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Dva týždne príprav, posledné detaily a deň osláv sv. 

Urbana bol tu. Výročný jubilejný 10. ročník  – tomu sa už hovorí, vybudovaná 

tradícia. Organizátori, ktorými boli – obec Podhorany a Miestny vinohradnícky spolok   

Mechenice, si boli vedomí, že oslava jubilea musí prebehnúť tak, aby si ju zúčastnení 

zapamätali a krásne zážitky z nej dlho doznievali v ich pamäti. Bola to pre nich veľká výzva i 

zodpovednosť.  

Celá akcia bola pripravená  „pod holým nebom“ a  počasie v   posledných týždňoch 

zneisťovalo a ohrozovalo jej zdarný priebeh. 

Jubilejný 10. ročník osláv  vo vinohradoch v časti obce Mechenice, pri soche sv. Urbana 

odštartovala o  17.00  hodine svojim príhovorom pani starostka obce Mgr. Magdaléna  

Bogyová.  Potom prišla na rad  svätá omša, ktorá pri tejto oslave nemôže chýbať a bola 

skutočne slávnostná. Odslúžená bola miestny správcom farnosti ThLic. Štefanom Ráczom a 

pátrom Pavlom Koblihom, SVD za zdravie a božiu pomoc pre všetkých našich 

vinohradníkov. Na záver bola krátka pobožnosť  s posvätením viníc. 

Po prosebných slovách a požehnaní, prišla na rad oslava a zábava. 

Hneď na úvod sa pred pódiom na trávniku roztancovali deti z tanečnej skupiny CATS z 

Výčap – Opatoviec.  Po nich  prišli na rad vystúpenia folklórnych súborov : 

-        FS Matičiar z obce Čakajovce 

-        Baránok Horné Lefantovce 

-        Nádej z Výčap – Opatoviec 

-        Podhoranka z Podhorian 

Dobové kroje, krásne piesne a básne v podaní členov ZO JDS z okolitých obcí,  to všetko 

umocňovalo slávnostnú atmosféru osláv. 

O občerstvenie počas celého podujatia sa starali členovia Spolku vinohradníkov Mechenice. 

Vôňa chutného guláša a vínneho moku lákala domácich aj návštevníkov vinohradov. 
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Po zotmení sa okolo vatry, týčiacej sa vysoko nad svahom, schádzali deti i dospelí a čakali 

nedočkavo na jej zapálenie. Nocou sa rozliehalo praskanie dreva a  vyletujúce iskry 

rozjasňovali  nočnú oblohu. Potlesk a aplauz si vyslúžil nádherný ohňostroj,  ktorý  bol 

pastvou pre oči. 

Počas celého popoludnia až do polnoci z pódia znela hudba, v štýle 

country. To skupina Country song   svojimi piesňami zabávala prítomných 

a vyburcovala ich ku kvalitným tanečným výkonom. Čo je dôležité, ani počasie nesklamalo. 

Do neskorej noci sa vinicami rozliehala hudba, spev a keď sa k tomu pridá tanec a chutné 

občerstvenie  -  oslava je ako sa patrí. 

Konanie akcie finančne  podporili : 

Obec Podhorany 

Miestny vinohradnícky spolok  Mechenice 

Komunálna poisťovňa a.s 

Nitriansky samosprávny kraj 

pán Peter Bicko 

Veríme, že rovnako ako usporiadatelia i vy hodnotíte pozitívne priebeh 10. ročníka osláv sv. 

Urbana a odniesli ste si krásne zážitky. 

Pre vás, ktorí ste sa z akéhokoľvek dôvodu nemali možnosť zúčastniť sa osobne na konanej 

akcii, prinášame nasledovnú fotogalériu amatérskych  fotografov. 

 


