
Rozhľadňa
Podhorany časť  Mechenice

10.výročie

Kalendár 2021
CraniumPrint



  10. V Ý R O Č I E     R O Z H Ľ A D N E

 Na jeseň 24. septembra 2021 oslávime krásne 10. výročie postavenia rozhľadne na kopci Hôrka nad našou 
krásnou dedinou.
 Naša rozhľadňa svojou nevšednou a pritom jednoduchou konštrukciou s majestátnym krížom, podobne 
ako socha Krista v brazílskom Rio de Janeiro, s otvorenou náručou víta všetkých návštevníkov.
 Veľké množstvo návštevníkov z blízkeho aj ďalekého okolia prichádzajú pokochať sa nádhernou prírodou
a prekrásnym pohľadom na našu obec a jej okolie. Svedčí o tom „Kniha návštev“ uložená v schránke na rozhľad-
ni. Milo nás prekvapuje množstvo zápisov z Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Nemecka, Anglicka a dokonca 
z ďalekej Argentíny a Austrálie. Svedčí o tom aj množstvo áut parkujúcich pod železničným mostom a na ceste 
smerom k našim vinohradom.
 Krásne upravené okolie rozhľadne poskytuje priestor na relax pre turistov a tiež pre rodiny s deťmi. Prí-
jemné posedenie pod altánkom s možnosťou opekačky v lone nádhernej prírody je neopakovateľným zážitkom. 
Najkrajšie sú teplé letné večery pri západe slnka. Romantici oceňujú aj pohľad na čarovnú nočnú oblohu s 
hviezdami.
 Častými návštevníkmi sú aj cykloturisti prichádzajúci najmä od Nitry cez Zobor a Pliešku. Táto trasa je 
veľmi príjemná a nie príliš náročná. Na tejto trase je možnosť pokochať sa aj v našich vinohradoch. Do pekného 
koloritu okolia zapadajú aj chaty a chatky a tiež množstvo odrôd hrozna vo vinohradoch.
 Ďalšou atrakciou a zaujímavosťou týchto túr je Felsőkút - Horná studňa. Je to výdatný prameň čistej pra-
menistej vody, ktorý vyteká z pod kopca Hôrka  už veľmi dávno.
Prameň je upravený tak, že je zdrojom pitnej vody pre domácich aj pre veľké množstvo okoloidúcich. Po občer-
stvení pod kopcom mnohí návštevníci často pokračujú na túre smerom na nádhernú Žibricu.
 O krásach a najmä histórii našej obce možno popísať stovky strán. Záverom by som chcel z úprimného 
srdca poďakovať všetkým priateľom, ktorí  pri skrášľovaní našej dediny sú nápomocní. A nie je ich málo !
 Zároveň je to aj výzva pre mladú generáciu, aby aj v budúcnosti bola ich srdcovou záležitosťou starostlivosť 
o našu malebnú obec,  jej udržovanie a skrášľovanie pre nás domácich a tiež pre návštevníkov.

Zoltán  Fülöp 



Dobré nápady sa rodia  pri víne v pivnici P. Bicka .
Tu sa zrodil aj nápad Z. Fülöpa a P. Bicka postaviť rozhľadňu 

na kopci Hôrka nad našou dedinou.

Keď kúpiš cigarety, peniaze idú Ukrajincom.
Keď kúpiš nohavice, peniaze idú Vietnamcom.
Keď kúpiš kura, peniaze idú Poliakom.
Keď kúpiš borovičku, peniaze idú Slovákom.
Ale vysvetli svojej žene, že keď piješ v krčme, 
že je to z lásky k vlasti.

 Pôvodnú kótu sme našli v kríkoch zarastené trávou.

Miesto pre rozhľadňu sa muselo vyčistiť s bágrom.

Január

Pondelok 4 Drahoslav 11 Malvína 18 Bohdana 25 Gejza

Utorok 5 Andrea 12 Ernest 19 Drahomíra, Mário 26 Tamara

Streda 6 Zjavenie Pána, 
Traja králi, Antónia 13 Rastislav 20 Dalibor 27 Bohuš

Štvrtok 7 Bohuslava 14 Radovan 21 Vincent 28 Alfonz

Piatok 1 Nový rok, 
Deň vzniku SR 8 Severín 15 Dobroslav 22 Zora 29 Gašpar

Sobota 2 Alexandra, Karina 9 Alexej 16 Kristína 23 Miloš 30 Ema

Nedeľa 3 Daniela 10 Dáša 17 Nataša 24 Timotej 31 Emil



Domáca zabíjačka   

 K najstarším zvykom v zimnom období na dedinách neodmysliteľne patrila domáca zabíjačka. Bola to veľká, až slávnostná 
udalosť pre celú rodinu, priateľov a známych. Celodenná robota vyvrcholila jednou dobrou večerou. 
    Mení sa doba, menia sa aj ľudia a menia sa aj zvyky. Dnes už málokto na dedine chová prasa a robí zabíjačku. Pri slove 
„zabíjačka“ všetkým gurmánom sa zbehnú sliny v ústach a hneď sa pýtajú: kedy a kde? Voľakedy v každej domácnosti na dedine 
sa konala, len možno v tých najchudobnejších nie. Teraz stačia prsty na jednej ruke na zrátanie, kde sa ešte zabíja a v celej dedine 
už nie. Pripomína mi to M. Lasicu, ktorý povedal niečo podobné, že voľakedy v každom dvore bol kôň a len bohatí mali auto, 
teraz každý má auto a len bohatí majú koňa. V 50- tých rokoch minulého storočia za komunistov  bez povolenia sa nedalo zabíjať 
a ten, kto ho dostal, musel odovzdať  „krupón,, (surová koža z chrbta prasaťa). Bez povolenia to bola ,, čierna zabíjačka,,. Bol za 
to vysoký trest. Takáto zabíjačka sa robila potajomky v maštali, aby prasa nekvičalo, tak mu okolo krku omotali reťaz, a uškrtili 
ho a potom zapichli. 
    Zabíjačky sa konali hlavne v zime a na fašiangy. Rodina sa vždy dohodla  dopredu medzi sebou, kedy a kto bude zabíjať. 
To preto, lebo si  potrebovali  pritom vypomáhať a v druhom rade vždy bola ochutnávka od iných. Voľakedy v ten deň ani deti 
nešli do školy. Keď nadišiel deň, „D“ ktorý sa začal veľmi skoro, ešte za tmy a ešte  ani nezačalo svitať, už na bránu búchal  švagor, 
kmotor alebo mäsiar, ktorého zavolali, lebo vlastné zviera gazda nerád zabíjal.
    V kuchyni si dali štamperlík domáceho , pripili si na úspešnú zabíjačku a vybrali sa smerom k chlievu, kde už na svoj osud 
čakalo to úbohé, nič netušiace zviera. Najprv museli prasa zvaliť a pritlačiť, aby nekopalo, až potom mäsiar rutinným pichom 
noža ukončil život zvieraťa. Niekto musel pridržať nádobu na zachytenie krvi, kde už bola nasypaná soľ, ktorá sa musela rýchlo 
miešať, aby sa krv nezrazila. Ako malý chlapec  som sa tohto drastického činu nezúčastňoval a zapchával som si uši, aby som ne-
počul kvičanie úbohého zvieraťa. Odvážil som sa ísť von až vtedy, keď som videl, že už je prasa vonku na dvore obložené slamou, 
ktorú práve zapálili. Pre mňa to bol obrovský zážitok, ktorý ešte umocňoval biely vŕzgajúci sneh pod nohami a ranné modrasté 
brieždenie. S opaľovaním súviseli aj príbehy o tom, ako zapichnuté prasa zrazu ožilo a rozbehlo sa po dedine, alebo iný, že s  ho-
riacou slamou na chrbte nešťastné zviera vbehlo do kozla so slamou, ktorý zhorel aj s prasaťom. Tieto príbehy majú určite súvis-
losť, ale z dediny na dedinu sa prifarbovali a nikto nevedel, odkiaľ pochádzajú.
   Po opálení slamou sa prasa zbavilo srsti a nechtov na nohách a začalo sa umývanie a škriabanie opálenej kože. Nesmiem zabud-
núť na prvú delikatesu niektorých a tým bolo opečené ucho prasaťa. Pri tejto práci dobre padol hrnček vareného vína,  ktorým 
sa aj skrehnuté prsty od zimy zohriali. Potom nasledovalo rozoberanie  na časti, kde už  asistoval aj gazda a on hovoril, ktorý kus 
mäsa ako rozdeliť a použiť. Prasa sa položilo na umyté dvere od šopy, potom mäsiar oddelil hlavu  a po očistení išlo do kotla na 
varenie. Bol to základ na hurky, ale predtým sa vybral  mozoček, ktorý sa upražil s cibuľou a vajíčkami  a bol ďalšou výbornou  
pochúťkou na chlebe. 
    Oddelili sa šunky a vnútornosti ako pľúca, srdce, pečeň, ľadviny a tie sa dali do kotla na varenie. Vybrali sa črevá a žalúdok, 
ktoré väčšinou ženy museli vyumývať a niekoľkokrát  povyvracať a ,,ošlamovať,, potom boli pripravené na ďalšie využitie. Pásy 
nakrájanej  slaniny so šunkami  dali do dreveného koryta , osolili a po  niekoľkých týždňoch pácovania v slanej vode sa potom 
vyúdili. Najlepšie na údenie bolo drevo zo slivky, marhúľ,  čerešní a keď nebolo, dobrý bol aj buk. Gazda potom celý rok pýšil sa 
tým, akú mal hrubú slaninu, ktorá musela byť hrubá na šírku dlane.
    Z niektorých častí mäsa sa odstránila koža a dala sa variť taktiež do kotla. Zvyšná časť slaniny sa nakrájala na kocky a dala 
sa vytopiť na masť a  oškvarky. Do očisteného žalúdka sa plnila tlačenková zmes z uvareného jazyka, srdca, kúskov mäsa a kože, 
pridaním korenia a cesnaku, ktoré sa potom dalo do chladu a zaťažilo sa závažím. Po uvarení sa z kotla vybralo  všetko. Mäso 
sa vykostilo, pomlelo, pridala sa varená ryža, pomletá upečená cibuľa, čierne korenie, majoránka a dôkladne sa premiešalo. 
Táto zmes sa potom plnila do hrubých čriev prasaťa. Krvavničky sa robili z jačmenných krúpov a z upečenej krvi a vznikla tzv. 
žobrácka kaša. Dobre napaprikovaný podbradok s cesnakom patril tiež k pochúťkam. Ale čo by to bolo za zabíjačku, keby 
sa nerobili klobásy. Tie sa plnili do tenkých čriev zmesou mletého surového mäsa z odrezkov pri spracovaní mäsa, pridaním 
čierneho korenia, rasce, cesnaku a mletej červenej papriky. Paprika sa začala používať len v 18. storočí, predtým ju nepozna-
li. Nahrádzali ju rozličným iným korením. Pre zaujímavosť, viete si predstaviť klobásy, guláš a paprikáš bez červenej papriky?                                                                                            
Keď sa blížil večer, tešil som sa na roznášanie výslužky po susedoch a známych, lebo vždy som dostal päť a niekedy aj desať korún. 
    Vyvrcholením celodennej roboty bola zabíjačková večera. Najprv sa podávala ovarová polievka s nadrobeným  chlebom, 
potom zabíjačková kapustnica a nasledovalo pečené mäso na spôsob perkeltu, ktorý mal pravú nefalšovanú chuť, lebo bol z čer-
stvého mäsa. Nakoniec prišli na rad hurky a pečená klobása. Toto všetko sa  zapíjalo dobrým vínom. K stúpajúcej nálade dopo-
mohla aj harmonika, alebo husle.  Ako prvý zanôtil gazda a potom sa k nemu postupne všetci pridali. Veru, takto to bývavalo  
voľakedy. A to ešte som vynechal množstvo detailov a drobností, aby sa čitateľ dočítal všetko okolo domácej zabíjačky. Zabíjačka 
sa končila oslavou. Ale bolo treba dávať pozor na časté prípitky, aby sme nimi nepredĺžili robotu. Bolo treba ochutnávať s mierou, 
lebo dobrá nálada nie je o tom, ale o príjemnej spoločnosti. Na záver si dali ,,kapúrkovú,, a zúčastnených okrem alkoholu hrial 
pocit z dobre vykonanej práce a pokoj na duši, ale na Vianoce, ale aj počas roka neostane stôl prázdny.
    Jednoducho zhrnuté a podčiarknuté. Zabiť zviera a zužitkovať každý kúsok z neho a znovu do vlastných vnútorností napl-
niť a zjesť je diabolský výmysel, hodný len človeka. Uznáte to?   



Pondelok 1 Tatiana 8 Zoja 15 Pravoslav 22 Etela

Utorok 2 Erika, Erik 9 Zdenko 16 Ida, Liana 23 Roman, Romana

Streda 3 Blažej 10 Gabriela 17 Miloslava 24 Matej

Štvrtok 4 Veronika 11 Dezider 18 Jaromír 25 Frederik, Frederika

Piatok 5 Agáta 12 Perla 19 Vlasta 26 Viktor

Sobota 6 Dorota 13 Arpád 20 Lívia 27 Alexander

Nedeľa 7 Vanda 14 Valentín 21 Eleonóra 28 Zlatica

Február

Začalo sa betónovanie pre ukotvenie pilierov rozhľadne. 

Káva je na to, aby sme zmenili veci, 
ktoré zmeniť vieme. Ak niečo zmeniť nevieme, 

prichádza na rad víno.

F. Žebi kope základy.

 Všetky štyri nosné základy sa potom spojili betónovým 
vencom.  J. Tulipán, P. Bicko, P. Fülöp, Z. Fülöp, a R. Lisy



Manželia po 50-tke
 Manželia po 50-tke ležia v posteli, pozerajú telku, zrazu sa strhne zvada. Samozrejme on 
nemá pravdu, ona je urazená. Manželka sa urazene otočí chrbtom k mužovi a fučí. Po chvíľke 
sa muž začnel líškať. Prechádza jej rukou pomaly po chrbte, prejde po drieku, pomaly kopíruje 
zadok, prechádza na stehno. Žena sa ešte tvári urazene, ale užíva si, že sa jej snaží ospravedlniť 
aspoň bez slov. Muž sa k nej natlačí a pomaly ťahá ruku nadol okolo jej hrude, popri brušku, 
prejde nižšie. Žena sa začne usmievať a už už je rozhodnutá vytiahnuť bojovú sekeru z manže-
lovho chrbta, keď on zrazu prestane a ľahne si na chrbát. Kým si ona rozmyslí, že by sa hádam 
mohla otočiť k nemu a pokračovať, on zhasne televízor a začne pokojne odfukovať. Manžel-
ka sa zarazí a pýta sa: „Prečo si prestal? To bolo také krásne.“ On otvorí jedno oko a odpovie: 
„Lebo som už našiel ovládač!“

*  *  *  *  * 

V obchode som kúpila:
Zemiaky (Poľsko)
Paradajky (Španielsko)
Cesnak(Čína)
Chren (Maďarsko)
Kaleráb (Taliansko)
Mrkva (Francúzsko)
Reďkovka (Nemecko)...

Prepáčte za hlúpu otázku,
A u nás okrem cien, čo rastie?

*  *  *  *  * 

Otázka pre lekára: 
,,Keď nebudem fajčiť, piť a sexovať, budem žiť dlhšie? ˝ 
Lekár: ,,No áno. Ale načo.“ 



Pondelok 1 Albín 8 Alan, Alana 15 Svetlana 22 Beňadik 29 Miroslav

Utorok 2 Anežka 9 Františka 16 Boleslav 23 Adrián 30 Vieroslava

Streda 3 Bohumil, Bohumila 10 Bruno, Branislav 17 Ľubica 24 Gabriel 31 Benjamín

Štvrtok 4 Kazimír 11 Angela, Angelika 18 Eduard 25 Marián

Piatok 5 Fridrich 12 Gregor 19 Jozef 26 Emanuel

Sobota 6 Radoslav, Radoslava 13 Vlastimil 20 Víťazoslav, Klaudius 27 Alena

Nedeľa 7 Tomáš 14 Matilda 21 Blahoslav 28 Soňa

Marec

 Zahrňanie základov  Š. Stanovičom. Prizerajú J. Fülöp v pozadí 
R. Lisy a J. Tulipán.

Čo je vernosť ?  Nedostatok iných príležitostí.

Oldomáš pri ukončení. V pozadí L. Fülöp, Z. Fülöp                                            
J. Fülöp, R. Lisy, sediaci Š. Fülöp, J. Tulipán a Z. Fülöp ml.

Ukončenie betónových prác J. Tulipánom.



Čo ste vy, boli sme aj my, čo sme my, budete aj vy
 Fascinuje ma tento nadpis, s ktorým som sa stretol prvý raz  niekedy dávno v Brne na Špílberku v Kapu-
cínskej hrobke. Neskoršie som takýto nadpis čítal aj u nás na Slovensku nad vchodom do niektorých cintorínov. 
Život a smrť sú len dve strany mince, ktorý nerozlučne patria k sebe. Deti sa rodia, vyrastajú a stávajú sa z nich 
dospelí. Prežívajú svoje dni, chvíle, starosti aj radosti. Keď príde jeseň ich života, prenechávajú svet taktiež svo-
jim deťom a tí potom idú cestou svojich rodičov, ktorú im oni predtým pripravili. Toto je kolobeh života.
 Ja ako človek, ktorý miluje históriu, veľmi rád mám prechádzky po starých cintorínoch. Dýcha to tam 
dobou a pôsobia svojím pokojom.  Keď mám čas a idem okolo Mestského cintorína v Nitre, hlavne v lete sa 
tam zastavím, kde v tieni košatých stromov spia svoj večný spánok tí, ktorí už nie sú medzi nami. Obdivujem 
hlavne tie staršie pomníky, náhrobky a hrobky, čítam mená ľudí, ktorí sú tam pochovaní, pozerám s údivom na 
zručnosť kamenárskych majstrov a úžasnú šikovnosť kováčskych majstrov na železných krížoch, na ktorých sa 
podpísal už zub času.  Pôsobia tak tajomne a záhadne. Ukrývajú v sebe osud človeka, alebo čiastočný rodokmeň 
celej rodiny.  V duchu si predstavujem, ako asi mohli vyzerať, ako žili, čo v živote dokázali. 
 Pre spoznávanie minulosti je viacero spôsobov. Týka sa to aj histórie štátu, regiónu a zo života ľudí cinto-
ríny veľa prezrádzajú nielen o minulosti, ale aj nastavujú zrkadlo pre prítomnosť.    
 Prečo to všetko píšem? Lebo bez minulosti nie je prítomnosť a bez prítomnosti nie je budúcnosť. Vizitkou 
každej obce je aj to, ako sa stará o verejné budovy, cesty, chodníky a verejné priestranstvá. Samozrejme sem pat-
ria aj cintoríny. 
 V Podhoranoch v časti Mechenice, ich máme dva. Jeden, ten starší, dlho pôsobil chátrajúcim oplotením 
ako nedôstojné miesto posledného odpočinku našich predkov. Požiadavky občanov na obnovu dlho od kom-
petentných neboli vypočuté. Vždy to ostalo pri sľuboch, ako aj pre nedostatok financií. Na šťastie ešte existujú 
v našej obci ľudia, pre ktorých osud cintorína a vývoj obce nie je ľahostajný. Spolu so spolkom vinohradníkov  
zohnali sponzorov, ktorí zabezpečili financie a materiál na obnovu oplotenia ako aj postavenie malej zvonice pri 
dome smútku.  Na prácach sa zúčastnili hlavne členovia spolku a prevažne staršia generácia seniorov – dôchod-
cov. Staré oplotenie sa vymenilo   za nové, natreli sa stĺpy, opravila sa brána a vstup do cintorína. Jeden problém 
sa vyriešil. Ale je tu aj druhý cintorín, ktorý ma podobne hrdzavé a roztrhané pletivo.  Prišli podobné problémy. 
Znova sľuby. Nie sú peniaze. Však to už poznáme. Ostalo nám len čakať. Ľady sa pohli po posledných  voľbách 
do obecného zastupiteľstva. Vo voľbách uspeli noví ľudia, ktorí priniesli aj nový vietor do plachiet našej obce. Je 
to v prvom rade ich zásluha, že bol vyčlenený určitý finančný balík peňazí, ktorý pokryl náklady na kúpu pleti-
va, ako aj materiál na dlažbu chodníka, zrealizovaný súkromnou firmou. Ostatné práce ako odpratanie starého 
pletiva, vytrhanie stĺpov, vypílenie stromov a kríkov sa muselo urobiť brigádnicky. Tieto brigády organizovali 
poslanci 4-ky za pomoci, ako vždy, členov vinohradníckeho spolku. Práce prebiehali o preteky s časom a poča-
sím. Robilo sa hlavne v sobotu a v nedeľu a keď bolo treba aj za pomoci osvetlenia, aby sa čo najviac stihlo. Situ-
ácia je taká, že sú osadené a zabetónované všetky stlpy osadené brány ako aj podhrabové betónové dosky medzi 
stlpmi. Bohužiaľ, viac sa spraviť  pre počasie nedalo. Pokračovať budeme až na jar. Doteraz som sa zúčastnil všet-
kých prác ohľadom oplotenia cintorína, nehovoriac o predchádzajúcich iných ako budovanie, opravy a skráš-
ľovanie našej obce, hlavne zo strany spolku vinohradníkov. Venujem tomu nesmierne množstvo času, energie, 
ako aj financie a vypomáham rôznou technikou, keď treba. Zaráža ma jedna vec. Väčšinou sú stále tí istí ľudia 
a hlavne starší, ktorí sa zúčastňujú na týchto akciách. Česť výnimkám aj niektorí mladí. Teraz sa pýtam. Kde 
sú druhí? Ich sa to netýka. Veď každý máme tam svojho blízkeho pochovaného z rodiny, starých rodičov otca, 
mamu, známych. Koniec  koncov tam všetci skončíme. Ale niektorí sa v prvom rade starajú o seba. O svoj ma-
jetok, dom, záhradu ktorý zveĺaďujú a skrášlujú. Čo je mimo svojho pozemku, to ich už nezaujíma. Až potom, 
keď im vystane čas, možno vtedy prídu, ale najprv svoje. Nech sa starajú druhí, alebo obec, starostka, poslanci, 
veď načo sme ich zvolili. Myslíte, že poslanci 4-ky majú čarovnú palicu a jedným švihnutím sa spraví všetko čo 
sa roky neurobilo? Buďme radi, že sme ich zvolili a nesklamali nás. Sú aktívni a angažujú sa vo všetkých akci-
ách a sú hnacím motorom v Obecnom zastupiteľstve. Raz som to už písal, ale zopakujem to. Na druhý svet si 
nič nezoberieme. Každý dostane 2 kubíky zeme a tí, čo sa spopolnia, ani to. Ostane po nás len pomník v pekne  
ohradenom  cintoríne, o ktorý sa nie všetci pričinili. Mňa osobne by mrzelo, že by som mal prežiť svoj život len 
tak a nič hodnotné nevytvoriť a nezanechať niečo pre budúce generácie. Bohatstvo, peniaze nie sú všetko. Boli, 
sú aj budú, len my nebudeme. Šťastie sa za peniaze nedá kúpiť. Pre nás starších je darom a šťastím každý nový 
deň, keď sa ráno zobudíme. Nie je bohatý ten, kto má peniaze, zlato, perly, drahokamy. Bohatý je ten, kto má 
málo, je spokojný a vie si to vážiť. Najbohatší je ten, kto má zdravie, dobrú rodinu, vychoval slušné deti a má veľa 
dobrých priateľov.                                                                                                                                                                   



Pondelok 5 Veľkonočný pondelok 
Miroslava 12 Estera 19 Jela 26 Jaroslava

Utorok 6 Irena 13 Aleš 20 Marcel 27 Jaroslav

Streda 7 Zoltán 14 Justina 21 Ervín 28 Jarmila

Štvrtok 1 Hugo 8 Albert 15 Fedor 22 Slavomír 29 Lea

Piatok 2 Veľký piatok 
Zita 9 Milena 16 Dana, Danica 23 Vojtech 30 Anastázia

Sobota 3 Richard 10 Igor 17 Rudolf, Rudolfa 24 Juraj

Nedeľa 4 Veľkonočná nedeľa 
Izidor 11 Július 18 Valér 25 Marek

Apríl

Nastal deň “D”. Začali sa prípravy na postavenie 
rozhĺadne. Z ľava E.Fülöp, Ľ.Baláži, L.Fülöp, J.Kus a I.Janeba.

Aký je rozdiel medzi gynekológom a roznášačom 
pizze? Žiadny. Obaja môžu privoňať, 

ale ani jeden nemôže okúsiť.

Dva stĺpy už stoja. Zostáva  postaviť ešte dva.

To je naša “mechanizácia”zapožičaná od PD Podhorany.
A predsa sme to dokázali. V zadu T. Žebi.



Zuby 
 Starý pán si objednal hamburger, hranolky a drink. Rozbalil hamburger, starostlivo ho pre-
polil a polovičku posunul pred svoju ženu. Potom spočítal hranolky, rozdelil na kopčeky a jeden 
kopček postavil pred svoju ženu. Napil sa, jeho žena sa napila z pohára a postavila ho medzi ne. 
Ľudia okolo nich ich pozorovali a mysleli si, že tento pár starých ľudí si nemôže dovoliť porciu pre 
každého.
 Pristúpil k nim mladý muž a slušne sa ponúkol, že im zaplatí ešte jednu porciu. Starý pán od-
povedal, že nie je treba. Oni sú zvyknutí deliť sa so všetkým. Ľudia si všimli, že stará pani sa jedla 
nedotkla. Pozorovala svojho muža pri jedle a občas sa napila. Mladý muž im znova ponúkol ešte 
jednu porciu. Tento krát odpovedala stará pani: „ Ďakujeme, ale my sme zvyknutí sa so všetkým 
deliť sa so všetkým.“ Nakoniec starý pán dojedol a jeho žena sa ešte stále jedla ani nedotkla. Mlá-
denec sa preto opýtal: „ Na čo ešte čakáte?“  Stará pani odpovedala: „ Na zuby!!!“     

        *  *  *  *  * 

    Stretli sa  štyri kamarátky. 
Jedna hovorí: „ Prehľadala som manželovi vrecká a našla som cudzí kapesník.“ 
„ Čo si spravila?“, pýta sa druhá. 
„ No vyprala som ho a teraz je môj.“ 
Druhá hovorí: „ Ja som našla manželovi vo vrecku dámske nohavičky!“ 
„ Čo si spravila?“
„ No boli moc pekné, tak som ich vyprala a nosím ich!“ 
Tretia hovorí: „ No a ja som našla manželovi vo vrecku krabičku prezervatívov.“ 
„Tak si ich vyhodila?“
„ Nie, ustrihla som špičky a dala som ich späť do vrecka.“ 
Na to štvrtá kamarátka omdlela... 

       *  *  *  *  * 

 Jeden o bačovi: 
Bača sedí pred kolibou a čistí si nechty. Valach sa ho pýta:
,,Čo robíte bača?“                                                                                                                                           
Bača:,, Nevidíš, čistím si nechty. Ale neviem, či je to čokoláda, blato alebo hovno.“                                                                                                                                          
Valach:,, Však ochutnajte?“                                                                                                                             
Bača:,, Fuj... Je to hovno.  
Aj by som sa čudoval, že kde v riti by som mal blato, alebo čokoládu.“



Máj

Pondelok 3 Galina, Tímea 10 Viktória 17 Gizela, Aneta 24 Ela 31 Petrana 
Petronela

Utorok 4 Florián 11 Blažena 18 Viola 25 Urban, Vivien

Streda 5 Lesia, Lesana 12 Pankrác 19 Gertrúda 26 Dušan

Štvrtok 6 Hermína 13 Servác 20 Bernard 27 Iveta

Piatok 7 Monika 14 Bonifác 21 Zina 28 Viliam

Sobota 1 Sviatok práce 8 Deň víťazstva 
nad fašizmom 
Ingrida 15 Žofia, Sofia 22 Júlia, Juliana 29 Vilma

Nedeľa 2 Žigmund 9 Roland 16 Svetozár 23 Želmíra 30 Ferdinand

Všetko bolo potrebné zdokumentovať. 
Kameraman J. Blaho.

Bavia sa dvaja  vysokoškoláci.
„Ty počuj, keď si uvedomím, aký som inžinier, 

tak mám normálne strach ísť doktorovi.“

Ernőbáči pozorne všetko sledoval a keď bolo treba 
aj ochotne pomohol. V popredí detailný záber 

spodnej časti piliera.

Pri stavaní sa museli použiť zabezpečovacie laná. 
Z. Fülöp, I. Janeba, Z. Fülöp ml., J. Kus a T. Žebi.



Študenti 
 Jeden americký profesor ekonómie na miestnej vysokej škole nikdy nenechal prepadnúť ani 
jedného študenta, ale v poslednom čase nechal prepadnúť hneď celú triedu. Trieda trvala na tom, 
že Obamov socialistický ,odel funguje, že nikto by nemal byť ani chudobný ani bohatý, všetci by 
mali byť zhruba na rovnakej úrovni. Profesor povedal: „ OK, urobíme v tejto triede experiment 
Obamovho plánu. Známky z jednotlivých testov spriemerujeme a všetci tak budú dostávať rovna-
kú známku ako je  priemer triedy, takže nikto neprepadne, ale nikto nedostane ani jednotku.“ Po 
prvom teste boli známky v priemere a každý študent dostal dvojku. Študenti, ktorí tvrdo študovali 
boli trochu spokojní a študenti, ktorí študovali málo, boli spokojní. Pri ďalšom teste študenti, ktorí 
študovali málo, študovali ešte menej a tí, ktorí študovali veľa sa rozhodli, že im priemer stačí, takže 
aj oni študovali málo. V tomto teste bol priemer 4! Nikto nebol spokojní.  
Pri tretej skúške bol priemer 5. Skúšky pokračovali, priemer sa nikdy výrazne nezvýšil, všetko sa 
zvrtlo do hašterenia, obviňovania a nadávok. Nikto nechcel študovať v prospech niekoho iného. 
K ich veľkému prekvapeniu všetci prepadli. Profesor skonštatoval, že socializmus už z princípu 
nemôže fungovať, pretože odmena za prácu môže byť skvelá, ľudia môžu mať motiváciu uspieť, ale 
keď si vláda celú odmenu vezme, nikto sa nebude snažiť alebo nebude chcieť uspieť. Päť viet, ktoré 
sa vzťahujú k experimentu: 
     1. Nemôžete legislatívou urobiť z chudobných prosperujúcich a prosperujúcich legislatívne 
odstrániť od príjmov. 
    2. Čo dostane jeden človek bez toho, aby si to odpracoval, to musí odpracovať iný človek bez 
nároku na odmenu. 
     3. Vláda nemôže dať nikomu nič bez toho, že by si to predtým nevzala od niekoho iného.
     4. Nemožno rozmnožiť bohatstvo tým, že ho rozdelí. 
     5. Ak si polovica ľudí predstavuje, že nemusí pracovať, pretože sa tá druhá polovica o nich po-
stará a keď ta druhá polovica zistí, že nie je dobré pracovať, pretože niekto iný bezpracne dostane 
to, čo oni vytvorili, tak to je začiatok konca každého národa.   

         *  *  *  *  * 

  Dežo príde domov a hovorí rodine:
 - Zajtra kúpim prasa a spravíme zabíjačku. Urobíme si hurky, klobásy, tlačenku, 
            slaninu aj škvarky budú. 
  Na to jednu poriadne vylepí synovi. 
 - Prečo ho biješ?“ , ohradí sa mama. 
 - Už vidím, ako tie škvarky je bez chleba.

         *  *  *  *  * 

ORDINACIA  GYNEKOLOGA
Pondelok  a  Piatok                                                                                                                                                                                       
od  ôsmej do druhej                                                                                                                                                                                              
v sobotu a v nedeľu  do svojej.



Pondelok 7 Róbert, Róberta 14 Vasil 21 Alojz 28 Beáta

Utorok 1 Žaneta 8 Medard 15 Vít 22 Paulína 29 Peter, Pavol, Petra

Streda 2 Xénia, Oxana 9 Stanislava 16 Blanka, Bianka 23 Sidónia 30 Melánia

Štvrtok 3 Karolína 10 Margaréta, Gréta 17 Adolf 24 Ján

Piatok 4 Lenka 11 Dobroslava 18 Vratislav 25 Olívia, Tadeáš

Sobota 5 Laura 12 Zlatko 19 Alfréd 26 Adriána

Nedeľa 6 Norbert 13 Anton 20 Valéria 27 Ladislav, Ladislava

Jún

Nechýbala ostražitosť a pozornosť z obavy pred úrazom.
 Z. Fülöp, J. Kus, T. Žebi a J. Blaho.

Dnes mi chodia po rozume samé prasačiny: 
klobása, tlačenka, slanina, škvarky..

A je postavený aj tretí pilier. Na vrchole ho spája I. Janeba.

L. Fülöp ako najmladší bol najviac vyťažený 
predovšetkým pri výškových prácach.



Márai Sándor
 
A borról

A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leg-
helyesebben egy pohár bor mellett.

Ha megöregszem pincét akarok, ezt már szilárdan 
elhatároztam. Semmi mást nem akarok az élettől. A 
pince helyét is kinéztem, nem messze otthonomtól: 
gyalog járok majd ki, s vigyázok, hogy a környékbe-
liek, bortermelők, gyümölcsöskertek tulajdonosai, 
vincellérek ne tudjanak meg semmit városi múl-
tamról. Ha megsegít a vaksi sors, hetvenéves ko-
romra tisztességes emberek a maguk világából való 
tisztességes embernek tartanak majd, tehát bor-
termelőnek, valakinek aki tudja hol kell meghalni. 
Mert nincs szebb halál, mint egy diófa alatt, a boros-
pince előtt, ősszel, közvetlenül a szüret után, ami-
kor az újbor már szunnyad és erjed a hordókban, a 
diót leverték a fáról, s a napnak szelíd ereje van még, 
mint az öreg ember szerelmének. Itt ülök majd egy 
padon, háttal pincémnek, ahol boraim pihennek, a 
kecskelábú asztalnak könyökölve. A mélyben a cse-
peli tájat látom, a messzeségben hazám lapályait. 
Könyvet csak ezeréveset olvasok már ebben az idő-
ben, s óbort iszom hozzá, ötéves somlóit. Így várom 
a halált. 

Sándor Márai

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 inšie už nechcem od života. Aj miesto 
som si už vyhliadol neďaleko od domova. Pešo bu-
dem chodiť tam von a dám si pozor, aby ľudia v oko-
lí: vinári, vinohradníci a majitelia ovocných sadov 
sa nedozvedeli nič o mojej mestskej minulosti. Keď  
mi slepý osud dopraje moje sedemdesiatiny, vážení 
ľudia zo svojej spoločnosti ma budú pokladať tak-
tiež za váženého človeka - teda vinohradníka, ktorý 
vie, kde chce zomrieť. Pretože nie je krajšia  smrť  
ako pod  orechom a  pred vínnou pivnicou. Na je-
seň v čase tesne po oberačke, kedy ešte  mladé víno 
podriemkava v sude, orechy už popadali zo stromov 
a sila slnečných lúčov je slabá ako  láska starého člo-
veka. Sedávať budem  na lavičke, chrbtom k pivnici, 
kde moje vína odpočívajú. Lakťami sa opriem o stôl 
a v hĺbke vidím mechenické okolie a v diaľke pahor-
katiny domova. Knihu už len tisícročnú budem čítať 
v týchto rokoch a k tomu staré víno popíjať päťročný 
Tokaj. A takto budem očakávať smrť.

preklad a úprava textu Zoltán Fülöp



Pondelok 5 Sviatok sv. Cyrila 
a Metoda 
Cyril, Metod 12 Nina 19 Dušana 26 Anna, Hana, Anita

Utorok 6 Patrik, Patrícia 13 Margita 20 Iľja, Eliáš 27 Božena

Streda 7 Oliver 14 Kamil 21 Daniel 28 Krištof

Štvrtok 1 Diana 8 Ivan 15 Henrich 22 Magdaléna 29 Marta

Piatok 2 Berta 9 Lujza 16 Drahomír, Rút 23 Oľga 30 Libuša

Sobota 3 Miloslav 10 Amália 17 Bohuslav 24 Vladimír 31 Ignác

Nedeľa 4 Prokop 11 Milota 18 Kamila 25 Jakub, Timur

Júl

Zváracie práce na konštrukcii vyhliadkovej plošiny
úspešne zvládli J. Škula a M. Dobiáš.

Malí ľudia vedia, že sú malí.
Tlstí ľudia vedia, že sú tlstí.

Len tí blbí nemajú ani tušenia.

Základom úspechu je aj presnosť. 
Spustená olovnicaje presne v strede kótového kameňa.

J. Grác skrutkami spája a spevňuje vrchol rozhľadne.



Nikdy, nikdy, nikam nechoď neskoro!!
 

  Na počesť 25- ročnej služby na farnosti a zároveň odchodu do dôchodku bola usporia-
daná slávnostná večera pre kňaza. Vedúci politik a člen kongregácie bol vybraný, aby predsedal 
oslave a mal pred večerou krátky príhovor. Avšak meškal, a kňaz sa preto rozhodol predniesť 
pár slov, zatiaľ čo hostia čakali.:

  „Prvý dojem o tejto farnosti som získal pri prvej spovedi, ktorú som tu vypočul. Po-
myslel som si vtedy, že som bol vyslaný do hrozného miesta. Prvý človek, ktorý vstúpil do 
mojej spovednice mi povedal, že ukradol televízny prijímač, a keď ho kvôli tomu vypočúva-
la polícia, podarilo sa mu z toho vykrútiť. Ukradol peniaze svojím rodičom, okrádal svojho 
zamestnávateľa, mal pomer s manželkou svojho nadriadeného, pri mnohých príležitostiach 
mal sex so 17-ročnou dcérou svojho nadriadeného, bral drogy, mal niekoľko homosexuálnych 
pomerov, niekoľkokrát bol zatknutý za odhaľovanie sa na verejnosti a nakazil svoju švagrinú 
pohlavnou chorobou. Bol som šokovaný, že jeden človek môže spôsobiť toľko zla. Ako ubiehal 
čas, uvedomil som si, že nie všetci ľudia tu sú takí. Nakoniec som si túto farnosť obľúbil a oce-
nil skutočnosť, že je plná dobrých a milujúcich ľudí.

  Práve keď kňaz dokončil, dostavil sa politik a veľmi sa ospravedlňoval za to, že sa one-
skoril. Okamžite sa ujal rečníckeho pultu a začal svoj príhovor.

  „Nikdy nezabudnem na prvý deň, kedy do našej farnosti zavítal nový kňaz, - povedal 
politik. „V skutočnosti, mal som tú česť byť prvým človekom, ktorý k nemu išiel na spoveď“.

  Ponaučenie: Nikdy, nikdy, nikam nechoď neskoro!!              

                     

         *  *  *  *  * 

 Príde Ježiš do krčmy a posadí sa.

 Čašníčka ho upozorní: „ Tu si nesadajte, lebo keď prídu štamgasti vyhodia Vás. 
Ježiš nereaguje. 
 
 K stolu si sadnú, slepý, hluchý a cigáň.  Ku podivu ho nechajú sedieť medzi sebou.

 Ježiš: „ Za to, že ste ma nevyhodili sa Vám odvďačím!“ 

 Dotkne sa slepého, slepý vyskočí : „ Ja vidím!“ 

 Dotkne sa hluchého, hluchý vyskočí: „ Ja počujem!“ 

 Otočí sa k cigáňovi a ten na neho: „ Na mňa nesahaj, ja mám invalidný dôchodok!“



Pondelok 2 Gustáv 9 Ľubomíra 16 Leonard 23 Filip 30 Ružena

Utorok 3 Jerguš 10 Vavrinec 17 Milica 24 Bartolomej 31 Nora

Streda 4 Dominika
Dominik 11 Zuzana 18 Elena, Helena 25 Ľudovít

Štvrtok 5 Hortenzia 12 Darina 19 Lýdia 26 Samuel

Piatok 6 Jozefína 13 Ľubomír 20 Anabela, Liliana 27 Silvia

Sobota 7 Štefánia 14 Mojmír 21 Jana 28 Augustín

Nedeľa 1 Božidara 8 Oskar 15 Marcela 22 Mechenické hody 
Tichomír 29 Výročie SNP 

Nikola, Nikolaj

August

Precízne obrusovanie zábradlia 
vyhliadkovej plošiny bolo doménou F. Žebiho.

Prosím vás, nevie niekto, na ktorej strane 
je v biblii ten recept, kde sa voda mení na víno? 

 Prípravy na montáž vyhliadkovej plošiny. 
Na lešení sú J. Škula L. Fülöp a M. Dobiaš

Pevný zvar nohy piliera k betónovému základu 
veľmi dobre zvládol M. Dobiáš.



 Stupne odvahy
 

Odvaha l. stupeň

Ráno o tretej prídeš domov ožratý ako snop.

Tvoja žena stojí pri dverách s metlou a Ty sa jej opýtaš:

Zametáš, alebo ešte niekam letíš?

 

Odvaha 2. stupeň

Ráno o tretej prídeš domov ožratý ako snop.

Tvoja žena stojí pri dverách a zrúkne na Teba:

Teraz sa chodí Ty ožran jeden domov?

Odpovieš: Ti šibe? Prišiel som si len po gitaru.

 

Odvaha 3. stupeň

Ráno o tretej prídeš domov ožratý ako snop.

Manželka leží v posteli a nespí.

Vezmeš si stoličku a sadneš si k nej.

Na jej otázku: Čo to má znamenať? Odpovieš:

Chcem sedieť v prvej rade, keď cirkus začne.

 

Odvaha 4. stupeň

Ráno o tretej prídeš domov ožratý ako snop.

Smrdíš dámskym parfumom a na košeli máš rúž.

Pleskneš manželku po zadku a povieš.

Tak pipka a teraz si na rade Ty!

 

Odvaha 5. stupeň

Ráno o tretej prídeš domov, ožratý s neznámou ženou a

Pošepkáš manželke:

Nebuď sviňa, povedz jej, že si moja sestra!                                                     



Pondelok 6 Alica 13 Ctibor 20 Ľuboslav, Ľuboslava 27 Cyprián

Utorok 7 Marianna 14 Ľudomil 21 Matúš 28 Václav

Streda 1 Deň Ústavy SR 
Drahoslava 8 Miriama 15 Sedembolestná 

Panna Mária
Jolana 22 Móric 29 Michal, Michaela

Štvrtok 2 Linda, Rebeka 9 Martina 16 Ľudmila 23 Zdenka 30 Jarolím

Piatok 3 Belo 10 Oleg 17 Olympia 24 Ľuboš, Ľubor

Sobota 4 Rozália 11 Bystrík 18 Eugénia 25 Vladislav, Vladislava

Nedeľa 5 Regina 12 Mária, Marlena 19 Konštantín 26 Edita

September

Krásny záber na dokončovacie práce 
na vyhliadkovej plošine a na vrchole rozhľadne. 

Opretý je náš ručný výsuvný “žeriav” !

Pokial budú ešte dlho zatvorené  školy, 
tak rodičia najdú vakcínu skôr než vedci...  

Kontrolu kolmosti pred osadením kovového kríža 
na vrchole rozhľadne urobil J. Grác.

Vzácna dámska návšteva z dediny. L. Kuna  v popredí 
M. Kunová a M. Urbanová priniesli občerstvenie.



Prišiel na psa mráz
 Ešte stále sa občas štipnete, aby ste sa uistili, že to, čo sa deje na svete a na Slovensku, nie len zlý sen? 
Že to nie je len katastrofická fabulácia americkej kinematografie?
 Je to tak, prišiel na psa mráz, alebo lepšie povedané, na človeka koronavírus. Na otázku, prečo, je via-
cero odpovedí, závisí od toho ako ste založený (vedecky, nábožensky, konšpiračne alebo ochranársky, prí-
padne všetko naraz).
 A keďže ja som z uvedených určite najviac ten prírodný človek, tu je moje vysvetlenie.
 V prírode existuje rovnováha a samoregulácia (aspoň existovala, kým sme ju na mnohých miestach 
nenarušili). Čokoľvek, čo sa za určitých podmienok premnožilo, sa následne v menej priaznivých obdo-
biach zredukovalo cez predátorov, neplodnosť či úhyn hladom, chorobou.
 Človek, ktorý sám seba nazýva rozumným, je samozrejme samostatná kapitola. Už len preto, že roz-
mýšľa...ale ako rozmýšľa? Čo je prioritou v ľudskom konaní? Mamon, zisk, peniaze, hospodársky rast, na-
zvite si to ako chcete. Človek nechce len decentne prežiť svoj život, chce byť aj úspešný, bohatý, chce sa za-
bávať, cestovať, pochváliť sa. Vonkajší svet na úkor vnútorného sveta, ktorý v jednotlivcovi prestal existovať.
 Ľudstvo malo len niekoľko úbytkov, ktoré boli rýchlo doháňané prírastkami. Trvalo nám  200.000 ro-
kov, kým početnosť ľudí na Zemi dosiahla 1 miliardu, ale len ďalších 200 rokov sme potrebovali na to, aby 
sme dosiahli 7 miliárd! Ak by tento trend pokračoval, bude nás do konca 21 storočia 11 miliárd.
 Človek si rozparceloval celú Zem a vytvoril hranice. Zaviedol vlastníctvo – pôdy, vody, všetkého živého 
a neživého. Všetko čo našiel, si jednoducho prisvojil. Pestuje lány monokultúrnych plodín. Ťaží obrovské 
plochy lesa. Chová a denne poráža tisíce zvierat, ktoré chce mať na tanieri. Zem sa stala malou pre človeka, 
ale predovšetkým pre všetky tie druhy fauny a flóry, ktoré sa mu neprispôsobili. Ich vyhynutie priamo alebo 
nepriamo spôsobil a jednoducho odignoroval. Ešte aj dnes zaviera oči a ďalej pôsobí skazu. Zopár uvedome-
lých, ktorí už roky bijú na poplach, volá ekoteroristami.
 A tak to s našou planétou vyzerá. Akoby sme niekde mali nejakú náhradnú.
Nie je vám z nášho konania nanič? Aspoň v niektorých naozaj vzácnych chvíľach by si každý z nás (siedmich 
miliárd) mal nastaviť takéto zrkadlo. Nechcem povedať, že by sme mali v návale viny utekať von a dobrovoľ-
ne sa nechať nakaziť, aby sme zredukovali ľudstvo na Zemi. Sme jediný druh, ktorý si svoju smrť uvedomuje. 
Jeden z mála dôkazov, že sa ako druh môžeme nazvať rozumným. Aj keď, pred krízou koronavírusu autority 
(aj to zďaleka nie všetky) po prvý raz reagovali na problém globálneho otepľovania, ktorý vedci omieľajú už 
roky a v rámci ktorého bolo prijaté opatrenie o uhlíkovej neutralite do roku 2050.
 Aspoň niečo. Ale kto zastaví Brazíliu, ktorá závratnou rýchlosťou pokračuje v odlesňovaní pľúc pla-
néty? Či Indonéziu a ďalšie štáty Ázie, Afriky aj Južnej Ameriky, masovo vypaľujúce lesy so všetkými pôvod-
nými živočíchmi na palmové polia, aby sme mali lacnejšie Mily či Horalky? A nás, čo sa nevieme nabažiť 
mäsa, hoci naši predkovia ho jedli len príležitostne? Pritom chov dobytka mení klímu viac ako jazdenie 
autom. Nehovoriac o masívnej spotrebe vody. A tak by som mohla pokračovať..
 Veriaci človek povie, že boží hnev, vedec povie náhoda úniku z laboratória, konšpirátor povie biologic-
ká zbraň.  Je jedno ako to nazveme, ale o koronavírus sme si posledné desaťročia koledovali.
 Starostlivosť o životné prostredie (a nemám na mysli len separovanie odpadu) mala byť už aspoň 50 
rokov prioritou každej komunity. Teraz je už neskoro. Planétu už nezachránime takú ako sme ju poznali 
(my starší ako deti). Dokonca viacerí moji známi tvrdia, že svet už nikdy nebude takým, ako sme ho poznali 
pred touto pandémiou. Že sa jednoducho katastrofy, ktorých faktory vzniku sme roky vedome či nevedome 
ignorovali, budú nabaľovať. 
 Sme rozmaznaní. Narezali sme si pod sebou konár.
 Ja som skeptik, ale možno sa ešte niečo zachrániť dá. Začnite od seba. Hlavne tí z vás, čo máte či plánu-
jete potomkov. Chcela som sem uviesť množstvo rád, ale myslím, že sami viete čo robiť. A poučte svoje deti! 
Moja dospelá dcéra vie, do čoho sa svet rúti, že korona je iba začiatkom veľkého globálneho problému, ktorý 
je na spadnutie a ktorého následky zažije. Vie aj to, že jej nebudem zazlievať, keď nebude mať deti. Neviem, 
či som na zozname chorých či dokonca obetí koronavírusu, ale to čo sa deje, sme si zaslúžili. Vlastne, už 
bolo načase.

Soňa  Kallová.



Pondelok 4 František 11 Valentína 18 Lukáš 25 Aurel

Utorok 5 Viera 12 Maximilián 19 Kristián 26 Demeter

Streda 6 Natália 13 Koloman 20 Vendelín 27 Sabína

Štvrtok 7 Eliška 14 Boris 21 Uršuľa 28 Dobromila

Piatok 1 Arnold 8 Brigita 15 Terézia 22 Sergej 29 Klára

Sobota 2 Levoslav 9 Dionýz 16 Vladimíra 23 Alojzia 30 Šimon, Simona

Nedeľa 3 Stela 10 Slavomíra 17 Hedviga 24 Kvetoslava 31 Aurélia

Október

Potešenie z krásneho diela prejavili aj zvedavé turistky.
    T. Žebi medzi obdivovateľkami J. Benďákovou, 

T. Urbanovou a M. Fintovou.

Horolezecko – kaskadérsky kúsok J. Gráca. 
S rebríkom asistujú P. Bicko, L. Kuna a Z. Fülöp ml.

 Jeden z najusilovnejších, J. Grác, 
pri pribíjaní šindľov v úlohe pokrývača.

Inzerát: Predám psa. Zožral mi svokru. 
Značka: Kupujte pokiaľ má chuť.



Prečo sa vytratili sedliaci

 Sedliaci sú dnes v spoločnosti nežiadúcim elementom, preto ich za posledných 100 ro-
kov systematicky ničili.

 Keďže sedliak bol sebestačný, mal svoje hospodárstvo, bol veľmi univerzálny, rozumel 
takmer všetkému, a ani v obchode nenakúpil viac, len toľko, čo potreboval. Nedalo sa na 
ňom ľahko zarobiť!! Čo chcel, to si sám vypestoval. Mal svoje jedlo, pálenku, víno, chlieb, 
mlieko, med a syry. Všetko si vyrábal svojpomocne doma. Ženy vedeli tkať, šiť, poznali 
liečivé rastliny, a nerady chodili k lekárovi. Pásivky zemiakové zbierali ručne, nepoužívali 
chemikálie.

 Môj otec vždy rozprával, že do obchodu chodili iba pre cukor a petrolejový olej. Všetko 
ostatné mali doma svoje!

 Nepáchali trestné činy, žili jednoduchým, ale poctivým životom. Kradnutie bolo han-
bou, právnikov a advokátov preto ani nepotrebovali. Obchody a dohody sa uzatvárali po-
daním ruky a dané slovo bolo sväté. Preto, presne kvôli týmto veciam, neboli závislí od 
systému.

 Okrem toho, nezaujímali sa o hlúposti. Nemali radi obkecávačky, klamstvo. Žili vo veľ-
kej, súdržnej rodine. Mali veľa súrodencov ktorí si navzájom pomáhali v dobrom aj v zlom.
Namiesto nich bolo treba vytvoriť spoločnosť, ktorá chodí na vysoké školy, žije v panelá-
koch, kde nevie vypestovať ani svoje paradajky. Najlepšie bolo, keď mu chýbala aj obyčaj-
ná vlastná záhrada, keď komoru mal prázdnu, a keďže nemal čo jesť, tak išiel pracovať. A 
čo je podstatné, nakupuje veľa. Kúpi všetko. Nakupuje z nudy, stále viac a viac…

 A keďže ničomu nerozumie, za všetko, čo v živote potrebuje, si musí zaplatiť. Preto 
začali slovo sedliak používať pejoratívne. Aby znevážili tento životný štýl. Pretože to nes-
pĺňalo ich záujmy. K vzniku dnešnej konzumnej spoločnosti museli najprv rozbiť sedliac-
ku spoločnosť. Tú, ktorá bola sebestačná, rozumná, so skutočnými vedomosťami a hod-
notami. A tak povyberali deti z rodinných hospodárstiev do ďalekých škôl, ktoré potom 
nedokázali prevziať vedomosti od svojich rodičov. V školách ich učia alternatívne veci, a 
tak ľudia zostávajú závislí.
 
 NEZABÚDAJME !!!  
 Od kráľa až po žebráka, každý žije zo sedláka. 

Iniciatíva poľnohospodárov



Pondelok 1 Sviatok všetkých 
svätých 
Denis, Denisa 8 Bohumír 15 Leopold 22 Cecília 29 Vratko

Utorok 2 Pamiatka zosnulých 9 Teodor 16 Agnesa 23 Klement 30 Ondrej, Andrej

Streda 3 Hubert 10 Tibor 17 Deň boja za slobodu 
a demokraciu
Klaudia 24 Emília

Štvrtok 4 Karol 11 Martin, Maroš 18 Eugen 25 Katarína

Piatok 5 Imrich 12 Svätopluk 19 Alžbeta 26 Kornel

Sobota 6 Renáta 13 Stanislav 20 Félix 27 Milan

Nedeľa 7 René 14 Irma 21 Elvíra 28 Henrieta

November

 Čistenie, pílenie, kosenie v okolí rozhľadne 
pred kolaudáciou. I. Fülöp, E. Sabo, T. Žebi, J. Pluta a T. Stanovič.

Chovaj sa ako princ, keď chceš mať doma princeznú. 
Pretože len na vola čaká doma krava...

Záverečné zavetranie a spevnenie pilierov v réžii 
tesárskeho majstra J. Blahu a pomocníkov R. Lisého a L. Kunu.

 Záverečné terénne úpravy vykonávajú 
J. Pluta, T. Stanovič a E. Sabo.



NINCS IDŐD!                                         

Szoktál-e néha meg-megállni,                                         
És néhany percre megcsodálni                                      
A zöld mezőt, a sok virágot,                                                
Az ezerszínű, szép világot,                                       
A dús erdőt, a zúgó fákat,                                                     
A csilagfényes éjszakákat,                                        
A völgy ölét, a hegytetőt?                                               
Nem, neked erre nincs időd!

Szoktál-e néha simogatni,                                        
Sajgó sebekre enyhet adni,                                           
A hulló könnyeket letörülni,                                    
Más boldogságán is örülni,                                      
Meghallgatni, akinek ajka                                              
Bánatra nyílik és panaszra,                                            
Vigasztalni a szenvedőt?
Nem, néked erre nincs időd!

S ha est borul a késő mára,                                    
Készülni kell számadásra,                                        
Mérlegre tenni egész élted,                                      
Tettél-e jót, láttál-e szépet,                                            
És nincs más vágyad csupán ennyi,                             
Nem rohanni, csak ember lenni,                        
Hiszen már látod a temetőt!                                     
De most már késő!...Nincs időd! 

 NEMÁŠ ČAS!
 
Občas sa zastavíš na pár minút
a obdivuješ zelené lúky,
množstvo kvetov a nádherný svet
tisícich farieb a bujný les,
šumiace stromy, noci hviezdne,
lono údolia, vrchol kopca ?
Nie, na to nemáš čas  !

Pohľadil si občas niekoho,
dal si boľavým ranám trocha úľavy,
padajúce slzy strel si,
a radosť zo šťastia iných niekedy mal si ?
Načúval si, koho pery sa od smútku otvárajú,
urobil si niečo, čo postihnutého utešujú ?
Nie, na to nemáš čas  !

Večer keď zaklope neskoré zmrákanie,
musíš sa pripraviť na veľké zúčtovanie.
Celý svoj život na váhu položiť a čakať,
výsledok uvidíš – nepomôže ti už ani len zaplakať.
Človekom máš zostať, nikde sa nenáhliť,
cintorín už vidíš – skôr si to mal zvážiť.
Ale už je neskoro !
Už nemáš čas !

Preklad : Tibor Košťál                                                                                                                                           

Pre mňa je táto báseň tak krásna a pravdivá, že chcem sa podeliť, aby som aj druhým  spravil  radosť.                                                                
Autorom je: Dr. Szádeczky –Kardos György



Pondelok 6 Mikuláš 13 Lucia 20 Dagmara 27 Filoména

Utorok 7 Ambróz 14 Branislava, Bronislava 21 Bohdan 28 Ivana, Ivona

Streda 1 Edmund 8 Marína 15 Ivica 22 Adela 29 Milada

Štvrtok 2 Bibiána 9 Izabela 16 Albína 23 Nadežda 30 Dávid

Piatok 3 Oldrich 10 Radúz 17 Kornélia 24 Štedrý deň
Adam, Eva 31 Silvester

Sobota 4 Barbora, Barbara 11 Hilda 18 Sláva 25 Prvý sviatok vianočný

Nedeľa 5 Oto 12 Otília 19 Judita 26 Druhý sviatok vianočný 
Štefan

December

Samozrejmosťou bolo  aj vybudovanie pekného altánku.
Z ľava stoja – J. Škula, E. Sabo, R. Lisy, T. Košťál ml.,

sedia – I. Fülöp, M. Dobiáš, Z. Fülöp ml., P. Fülöp, 
J.Tulipán, Z. Fülöp a G. Csicsay

 Nádherný pohľad na jeden zo skvostov našej obce.
Naša rozhľadňa svojou jedinečnou, zvláštnou 

a neopakovateľnou konštrukciou 
patrí medzi najkrajšie na Slovensku.

Výsledok snahy a nemalej driny treba samozrejme 
osláviť. G. Csicsay, Z. Fülöp, R. Lisy, E. Fülöp a F. Žebi.

Je lepšie kráčať sám, než v dave, 
ktorý ide špatným SMER-om.



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 vyjad-
rili 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 ča-
kali na jej zapálenie. Keď sa už konečne dočkali a vatra sa rozhorela, spustil sa nádherný ohňostroj, ktorý poskytol prekrásny 
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 príjem-
nom 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 ako orientačné 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 pa-
sienok, 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 vyhliad-
kovú 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 vyhliad-
kovú 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 zatrak-
tívni 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 pô-
vodnom 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.



Na pamätnej tabuli pod rozhľadňou, sú mená sponzorov a staviteľov, ktorí sa pričinili o jej výstavbu.       

 ĎAKUJEME !
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