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 každý niečo
priniesol 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, 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.
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