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Úvod

 Vydanie prvého historického kalendára vyvolalo pozitívny ohlas medzi obyvateľmi 
našej obce. To ma posmelilo a rozhodol som sa vydať aj na rok 2017 podobný kalendár. 
 Určitou mierou prispeje na zviditeľnenie našej obce ako aj krásnej okolitej prírody, 
ktorá je lákadlom pre turistov, ktorí nás navštívia alebo cez našu obec prechádzajú. Tak ako 
k tomu prispela rozhľadňa vybudovaná na kopci Hôrka nad našou dedinou, prameň Felső-
kút, vahadlová studňa, studňa na koleso a Dom vinohradníkov. Naše mechenické vinohrady 
umiestnené v  lone krásnej prírody postupne znovu objavujú mladí vinohradníci a chatári. 
Nachádzajú tu oázu ticha a pokoja, ďaleko od rušného mestského života.

 Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína v Podhoranoch – Mecheniciach patrí 
medzi najaktívnejšie organizácie v obci. Vydal aj túto pohľadnicu, kde sú prezentované len 
tie najzaujímavejšie aktivity spolku. Vybudoval – zrekonštruoval Dom vinohradníkov, kde je 
sústredené kultúrne dedičstvo, zvyky, kroje, náradie a náčinie našich rodičov. Slúži na stre-
távanie vinohradníkov a schôdze ako aj pre ostatných občanov obce a návštevníkov, turistov, 
ktorí prejavujú o návštevu záujem.

Tel.: 0905 606 752
www.vinohradnici.sk,  e-mail: podhorany@vinohradnici.sk



Január 1 Nedeľa
Nový rok, Deň vzniku SR

2 Pondelok
Alexandra, Karina

3 Utorok
Daniela

4 Streda
Drahoslav

5 Štvrtok
Andrea

6 Piatok
Zjavenie Pána (Traja králi) 
Antónia

7 Sobota
Bohuslava

8 Nedeľa
Severín

9 Pondelok
Alexej

10 Utorok
Dáša

11 Streda
Malvína

12 Štvrtok
Ernest

13 Piatok
Rastislav

14 Sobota
Radovan

15 Nedeľa
Dobroslav

16 Pondelok
Kristína

17 Utorok
Nataša

18 Streda
Bohdana

19 Štvrtok
Drahomíra, Mário

20 Piatok
Dalibor

21 Sobota
Vincent

22 Nedeľa
Zora

23 Pondelok
Miloš

24 Utorok
Timotej

25 Streda
Gejza

26 Štvrtok
Tamara

27 Piatok
Bohuš

28 Sobota
Alfonz

29 Nedeľa
Gašpar

30 Pondelok
Ema

31 Utorok
Emil

Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám 
umožňuje stratiť všetky kľúče naraz.

K. Esseová a G. Kalász 
rok 1915

V. Potúška, H. Potúšková 
a M. Potúška

M. Dobos



Matej Korvín – Hunyadi  (1443 – 1490)

 Kráľ Matej Korvín patrí medzi najpozoruhodnejšie osobnosti uhorských dejín.  Za 
jeho vlády došlo k ekonomickému a kultúrnemu rozkvetu Uhorska. Do dejín Slovenska sa 
zapísal ako rozhodný kráľ, ktorý na naše územie priniesol  renesančnú kultúru a vzdela-
nosť. V roku 1465 v Bratislave založil prvú univerzitu – Academiu Istropolitana. Bol veľ-
mi jazykovo zdatný – ovládal niekoľko jazykov. K maďarčine pričlenil latinčinu, češtinu, 
chorvátštinu a ďalšie slovanské jazyky. 
      Už ako malý chlapec získal bohaté skúsenosti zo spoločenského a politického  ži-
vota, keď robieval tlmočníka svojmu otcovi Jánovi Hunyadymu, ktorý sa preslávil  v boji 
proti Turkom s prezývkou „Turkobijca“. Po smrti Jána Hunyadyho padol spolu s bratom 
do zajatia. Brata Ladislava popravili a Matej vďaka nízkemu veku len o vlások unikol smrti. 
Za kráľa ho zvolili začiatkom roka 1458 na sneme v Budíne. Matej bol v tom čase ešte v 
Prahe, kde sa zasnúbil s dcérou Juraja Poděbradského. Po nástupe na uhorský trón najprv 
zúčtoval s Jánom Jiskrom z Brandýsa a s bratríkmi, ktorí plienili a zbíjali na Slovensku v 
bitke pri Veľkých Kostoľanoch. Časť husitov sa pridala do Matejovho povestného Čierneho 
pluku. Išlo o žoldnierske vojsko, ktoré Matej budoval počas celej svojej vlády. V tom čase to 
bolo najväčšie vojsko v celej Európe a Matejovi Korvínovi ho závidel každý panovník. Za 
jeho vlády bola turecká expanzia do Európy na niekoľko rokov zastavená. 
      Prvou manželkou Mateja Korvína sa stala Katarína, dcéra Juraja Poděbradského, 
proti ktorému v neskoršom období bojoval o uhorský trón. Po jej predčasnej smrti sa po 
druhýkrát vo veku 33 rokov oženil s Beatrice Aragónskou, dcérou neapolského kráľa Fer-
dinanda I. Ani v jednom zákonitom zväzku nemal žiadnych potomkov. Nemanželského syna mu porodila meštianka Barbara Edelpac-
ková. Po jeho smrti bol za kráľa zvolený Vladislav II. Jagelovský. Uhorské stavy nerešpektovali Matejovu vôľu, aby sa kráľom stal jeho 
nemanželský syn Ján Korvin.
      Matej Korvín zomrel 6. apríla 1490 vo Viedni. Príčinou smrti bolo rozčúlenie po zistení, že mu služobníctvo prinieslo neumyté 
figy. Dostal mozgovú mŕtvicu, ktorej o dva dni podľahol vo veku 47 rokov. 
     Napriek tvrdej ruke patril Matej Korvín k obľúbeným kráľom, o čom svedčí aj množstvo ľudových povestí, či piesní. Podľa povestí 
a aj zachovaných listín usporadúval snemy aj hostiny už teraz pod vyše 700 ročnou lipou v Bojniciach. Traduje sa, že posledný voľne 
žijúci zubor v prírode  na Slovensku, sa stal trofejou tohto panovníka. Jeho povestný Čierny pluk spomína aj Sládkovič vo svojom  diele 
Detvan. 
 Kráľ Matej Korvín ako jeden z mála uhorských panovníkov sa uchoval v pamäti ľudu ako dobrý a spravodlivý kráľ. Slávne je naj-
mä príslovie „Zomrel kráľ Matej, zomrela spravodlivosť“. 

  Podľa legendy chodieval kráľ Matej Korvín po svojom kráľovstve prezlečený tak, aby ho nik 
nespoznal. Len takto totiž mohol čo najlepšie spoznať pomery a život, ktoré v krajine vládli. 
      Pri jednej z poľovačiek zablúdil. Po dlhšom chodení natrafil na salaš, kde ho pohostinný bača 
pozval na večeru, ktorá pozostávala z bryndzových halušiek. Ako bolo zvykom medzi prostým ľudom, 
jedlo sa z jednej misy a všetci si z nej naberali  drevenými lyžicami. Král Matej jedol toto výborné jedlo 
po prvý raz v života a veľmi mu zachutilo. Najviac  však oškvarky, ktoré začal vyberať zo stredu misy. 
A zrazu „Bác!“. Bača udrel kráľa lyžicou po prstoch. „Vari nevieš, ako sa má jesť? Pekne po poriadku! 
Od kraja sa patrí!“. 
      Ráno, keď sa bača od kráľa dozvedel, kto u neho nocoval, veľmi sa preľakol a začal sa ospraved-
lňovať za včerajšiu príučku. Kráľ ho však ubezpečil, že práve táto príučka sa mu najviac páčila a baču 
odmenil zlatým peniazom. 
     Hovorí sa, že kráľ neskôr povolal múdreho baču na kráľovský dvor, aby „urobil poriadok“ aj 
medzi dvoranmi.

Ako bol  Matej Korvín na salaši



Február 1 Streda
Tatiana

2 Štvrtok
Erika, Erik

3 Piatok
Blažej

4 Sobota
Veronika

5 Nedeľa
Agáta

6 Pondelok
Dorota

7 Utorok
Vanda

8 Streda
Zoja

9 Štvrtok
Zdenko

10 Piatok
Gabriela

11 Sobota
Dezider

12 Nedeľa
Perla

13 Pondelok
Arpád

14 Utorok
Valentín

15 Streda
Pravoslav

16 Štvrtok
Ida, Liana

17 Piatok
Miloslava

18 Sobota
Jaromír

19 Nedeľa
Vlasta

20 Pondelok
Lívia

21 Utorok
Eleonóra

22 Streda
Etela

23 Štvrtok
Roman, Romana

24 Piatok
Matej

25 Sobota
Frederik, Frederika

26 Nedeľa
Viktor

27 Pondelok
Alexander

28 Utorok
Zlatica

V pive je málo vitamínov, 
preto ho máme piť veľa.

M.Kiss /čeládi/ a M. Kiss

M. Fülöp a Š. Fülöp drží malého Ernesta

V. Urbanová rok 1937



 Len málo ľudí vie o tom, že blízko, tu hneď vedľa nás, sa odohrala prvá víťazná bitka proti Turkom na území Slovenska. To 
miesto sa nachádza medzi obcami Malé a Veľké Vozokany, len kúsok od známeho arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. 
 Stalo sa to 26. augusta 1652. V ten deň sa na poli  juhozápadne od Veľkých Vozokán stretli uhorské oddiely vedené Adamom 
Forgáchom s tureckým vojskom vedeným ostrihomským begom Kara Mustafom. Už nejaký čas pred touto bitkou napádali turecké 
oddiely okolité dediny a dostali sa až do oblasti Oslian, ktoré tiež rabovali a vypálili. Dňa 26. augusta 1652 sa turecké oddiely o sile 
asi 4300 vojakov priblížili do oblasti dnešných Tesárskych Mlyňan. V priestore medzi Tesárskymi  Mlyňanmi a Veľkými Vozokanmi 
ich čakali uhorské oddiely pod vedením Adama Forgácha, Miluláša Nadányiho a členov rodu Eszterházy. Uhorské oddiely v počte 
1260 mužov očakávali turecký nápor. V popoludňajších hodinách, keď sa turecké oddiely  priblížili na dostrel, zahájili uhorské od-
diely paľbu z kanónov, ktorá pokračovala do neskorých večerných hodín. Po skočení delostreleckej paľby sa začala bitka, ktorá trvala 
hlboko do noci a v ktorej okrem mnohých iných zahynuli aj štyria významní šľachtici  z Esterházyovského rodu. Najstarší z nich bol 
František, ktorý mal 35 rokov, potom Tomáš, ktorý mal 27 rokov, ďalej Ladislav, ktorý mal 26 a nakoniec Gašpar, ktorý mal len 24 
rokov. V nočných hodinách bitka čiastočne ustala. Skoro ráno sa  uhorským oddielom pridalo množstvo sedliakov z okolitých dedín 
a krátko nato sa bitka začala znovu. Po krátkom boji sa dalo turecké vojsko, prekvapené príchodom množstva sedliakov  ozbrojenými 
kosami a sekerami, na útek. Veľa Turkov padlo počas úteku do zajatia. 
 Takto sa skončila prvá až tak do významu nie veľká bitka, v ktorej zvíťazilo uhorské vojsko. Množstvo Turkov zostalo ležať na 
bojovom poli. Ich počet sa odhaduje na 800 padlých. Informácie o počte padlých uhorských bojovníkov sa rozchádzajú v rozmedzí 48 
až 72. Ešte pomerne dlhú dobu trvalo pochovávanie padlých. Väčšinu z nich pochovali priamo v najbližšom okolí bojiska na neznáme 
miesto. 
 V roku 1724 dal veľprepošt gróf Imrich Esterházy posta-
viť v miestach, kde padli členovia Esterházyovského rodu,  ka-
menný obelisk, ktorý sa však už do dnešných dní nezachoval. 
Na konci 19. storočia dali Esterházyovci postaviť na mieste bit-
ky bronzový pamätník v  podobe rozzúreného leva, otočného 
proti smeru, odkiaľ útočili turecké oddiely.  
 Dnes je kamenný podstavec prázdny.  Spôsobili to ne-
známi zlodeji, ktorí leva zhodili na jeseň v  roku 2013. Chceli 
ho rozrezať na kusy a predať do šrotu. Oprava však bude stáť 
omnoho viac, akoby dostali zaň v šrote. 
 Vozokanský lev zatiaľ odpočíva v ateliéri v Galante a čaká 
na opravu.  Smutný osud sochy leva, ktorá prežila celé storočie 
a dve svetové vojny, ale takmer neprežila nájazd zberačov fareb-
ných kovov v roku 2013.

Bitka pri Veľkých Vozokanoch v r. 1652



Marec 1 Streda
Albín

2 Štvrtok
Anežka

3 Piatok
Bohumil, Bohumila

4 Sobota
Kazimír

5 Nedeľa
Fridrich

6 Pondelok
Radoslav, Radoslava

7 Utorok
Tomáš

8 Streda
Alan, Alana

9 Štvrtok
Františka

10 Piatok
Bruno, Branislav

11 Sobota
Angela, Angelika

12 Nedeľa
Gregor

13 Pondelok
Vlastimil

14 Utorok
Matilda

15 Streda
Svetlana

16 Štvrtok
Boleslav

17 Piatok
Ľubica

18 Sobota
Eduard

19 Nedeľa
Jozef

20 Pondelok
Víťazoslav, Klaudius

21 Utorok
Blahoslav

22 Streda
Beňadik

23 Štvrtok
Adrián

24 Piatok
Gabriel

25 Sobota
Marián

26 Nedeľa
Emanuel

27 Pondelok
Alena

28 Utorok
Soňa

29 Streda
Miroslav

30 Štvrtok
Vieroslava

31 Piatok
Benjamín

Cieľ života:
Snaž sa žiť tak, aby farár na tvojom pohre-
be prehlásil: „Zmerajte mu radšej tep, či  si 

z nás zase nerobí srandu“.

I. Urbanová 
– odišla do Kanady v r. 1935

Mechenické dievky v krojoch 
V. Urbanová, A. Koritárová a M. Urbanová

Sediaci je J. Bengyák. 
Návrat z Kanady 1949



Mária Terézia  (1717 – 1780) 

  Mária Terézia sa narodila 12.5.1717. Ako dieťa bola veselá a veľmi živá. Nevychovávali ju ako budúcu 
panovníčku. Dostala iba základné vzdelanie, ale o to väčší dôraz sa kládol na vyučovanie jazyka. Okrem nem-
činy ovládala aj francúzštinu, latinčinu, taliančinu, španielčinu a snažila sa naučiť aj po maďarsky. Celý život 
mala rada dobré jedlo, dobré nápoje, ale najviac kávu a čokoládu. Rada mala tanec a spev. Jazda na koni patrila 
tiež k jej obľúbeným zábavám. Jej ďalšou vášňou boli karty. 
  Vo svojich šiestich rokov spoznala Františka Štefana Lotrinského, svojho budúceho manžela a jemu 
bolo v tej dobe 15 rokov. Dňa 31. januára 1736 František Štefan požiadal o ruku jej rodičov. Svadba sa konala 
12. februára 1736. Mária Terézia mala vtedy 18 rokov, František Štefan 27. Počas manželstva sa im narodilo 16 
detí, z toho 5 chlapcov a 11 dievčat. Piati sa nedožili dospelého veku. Z jej detí sa najznámejšími stali Mária 
Antoinetta, ktorá sa  vydala za francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. a boli popravení počas Veľkej francúzskej re-
volúcie v roku 1793. Známym bol aj najstarší syn Jozef II,  ktorý spolu s ňou vládol a po jej smrti sa ujal trónu. 
Keď jej otec Karol VI. zomrel, trón zdedila Mária Terézia, stala sa tak uhorskou, českou kráľovnou a rakúskou 
arcivojvodkyňou.   Slávnostná korunovácia sa uskutočnila v bratislavskom Dóme sv. Martina 25. júna 1741, 
neskôr v roku 1743 bola korunovaná aj v Prahe.  Spolu s korunou Mária Terézia zdedila aj problémy. Oslabenú 
ekonomiku, zanedbané provincie, znechutenie poddaných, nedostatočne pripravené vojsko a  začínajúce sa 
vojny z okolitými štátmi, ktoré ju odmietli uznať za nasledovníčku trónu. A preto sa začala bitka o jej dedičstvo.  
Fridrich II, ruský kráľ, začal prvú sliezsku vojnu. V nej Rakúsko utrpelo porážku. 11. septembra 1741 v Brati-
slave na hrade predstúpila pred uhorskú šľachtu s prosbou o pomoc pri ochrane monarchie.   Na rukách držala 

svojho 6-mesačného syna Jozefa. Odozva na uhorskom sneme presiahla všetky očakávania. 
 „Život a krv za našu kráľovnú“ – volali všetci a tasili šable. Snem schválil finančnú pomoc i 40 tisícovú armádu. Vďaka uhorským vojskám sa Márií 
Terézií podarilo udržať celistvosť monarchie.   Mária Terézia bola za túto pomoc veľmi vďačná. Preto do Bratislavy často rada chodievala. 
 Medzi prvé je reformné kroky patrili  prebudovanie  armády, ktorú dostala pod jednotné velenie. Začali vznikať vojenské akadémie a školy. Zavied-
la povinnú vojenskú službu. Vojakom vyplácala žold, mali nárok na dovolenku, postarala sa o ich stravovanie, zjednotilo sa používanie uniforiem. V čase 
mieru sa vojsko zúčastnilo na verejno-prospešných prácach.  
 V zdravotníctve zaviedla očkovanie, zlepšila sa hygiena, vznikali lekárske fakulty, ktoré vyučovali lekárov, pôrodné asistentky a iný zdravotný per-
sonál. Výsledkom bolo zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. V súdnictve zrušila mučenie a týranie. Zakázala procesy s čarodejnicami, zakázala mágiu. 
Každý poddaný mal právo na obhajcu. Zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. O ich zriaďovanie sa starali obce a školskí patróni 
z radov šľachty. Deti chudobných rodín boli oslobodené od platenia školného.   Možnosť chodiť do školy dostali aj dievčatá, ktoré dovtedy nemali žiadnu 
oficiálnu možnosť vzdelania. V mestách pribudla výučba znalostí potrebných pre remeslo. 
 Ako prvá vo svete vznikla Banská akadémia v Banskej Štiavnici v roku 1762.  Rozvíjalo sa hutníctvo, čo malo za následok zvýšenie ťažby uhlia. Nastal 
veľký rozmach manufaktúr pre pletenárstvo, bavlnárstvo a sklárstvo. Zjednotila miery, váhy a stanovila clá. V poľnohospodárstve sa zavádzali nové tech-
nológie. Začali sa pestovať nové plodiny ako zemiaky, kukurica, cukrová repa, tabak a ďatelina. Pre rozvoj obchodu nariadila budovanie ciest a ich údržbu. 
Začala raziť kvalitnú menu, tzv. tereziánske toliare, ako prvá na svete zaviedla papierové peniaze. 
 K najväčším reformám patril aj celokrajinský tereziánsky urbár. Vytvorila štyri bonitné triedy, podľa podmienok a kvality pôdy. Boli presne defino-
vané povinnosti poddaných voči panovníkom a čo sa hospodárstva týka, týmto ochránila poddaných pred nadmerným účtovaním. Zlepšila sa ich sociálna 
pozícia v spoločnosti.  Urbáre boli písané v jazyku ľudu.  
 Obrovským problémom bola nezdaniteľnosť šľachty. Spolu s cirkvou jej ale patrilo takmer 90% bohatstva celej krajiny. Na chod štátu prispievali 
poddaní, obchodníci, remeselníci. Ak by sme to mali prirovnať k dnešnému nášmu hospodárstvu, tak by to bolo, akoby najväčšie podniky neplatili žiadne 
dane a na chod štátu by sa skladali ľudia s minimálnou mzdou. Podobnosť čiste náhodná teraz v našom štáte? 
 Bohaté veľké firmy a horných 10-tisíc sídlia v daňových rajoch, stredná vrstva a malé firmy sú zdanené.
 Jedna zaujímavosť na koniec. Cigáňom zakázala kočovať a jesť zdochliny, nariadila ich sčítanie. 
Mária Terézia stihla všetko: rodiť, bojovať aj vládnuť. Jej reformy boli veľmi užitočné a prispeli k rozvoju celej monarchie. Nebola osoba v oblasti, ktorej by sa 
neboli dotkli jej reformy. Držala svoje krajiny pevnou rukou. No nedržala pevnou rukou svoju neresť – prejedanie. Ako 55 ročná bola natoľko tučná, že ledva 
chodila. V Schönbrunne  jej dali namontovať výťah, aby sa dostala na poschodie, alebo dole.  Jej osobný lekár Gerard von Swieten si už nevedel rady, ako ju 
pribrzdiť. Jedného dňa prišiel na spásonosnú myšlienku. Dal doniesť vedro a doň postupne nahádzal po jednej porcií z jedál, ktoré v ten deň skonzumovala. 
Obsah zalial pivom, likérom a kávou. Kráľovnej potom ukázal, túto nevábnu zmesku a povedal jej: „Takto to vyzerá vo vašom žalúdku. Požehnanú dobrú 
chuť !“  Kráľovná sa potom miernila v jedle, ale veľmi to už asi nepomohlo. S náhlou smrťou jej milovaného manžela 1765 sa nedokázala vyrovnať a po celý 
zvyšok života chodila v čiernych šatách. Všetky svoje šperky rozdala svojim dcéram a garderóbu svojim dvorným dámam. 
 Jozef II. sa stal po otcovej smrti nástupcom a spoluvládcom so svojou matkou. 
 Mária Terézia zomrela 28.11.1780 v 63 roku svojho života.        
 Je veľmi smutné a nepochopiteľne, že v Bratislave jej meno nenesie žiadna ulica, park, námestie ani most. Ona však Bratislavu milovala. Provinčné 
mestečko pretvorila na metropolu. Za jej panovania sa zrekonštruoval a rozšíril Bratislavský hrad. Zriadila prvý verejný park v strednej Európe na Petržal-
skej strane Dunaja, dnešný sad Janka Kráľa. Aj jej socha bola odstránená. Kde ako panovníčka monarchie  hrdo sedela na koni v spoločnosti dvoch šľachti-
cov, až pokým po prvej svetovej vojne rozvášnený dav pod vplyvom českých legionárov sochu zničil ako symbol rakúsko-uhorskej monarchie.     
 Preto treba oceniť  iniciatívu Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorý znovu vytvorenú sochu chce navrátiť na pôvodné miesto. Slávnostné od-
halenie je naplánované na rok 2017 pri príležitosti 300-tého výročia narodenia Márií Terézie.



Apríl
1 Sobota

Hugo

2 Nedeľa
Zita

3 Pondelok
Richard

4 Utorok
Izidor

5 Streda
Miroslava

6 Štvrtok
Irena

7 Piatok
Zoltán

8 Sobota
Albert

9 Nedeľa
Milena

10 Pondelok
Igor

11 Utorok
Július

12 Streda
Estera

13 Štvrtok
Aleš

14 Piatok
Veľký piatok, Justina

15 Sobota
Fedor

16 Nedeľa
Dana, Danica

17 Pondelok
Veľkonočný pondelok,
Rudolf, Rudolfa

18 Utorok
Valér

19 Streda
Jela

20 Štvrtok
Marcel

21 Piatok
Ervín

22 Sobota
Slavomír

23 Nedeľa
Vojtech

24 Pondelok
Juraj

25 Utorok
Marek

26 Streda
Jaroslava

27 Štvrtok
Jaroslav

28 Piatok
Jarmila

29 Sobota
Lea

30 Nedeľa
Anastázia

Žijeme v dobe, keď 
nám skôr donesú 

do domu pizzu, ako 
k nám príde sanitka, 

alebo polícia.

Hodová zábava pred krč-
mou v Mecheniciach

Mechenické ženy v krojoch: 
A. Fülöpová, M. Koritárová, 
A. Benczová

Mechenicko-Bádická spo-
ločná dychovka hasičov 
pri kostole v Sokolníkoch 
roku 1938



Jozef  II.  (1741 – 1790)
  Jozef II. bol po otcovej smrti od roku 1765 spoluvládcom svojej matky Márie Terézie v Rakúskej monarchie 
a po jej smrti sa stal samostatným vládcom celej monarchie, ako aj uhorským a českým kráľom a Svätoštefanskú ko-
runu si na hlavu nikdy nedal , ani sa nedal korunovať, lebo uhorská šľachta  bojkotovala jeho reformy, a preto dostal 
prezývku „Kalapos király“ (Klobúkový kráľ).

  V detstve ako budúci panovník mal prísny režim. Vstával včas ráno o 6,45 hod. Potom nasledovala ranná 
hygiena, modlitba a obliekanie , o 7.45 raňajkoval a o ôsmej sa začalo vyučovanie. Dôraz sa kládol na vyučovanie 
latinčiny, čítanie, písanie, históriu, geografiu, dvornú etiketu. Popoludní sa venoval hudobnej lekcii, ktoré sa striedali 
s hodinami tanca. O ôsmej večer sa jeho vyučovanie skončilo. Po večeri sa mohol venovať hraniu biliardu. Poslednú 
polhodinku pred spaním venoval modlitbám  a o trištvrte na desať bol už v posteli. 

  Trikrát do týždňa chodil do jazdeckej školy a v nedeľu a cez sviatky sa venoval čítaniu kníh. Bol tvrdohlavý 
avšak veľmi nadaný a šikovný. Ovládal niekoľko jazykov a neskôr dokonca aj češtinu. 

  Prvý raz sa oženil s Izabelou Parmskou, vnučkou Ľudovíta XV. Jozef svoju ženu miloval, ale ona jeho city veľmi 
neopätovala.  Dve narodené dcéry sa nedožili dospelého veku a nakoniec zomrela aj Izabela vo veku 21 rokov na 
kiahne. 

  Druhýkrát sa oženil s nemeckou princeznou Máriou Jozefínou Bavorskou. Toto manželstvo zostalo bezdetné. 
Mária Jozefína zomrela taktiež na kiahne v roku 1767 Po jej smrti sa už Jozef tretíkrát neoženil. 

 S matkou nemal Jozef veľmi dobrý vzťah, hoci s ňou spolu vládol od roku 1765. Bol pokrokovejší ako jeho matka, jej 
reformy sa mu zdali pomalé a nedostatočné. Chcel z monarchie vytvoriť moderný štát. Bol vlažný katolík, čo sa nepáčilo jeho matke. 
 Jeho osobný život bol nešťastný. Jozef II. bol človek prísny, tvrdohlavý, neskrotný, povýšenecký, sarkastický, náladový, spurný a popudlivý. Za desať 
rokov vlády vydal asi šesťtisíc nariadení. 
 Dve najdôležitejšie reformy za jeho vlády boli: zrušenie nevoľníctva a tolerančný patent. 
 Prvá vymanila bývalých nevoľníkov z priamej závislosti od vrchnosti a umožnila im voľne sa sťahovať, dať svoje deti vyučiť sa v remeslo, či študovať. 
To všetko súviselo sa naštartovaním podnikania a priemyslu.
 Tolerančný patent zabezpečoval náboženskú slobodu. Zrušil niektoré kláštory, ktoré považoval za zbytočné, celkom 738 v celej monarchii. Ostali len 
tie, ktoré sa venovali zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a charite. 
 Cirkev podriadil štátnej moci, čím oslabil moc pápeža. Finančne zlepšil postavenie obyčajných kňazov. Zrušil trest smrti, zaviedol nový trestný 
a občiansky poriadok. Platil pre všetkých bez výnimky. 
 Zaviedol súpis obyvateľstva – dnešné sčítanie ľudu, očíslovanie domov, súpis majetku, pôdy a a založenie do daňového  katastra. To malo za následok 
zdanenie všetkých obyvateľom, vrátane šľachty. 
 Zakázal pracovať deťom do 8 rokov.  Zriaďoval nemocnice, nariadil hygienické opatrenie proti šíreniu moru a cholery. 
 Zrušil cechy.
 Väčšina nariadení Jozefa II. bola užitočná. Položili základy moderného štátu a pomohli obyvateľom. Často sa však vymýšľali od stola, bez ohľadu na 
realitu. Niektoré boli zbytočné a aj keď ich myslel dobre, len popudili. 
 Zavádzaním nemčiny ako úradného jazyka miesto latinčiny, chcel zefektívniť štátnu správu a vyvolal tým odpor v Uhorsku i v Česku. Iné boli až 
príliš racionálne a nebrali ohľad ma prosté ľudské city. Ako príkaz  šetriť drevom, nariadil mŕtvych namiesto v rakvách pochovať zabalených v plátne. Bol 
to aj odraz jeho pragmatickej a uzavretej povahy. Sám žil skromne a tvrdo pracoval. Snažil sa urobiť svoj život šťastným. 
 Spokojnosť poddaných považoval za základ dobre fungujúceho štátu. K tomuto všetkému prispeli rôzne sebecké záujmy poškodených reformami, 
najmä šľachty a cirkvi. Neprekvapí, že sa proti panovníkovi zodvihol čoraz väčší odpor. Poslednou kvapkou bolo plánované rovné zdanenie pôdy a rušenie 
úľav šľachty. Nespokojnosť sa prejavovala v každej časti monarchie. Uhorskej šľachte siahol na priveľa výhod a urobil to prirýchlo, aj preto jeho úsilie stros-
kotalo. Začiatkom roka 1790 už pochopil, že jeho reformy neprežijú. Žil vo viedenskom paláci osamelý, s podlomeným zdravím a prepracovaný. Vedel, že 
jeho ríša je oslabená a hrozí jej rozpad a on sám je nepopulárny. 
 Po vypuknutí revolúcie vo Francúzsku sa začali čoraz viac ozývať hlasy namierené proti Jozefovi. A tak bol donútený krátko pred smrťou odvolať 
všetky svoje reformy okrem zrušenia nevoľníctva a tolerančného patentu. 
 Zomrel na tuberkulózu, ktorou sa nakazil počas bojov po boku Ruska proti Osmanskej ríši. Pochovali ho vo Viedni v kapucínskej krypte a na ná-
hrobný kameň si dal vyryť nápis: Tu odpočíva Jozef II., ktorý vo všetkom, čo robil, zlyhal.



Máj 1 Pondelok
Sviatok práce

2 Utorok
Žigmund

3 Streda
Galina

4 Štvrtok
Florián

5 Piatok
Lesia, Lesana

6 Sobota
Hermína

7 Nedeľa
Monika

8 Pondelok
Deň víťazstva nad fašizmom, 
Ingrida

9 Utorok
Roland

10 Streda
Viktória

11 Štvrtok
Blažena

12 Piatok
Pankrác

13 Sobota
Servác

14 Nedeľa
Bonifác

15 Pondelok
Žofia, Sofia

16 Utorok
Svetozár

17 Streda
Gizela, Aneta

18 Štvrtok
Viola

19 Piatok
Gertrúda

20 Sobota
Bernard

21 Nedeľa
Zina

22 Pondelok
Júlia, Juliana

23 Utorok
Želmíra

24 Streda
Ela

25 Štvrtok
Urban, Vivien

26 Piatok
Dušan

27 Sobota
Iveta

28 Nedeľa
Iveta

29 Pondelok
Vilma

30 Utorok
Ferdinand

31 Streda
Petrana, Petronela

Hodová zábava za krč-
mou v Mecheniciach, na 
streche cigáň Jano

Svadba 
J. Fülöpovej a J. Kunu.

Pamiatka z vojenčiny:
Horný rad vpravo 
na konci O. Kišš
Dolný rad tretí zľava 
G. Kalász

Víťazi pijú od šťastia, 
porazení od žiaľu 
a Slováci od rána.



 Slávny malý – veľký muž začal svoju vojenskú kariéru  krátko po vypuknutí Veľkej fran-
cúzskej revolúcie. Jeho výška nepresiahla 167 cm, ale oproti jeho vojenským úspechom to nebolo 
na obtiaž. Patril medzi najväčších vojvodcov v histórii ľudstva. Narodil sa v roku 1769 na Korzike 
v početnej rodine, ktorá patrila k nižšej šľachte. Vychodil vojenskú školu vo Francúzsku a stal sa 
delostreleckým poručím a o 8 rokov generálom.  
 Ako mladý úspešný generál v roku 1797 dobil severné Taliansko. Jeho následný útok na 
Egypt v roku 1798 bol neúspešný, jeho loďstvo zničil v bitke o Níl britský admirál Nelson.  V roku 
1864 sa dal korunovať za cisára. V bitke 2, decembra 1805 blízko Slavkova u Brna (Austerlitz), 
ktorá vošla do dejín, ako bitka troch cisárov, stáli proti sebe cisár Napoleon a ruský cár Alexander 
F. spolu s rakúskonemeckým  cisárom Františkom I. Bitka sa skončila víťazstvom Francúzov. V nej 
Napoleon stratil len asi  7 OOO vojakov, jeho nepriatelia prišli o 27 000 vojakov. Napoleon  bol 
svojím víťazstvom veľmi potešený. Verejne vzdal vďaku svojim vojakom. Rozdal vysoké odmeny. 
Dva milióny frankov vyšším veliteľom a po 200 frankov každému vojakovi.  Pre vdovy padlých 
vojakov zabezpečil vojenské dôchodky. Túto bitku považoval až do konca svojho života za svoje 
najväčšie víťazstvo.  
 V rolku 1805 porazil Prusko  a vytvoril zo 16 nemeckých štátov Rýnsky spolok, závislý od Francúzska. Takto  zanikla po takmer 900 rokoch Svätá 
ríša rímska nemeckého národa. Napoleon do roku 1810 ovládol takmer celú Európu. Katastrofálne dopadla však pre  Napoleona výprava proti Rusku v roku 
1812. Svojou 600 000 armádou utrpel ťažkú porážku v bitke pri Borodine od maršála Kutuzova.. Bitka sa skočila síce nerozhodne, ale s obrovskými stratami 
na oboch stranách.  Napoleon síce vtiahol do  Moskvy, ale tú našiel sčasti spálenú a bez zásob. Bol nútený sa obrátiť späť. Vojaci vyhladovaní a vyčerpaní, 
nezvyknutí na krutú zimu, húfne zomierali. Domov sa vrátila sotva 40 000 armáda. Napoleonova popularita prudko klesla. 
  V bitke národov pri Lipsku v roku 1812 utrpelo jeho vojsko porážku od spojených ruských, pruských a rakúskych vojsk. Napoleona zajali a depor-
tovali do vyhnanstva na ostrov Elba, odkiaľ v roku 1815 ušiel a na jeho ceste do Paríža sa k nemu pridávali vojenské posádky. 
 Jeho druhé cisárstvo trvalo iba 100 dní. V bitke pri Waterlo 18.6.1815 boli francúzske vojská definitívne porazené Angličanmi a Prusmi. Druhýkrát 
bol poslaný do vyhnanstva  na doživotie na ostrov Svätej Heleny v  južnom Atlantiku, kde zostal pod dozorom až do svojej smrti v roku 1821. Okolnosti jeho 
smrti boli spochybnené. Tvrdilo sa, že bol otrávený arzénom, novodobé lekárske výskumy potvrdili, že podľahol rakovine žalúdka. Jeho telesné pozostatky 
v roku 1840 preniesli do Paríža, kde je pochovaný.

 
 Zaujímavosti o Napoleonovi:

- ako dieťa bol skvelý matematik a bol  otrasný v sociálnom styku
- trpel Ailurophobio, čiže mal panický strach z mačiek
- pričinil sa , aby sa v Európe organizovala doprava na pravú stranu cesty, okrem Anglicka, ktoré nikdy nedobil 
- bola to jeho armáda, ktorá ako prvá použila jedlo v plechovkách
- bol workoholik a spával iba 3-4 hodiny denne
- podvádzal v kartách, bol známy tým, že nevedel prehrávať  
- v roku 1804 vydal CODE NAPOLEON ( Napoleonov kódex ) francúzsky občiansky zákonník, upravujúci majetkové a rodinné pomery, ktorý sa 
stal neskôr vzorom občianskych zákonníkov aj v iných štátoch v Európe.

Napoleon  (1769 – 1821)



Jún 1 Štvrtok
Žaneta

2 Piatok
Xénia, Oxana

3 Sobota
Karolína

4 Nedeľa
Lenka

5 Pondelok
Laura

6 Utorok
Norbert

7 Streda
Róbert, Róberta

8 Štvrtok
Medard

9 Piatok
Stanislava

10 Sobota
Margaréta

11 Nedeľa
Dobroslava

12 Pondelok
Zlatko

13 Utorok
Anton

14 Streda
Vasil

15 Štvrtok
Vít

16 Piatok
Blanka, Bianka

17 Sobota
Adolf

18 Nedeľa
Vratislav

19 Pondelok
Alfréd

20 Utorok
Valéria

21 Streda
Alojz

22 Štvrtok
Paulína

23 Piatok
Sidónia

24 Sobota
Ján

25 Nedeľa
Olívia, Tadeáš

26 Pondelok
Adriána

27 Utorok
Ladislav, Ladislava

28 Streda
Beáta

29 Štvrtok
Peter, Pavol, Petra

30 Piatok
Melánia

Mlatba v rodine Liszio-
vých. Na traktore J. Liszi. 
Rok 1948

Krstná mama P. lengyelová 
a H. Arpášová 
- birmovka, rok 1942

Ak sa človek vyvinul 
z opice, ako to, že 

opice ešte existujú?

 Na púti. 
M. Potúška tretí od konca



 Alžbeta Bavorská, známa aj ako Sissi, rakúska cisárovná, česká a uhorská kráľovná či manželka rakúske-
ho cisára Františka Jozefa I. 
 Sissi mala sedem súrodencov a narodila sa ako tretia v poradí presne na Štedrý deň v roku 1837. Už 
vtedy mala prvý zúbok, čo jej malo zvestovať v budúcom živote šťastie. Ako mladé a veselé dievčatko bola Sissi 
vychovávaná voľne a slobodne, pričom na ňu rodičia nekládli vysoké nároky, ako tomu bolo pri deťoch z cisár-
skeho dvora. Malá Alžbeta mala najradšej svojho otca, ktorý ju často brával na poľovačky, jazdil s ňou na koni 
a zapájal ju taktiež do činností, ktoré iné dievčatá v jej veku nemali možnosť zažiť. Sissi si voľnosť a nezávislosť 
užívala, no osud s ňou mal iné plány. Na zásnubách Františka Jozefa I. s Helenou Bavorskou, staršou sestrou 
Sissi, sa František zaľúbil do mladej Sissi a zaumienil si, že jeho ženou sa stane práve ona, nie jej sestra Helena. 
Jej detský život sa takto v 15-tich rokoch skončil, keď sa stala nevestou cisára. Obetou bolo vzdať sa všetkého, čo 
ju bavilo. Okrem toho sa venovala spoločenskému správaniu a dvornej etikete. 
 V deň svadby bola Sissi bledá a neusmievala sa ako inokedy. Svoje „áno“ povedala potichu, takmer ne-
zrozumiteľne. Mladá cisárovná si príliš so svojou svokrou, arcivojvodkyňou Žofiou, nerozumela a dochádzalo 
k mnohým nedorozumeniam. Po narodení Sissiných detí jej ich Žofia zobrala, pretože neverila, že Sissi ich 
dokáže dobre vychovať. Ona sa však nedala a tvrdila, že dieťa patrí predovšetkým matke. Po prvorodenej dcére 
Žofii, ktorá zomrela v dvoch rokoch, prišla na svet dcéra Gisele a neskôr aj budúci následník trónu Rudolf. 
 Cisárovná iba výnimočné sprevádzala svojho manžela na spoločenských ceremóniách. Väčšinu svojho 
času strávila Sissi cestovaním, športom, jazdením na koni a prísnymi diétami. Bola posadnutá svojou krásou 

a  vizážou a  snažila sa udržiavať si nielen svoj 
mladistvý vzhľad, ale aj nízku hmotnosť. Údaje 
o svojej váhe si pravidelne zapisovala a aj na menší prírastok na váhe reagovala prísnou dié-
tou. Pri svojej výške 172 cm tak vážila iba do 50 kilogramov. Kvôli štíhlej línii pila rozšľahané 
a osolené surové bielka zo šiestich vajec. 
 Konzumovala výlučne čerstvé ovocie, čerstvé mlieko a  taktiež aj šťavu zo surového 
mäsa. Nesmeli ju portrétovať ani fotiť. Nosila dlhé vlasy, ktoré jej siahali až po kolená. Kú-
pala sa každý deň a vo vtedajšej dobe patrila k najkrajším ženám. Každé ráno si na pleť na-
nášala polomastný krém s vysokým obsahom vody a chladiacim účinkom, ako aj masážny 
roztok z alkoholu či dezinfekčný prostriedok. Pred uložením sa do postele jej poukladali na 
líca, čelo a dekolt čerstvé, natenko nakrájané teľacie rezne. 
 Sissi mala rada knihy, jej obľúbeným básnikom bol Heinrich Heine, no milovala aj 
Shakespeara. U Franza Liszta sa učila hrať na klavíri a pred dvorným publikom často vystu-
povala ako vynikajúca pianistka so skladbami Rubensteina, Chopina či Wagnera. Okrem 
hrania na klavíri rada cestovala. Na začiatku navštevoval cisársky pár všetky krajiny mo-
narchie, no neskôr uprednostňovala, ak mohla po krajine cestovať sama. Po ochorení na 
bronchitídu jej lekári odporučili pobyt pri mori. Začala si uvedomovať, ako dobre by sa jej 
mohlo žiť ďaleko od cisárskeho dvora. 
 Od roku 1866 často navštevovala Maďarsko a túto krajinu, rovnako ako Maďarov sa-
motných, si veľmi obľúbila. Veľkou mierou sa zaslúžila o rakúsko-uhorské vyrovnanie. Sissi 
vlastnila zámok Gödöllö, ktorý sa nachádzal neďaleko Budapešti. Tam sa narodila aj jej naj-
mladšia dcéra Mária-Valéria. 
 Sissi bola vo všeobecnosti veľmi nadaná, ovládala až 11 jazykov. Okrem nemčiny ovlá-
dala aj češtinu, maďarčinu, polštinu, rumunčinu, latinčinu, angličtinu, francúzštinu, talian-

činu či starú a novú gréčtinu. 
 Bola veľmi poverčivá a často sa zúčastňovala na špiritistických seansách. Veľmi dôverne sa zblížila s grófom Andrassym, účastníkom povstania, za 
čo bol napokon odsúdený na trest smrti, no neskôr bol omilostený. V roku 1867 sa stal uhorským ministerským predsedom. Sissi bola podozrievaná, že je 
jeho milenkou a že Andrassy je otcom jej najmladšej dcéry Valérie. 
 Po smrti syna Rudolfa sa manželstvo cisárskeho páru rozpadlo. V roku 1895 sa odišla liečiť do Bardejovských kúpeľov, aby zabudla na smrť syna. 
Cisárovná sa však uzatvorila do seba so spomienkami na mladosť a väčšinu svojho času začala tráviť v kúpeľoch vo Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, ale 
aj na ostrovoch Madeira, Mallorca a Korfu. 
 V  posledných rokoch jej života Sissi trápili rôzne zdra-
votné problémy. Začala sa strániť ľudí a najlepšie sa cítila osamo-
te, kedy mohla byť sama so svojimi myšlienkami. Neobišli ju ani 
problémy so srdcom, na ktoré jej lekári odporučili návštevu kú-
peľov Neuheim v Nemecku. Jej zdravotný stav sa zlepšil a odces-
tovala odtiaľ do Mont de Caux vo Švajčiarsku. Pobyt na čerstvom 
vzduchu jej robil dobre, a preto chodila na horské prechádzky. 10. 
septembra 1898 sa však stala v Ženeve tragédia. Sissi chcela v ten 
čas nastúpiť na parník do Mont de Caux, keď k nej pristúpil ne-
bezpečný anarchista, ktorý je zasadil ranu do hrude trojhrannou 
dýkou. Ťažko zranenú Sissi preniesli na nosidlách do hotela, kde 
mohol lekár skonštatovať už iba smrť. 
 Atentátnik Luigi Lucheni bol odsúdený na doživotie 
a  v  roku 1910 sa vo svojej cele obesil na opasku. Habsburgovci 
detaily Sissinej smrti nikdy nezverejnili a presné fakty o atentáte 
dodnes nie sú úplne zrejmé. 
 Sissin životný príbeh sa skončil smutne. 
 V roku 1955 o nej natočili film, v podaní Romy Schneider, 
no z jej skutočného života ukázal film málo. Aj napriek tomu sa 
však Sissi v jej podaní natrvalo vryla do sŕdc mnohých ľudí.

Alžbeta Bavorská – Sissi  (1837 – 1898)



Júl
1 Sobota

Diana

2 Nedeľa
Berta

3 Pondelok
Miloslav

4 Utorok
Prokop

5 Streda
Sviatok svätého Cyrila a Metoda, 
Cyril, Metod

6 Štvrtok
Patrik, Patrícia

7 Piatok
Oliver

8 Sobota
Ivan

9 Nedeľa
Lujza

10 Pondelok
Amália

11 Utorok
Milota

12 Streda
Nina

13 Štvrtok
Margita

14 Piatok
Kamil

15 Sobota
Henrich

16 Nedeľa
Drahomír, Rút

17 Pondelok
Bohuslav

18 Utorok
Kamila

19 Streda
Dušana

20 Štvrtok
Iľja, Eliáš

21 Piatok
Daniel

22 Sobota
Magdaléna

23 Nedeľa
Oľga

24 Pondelok
Vladimír

25 Utorok
Jakub, Timur

26 Streda
Anna, Hana, Anita

27 Štvrtok
Božena

28 Piatok
Krištof

29 Sobota
Marta

30 Nedeľa
Libuša

31 Pondelok
Ignác

Ukončenie mlatby - 
treba si vypiť oldomáš

Na druhý deň znova -
u ďalšieho gazdu

Toto je už mlátenie na 
družstevnom. Pri vreci-
ach J. Bengyák. Rok 1960.

Skleróza je choroba 
inteligentov, pretože 
blbec nemá čo za-

budnúť!



ALEXANDER VEĽKÝ

 Na smrteľnej posteli si Alexander Veľký zavo-
lal svoju armádu a generálov, aby im prezradil svoje 
posledné tri priania:
 „Prvé: Keď zomriem, nech moju truhlu nesú naj-
lepší lekári.
  Druhé: Celé moje bohatstvo - peniaze, zlato, 
drahé kamene - nech je rozsypané pozdĺž cesty k 
cintorínu.
  Tretie: Moje ruky nech sú voľné a nech visia z 
rakvy tak, aby ich všetci videli.”
  Jeden z jeho generálov, ktorého toto nezvyčaj-

né posledné prianie prekvapilo, požiadal Alexandra Veľkého o vysvetlenie.
A on mu povedal:
 „Chcem, aby moju truhlu niesli najlepší lekári na dôkaz toho, že až príde 
čas pozrieť sa smrti do očí, tak ani tí najlepší lekári na svete nemajú tú moc uzdravovať...
  Chcem, aby bola cesta, ktorá vedie k cintorínu obsypaná mojimi pokladmi, nech každý vidí, že materiálne bohatstvo získané na 
zemi aj na zemi zostane...
  Chcem, aby sa mi - keď ma ponesú - kývali ruky voľne vo vetre, a to preto, aby ľudia pochopili, že sme prišli na tento svet s holými 
rukami a s holými rukami ho aj opúšťame a že ten najcennejší poklad zo všetkého sme si už vyčerpali - je ním ČAS.”
  Do hrobu si nevezmeme žiadne materiálne bohatstvo. ČAS je naším najcennejším pokladom, pretože je obmedzený. Vieme si 
nazhromažďovať mnoho materiálneho bohatstva, ale nedokážeme si vyprodukovať viac času.
  Takže keď sa rozhodneme venovať niekomu svoj čas, darovali sme mu vlastne časť svojho života, ktorú si už nikdy nemôžeme 
vziať späť. Náš čas je náš život!
  Najlepší darček, aký môžete dať svojej rodine a priateľom je váš čas. Keď vám Boh dá dostatok času, podeľte sa oň so všetkými, 
ktorých máte radi.

Územie nad ktorým vládol Alexander Veľký



August

31 Štvrtok
Nora

1 Utorok
Božidara

2 Streda
Gustáv

3 Štvrtok
Jerguš

4 Piatok
Dominika, Dominik

5 Sobota
Hortenzia

6 Nedeľa
Jozefína

7 Pondelok
Štefánia

8 Utorok
Oskar

9 Streda
Ľubomíra

10 Štvrtok
Vavrinec

11 Piatok
Zuzana

12 Sobota
Darina

13 Nedeľa
Ľubomír

14 Pondelok
Mojmír

15 Utorok
Marcela

16 Streda
Leonard

17 Štvrtok
Milica

18 Piatok
Elena, Helena

19 Sobota
Lýdia

20 Nedeľa
Anabela, Liliana

21 Pondelok
Jana

22 Utorok
Tichomír

23 Streda
Filip

24 Štvrtok
Bartolomej

25 Piatok
Ľudovít

26 Sobota
Samuel

27 Nedeľa
Silvia

28 Pondelok
Augustín

29 Utorok
Výročie SNP, Nikola, Nikolaj

30 Streda
Ružena

Nákup mechanizácie 
v rodine Lisziových

Na stohu pod Žibricou: 
V. Ördögová, V. Kalászová, 
B. Kostyál a F. Bencz.

Družstevné pretrhávanie 
repy pod stanicou, vpredu 
M. Menhei

Keď pijeme na zdravie, 
nemala by to hradiť 

zdravotná poisťovňa?



Tisíc guličiek
      

 Pred niekoľkými týždňami som si k ranným novinám uvaril kávu a posadil som sa k rádiu. Keď som ladil stanice, moju pozornosť 
upútal zamatový hlas nejakého staršieho muža. Rozprával niečo o tisícke guľôčok. Zaujalo ma to, zosilnil som zvuk a posadil sa do kres-
la.
      „Dobre“ hovoril ten starček: „viem, že ste v práci veľmi vyťažení. Včera, dnes, zajtra.  A možno vám za to i dobre platia. Lenže, za tie 
peniaze si kupujú váš život. Len sa zamyslite. Je to čas, ktorý nestrávite s tými, ktorých máte radi – so svojimi blízkymi. Za nič na  svete 
vám neuverím, že musíte pracovať celú tú dobu, aby ste sa uživili. Pracujte, aby ste uspokojili svoje potreby. Musíte ale vedieť, že je to 
uzatvorený kruh – čím viac peňazí získate, tým viac toho budete chcieť, a tým viac budete pracovať, aby ste toho mali ešte viac. 
Je treba sa v istej chvíli opýtať sám seba: „Naozaj potrebujem, tú či onú vec? Nové auto – tak nutne?“. A položiť si otázku, či ste ochotní 
kvôli tomu premeškať prvé  tanečné vystúpenie svojej dcéry, či synove prvé športové preteky. 
      Dovoľte mi porozprávať vám o niečom, čo mi reálne pomohlo uvedomiť si to, čo je hlavné v mojom živote“. A potom začne vys-
vetľovať teóriu „tisícky guľôčok“:
      „Jedného dňa som si sadol a trochu počítal. Človek žije v priemere 75 rokov. Niekto menej, niekto viac. Keď 75 násobím 52 (počtom 
nedieľ v roku), dostanem 3900. Toľko nedieľ v živote máme. Keď som sa nad tým zamyslel, mal som 55 rokov. Znamenalo to, že som už 
prežil 2900 nedieľ. A zostávalo mi ich už len 1000. Šiel som do hračkárstva a kúpil som 1000 plastových guľôčok. Nasypal som ich do 
priehľadnej nádoby. A potom som každú nedeľu vyťahoval jednu guľôčku. Tým, že som to pravidelne   robil a počet guľôčok sa postupne 
zmenšoval, začal som venovať väčšiu pozornosť skutočným hodnotám v živote. Vtedy som si uvedomil, že niet silnejšieho prostriedku 
ako je vidieť zmenšujúci sa počet dní, ktoré boli človeku súdené. 
      A dovoľte mi ešte poslednú myšlienku, s ktorou by som sa s vami podelil skôr než pôjdem objať svoju milovanú ženu a pôjdem s ňou 
na prechádzku. 
      Dnes ráno som vybral z tej nádoby poslednú guľôčku. A pretože každý nasledujúci deň je pre mňa dar, prijímam ho s vďačnosťou 
a svojim blízkym a milovaným ľuďom dávam teplo a radosť. Viete, myslím si , že to je jediný spôsob prežitia života.“



September
1 Piatok

Deň Ústavy SR,  Drahoslava

2 Sobota
Linda, Rebeka

3 Nedeľa
Belo

4 Pondelok
Rozália

5 Utorok
Regina

6 Streda
Alica

7 Štvrtok
Marianna

8 Piatok
Miriama

9 Sobota
Martina

10 Nedeľa
Oleg

11 Pondelok
Bystrík

12 Utorok
Mária, Marlena

13 Streda
Ctibor

14 Štvrtok
Ľudomil

15 Piatok
Sedembolestná Panna Mária, 
Jolana

16 Sobota
Ľudmila

17 Nedeľa
Olympia

18 Pondelok
Eugénia

19 Utorok
Konštantín

20 Streda
Ľuboslav, Ľuboslava

21 Štvrtok
Matúš

22 Piatok
Móric

23 Sobota
Zdenka

24 Nedeľa
Ľuboš, Ľubor

25 Pondelok
Vladislav, Vladislava

26 Utorok
Edita

27 Streda
Cyprián

28 Štvrtok
Václav

29 Piatok
Michal, Michaela

30 Sobota
Jarolím

Naše družstevníčky na-
vštívili brnenskú výstavu 
v roku 1962

Samozrejme nesmeli chýbať 
ani v 1. májovom sprievode 
na Štúrovej ulici 

Aj poľovníci počas žatvy 
brigádovali na družstev-
nom

V stánku so zdravou 
výživou som vypil asi 

štyri vodky.



Modlitba alebo ženami zvolený  
Najlepší e-mail roku !!!

 „ Milý Bože, chodím každý deň do práce a driem osem hodín, zatiaľ čo moja žena si sedí doma. Chcem, aby vedela, čo musím 
vydržať, tak ťa prosím dovoľ, aby jej telo bolo vymenené na jeden deň s mojím. Amen.“
 Boh vo svojej nekonečnej múdrosti splnil mužovo prianie.
 Ráno sa muž prebudil ako žena. Vstal, urobil pre svojho druha raňajky, nakŕmil psa a mačku, zobudil deti, pripravil im šaty do 
školy, dal im raňajky, zabalil desiatu a odniesol ich autom do školy.
 Prišiel domov, vzal veci na čistenie, odviezol ich do čistiarne a zastavil sa v banke, aby uložil peniaze. Šiel na nákup na tržnicu, 
k mäsiarovi a do mliekarne.  Potom išiel domov, vyložil nákup, zaplatil účty a zapísal všetko do účtovnej knihy.  Vyčistil debničku na 
mačacie výkaly a vykúpal psa. To už bola jedna hodina a on sa ponáhľal, aby ustlal postele , vypral, povysával prach, pozametal a utrel 
podlahu v kuchyni. Utekal do školy vziať deti a po ceste domov sa s nimi pohádal. Pripravil im mlieko a sušienky a postaral sa, aby si 
urobili domáce úlohy. Potom vybral dosku na žehlenie a pri žehlení sa díval na televízny program. O pol piatej začal čistiť zemiaky a ze-
leninu na šalát, obalil bravčové rezne a nakrájal čerstvú fazuľu na večeru. Večeru pripravil, prestrel pre druha a deti. Po večeri nakŕmil 
psa a mačku, upratal kuchyňu, pustil umývačku riadu, poukladal prádlo, vykúpal deti, uložil ich do postele a prečítal rozprávku. 
 O 22:00 hod. bol vyčerpaný, ale jeho každodenné povinnosti ešte neskončili. Šiel do postele, kde sa od neho očakávala súlož, čo 
zvládol bez toho, aby sa posťažoval. Na ďalšie ráno, len čo sa prebudil, kľakol si ku posteli a povedal: „ Bože nechápem, čo som si pred-
stavoval. Ako som sa len mýlil, keď som závidel svojej žene, že si môže byť  celý deň doma. Prosím, snažme ťa prosím, mohol by si to 
vrátiť späť?“
 Boh vo svojej nekonečnej múdrosti odpovedal: „ Syn môj, vidím že si si vzal poučenie a veľmi rád by som všetko zmenil, ako to bolo, 
musíš ale počkať deväť mesiacov. Včera si v noci totiž otehotnel.“ 



Október 1 Nedeľa
Arnold

2 Pondelok
Levoslav

3 Utorok
Stela

4 Streda
František

5 Štvrtok
Viera

6 Piatok
Natália

7 Sobota
Eliška

8 Nedeľa
Brigita

9 Pondelok
Dionýz

10 Utorok
Slavomíra

11 Streda
Valentína

12 Štvrtok
Maximilián

13 Piatok
Koloman

14 Sobota
Boris

15 Nedeľa
Terézia

16 Pondelok
Vladimíra

17 Utorok
Hedviga

18 Streda
Lukáš

19 Štvrtok
Kristián

20 Piatok
Vendelín

21 Sobota
Uršuľa

22 Nedeľa
Sergej

23 Pondelok
Alojzia

24 Utorok
Kvetoslava

25 Streda
Aurel

26 Štvrtok
Demeter

27 Piatok
Sabína

28 Sobota
Dobromila

29 Nedeľa
Klára

30 Pondelok
Šimon, Simona

31 Utorok
Aurélia

Menhei Vincze báči od-
počíva pri záhrade pred 
domom

V. Kalászová pred bránou 
JRD Sokolníky

S týmto žatebným ven-
com reprezentovali naše 
družstvo na dožinkových 
oslavách v Nitre 
V. Kalászová, A. Lisziová, 
M. Korytárová a V. Ördög-
ová.

 Dôchodok vo Francúzsku ... pohár 
vína a celý deň na pláži.

Dôchodok v Anglicku ... pohár whisky 
a celý deň na rybačke.

Dôchodok na Slovensku ... pohár 
s močom a celý deň v čakárni.



Ako systematicky idiotizovať národ?   
Učitelia....MALÉ  PLATY....

Treba štrajkovať...
     

V roku 1990 bolo u nás  13 vysokých škôl na ktorých študovalo 65 tisíc študentov . 
 
V roku 2012 je na Slovensku 38 vysokých škôl , každá z nich má ešte niekoľko detašovaných pracovísk , 230tisíc študentov. 
 
38 vysokých škôl to je 38 rektorov a rektorátov , 140 prorektorov , 140 dekanov a dekanátov , 600 prodekanov , 140 štúdij-
ných oddelení, 800 katedier ,420 profesorov , tisíce docentov a odborných asistentov, asistentov , obslužných pracovníkov. 
To sú  desiatky budov a objektov s vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu . 
 
Lákadlom na štúdium je odbor tzv. manažmentu, výroby, obchodu, finančníctva, štátnej a verejnej správy, a dnes už mož-
no aj manažmentu filozofie. 
 
Akých manažérov môže asi vychovať docent, dnes už dokonca profesor, ktorý skutočnú fabriku videl na exkurzii v 6. 
semestri svojho štúdia, aj to si viac všímal prednosti kolegyne z ročníka a za najvýznamnejšiu časť svojej profesionality 
uvádza 6 mesačnú stáž v Amerike, že to bolo pri obsluhe kolotočov v zábavnom parku tají. 
 
Na právnických fakultách študuje viac poslucháčov ako  je právnikov v reálnej praxi . 
 
Aká asi čaká budúcnosť absolventa politológie z Detvianskej Huty, absolventa mediálnej komunikácie z Oravskej Polhory, 
či absolventa antropológie z Majcichova 
 
Ako sa uplatnia tie tisíce absolventov z kresťanských univerzít a fakúlt v Bratislave, Trnave, Nitre, Ružomberku, koho budú 
obviňovať za svoju neuplatniteľnosť? 
 
Podobná situácia je s absolventmi stredných škôl, keď medzi 19 až 24 ročných mladými  ľuďmi je až 36 % nezamestnaných, 
a 100 tisíc pracuje v zahraničí, ako prekladači tovaru v pražských supermarketoch alebo na bitúnkoch v Anglicku. 
 
Tisíce maturantiek vymieňa pampersky rakúskym seniorom. 
Paradoxné pri tom je, že ak firma Samsung zruší prevádzku v Dunajskej Strede, o prácu príde 3000 Rumunov. 
 
Žiaľ, nedokážu pochopiť za totality externe vyštudovaní právnici , ani nedávni 4 semestroví absolventi manažmentu, že 
národný dôchodok/ND/ dnes hrubý domáci produkt/HDP/ sa neprodukuje ani v Národnej rade, ani v Národnom divadle 
a už vôbec nie v obchode či banke. 
 
V roku 1990 sme okrem mandariniek , banánov , pomarančov a citrónov boli úplne sebestační v potravinách a ovocí. V 
poľnohospodárstve pracovalo 350 tisíc ľudí .Dnes pracuje v poľnohospodárstve 60 tisíc ľudí a dovážame 65 % potravín, na 
najúrodnejších pôdach sa stavajú automobilky , priemyselné parky a logistické centrá ,lúky sa nekosia a nevypásajú , zaras-
tajú tŕním a bodľačím , dažďová voda sa nezachytáva , studne vysýchajú a doliny ničia prívalové povodne . 
 
A nikto sa za nič necíti zodpovedný . 
 
......akože absolventov univerzít je kopa, len to nejako nevidno v praxi. Stačí si pozrieť niektoré idiotské internetové disku-
sie....., alebo ísť niečo vybaviť niekde na úrad.



November
1 Streda

Sviatok všetkých svätých, Denis, 
Denisa

2 Štvrtok
Pamiatka zosnulých

3 Piatok
Hubert

4 Sobota
Karol

5 Nedeľa
Imrich

6 Pondelok
Renáta

7 Utorok
René

8 Streda
Bohumír

9 Štvrtok
Teodor

10 Piatok
Tibor

11 Sobota
Martin, Maroš

12 Nedeľa
Svätopluk

13 Pondelok
Stanislav

14 Utorok
Irma

15 Streda
Leopold

16 Štvrtok
Agnesa

17 Piatok
Deň boja za slobodu a demokraciu 
Klaudia

18 Sobota
Eugen

19 Nedeľa
Alžbeta

20 Pondelok
Félix

21 Utorok
Elvíra

22 Streda
Cecília

23 Štvrtok
Klement

24 Piatok
Emília

25 Sobota
Katarína

26 Nedeľa
Kornel

27 Pondelok
Milan

28 Utorok
Henrieta

29 Streda
Vratko

30 Štvrtok
Ondrej, Andrej

SZM brigáda pred kul-
túrnym domom v Meche-
niciach. Jar 1974

Družstevné dojičky : 
V. Vaňová,  J. Fülöpová, 
A. Bengyáková, V. Kiššová, 
R. Bedeová, H. Kišššová, 
A. Fülöpová, M. Košťálová, 
B. Vaňová. 
Rok 1975

Lesné robotníčky pri vy-
sádzaní sadeníc 
Hore – 
T. Dojčanová, M. Korytá-
rová
Dole – 
A. Kiššová, H. Bihányová, 
V. Ördogövá a J. Kunová

Ak má daň z cigariet 
odradiť ľudí fajčiť, tak 
daň zo mzdy má asi 

odradiť ľudí pracovať!



Ako sa zmenili hodnoty života
 

Hodnotový svet po celé generácie   poznal tzv. sedmoro hlavných hriechov: 

* pýchu 
* lakomstvo 
* závisť 
* hnev 
* smilstvo 
* nestriedmosť 
* lenivosť. 

Postupom času sa ich obsah premenil do dnešnej podoby: 

* Z pýchy sa stalo zdravé sebavedomie; 
* Lakomstvo sa premenovalo na zákon ekonomiky; 
* Nestriedmosť sa povýšila na vyššiu životnú úroveň; 
* Závisť na boj o spravodlivosť; 
* Hnev na zdravú reakciu na nekorektné konanie druhých; 
* Smilstvo v prevencii proti neurózam; 
* Lenivosť sa premenila vo výraznú a chronickou tendenciu odkladať plnenie povinností a úloh na neskôr 
  
Vďaka tejto modernej nomenklatúre zbavil sa starý kontinent ťažkých hriešnikov. 

Ak prirátame k tomu ešte iné, dnes už málo známe, skoro archaické pojmy ako
  - hulvátstvo, ktoré sa zmenilo vo slobodu prejavu, 
 - okrádanie definované ako slobodný trh, 
 - zanedbanú výchovu deti ako tvorbu vlastného názoru potomstva, 
 - neúctu k tradícii premenenú na víťazstvo zdravého rozumu a 
 - likvidáciu pozitívnych hodnôt ako zbavenie sa predsudkov, 
nachádzame sa v aktuálne nám známom prostredí uprostred Európy. 
 
K tomu dodám, že sloboda sa povýšila na svojvôľu jednotlivca, 
tolerancia sa premenila na ustupovanie zlu a 
a tzv. politická korektnosť v štatutárny názorový koridor. 
 

doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D.



December 1 Piatok
Edmund

2 Sobota
Bibiána

3 Nedeľa
Oldrich

4 Pondelok
Barbora, Barbara

5 Utorok
Oto

6 Streda
Mikuláš

7 Štvrtok
Ambróz

8 Piatok
Marína

9 Sobota
Izabela

10 Nedeľa
Radúz

11 Pondelok
Hilda

12 Utorok
Otília

13 Streda
Lucia

14 Štvrtok
Branislava, Bronislava

15 Piatok
Ivica

16 Sobota
Albína

17 Nedeľa
Kornélia

18 Pondelok
Sláva

19 Utorok
Judita

20 Streda
Dagmara

21 Štvrtok
Bohdan

22 Piatok
Adela

23 Sobota
Nadežda

24 Nedeľa
Štedrý deň, Adam, Eva

25 Pondelok
Prvý sviatok vianočný

26 Utorok
Druhý sviatok vianočný, Štefan

27 Streda
Filoména

28 Štvrtok
Ivana, Ivona

29 Piatok
Milada

30 Sobota
Dávid

31 Nedeľa
Silvester

Mechenický futbalový 
mančaft  z roku 1965
Horný rad: 
T. Košťál, K.Mika, Z. 
Dojčan, Z. Kišš, C. Bicko, 
J. Fülöp
Dolný rad: 
M. Fülöp, . K. Fülöp, 
E. Bengyák, T. Stanovič 
a F. Kišš

Old Boys Mechenice  
brigáduje na ihrisku

Spoločná fotka po zápase  
Oldy boys Mechcenice – 
Oldy boys Dolné Krškany

Nad alkoholom sa 
nedá zvíťaziť...

 len východniari 
remizovali!



Úplne hlúpa babička?
     Bohužiaľ už pred mnohými rokmi v mestečku pod Skalkou – Mníškou pod Brdmi žili moji prarodičia. Pomerne často sme ich 
navštevovali a pre mňa to boli nezabudnuteľné chvíle nádherného a bezstarostného detstva. 
      Jedným z úžasných zážitkov, ktoré sa mi nezabudnuteľne vryli do pamäti, bola situácia, keď babička rozkúrila vtedy ešte bežne 
používanú pec a potom do nej s neuveriteľnou zručnosťou nasádzala štyri veľké guľaté bochníky z ražnej múky, ktoré do krásy vykysli 
v slamených ošatkách. 
      Po upečení ich šikovne vybrala, každý bochník palcom prekrižovala a ich ešte horúci povrch potrela mokrou metličkou. Potom 
nás s bratrancami – celkom šesť detských divákov – nasilu vyhnala von, pretože sme celkom viditeľne slintali a túžili sa pokiaľ možno 
okamžite vrhnúť na voňavú lahôdku s chrumkavou kôročkou. Keď sme boli konečne pozvaní k jedeniu, od nedočkavosti sme ani ne-
mohli vojsť do dverí. Potom nás rozsadili okolo veľkého stola a režim „chlebového obradu“ opäť vzala do rúk babička. Až keď sme sa 
pomodlili,  vzal dedo jeden z bochníkov a s jedinečným grifom ho rozrezal na jednotlivé krajce na veľkú vyšívaním zdobenú „valadin-
ku“.  Na jeho povel sme si všetci po jednom krajci vzali. Niekedy sme si chleba len posolili, vo výnimočných prípadoch natreli čerstvo 
vymúteným maslom, darčekom od dvoch, vtedy ešte súkromných kravičiek. Na pitie bolo čerstvo nadojené mlieko, niekedy cmar . Ja 
som si tento zážitok zaradil na úroveň nezabudnuteľných – jednoducho niečo medzi nebom a zemou. 
      Zážitkovo ešte úžasnejšie boli hody, keď sa pri kostole objavili najrôznejšie  atrakcie, strelnica a veľa predajcov s neuveriteľným 
sortimentom.  Preferoval  som hlavne ručne odsekávané kúsky tureckého medu, cukrovú vatu a kvasené uhorky. Dôsledkom tejto kom-
binácie bolo, že som často musel z námestia odbehovať do „hlbokého súkromia“. 
      Deň pred hodami piekla babička koláče. Ja som miloval predovšetkým makové, a tak som ochotne babičke pomáhal s mletím 
maku, čo bola riadna „makačka“. Ale predstava chuťovej básne mi dodávala neuveriteľnú energiu a silu. Raz som si zapísal, z akých suro-
vín moja babička tie úžasné makové koláčiky ozdobené sladkým  tvarohom robila. 
  Použila: hladkú múku, práškový cukor, vajíčka, maslo, mlieko, kvasnice, soľ, mak a tvaroh. 
 Pred niekoľkými dňami som sa rozhodol pripomenúť si svoju mladosť  a kúpil som výrobok, ktorý vyzeral približne tak ako babič-
kin. Na rozdiel od babičkinho hodového mal však umelohmotnú chuť. Prečo? To som pochopil až vtedy, keď som za pomoci silnej lupy 
prečítal jeho zloženie, ktoré vám tu predkladám. 
 
             
 Výrobca: Hradecká pekáreň s.r.o.,  Bieblova 849,Hradec Králové

Koláče tlačené makové s tvarohom
Jemné pečivo s náplňou              Hmotnosť: 224 g

 Zloženie: pšeničná múka, maková náplň 35% (mak, pitná voda, cukor, džem, ovocná zmes (cukor, ovocný pretlak: jablko 31%, 
glukózový sirup, ovocný pretlak: višňa 8%, aronia 4%, kyselina citrónová, modifikovaný škrob, acetylovaný zosieťovaný aidipan škrobu, 
želírujúca látka, pektíny, aróma, voda, sušené mlieko, strúhanka (pšeničná múka, pitná voda, rastlinný repkový olej, kvasnice, jedlá 
soľ, mak, sušené mlieko, zlepšujúci prípravok: cukor, emulgátor, estery mono a diglyceridov mastných kyselín, zmes enzýmov, proti-
zapekavá látka, uhličitan vápenatý, citropasta, jablčná dreň, glukózový sirup, modifikovaný škrob zemiakový, regulátor kyslosti: kyselina 
citrónová, citrónová aróma, konzervant: sorban draselný, tvarohová náplň: 10% (tvaroh, pitná voda, stabilizátor tvarohu, cukor, mo-
difikovaný škrob, zahusťovadlo – alginan sodný, dextróza, sušený bielok, regulátory kyslosti: kyselina citrónová, difosforečnany, fos-
forečnany vápenaté, jedlá soľ s jódom, aróma, farbivá: karotény), konzervant: sorban draselný, pitná voda, rastlinný olej, repkový cukor, 
vaječná zmes, kvasnice, jedlá soľ, zlepšujúci prípravok (cukor, emulgátor mono a dygliceridy mastných kyselín s kyselinou acetylvin-
nou, zmes enzýmov, protizapekavá látka uhličitan vápenatý), lupinová múka. Môže obsahovať stopy alergénov: sezamu, sóje, arašidov 
a suchých škrupinových plodov. Skladujte v suchu, chráňte pred teplom. Minimálna trvanlivosť do dátumu uvedeného na obale. 

      Tak a nech si tiež pochutnáte. A tak rozmýšľam, či bola moja babička za „A“ taká hlúpa a nevzdelaná,  alebo za „B“ hlupáci a nevz-
delanci sme my všetci, ktorí pečivo a jedlo „ nabité“ chémiou  masovo konzumujeme. (Správna odpoveď je „B“).



Doslov
 Historický kalendár na rok 2017 je pokračovaním historického kalendára vydaného na rok 2016. Je venovaný obyvateľom 
Podhorian tak isto ako predchádzajúce vydania. Obrazy, ktoré zachytil objektív fotoaparátu, ostávajú spomienkou pre starších, ako 
aj mladších a dúfam, že aspoň  pár kusov sa uchová aj pre ešte nenarodené generácie  na povalách.
 Tieto dobové fotografie zachytávajú život našich rodičov a ich rodičov v danom období. Držal som sa osvedčeného chrono-
logického usporiadania a doby, ktoré vystihujú.. Prvé snímky zobrazujú vojakov v uniformách  z obdobia I. svetovej vojny, ďalšie 
postupne prechádzajú do civilného života. Na viacerých fotografiách je dosť častou témou žatva spojená s mlatbou. Sú to nezabud-
nuteľné zábery ešte aj pre moju generáciu, ktoré sa nikdy nezopakujú. Úsilie, pracovitosť našich rodičov a každodenný boj o chlieb,  
ktorý v pote tváre dorábali. Nebola to ľahká doba, lebo museli ťažko pracovať, ako sa hovorí od svitu do mrku.
 Ale boli spokojnejší, nestresovaní a vedeli sa aj zabávať a netrpeli stresom, naháňaním sa nadmerným množstvom peňazí. 
Ich hlavným zmyslom života bola poctivá práca a výchova detí, ktoré ich potom zastúpia a budú pokračovať v šľapajach rodičov. 
Verím tomu, že keby teraz mohli vstať zmŕtvych, s nami by ten náš život a dobu za ich dobu nemenili. Každý sa naháňa za mate-
riálnym bohatstvom, luxusné vily, domy, autá a dovolenky. Duševné hodnoty ako ľudskosť, tolerancia, city, láska, pravda sú nám 
cudzie a nič nám nehovoria. Žijeme v každodennom strese a v strachu o svoju budúcnosť. Stačí len zapnúť televíziu, alebo ísť do 
kina, kde sú len samé násilnosti a neprejde deň, aby v správach nás neinformovali o korupcii, krádeži, násilnosti a o vraždách. 
Tieto negatívne vlastnosti a stým spojený spôsob života imponuje hlavne mládeži, ale aj mnohým  dospelým. Neštítia sa obrať 
dôverčivých , starých a niekedy aj chorých dôchodcov o nasporené celoživotné úspory, alebo napadnúť invalida na vozíku, ktorého 
následné okradnú, alebo poškodia. Ďalšou kapitolou je ich výzor a spôsoby  obliekania.
 Kde sú tie časy, keď sme chodili na čaje do PKO v Nite a na základné kurzy tanca k manželom Kellnerovým! Zmenil sa 
u nich spôsob vnímania estetiky. Pre nich, čo je špatné, neslušné a roztrhané je, ako oni hovoria, cool  (kúl). V ich očiach sme 
staromódni a nemoderní. Bohužiaľ, iná doba, iné hodnoty.
 Veľké obchodné reťazce, hypermarkety nás kŕmia hydinou z dovozu, ktorú už minimálne dvakrát prebalili, kvôli končiacej 
záruke trvanlivosti a vydávajú ich za slovenské výrobky. Výrobcovia kŕmia hydinu a ošípané kvôli rýchlemu prírastku na hmotnos-
ti stereoidmi, anabolikami a antibiotikami. V honbe za väčším ziskom, zárobkom obetujú naše zdravie. Stačí sa len podívať na naše 
polia, kde je pomaly viac solárnych panelov než obilia. Poctivú orbu našich rodičov nahradili postrekovacie cisterny s chémiou. 
Prírodné maštaľné hnojivo už ani neexistuje.  Len samé umelé hnojivá. Ale to donekonečna nemôže fungovať. Skôr, či neskôr sa 
to prejaví na pôde. Bude ťažká, ílovitá, neprevzdušnená a bez mikroorganizmov. To bude mať za následok zvýšenie onkologických 
a rozličných iných druhov chorôb. Keď sa dostanete do nemocnice so sebou musíte zobrať pyžamu, uterák, mydlo, toaletný papier 
a rozličné iné ďalšie veci, lebo vám tam to neposkytnú. Na operáciu sa musí čakať mesiace, zatiaľ môžete umrieť. Keď sa chce nie-
kto domáhať svojich práv, tiež  tak ľahko nepochodí. Dôkazom toho sú na televíznej obrazovke prípady, kde korupcia , úplatky, 
pochybné tendre sú v každodennom vysielaní, kde prokurátor, sudca a aj politici budú tvrdiť, že všetko je v súlade so zákonom. 
Vrcholom cynizmu je, keď policajný prezident na televíznej obrazovke prehlási už tú otrepanú vetu „ že skutok sa nestal“. Preto 
sa pýtam, v akej krajine to žijeme? Kde politici, oligarchia, gauneri, zlodeji môžu všetko. Polícia nič nevyšetrí, prokurátor nikoho 
nestíha a súdy nikoho neodsúdia. Ak áno, tak len malé svetlé výnimky. Niektorí sú i prepustení a niekedy aj odškodnení. Chudák, 
ktorý odtrhne na poli tri klasy kukurice, alebo zoberie hrubšiu haluz z lesa  ako je dovolené, má smolu, basa na dva roky ho nemi-
nie. Malé ryby chytajú a veľké unikajú, alebo púšťajú. Jedna vláda nám sľúbila druhé Švajčiarsko a potom sprivatizovala a rozkradla 
skoro celé Slovensko. Druhá nám sľúbila dvojnásobné platy , áno, majú ich, ale len niektorí vyvolení. Tá terajšia sociálne istoty. 
Istotou sú len dane a smrť. Pritom korupcia kvitne lepšie než ruža. Predražené tendre, nákupy, štátne zákazky sú len pre známych 
a sú na dennom poriadku. Hlavne, že premier prehlásil, že keď sa také dozvie, do troch minút bude konať. A koná? Nie. On ešte 
obhajuje  a zatĺka. 
 Chcel by som sa dožiť toho, že právo a spravodlivosť bude platiť bez výnimky pre každého. Kde vraždy, únosy, podvody, 
krádeže budú spravodlivo potrestané, kde dôstojnosť a ľudskosť nebude pošliapaná a honba za materiálnym svetom a ziskom vy-
strieda radosť zo života, lebo žijeme len raz. Platí to aj pre nás, skôr narodených, keď sa ráno zobudíme živí, dajme vďaku Bohu, že 
sme prežili jeden deň a ten nasledujúci máme pred sebou v nádeji, že sa tá naša krajina a celý svet  zmení k lepšiemu. Nádej umiera 
posledná, nič nám neostáva. Treba len dúfať a veriť.                                                                            

                                                                                 
                            Zoltán Fülöp 

                                                                    

  Pri tvorbe historického kalendára našej obce som obetoval veľa času a strávil na internete veľa hodín, bez toho by textová 
stránka nevznikla. Musel som zosúladiť rozličné články, vety, slová od viacerých autorov, aby to dávalo zmysel. Vybral som len 
najpodstatnejšie a najzaujímavejšie veci. Zámerom zostavenia kalendára je aby zaujal nielen obrazovou časťou, ale aj krátkym ži-
votopisom vybraných historických osobností. Nie každý má doma počítač a hlavne starší ľudia nechodia  na internet. Chcel som 
im spestriť dlhé zimné večery, zaujímavým čítaním, historkami a príbehmi pri vianočnom stromčeku.
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