sa zapojili do prác, aspoň
nekritizujú, ako tí, čo ani krížom slamy nepreložili.
Prečo toto všetko píšem? Lebo sa pomaly napĺňa čo som nedávno povedal, že
postupne všetky organizácie. Ktoré ako tak existujú sa pomaly rozpadnú.
Uvediem konkrétne prípady. Majú aj spoločného menovateľa: intrigy,
ohováranie závisť, alebo neschopnosť organizovať a budovať niečo podobné.
Podhoranský futbalový klub dospelých – už zanikol.
Old boys Mechenice po dlhých úspešných rokoch - už zanikol.
Poľovnícke združenie Žibrica – už sa rozpadlo.
Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína – Podhorany- Mechenice –
už je fakticky v rozpade.
Klub dôchodcov reprezentuje spevácka skupina PODHORANKA a chvála bohu
ešte funguje. Ale dokedy? Teraz použijem nesmrteľnú vetu, čo povedal J.
Kodet vo filme Pelíšky - „ Bolševikovi dávam rok, maximálne dva“. ( teraz
nemám na mysli dôchodkyne ako bolševikov). Ja to upravím.
„ Dôchodkyniam dávam mesiac maximálne koniec roka“. Taktiež bohužiaľ
zaniknú. A potom sa pýtam „ intrigánov“ čo bude v tejto dedine? Kto si za to
zodpovie? Nebude ich trápiť svedomie? Keď nejaké vôbec majú? Preto ich

slušne a pekne prosím, nech prestanú tieto invektívy a bol by som rád, keby
sa tiež zapojili medzi nás a spoločnými silami ešte viac dokážeme spraviť pre
rozvoj a skrášlenie našej obce. Veď tu sme sa narodili, tu žijeme a keď dohorí
naša životná sviečka, tu chceme aj v rodnej zemi odpočívať. Potom môžeme
povedať, že nežili sme márne a to všetko ostane po nás, pre naše deti a
budúce generácie.
_______________________________________________________________
STARÁ PRAVDA: Vždy som pochyboval o kvalite čaju, veď prečo inak do
neho lejú rum.!

Žijú medzi nami, vážme si ich - II.
V minulom čísle Spravodaja som písal o dvoch výnimočných ľuďoch –
ženách z našej obce a teraz k nim pribudli ďalší dvaja – muži, ktorí tak isto sú
v niečom inom výnimoční. Ako prvého predstavujem heligonkára Karola
Kováča. S hudbou začal už na základnej škole a to s husľami. Navštevoval
individuálne hudobnú školu u už nebohého učiteľa pána Máhrika, ktorý v tom
čase vyučoval na tunajšej ZDŠ - ke.
Neskoršie prešiel na gitaru, lebo ako on povedal, husle neboli ,,moderné´´.
Pred vojenčinou hrával v miestnej hudobnej skupine a v tomto pokračoval aj
dva roky vo vojenskej rovnošate. Po ukončení základnej vojenskej služby
hrával v novo vytvorenej skupine pod vedením Jozefa Košťála. Iste si ich my
starší pamätáme. V 90.rokoch začal podnikať v stolárstve a samozrejme,
hudba išla bokom. Neskoršie kúpil svoju prvú heligónku a začal cvičiť znova.
Prvé také malé verejné vystúpenie mal pri otvorení Taverna – Slovák. Po
ukončení podnikania ako čerstvý dôchodca začal sa venovať hudbe vážnejšie.
Kúpil si kvalitnejšiu heligónku a začal s cvičením znova. Postupom času sa
prepracoval medzi heligonkárov a zúčastňuje sa na rozličných vystúpeniach aj
domácich a aj v Čechách. Nedávno reprezentoval našu obec na prvom
stretnutí heligonkárov vo Výčapoch – Opatovciach. Teraz sa pripravuje na
ďalšie vystúpenie, ktoré bude v Čechách. Ako sám povedal, pri predstavovaní
nezabudne spomenúť, že pochádza z malej obce Podhorany pri Nitre, kde

okolo Zobora a pod Žibricou bývajú vinohradníci, ktorí vedia dopestovať
výborné víno, že máme tu postavenú rozhľadňu, vahadlovú studňu, Dom
vinohradníkov, kde sú sústredené kroje, náradia a predmety našich starých
rodičov. Tam sa stretávame pri rozličných príležitostiach a on, ako náš
dvorný muzikant, chodí nám tam vyhrávať. Jeho prostredníctvom sa aj
v iných krajoch dozvedia o našej obci a niektorí nás potom pre tieto
zaujímavosti aj navštívia. Čo si viac môžeme ešte želať? Je to tá najlepšia
reklama pre našu obec.

Ako druhého v poradí predstavujem Jozefa Košťála, ktorý patrí tiež do veľkej
rodiny hudobníkov v našej obci. Už ako 6 ročný dostal jednoradovú
gombičkovú harmoniku. Neskoršie dvoj aj trojradovú. Naučil ho hrať brat
Dionýz i keď on bol hendikepovaný, chýbala mu ľavá ruka. Ako spomína v tej
dobe sa žilo ťažko a peňazí nebolo navyše. Pomohlo mu šťastie v dvoch
zakúpených výherných losoch na tunajšej pošte, kde na jednom vyhral
2500Kčs. V tej dobe to bol veľký peniaz. I keď rodina žila v skromných až

v biednych podmienkach, peniaze by sa zišli aj inde. Mama s bratom vidiac
veľký talent malého Jožka rozhodli sa, že mu k narodeninám kúpia toľko
vysnívanú klávesovú harmoniku – akordeón. Bolo to radosti, keď bola nová
harmonika doma. Nechcel ju ani z ruky vypustiť. Denne cvičil niekoľko hodín,
ale to až po škole a keď porobil práce v maštali okolo zvierat a v domácnosti.
V 11 rokoch navštevoval hudobnú výchovu u pána Jána Esseho v Bádiciach po
dobu 4 rokov. Ako žiak bývalej ZDŠ – ky, hrával v školskej hudobnej skupine,
ktorú založil už v úvode spomínaný učiteľ pán Máhrik. Neskoršie hrával
v dedinskej kapele ako 14 ročný. Dokonca dostal aj 3-ku z chovania. Lebo ako
maloletý v tej dobe nebol ospravedlnený, keď hrala skupina až do neskorých
nočných hodín a niekedy až do rána. Medzi tým navštevoval hudobnú školu
v Nitre 3 roky u profesora Géra. Po 6 mesačnej základnej vojenskej službe,
ktorá rýchlo ubehla, založil si vlastnú kapelu pod Osvetou Podhorany.
Neskoršie celá skupina hrala pod Osvetu v Párovských Hájoch. Koncom
70.rokov definitívne prešli pod Plastiku Nitra pod názvom PLASTIC, kde
skupina pôsobila až do roku 1994, kedy sa rozpadla. Na hudbu celkom
nezanevrel, ale pokračoval individuálne na rozličných oslavách, svadbách
a promóciách. Posledný come-back a návrat na hudobnú scénu mal s
miestnou novo utvorenou skupinou CLIO, kde hral a odovzdával bohaté
hudobné skúsenosti mladým. Ovláda niekoľko hudobných klávesových
a dychových nástrojov.

Druhou kapitolou v spojitosti s hudbou je, že začal hrávať v kostole na
organe. Zastupuje miestneho a dlho pôsobiaceho organistu pána Františka
Bencza, ktorý vážne ochorel. Prvý raz to vyskúšal, keď sa opravoval organ
v sokolníckom kostole. Ako starému hudobníkovi nerobilo mu to veľký
problém. Postupne sa naučil liturgiu. Zaúčal ho organista Barus. S maďarskou
liturgiou mu pomáhali miestny pán farár ThLic. Štefan Rácz PhD. a akolita,
kostolník, Jozef Fülöp. Pre dlhšiu maródku pána Bencza hrá vo všetkých troch
dedinách v našej farnosti. Na tú krátku dobu sa zhostil vo svojom novom
pôsobisku výborne, vďaka aj tomu, že sa od malička venoval hudbe v
poslednej dobe hráva už len slovenské omše, nakoľko sa pán Bencz sa zotavil
a podľa potreby sa navzájom zastupujú.

_________________________________________________
Niektorí ľudia vynaložia celý svoj život na to, aby umreli bohatí.

Vinohradníci sú už oficiálne zaregistrovaní
Po dlhých úspešných rokoch a plodnej činnosti Spolku vinohradníkov
a priateľov dobrého vína i keď bez registrácie a bez právnej subjektivity,
dokázali sme fungovať v našej obci lepšie, ako niektoré iné organizácie.
Svedčí o tom množstvo kultúrno-spoločenských aktivít ako aj vybudovanie
a obnovenie niektorých atrakcií ako rozhľadňa, vahadlová studňa až po
rekonštrukciu Domu vinohradníkov, kde sa nadviazalo, na našu tradičnú
ľudovú kultúru a pamätihodnosti našej obce, ktorá bola a je v tomto bohatá.
Už dlhšiu dobu naši členovia pri každej príležitosti mi pripomínali, aby sme sa
dali zaregistrovať. Samozrejme, to nám prinesie práva, ale aj povinnosti.
Na začiatok sa musel vytvoriť prípravný výbor, vypracovať stanovy spolku,
podať žiadosť o registráciu na ministerstvo, štatistický úrad, daňový úrad
a na koniec zvolať ustanovujúcu schôdzu. Pre lepšiu prezentáciu
a zviditeľnenie našej organizácie sme vytvorili stránku Vinohradníkov, kde sa
dá dozvedieť množstvo zaujímavostí o našej činnosti, je tam aj veľa
fotodokumentácie a odborné rady pre vinohradníkov. Toto všetko nás stálo

množstvo času, energie a samozrejme aj financie. Po tomto všetkom som
rozniesol osobne minimálne 60 pozvánok. Pokladal som to za dôležité, aby
oslovení cítili dôležitosť a vážnosť tejto schôdze, že si ho vážime a rátame
s ním s ďalšou spoluprácou. Dňa 29. augusta o 18:00 hod sa väčšina
pozvaných zišla vo Veľkej spoločenskej miestnosti v Mecheniciach. Kvôli
objektívnosti som požiadal pána Ivana Tótha o vedenie tejto schôdze a ten
výborne zvládol svoju úlohu. Po oboznámení prítomných s programom bola
zvolená mandátová a volebná komisia, ktoré dohliadali na objektivitu
a priebeh schôdze. Po schválení Stanov spolku, rozpočtu, členského
príspevku, za členov výkonného výboru boli navrhnutí:
Zoltán Fülöp – predseda
Andej Fülöp – podpredseda
Eduard Sabo – ekonóm
Michal Dobiaš – člen výboru
Jozef Tulipán st. – člen výboru
Do revíznej komisie bolo zvolení:
Gabriela Lysiová – predseda
Terézia Fülöpová st. – člen
Richard Lysi – člen
Všetci navrhnutí boli väčšinou hlasov zvolení, čo je dobrý signál do
budúcnosti a samozrejme to výbor zaväzuje, aby pokračoval v novom zložení
v nastúpenej ceste a tradícii vinohradníctva v našej obci. V diskusii Ladislav
Tulipán nás oboznámil s možnou elektrifikáciu vinohradov. Taktiež bolo
spomenuté, aby sa zlepšila spolupráca nášho spolku s Obecným
zastupiteľstvom a PD Podhorany, pri udržiavaní cestnej komunikácie do
vinohradov a zamedziť divokým skládkam odpadu. Dôležité bolo, že
v diskusii bola navrhnutá oprava prístrešku v areáli sv. Urbana vo

vinohradoch. Nahradiť by sa mala stará konštrukcia novou a prípadne aj
rozšíriť. Aby sme budúcoročné oslavy sv. Urbana oslávili pod novým
prístreškom. Na záver sa schválilo uznesenie väčšinou hlasov, ktoré prečítal
Róbert Dobiáš. Za overovateľa bol navrhnutý ing. Jozef Tulipán PhD, ktorý
zápisnicu podpísal. Celkom na záver, aká by to bola schôdza vinohradníkov,
kde by nebol chutný guláš a k tomu dobré víno, ktoré pripravil staro-nový
predseda spolku a zároveň poďakoval prítomným za účasť a pánovi Ivanovi
Tóthovi za vedenie schôdze a poprial novému výboru veľa úspechov ich
činnosti.

________________________________________________________
Donekonečna sa dá pozerať dve veci. Ako horí oheň a ako žena parkuje.

Poslední večeře ( Mirek Černý, skupina Rangers)
Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích
přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prózu dlouhých hodin a bezesných
nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků.
Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii.
Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce
vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo patří italský malíř
Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře
Páně, který provází zajimavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o
věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách.
Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model,
podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházely a nabízely své
tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti.
Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model.
Šest měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších
šesti let nalezl postupně jedenáct mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení
jedenácti apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné - místo pro tvář Jidáše.
Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou
pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu
schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt
jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k
trestu smrti. Mistr hned odjel do Říma a vyhledal vězení, v němž se onen muž
nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho
tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé
rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsaly
do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy.
Šest týdnů maloval da Vinci třináctou postavu Poslední večeře.
Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a
zvolal:
- Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu neví;te, kdo jsem?
- Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Tázavý pohled
trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil,

pohlédl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptaly:
Vždyť podle mne jste před šesti lety maloval Krista.
_______________________________________________________________

Ži, akoby si mal zomrieť dnes. Snívaj, akoby si mal žiť navždy.

Balíček karet (Mirek Černý, skupina Rangers)
Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl T. T. Taylor. Jeho hrdinou je voják
a baliček karet.
Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se
hrstka vojáků dostala konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také
vojenský tábor. Druhý den byla neděle: A tak hned ráno někteří vojáci odešli
do kostela. Přišli pozdě. Kázání už začalo.Vojáci proto vyhledali rychle volná
místa, usedli, vyndali motlitební knížky a začali se modlit. Všichni, až na
jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou rozkládat jednu vedle
druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil a přivedl vojáka k
veliteli. "Proč jste přivedl toho vojáka seržante?" "Hrál v kostele karty, pane."
Velitel se udiveně podíval na vojáka. "Můžeš mi to nějak vysvětlit?" "Zajisté,
pane." "V to doufám, protože jinak bych tě musel řádně potrestat."
"Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a s sebou jsem neměl nic, než
tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek
stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově božím." A s těmito slovy
začal voják svoje vypraveni.
"Podívám-li se na eso, vzpomenu si, že nad námi v nebi je jen jediný bůh.
Dvojka mi připomene, že bible má dvě části. Starý a Nový Zákon. Trojka pak
trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří
hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistily lampy
své. (Bylo jich vlastně deset, ale jen pět jich bylo moudrých a ty byly
spaseny.• Šestka znamená, že za šest dnů stvořil Bůh tuto zemi, a sedmička
den, kdy odpočíval po té práci. Osmička mi připomene osm lidí, které Bůh
zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich tři

synové a jejich manželky. Devítka pak znamená devět malomocných. I těch
bylo deset, ale devět z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka, ta má stejně
bodů jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými
se všichni řídíme, nebo která se aspoň snažíme plnit. Král mi opět připomene
jediného pána nebes, královna blahoslavenou Pannu Marii a spodek pane,
spodek to je dábel.
Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně, jako je do roka dnů.
Je tu 52 karet jako do roka týdnů,13 štychů jako týdnů za čtvrt roku,12
obrázkových karet jako měsíců v roce a čtyři barvy jako jaro, léto, podzim a
zima.
Jak vidíte pane, ten balíček karet mi posloužil stejně jako bible, motlitební
knížka i kalendář."
A přátelé, ten přiběh je pravdivý Ten voják se totiž jmenoval T. T. Taylor.
_______________________________________________________________
Usmievaj sa. Lebo zajtra bude ešte horšie!

100 Let (Mirek Černý, skupina Rangers)
Všechno má svá pravidla, své zákony, má je i tento svět.
A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají
se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají
své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich
podzim, přenechávají svět dětem, a ty pak jsou po cestě, kterou
šli ti, kteří tu byli před nimi.
Často se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den
nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátele nepotkáváme
najednou. Proč nebyl čas důsledný, snad proto, že jinak nemohl
nebo pouze z rozmaru?
Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné,
přičinili se o ně lidé nebo jsou řadou, kterou stanovil čas?
Povím Vám podivný příběh, příběh tím podivnější, že je
skutečný. Jeho události odděluje navzájem sto let.

Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty
Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen
prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960, o sto let později.
Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson.
Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson
se narodil roku 1808, Lyndon Johnson roku 1908, o sto let
později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek
svých obětí, oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív než
přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna,
se narodil roku 1839, Lee Harvey Oswald roku 1939, o sto let později.
Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy, v den vraždy mu
radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se
jmenoval Lincoln, i on jej před cestou do Dallasu varoval.
John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly
ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely
směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají sedm písmen,
jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají třináct písmen.
Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají patnáct písmen.
Je všechno jenom náhoda?
_______________________________________________________________
Zdravý má veľa prianí. Chorý len jedno!
__________________________________________________________
Poslední večere, Balíček karet, 100 let, ktorý som si požičal do mojej knihy
je od hudobnej skupiny RANGERS neskoršie PLAVCI v podaní Miroslava
Černého. Premýšľajte a zamyslite sa nad tými slovami, toto má niečo v
sebe. Tieto texty a pieseň k nám prehovorí veľmi silne. Za komunistov tieto
piesne boli zakázané. Na tomto som vyrástol a toto sú spomienky na moju
mladosť. Kto chce počuť aj s hudbou nech si klikne na: miroslav černý
rangers

Záver
Na začiatku môjho podnikania som sa riadil, a snažím
sa aj teraz dodržať tieto zásady.
,, Nechcem byť za žiadnych podmienok bežným
človekom. Mám právo správať sa neobvykle, ak to
dokážem. Ja si prajem šance a nie istoty. Odmieta,
byť vydržiavaným občanom, poníženým a otupený
tým, že sa o mňa stará štát. Prajem si podstúpiť
riziko, prajem si mať úspech. Odmietam nechať si
odkúpiť môj hnací pohon a motiváciu lacným
prepitným. Radšej sa chcem s ťažkosťami života
vyrovnať, ako len zaistený existovať, radšej napäté
vzrušenie vlastného úspechu, ako upokojujúci pokoj
utópie. Nechcem vymeniť svoju slobodu za
dobročiny, nechcem vymeniť svoju ľudskú dôstojnosť
za vľúdne almužny. Naučil som sa sám za seba
myslieť a konať, svetu rovno do tváre sa dívať
a priznávať – toto je moje dielo. To všetko mám na
mysli, keď hovorím – som slobodný človek´´.
(A.Schweitzer)
----------------------------------------------------------------------

Pred nikým sa nepovyšuj a pred nikým sa neponižuj.
---------------------------------------------------------------------Čo patrí Bohu daj Bohu, čo je Kráľove daj Kráľovi a čo
je moje, je moje.
---------------------------------------------------------------------Desatoro božích prikázaní, ktorými sa všetci riadime,
alebo ktoré sa snažíme plniť.
---------------------------------------------------------------------Nie je bohatý ten, kto má peniaze. Bohatý je ten, kto
má málo, je spokojný a vie si to vážiť. Najbohatší je
ten, kto je zdravý, má zdravú a dobrú rodinu,
vychoval slušné deti a má veľa dobrých priateľov.
---------------------------------------------------------------------Na záver jedna aktuálna: Od 17. novembra polovica Slovenska bude
cestovať vlakom zadarmo. A tá druhá to zaplatí.
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