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Príjemné prekvapenia k 2. výročiu 
Domu seniorov v Dolnom Ohaji

Slzy uvoľnenia, katarzie a spomienok ako dar od speváčky Máji Velšicovej
Mraziaci box od sponzora Jozefa Zaťku

margo týchto divákov pozname-
nala: „To bolo také dojemné, nie 
preto, že si ma pamätajú, ale že si 
ma pamätajú toľké roky, tak to je 
pre mňa veľká poklona… Ja som 
sa snažila ich trošku aj potešiť, aj 
rozosmiať, ale aj rozplakať. Ale to 
boli také slzy uvoľnenia, katarzie, 

slzy spomienok na mladosť. A bolo 
to naozaj také, že tam som počula 
vtedy ešte aj muchu lietať. Potichu 
dýchali, tam bolo tichúčko, tak po-
čúvali, tak sa nechali vtiahnuť do 
tej nálady, ktorú som im servírova-
la.“ Veľkú radosť ľuďom spravilo 
aj odovzdanie už spomínaného  
mraziaceho boxu od Jozefa Za-
ťka.   

       Jana Slobodníková

Dolnoohajský Dom senio-
rov nie je domom melanchólie. 
Riaditeľ Peter Bartovič a  jeho 
zamestnanci robia všetko pre-
to, aby sa jeho obyvatelia cítili 
dobre. Bolo tomu tak i nedávno, 
keď si slávnostným programom 
pripomenuli 2. výročie Domu 

seniorov. Veľké prekvapenie pre 
všetkých pripravil riaditeľ Vý-
chodoeurópskej agentúry pre 
rozvoj n.o. (EEDA n.o.) JUDr. 
Jozef Zaťko, ktorý na Dolný Ohaj 
pozval speváčku Máju Velšicovú 
a  zasponzoroval obyvateľom 
domu seniorov mraziaci box. 
Mimochodom aj jeho zásluhou 
sa v  dolnoohajskom Kostole 
sv. Rodiny nachádzajú relikvie 

pátra Pia a  pálenka z  pálenice 
Pleškovcov sa v Srbsku úspešne 
prezantpvala, keď sa umiestnila 
na 1. mieste. Jeho zásluhou sa 
v  našomregióne konajú medzi-
národné konferencie, a  tým sa 
zviditeľňuje naša oblasť nielen na 
Slovensku, ale i v zahraničí. Ako 

majiteľ penziónu Termál v Pod-
hájskej poskytuje ubytovanie 
kňazom a  iným vzácnym hos-
ťom. Dokonca, takou malou ku-
riozitou je, že dokonca kňaz z Ta-
lianska páter Sebastián má trvalý 
pobyt s jeho číslom domu v Dol-
nom Ohaji. Doma i  v  zahraničí 
získal viacero ocenení, napr. za 
spoluprácu s  Detským nadač-
ným fondom Maják realizáciou 

klimatických liečebných poby-
tov. Bohatý bol aj program k  2. 
výročiu Domu seniorov. Mája 
Velšicová si odniesla z  Domu 
seniorov takéto dojmy: „Veľmi 
dobré, lebo je to všetko krásne, čis-
té, aj ten pán riaditeľ Bartovič, on 
má k tomu úžasný vzťah, myslí na 

to, čo všetko ešte má urobiť, vylep-
šiť…“ Hoci Mája nezaspievala 
svoju známu pieseň „Jožko, Jož-
ko, bez Teba je ťažko“, spievala 
o  príbehoch, ktoré podľa nej 
mohli prežiť aj jej tunajší diváci. 
Svojím vystúpením ich vtiahla 
do čias mladosti a  jej piesne sa 
veľmi páčili. Niektorí sa jej priho-
vorili, že si ju pamätajú ešte spred 
dvadsiatich, tridsiatich rokov. Na 

INZERCIA
„Predám dvojizbový rodinný dom 

v  Trebaticiach, osem kilometrov od 
Piešťan. Podpivničený, s  garážou 
a  záhradou. Cena dohodou. Bližšie 
informácie na tel.: 0908 807 934.“

Speváčka Mája Velšicová, riaditeľ Peter Bartovič a sponzor Jozef Zaťko. Obyvatelia ohajského Domu seniorov.

8. ročník 4. číslo apríl 2010 cena 0,33 € (9,94 Sk)
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Miestny spolok  Slovenského 
Červeného kríža v  Huli usku-
točnil nedávno zhromažde-
nie svojich členov. Konalo sa  
v  miestnom kultúrnom dome. 
Zúčastnila sa na ňom riaditeľka 

Územného spolku SČK v  No-
vých Zámkoch Marta Viczová,  
ďalej predsedníčka  Územného 
spolku SČK a  členka najvyššej 
Rady SČK v  Bratislave Zita Lu-
tišanová a starosta obce Hul Ing. 
František Golha. Pri tejto prí-
ležitosti sa uskutočnilo aj odo-
vzdávanie plakiet Dr. Jánskeho 
a zápis do pamätnej knihy obce. 
Za desať odberov dostali bronzo-
vé plakety Erika Babínová, Erika 
Bombarová, Michal Cvik, Jaro-

slav Sádovský a  Katarína Hol-
ková. V  príhovore starosta obce 
ako i vrcholní predstavitelia SČK 
poďakovali darcom za túto ich 
humánnu činnosť. 

Zároveň sa uskutočnila výroč-

ná členská schôdza v rámci ktorej 
vyhodnotenie urobila Apolónia 
Lazanová, predsedníčka  Miest-
neho spolku SČK v  Huli, kto-
rá vyhodnotila činnosť spolku 
za uplynulé obdobie a  zároveň 
pripomenula 90 rokov od vzni-
ku tejto humánnej organizácie 
v  obci. Členská základňa miest-
neho spolku v Huli má v súčas-
nosti 50 členov. Výbor spolku 
pracuje podľa dôsledne vypraco-
vaného plánu práce. Veľmi dobrú 

spoluprácu má s  miestnou zá-
kladnou školou, ako i zvlášť s Dr. 
Danicou Polákovou z miestneho 
zdravotného strediska. Aj vďaka 
jej angažovanosti a  dobrej práci 
výboru v  súčasnosti prebieha 

oprava miestneho zdravotného 
strediska v  spolupráci s  obec-
ným úradom. V  organizácii je 
veľká pozornosť venovaná najmä 
darcom krvi, pre ktorých orga-
nizujú pravidelný odber tejto 
ich vzácnej tekutiny. Majú evi-
dovaných 67 stálych darcov s 86 
odbermi krvi. Zapojili sa tiež do 
celonárodných akcií ako sú - Deň 
narcisov, zbierka na zemetrase-
ním postihnuté Haiti a na konto 
Ligy proti rakovine. V ich rámci 

vyzbierali vyše 566 eur. Vlani 
v  októbri, v  spolupráci s  miest-
nou základnou školou navštívili 
najstarších občanov obce, ktorí 
dovŕšili svoje životné jubileum 
80 rokov. Na zhromaždení vy-

zdvihli príkladnú spoluprácu 
s miestnym Poľnohospodárskym 
družstvom Agrocoop Hul. Na 
veľmi dobrej spoločenskej úrovni 
sa konajú aj posedenia s darcami 
krvi. Na záver tohto slávnostné-
ho zhromaždenia sa uskutočnilo 
kultúrno-spoločenské posedenie 
členov s  výborom základnej or-
ganizácie, ako i s vzácnymi a vý-
znamnými funkcionármi, vráta-
ne hostí.          

         Mgr. Jozef Hatala

Slávnostné zhromaždenie členov SČK 
v Huli s darcami

Odmenení najlepší darcovia krvi.
Pohľad na predsednícky stôl. V strede predseda obecného úradu

  Ing. František Golha.

KOMÁRNO

KS-KOMFORT KOMÁRNO S.R.O.
Hradná 3 
945 01 Komárno 
Tel./Fax: 00421/35 7732 704
Tel.:00421/35 7733 231
e-mail:

NITRA 

KS-KOMFORT KOMÁRNO S.R.O.
Cabajská 10 
949 01 Nitra
Mobil: 0911 762 332
Tel./Fax: 00421/37 7410 590

PARKETOVÉ ŠTÚDIO BEZPEČNOSTNÉ POVRCHY
A OBKLADY 

 KOMÁRNO

KS-KOMFORT KOMÁRNO S.R.O.
Hradná 3 
945 01 Komárno 
Tel./Fax: 00421/35 7703 106

Mgr. Adrián GYŐRI
Mobil: 0904 897 288

e-mail: agyori@ks-komfort.sk 

 Rozália GYŐRIOVÁ
Mobil: 0903 717 984

e-mail: gyoriova@ks-komfort.sk 

Mgr. Adriana FURINDOVÁ
Mobil: 0903 399 584

e-mail: afurindova@ks-komfort.sk

 



CHÝRNIK 3

pre celé mesto a to na hlavný 
program festivalu, ktorý sa 
konal v  nedeľu. Popoludní sa 
začal sprievod ulicami mesta. 
Nechýbali alegorické vozy, 
kapely, mažoretky a  ďalšie 
súbory, ktoré slávnostne a de-
monštratívne prechádzali uli-
cami mesta, lemovanými da-
vom nadšených ľudí, ktorí si 
prišli užiť toto pekné slnečné 
popoludnie. Bola to prekrás-
na podívaná, ako jemný vet-
rík roznášal po účinkujúcich 
konfety, ktoré na znak rados-
ti a  ocenenia jednotlivých 
protagonistov rozhadzovali 
tamojší občania. Po asi troch 
hodinách pochodu sa celý 
sprievod dostal k  hlavnej tri-
búne, kde sa predstavili všet-
ky účinkujúce súbory. Bánov-
čanka si na predstavenie našej 
slovenskej kultúry vybrala to, 
čo je ich srdcu najbližšie, to čo 
si najviac cenia, to znamená 
slovenské ľudové piesne. 

A  tu niekde sa končí puto-
vanie skvelého kolektívu - Bá-
novčanka cestou po Európe. 
Hoci je to iba v skratke zhrnu-
tá niekoľkodňová zaujímavá 
a  užitočná cesta. Pôsobenie 
Bánovčanky v  zahraničí za-
nechalo u  všetkých-protago-
nistov i  návštevníkov veľmi 
dobrý dojem, navyše  urobilo 
pre naše malé Slovensko vý-
raznú kultúrno-spoločenskú 
a národnú stopu vo veľkej Eu-
rópe. Popri hokeji a futbale je 
to naša kultúra a  s  ňou ľudo-
vé piesne tentoraz pretavené 
a  prezentované bánovskou 
hudobnou skupinou - Bánov-
čanka.      

O. Melišek

Z malého Slovenska do veľkej Európy
Hudobná skupina Bánovčanka, úspešný „vývozca“ našej slovenskej kultúry do zahraničia

Európska únia. Spojenie niekoľkých štátov. Niektoré z nich sú väčšie, iné zasa malé, avšak spoločne tvoria jeden celok.  Je jednoznač-
né, že každý je rád, keď sa mu naskytne možnosť tento celok spoznávať. Niekto si platí dovolenku aby videl Paríž, Berlín, Amsterdam 
či iné mestá  a krajiny, ďalší zasa hrajú na hudobné nástroje a z času na čas sa im podarí vycestovať do veľkej Európy aj z malého 
Slovenska. 

Takúto príležitosť mala ne-
dávno hudobná skupina z Bá-
nova - Bánovčanka. Jej kroky, 
no lepšie povedané cesta au-
tobusom, smerovali tentokrát 
do Francúzskeho mesta Albi. 
Po úspešných vystúpeniach 
v mestách Sallanches či Vitré, 
to bola ďalšia zahraničná 
zastávka Bánovčanky.  Fes-
tival di Albi privítal okrem 
dvoch slovenských zástupcov 
(MDO Bánovčanka, Mažo-
retky ISIS) i  rôzne hudobné 
či humorné telesá z  celej Eu-
rópy.

Cesta Bánovčanky dlhá 
bezmála 2000 km sa začala 
koncom februára tohto roku. 
V  Bratislave sa pridali mažo-
retky a tak mohli spoločne vy-
raziť, jednak spoznávať krásy 
okolitých štátov, ale aj praco-
vať a  hudbou rozdávať radosť 
až v  ďalekom Francúzsku. 
V  rámci cesty si pozreli nád-
herné Monako a po osem ho-
dinovej prestávke vyštartovali 
z Monaka a nabrali kurz Albi. 

Prvý deň festivalu ich ča-
kalo hneď ráno vystúpenie-
hranie, teda lepšie povedané 
pochod ulicami mesta. Jeho 
nádherným starobylým cen-
trom sa rozozvučali prvé tóny 
skladieb na tóny ktorých ro-
bili pri pochode mažoretky 
svoje choreografie. Podobný 
program ich čakal i  popolud-
ní a večer nasledovalo prijatie 
u primátora mesta, na akejsi 
malej audiencii, kde všetkým 
prítomným zahrali a zaspieva-
li niekoľko slovenských ľudo-
vých piesní. Tento sobotňajší 
program bol akýmsi predjed-
lom, respektíve pozvánkou 
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V Dolnom Ohaji pochovali basu dvakrát
Hoci pochovanie basy býva 

tradíciou o  polnoci, Dolno-
ohajčania ju v  kultúrnom 
dome pochovali dvakrát: pr-
výkrát popoludní po maškar-
nom plese, kde boli „prítomní 
a  pozostalí“ pedagogický zbor 
a  deti v  rôznych kostýmoch 
a  maskách a  druhýkrát ju po-
chovali večer o deviatej členo-
via Spevokolu Juraja Holčeka 

a  Miestneho odboru Matice 
slovenskej. Títo „pozostalí“ sa 
stretli už o  šiestej hodine, aby 
sa mohli pobaviť, zaspievať si 
a  posedieť spolu pri šiškách, 
fánkach, pagáčoch, klobáskach 
i  iných dobrotách a keď sa ru-
čička na hodinách posunula zo 
6-ky na 9-ku, pochovali ju, aby 
mohli „smútiť“. Basa bola teda 
pochovaná spravodlivo, preto-
že prítomní sa tri hodiny pred 
„pohrebom“ zabávali a tri hodi-
ny po „pohrebe“ smútili. Hoci 
nik nemal na sebe fašiangové 
masky, farár so svojim sprie-
vodom zaujali svojou vizážou. 
Ľudia sa začali baviť už pri po-
hľade na zabávača Maťka Bajlu 
v prestrojení za kňaza, predse-
du MO MS Vojtecha Porub-
ského ako kostolníka či miniš-
tranta dve plačky v  čiernom, 
jednu plačku v  cigánskom ob-
lečení a  taktiež aj jej partnera, 
ktorý mal na hlave červenú 

parochňu. Slovo „masca“ vraj 
podľa talianskeho etnografa 
Paola Toschiho znamená dušu 
zomrelého. Wikipédia uvádza, 
že maska mala okrem zábavy 
aj ochranný význam a  masky 
„mali chrániť proti pôsobeniu 
negatívnych síl, mali zabezpečiť 
úrodný rok a plodnosť hospodár-
skych zvierat.“ Všetci majú pri 
dome záhradu a  takmer každý 

z  nich je chovateľ. Dokonca 
hlavný organizátor tejto akcie 
Vojtech Porubský mal svoju 
obľúbenú čiernu kozičku sfo-
tenú aj v  mobilnom telefóne. 
Zvieratiek má naozaj dosť, no 

psa len jedného - veľkú plyšo-
vú dobermanku Brendu, kto-
rú vyhral v  tombole na istom 
plese pred vyše štyrmi rokmi. 
Keď si zabávač Matej odskočil 

„tam, kam chodia králi“ a ľudia 
sa ho pýtali, kam ide, povedal: 
„Nakŕmiť praste!“ To bola vtip-
ná poznámka, ktorá zapadla do 
FAŠIANGOV – pretože kaž-
dý vie, že Maťkovým jediným 
zvieraťom je labrador s  patrič-
ným menom pre zabávačovho 
psa: MAXIMILIÁN BAJLA. 
Pre zaujímavosť, MATEJ je 
menovcom kráľa Mateja I., 

ktorý si dal masky posielať až 
z  Ferrary. Ten náš – ujo Maťo 
– mal zlaté rúcho požičané zo 
Zlatých Moraviec od kamaráta, 
ktorý s ním chodieva vystupo-
vať o. i. aj na Mikuláša. Man-

želka Oľga ho v jeho aktivitách 
podporuje. Pred pochovaním 
basy sa rozprávali vtipy, spie-
vali sa veselé piesne, na harmo-
nike zahral ujo Maťo, Vojtech 

Slobodník a  Jozef Máčik a  vy-
stúpili aj brušné tanečnice.

V  Dolnom Ohaji predtým 
pochovali basu pred dvoma 
rokmi. Častejšie ako tento zvyk 
je v  tejto obci zaužívané ťaha-
nie klátom, ktoré je na Sloven-
sku ojedinelé. Podľa tunajšej 
tradície chodievali v  utorok 
pred Škaredou stredou chlapci 
z domu do domu, aby priviaza-

li reťaz dievkam na nohu ako 
symbol skončenia zábav, diev-
čatá tak nemohli chodiť tanco-
vať.  Na budúci rok plánuje V. 
Porubský spojiť tento zvyk aj 
s pochovaním basy.

Zabávač Matej Bajla je vlast-
ne aj ľudový rozprávač, spe-
vák, harmonikár, fujarista, má 
Umeleckú a Svadobnú agentú-
ru. Vystupoval už popri takých 
spevákoch a  umelcoch ako je 
Jadranka, Dušan Grúň, Robo 
Kazík, Helena Vrtichová, Mar-
cela Laiferová, Peter Vašek, 
Ľubo Virág, Kaizer a  Meluš 
a  popri skupinách Profil, Sen-
zus, Drišľak, Diabolské husle... 

Basu pochováva už 6 – 7 ro-
kov a  nikdy nie je ceremoniál 
rovnaký, vždy pridá nejaký ten 
originálny komentár. Vo svo-
jom rodisku nezabudol ani na 
typické ohajské zaužívané vý-
razy. Aj tu je napríklad známy 
výraz       (pokračovanie na str. 5)

Posedenie pri šiškách, fánkach, pagáčoch a klobáskach... Stredobodom pozornosti všetkých bol ľudový rozprávač Matej Bajla.
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(pokračovanie zo str. 4)
„masopust“ (mäso pusť, ko-
niec jedenia mäsa). A  takto 
– dolnoohajským dialektom 
– začal ujo Maťo pochovávať 
basu: 

„Milí prítomní, vážení pozo-
stalí! Zišli sme sa tu šecá, aby 
sme sa rozlúčili s  našúm milu-
vanúm basúm. Milá naša basa, 
bola si taká pekná veľká tuč-
nučká, ale keď si pozerala v TV 
tie manekýnky, strašne si začala 
odtučňuvať. Pozri sa, čo z Teba 
ostalo. Milá naša basička, dob-
re si nám šeckým až dočilku slú-
žila; dévčence pre Tebe trojo to-
pánky zodrali, chlapci pri Tebe 
strašne moc vína vypili a šecá sa 
pri Tebe dobre bavili, ale čil na-
stali časy, kedy sa s  Tebou roz-
lúčiť mosíme, lebo Ťa pochovať 
ideme. Prosím šeckých pozesta-
lých, aby opakovali spévané.“.. 
Po vyzvaní „pozostalých“ naj-
mä plačky začali veľmi narie-
kať, aj matičiar Inčo, dokonca 
si kľakol na kolená a  nahlas 
stonal. „Farár“ Maťo oslo-
vil prítomných podľa toho, 
kto sa v  sále nachádzal (deti, 
matičiari) a  refrén „Dolóres, 
dolóres“ po ňom mali všetci 
opakovať: „Umrela basa v čer-
venom čepci, došli jej na pohreb 
z  Ohaja deti šecky / matičári 
šeci. /:Dolóres dolóres, naučá 
Ťa v pekle móres!:/ /:Dolórum 
dolórum, naučá Ťa v  pekle piť 
rum!/ Keby si nebola toľko pila, 
bola by si medzi nami ešte dlho 
žila. Ale že si pila pálené s  ro-
zolišou, neboli by sme prišli pre 
Teba s takou dlhou sviecou.“ Po 
opakovaní refrénu „Dolóres 
dolóres“ sa „farár“ Maťo takto 
prihovoril „pozostalým“: 
„Milí naši pozostalí, nastala tá 
chvíľa, kedy sa s  našúm basúm 
mosíme rozlúčiť... Po Velkej noci 
znovu hu vzkrésíme a zas sa pri 
nej dobre zabavíme, aby nám 
mohla celý rok zas až do póstu 
vyhrávať.“ Plačky tak zúfalo 
plakali, že niektoré slová na-
sledovného spevu neboli cel-

kom dobre rozumieť: „Nadiš-
la nám ludé smutná hodina, už 
nám naša milá basa umrela... 
Struny Ti namastili slaninú 
a psi Ťa vlečú hor´ Kratinú. Už 
ide do hrobu, neste sa jej žiť, lež 
ju pochováme, dajme jej na-
piť. Už odpočívaj, basa premi-
lá, aby si sa k  Velkej noci zase 
zbudila.“ Sprievod od „hrobu“ 
odchádzal a do kroku im Mať-
ko spieval: „Už idem do šenku 
popíjať pálenku, tam budem 
spočívať až do pondelku. Ludé 
moji milí, žena opilá, móžete 
hádati, kde sa opila. Veď nepila 
len troštičku, u  Bényho 2-litro-
vú flaštičku. Nemohla vyťáhnuť 
z blata nožičku.“ A čo by to bol 
za „pohreb“, kedy sa na kare 
v  piesni nespomenulo pálené 
z  vychýrenej pálenice Pleš-
kovcov: „/:Pálené, pálené, buď 
pochválené.:/ Já za teba platím 
strébro, zlato a  ty ma ta tresk-
neš, kde je blato. Pálené, pálené, 
buď pochválené.“

„Farár“ Maťo nezabudol ani 
na povzbudivé záverečné slo-
vá: „Milí moji pozostalí, basu 
sme pochovali a čilek nesmé-
me ani tancuvať, ani spévať, 
ani veseliť sa, len plakať, a  to 
nás čaká až do Veľkej noci. 
Po nej basu zas vzkrésíme, 
aby nám pekne ďalej vyhrá-
vala... Odchádzáme, šeckých 
pozestalých tu neháváme 
a šeckým ešte raz požehnáme. 
Dovideňá, majte sa dobre!“ 
V zákulisí oslovila jedna plač-
ka „farára“: „Ujo Maťo, ná túto 
moju vnučku si neposvatev?!“

A  mohla nasledovať Popol-
cová streda. Podľa správ na in-
ternete jej hlavným zmyslom 
„je pripomenúť veriacim ľud-
skú pominuteľnosť, dôležitosť 
pokánia, potrebu prehĺbiť vie-
ru v  Boha a  lásku k  blížnym.“ 
Zaujímavý je krátky príbeh 
novozámockého kňaz vdp. 
Kováča o  jednom svätcovi, 
žijúcom v  ruskom kláštore. 
Žil príkladným životom, ale 
keď mu počas veľkého pôstu 

prišla návšteva, urobil dobré 
jedlo, od ktorého rozvoniaval 
celý kláštor. Keď mu to vytkli 
spolubratia, povedal im na to: 
„Ale láska je väčšia ako pôst!“ 
Podľa viacerých kňazov pôst 
je dobrým prostriedkom, 
ako cnosťami žiť. Je to sedem 
cností: troch božských – vie-
ra, nádej a  láska – a  štyroch 
svetských, kardinálových – 
miernosť, múdrosť, spravodli-
vosť a mravná sila. Mládežníci 
sv. omšu dopĺňali peknými 
piesňami, ako každý piatok. 
V  Dolnom Ohaji bývajú det-
ské sv. omše v utorok. A práve 
v tento deň tu deti i matičiari 
pochovali basu.                                  

     Jana Slobodníková

...je malá pustatina, patria-
ca k  Veľkým Lovciam, obci 
v Novozámockom okrese. Na-
chádza sa tu nálezisko z  doby 
bronzovej. Po prvý raz sa spo-

mína v roku 1210, kedy tu stála 
kaplnka. Kedysi bol na tomto 
mieste paulínsky kostol a veľký 
kláštor. Do zrušenia paulínske-
ho rádu rozkvital ako posvät-
né miesto. Dnes iba zachovalá 
kláštorná budova s  mnohými 
celami dávajú tušiť dávnove-
kosť. Cyklistický výlet trvá 
približne 3 hodiny a je pekným 
spestrením pri poznávaní his-
tórie okolia Podhájskej.   -siska-

Mariánska Čeľaď

Inzerujte u nás!
Naďalej môžete využívať 
naše stránky aj na oslo-
venie svojich potencionál-
nych klientov!

Firmy podnikatelia, mô-
žete si priamo v  sídle na-
šej redakcie, na Várdayho
č. 21 (bývalý Váhostav), na 
prízemí (PC-KOCKA) objed-
nať, a  to nielen riadkovú 
ale i plošnú inzerciu, alebo 
zvoliť aj  inú formu inzer-
cie, reklamy a  propagácie. 
V  Šuranoch máme zberňu 
inzercie na Komenského 
ulici (bývalý Dom služieb, 
naproti „malého Antalíka“) 
v  sídle Triangelu (pani Ve-
ronika Vachulíková). Nav-
štívte nás a  dajte o  sebe 
a o svojej firme vedieť ces-
tou vašich-našich okres-
ných novín Chýrnik-Hírnok.    

 (redakcia)   

Súbor bol založený vo 
februári 1994 kvôli vyvíjaniu 
kultúrnej činnosti pre širokú 
verejnosť. V  priebehu desia-
tich rokov sa naučili členky 
ženského spevokolu 174 pies-

ní, s ktorými 98-krát vystúpili. 
V rámci rôznych významných 
udalostí boli pozývané do 
okolitých obcí a  tiež niekoľ-
kokrát do Maďarska. Vystu-
pujú najčastejšie v  Gbelciach. 
V roku 2000 obdržal spevokol 
pamätnú listinu v  Tvrdošov-
ciach. Súbor plánuje aj naďa-
lej pokračovať v  tejto tradícii. 
V  starostlivo udržiavanej kro-
nike majú aj spoločné fotogra-
fie a  od roku 1994 zazname-
návajú v  nej všetky udalosti 
zboru.                                 -koml-

Ženský
spevácky súbor 
pri Csemadoku
v Gbelciach
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Je tu mesiac apríl, ktorý okrem bláznov vtákov, knihy je aj mesiacom humoru

Vybrali sme z Extra Roháča
Lekárska prehliadka

   – A do konca januára každý absolvuje lekársku prehliadku, – 
skončil pedagogickú poradu riaditeľ.

     V  utorok som vstal plný sily a  optimizmu. Po smiešnych 
dvoch hodinách bodro vstupujem do ordinácie:

– Dobrý deň!
– Ako? Ako? – prikladá si lekár dlaň ľavej ruky k uchu. Asi ne-

počuje.
– Dobrý deň!
– Ráčkujete! – bodá do vzduchu ukazovákom a zapisuje do mo-

jej karty akési tri čiarky.
– Vyzlečte sa!
Rýchlo sa vyzliekam, aby si obaja, lekár aj sestrička, všimli, 

v akej som kondícii.
– Pristúpte bližšie, – velí lekár a vytáča sa na otáčavej stoličke 

o pol metra vyššie.
– Dýchajte! – prikazuje a šteklí ma stetoskopom.
– A teraz nedýchať! – pokračuje v šteklení, ale ja vydržím.
– Už môžete! – schováva si stetoskop, ale ja ešte minútu zadržu-

jem vzduch, aby videl, v akej som kondícii.
– Vravím, aby ste sa už nadýchli! Zdá sa, že ani sluch vám už neslú-

ži. Mimochodom, pľúca máte nanič. Fajčíte, čo? – a vpisuje si akési 
ďalšie čiarky do mojej karty.

– Ja nefajčím. To kolegyňa Nováková vo vedľajšom kabinete, – 
a pozerám sa lekárovi úprimne do očí.

– Nože! Nože! – a lekár si ma priťahuje k sebe bližšie. – Vy teda 
máte očné bielka, človeče! To sú žĺtky a nie bielka!  Asi budete mať 
žltačku. Večeriavate konzervy, čo?

– A nesmiem?
– Môžete. Kým vám nezožltnú bielka. Ukážte sa... ten červený nos... 

Ľahnite si! – a zvalil ma na ležadlo a ako stíska, tak stíska.
– Pečeň. Máte zväčšenú pečeň, – pomädlil si ruky a  zapisuje si 

ďalších osem čiarok do mojej karty.
– Prejdite sa, – káže mi a sleduje moje nohy.
– Jasný plochonožec! – výska a ešte si aj luskne prstami.
– Obráťte sa! No fuj!
Preboha! Čo som si zabudol vymeniť trenírky? Pre istotu sa ani 

nepohnem.
– Vravím, fuj! Tie vaše strašné stavce! V práci ste stále vykrútený za 

stolom a vaša posteľ – jedno koryto, čo? – zasmial sa. Do mojej karty 
si vpisuje ďalšie tri čiarky.

– Môžete sa obliecť, – hovorí a podáva mi akýsi papierik.
     Trasľavo som sa obliekol a bez pozdravu som sa vypotácal 

z ordinácie. Do školy som prišiel bledý a spotený.
– Konečne! Už som nemal dať koho suplovať! – mračí sa riaditeľ.
Hľadím na neho žltými očami a mlčky mu podávam papierik.
– To je čo? – nechápe riaditeľ a číta: „Absolútne prispôsobený sta-

vu nášho školstva.“ 
– No čo? Si zdravý a schopný! – smeje sa a tľapká ma po pleci.

                                                               E. Kuciaková

Majitelia firiem medzi sebou: 
-Počúvaj, ty dávaš výplatu zamestnancom aj teraz keď je kríza? 
-Nedávam, a ty? -Ani ja, ale chodia do práce i tak?
-Počúvaj, a nemali by sme od nich vyberať vstupné?  

Pra - mienky
Citius, altius, fortius

Skutočne bojovať začíname 
vtedy, keď sme presvedčení, že 

už ďalej nevládzeme.

Prístup  k informáciám
A  čo ak  jedna myšlienka

preváži megabajty hlúpostí ?!

Reforma (podľa  Murphyho)
Aj  úspora  administratívy

sa rieši byrokratickými metó-
dami.

Byť,  či  nebyť   (filozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom, 

žiť so Xantipou však odmietajú.

Zrnká
Zbierajme zrnká múdrosti,

lebo bez nich sa nedá rozsievať.

Genetický  kód ?
Demokracia je u nás po-

značená tými nedostatkami, 
ktorými sa vyznačoval aj 

socializmus.

Pohrobkovia
Ešte nie všetci,

ktorí mali niekoho za sebou,
to už majú za sebou. 

Deľba  práce
Jedni robia čo môžu,
iní môžu to, čo robia.

Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.

Spadol z podstavca.

Svetlo
Nestačí byť svetlom,

treba byť  jeho zdrojom. 

Nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom
nesmrteľnosti je   smrť .

Macocha  múdrosti
Opakovanie v neskorších ro-

koch už býva spravidla matkou 
sklerózy. 

Ach ľudia, ľudia...
Ľudia nie sú zlí, sú iba horší.

     
 Jaroslav Liptay

Ľ. Kotrha
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Život je zmena. Vďaka  politike zmena k horšiemu.
Z politického kapitálu chudoba nevyžije.
Kedysi lepšie fungoval ústredný výbor, ako ústredné kúrenie.
Kto hľadá nájde. Niekedy aj sponzora!
Neišlo o lacný humor, hoci tomu napovedala výška honorárov.
Jedine pivári sa dožili svetlej budúcnosti.
Závidím slimákovi. Nemôže sa stať bezdomovcom.
Ľahšie je rozbiť atóm, ako okresné a krajské úrady.
Ľuďom treba odpúštať. Nie však miliónové dlhy.
Oveľa ľahšie je zvyšovať nájomné, ako úroveň bývania.                                       

           Milan Kupecký

Prehlušené svedomie
       
Sú v živote chvíle, keď sa treba rozhodnúť. Aj pre mňa nastal 

taký okamih, vyvstala otázka:  Akým smerom sa má uberať môj 
ďalší život? 

Radcov som mal naporúdzi hneď troch. Najskôr sa mi rozum 
prihovoril:

- Poď za mojim hlasom a budeš slávny! Pre múdrosť ťa budú 
oslavovať!

-Veď uvidím, - hovorím si, -nech aj tí dvaja ponúknu, čo majú.
Potom mi srdce takto vraví : 
- Môj hlas, to je samá dobrota. Choď za ním a oltáre ti budú za 

živa stavať! 
-Načo sú mi oltáre, -dumám a čakám ešte, čo mi svedomie po-

núkne.  
- Riaď sa ty len mojim hlasom, -káže mi svedomie -budeš dobre 

spávať, aj umierať sa ti bude ľahko!
 Je mi to ale za ponuku, -pomyslím si a  zahľadím na kopec peňa-

zí, horu bohatstva, ktoré sa predo mnou vynímajú... 
 Čuším, v duchu nesúhlasím, ale aj tak sa poberám tým sme-

rom...                                                                                              J. Heinrich

Myšlienočky

Najradšej sa hrávame na slepú babu so starou mamou, lebo tá 
má šedý zákal.

Šikovný si aj na kyslíkový dlh dohodne splátkový kalendár.
Kacírske myšlienky sú ohňovzdorné.

      J. Heinrich

K pripravovanej, alebo aj - do pripravovanej 
knihy o futbale v Šuranoch

Milan Kupecký „Každý 
z nás to vidí a vníma 
ináč...“

V  ostatných Nitrianskych 
novinách som si so záujmom 
prečítal krátky príspevok 
o liahni šurianskych brankárov. 
Páčil sa mi i zaujal, pretože mi 
je veľmi blízky, vrátane uvede-
ných protagonistov a  navyše, 
niekedy nevadí občas načrieť 
spomienkami do minulosti. 

Pokúsim sa teda aj ja napí-
sať zpopár riadkov, nielen ako 
Šuranec, ale aj ako dlhoročný 
aktívny i  rekreačný futbalista. 
V nadväznosti chcem tak zare-
agovať najmä na pripravovanú 
knihu o  šurianskom futbale 
bývalým dlhoročným predse-
dom MNV a primátorom mes-
ta Jozefom Śutkom.

Moj príspevok smeruje k už 
avizovanej, pripravovanej  kni-
he o  šurianskych futbalistoch, 
respektíve o  futbale v  Šura-
noch. Totiž niektorí moji sú-
putníci a  priatelia ma nabáda-
li, aby som niečim prispel aj 
ja ako človek znalý tamojších 
pomerov, hoci nemám kontakt 
s  ich zostavovateľmi a  nikto 
ma o  to ani nepožiadal. Ale 
to nie je ten hlavný problém. 
Veď i napriek tomu mám právo 
(nie povinnosť) možno do tej-
to problematiky a histórie  aj 

„čímsi“ prispieť, či na margo 
jej prípravy čosi aj povedať, 
napísať. Hoci nepatril som 
medzi tých takpovediac „vy-
volených“ a  obľúbených, už 
aj kvôli svojej charizmatickej 
povahe, no v  Šuranoch som 
nejaké tie zápasy odohral, na-
vyše (podľa mnohých odbor-
níkov) futbal som vedel hrať 
na slušnej úrovni a  ako Šura-
nec poznám tamojších ľudí, 

ich mentalitu....Poste bol som 
viac futbalistom, ako iba hrá-
čom. Naviše som bol až done-
dávna rekreačným a  predtým 
dlhoročným aktívnym futba-
listom a  tiež odchovancom  
Šurian, kde som začal hrávať 
už od žiackych družstiev, cez 
tzv. beniamenické (Benjamin-
ci), dorastenecké až po dospe-
lých. Vyrastal som na známom 
Podzámečku, kde pobehovalo 
v tom čase veľa dobrých, mla-
dých, talentovaných, šikov-
ných  futbalistov a to na tamoj-
ších pažitiach a  lúkach (ktoré 
dnes už  neexistujú), sa tu pre-
háňali za loptou. Spomeniem 
niektorých z tých, ktorí to nie-
kam vyššie dostiahli:  Jožo Bu-
ranský (Hradec Králove), jeho 
brat Paľo, Miro Herda (AC 
Nitra) Pavol Benčo a  Štefan 
Hradňanský (prezývaný Bul-
la) (Spartak Trnava). A viacerí 
ďalší... Totiž niekdajšie pažite 
boli vlastne „pláckami“ na kto-
rých, historicky a  generačne 
behali za tým guľatým čudom 
nespočetné „spolky“ chlapcov, 
čo boli pre nich začiatky dob-
rého základu nastúpiť neskôr 
v  mužstve dospelých. Ich za-
čiatky sa tu v  rôznej obmene 
pretínali a  zmiešavali, chlap-
ci hrávali väčšinou „na malé 
bránky“ denne až do večer-
ných hodín, kým sa nezotme-
lo. Levická ulica si zmerávala 
sily s  Hasickou či Fabrickou 
ulicou, s Podzámečkom s Cin-
tornou ulicou, s „Barákom“, či 
„Argentínou“ - tou za železnič-
ným mostom. Mesto vtedy ne-
malo žiadny uličný klub. 
(pokračovanie v budúcom čísle)

Ľ. Kotrha
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žiaci Komjatíc pred Šuranmi. 
Na ďalšom poradí sa umiestni-
li žiaci z novozámockých škôl. 
Víťazné družstvo z Komjatíc 
bude reprezentovať náš okres 
na majstrovstvách kraja. Tvoria 
ho títo žiaci: Matej Garay, Pe-
ter Száraz, Peter Hajnovič, Ra-

domil Soboňa, Martin Letko, 
Marek Jaššo, Miroslav Polák 
a Pavol Krehák. Na úspechu 
sa podieľal aj vedúci družstva 
Martin Vanko. Prvé tri druž-
stvá obdržali diplomy a vecné 
ceny.                  Mgr.Jozef Hatala

Majstrovstvá okresu vo volejbale 

Základná škola Juraja Hol-
čeka s Materskou školou v 
Dolnom Ohaji usporiadali 
majstrovstvá okresu vo volej-
bale chlapcov zo základných 
škôl okresu Nové Zámky. Štar-
tovali na nich žiaci narodení 
v januári roku 1994 a mladší. 
Hralo sa v skupinách systé-

mom každý s každým na dva 
víťazné sety. Prihlásilo sa de-
sať družstiev rozdelených do 
troch skupín. Do záverečných 
bojov postúpili žiaci zo základ-
ných škôl - G.Bethlena Nové 
Zámky, Šurany SNP, O.Cabana 
Komjatice a Gymnázia P. Paz-
mánya Nové Zámky. Zvíťazili 
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Veľkonočné dni remesiel v Podhájskej
„Šibi-ryby mastné ryby, kus 

koláča od korbáča, ... a  ďalšie 
veršovanky sa v minulosti niesli 
počas veľkonočných sviatkov 
po obciach. Mládenci chodili 
so spevom z  domu do domu, 
kde mali dievky a  putňu vody 
zo studne oblievali mladé 
devy, čo im malo priniesť krásu 
a  zdravie. Dievky sa za oblie-
vačku mládencom poďakovali 
maľovanými vajíčkami. V  sú-
časnosti sa veľkonočné tradície 
v  teomto čase už nezachová-
vajú, väčšinou chlapci chodia 
už len k  dievčatám v  rodinách 
a oblievajú ich voňavkami, prí-
padne šibú korbáčom.

Odmenou sú im čokoládové 
vajcia a  pohostenie. Tohtoroč-
ným veľkonočným sviatkom 
v  obciPodhájska predchádzali 
Veľkonočné dni remesiel, ktoré 
sa konali v polovici marca tohto 
roku v kultúrno-spoločenskom 
centre obce Podhájska. Podu-
jatie organizovali MO zväzu in-
validov a  Informačné centrum 
v  Podhájskej, pod záštitou ta-
mojšieho obecného úradu. 
Remeselné zručnosti s  jarnou 
a veľkonočnou tematikou prišli 
návštevníkom podujatia pred-

viesť- Anka Poláková z Podháj-
skej s veľkonočnými aranžmán-
mi s  prírodných materiálov, 
Alojzia Kucharová z  Nových 

Zámkov, Zuzana Wáczlawová 
z  Kalnej nad Hronom s  krasli-
cami, Mária Baková z Trávnice 
s  medovníkmi, Mgr. Božena 
Návojská z  Trávnice s  mľova-
nými obrázkami jarných kve-
tov, Eva Slováčková z Trávnice 
s  háčkovanými dečkami a  ob-
háčkovanými vajíčkami, Júlia 
Juríková z  Bánova s  vyšívaný-
mi obrusmi a  dečkami, Eme-
rencia Hlavatá z  Bardoňova so 
šúpolienkami, Valéria Šikulová 
z Dolného Pialu s látkovými bá-
bikami a jarnými dekoráciami.

Popri prezentácii remeselní-
kov bola pripravená i  výstava 
obrusov, dečiek a  rôznych de-
korácii s jarnou a veľkonočnou 

tematikou. Tieto materiály 
zapožičali občania obce Pod-
hájska -  Mária Holečková, 
Emerencia Ivanová, Mária Ka-
zíková, Mária Václavová, Janka 
Kurucová, Anna Bakošová,

Kamila Gajdošová, Iveta Mi-
chalíčková, Ľudmila Abrma-
nová, Valéria Macáková, Mária 
Palkovičová, Elena Závodská, 
Dana Plencnerová, Mgr. Bože-
na Krajmerová a Eduard Ďuráč. 
Okrem týchto vystavovateľov 
boli prezentované aj výstavky 
detí materskej školy a  žiakov 

základnej školy.
Novinkou tohoročných 

dní remesiel bola zberateľská 
výstava, ktorá sa v  tejto obci 
uskutočnila po prvý raz. Orga-
nizátori vystavovali predmety 
zo zberateľskej činnosti obča-
nov a  vystavené boli - pohľad-
nice, servítky, sloníci, kamene, 
stromčeky šťastia, album zná-
mok i zbierka bosoriek. 

Uvedení zberatelia ochotne 
zapožičali svoje predmety na 
výstavu: Lucia Luhanová, Anna 
Garafiová, Maria a Marcela Pal-
kovičové, Dana Fojtíková, Zu-
zana a Pavla Pavlíkové a Alena 
Ďuráčová. Počas výstavy sme 
sa dozvedeli, že mnohí z  nich 
zbierajú naozaj rôzne zaujíma-
vé veci ktoré by stálo za to si 
prezrieť.

V  mene organizátorov by 
sme sa chceli touto cestou po-
ďakovať najnä všetkým obča-
nom a  návštevníkom, ktorí si 
našli čas a zavítali medzi nás.

Mgr.  Jozef Hatala, Dolný Ohaj 
v spolupráci s Alenou Ďuráčovou, 
Informačné centrum Podhájska
a  Máriou Palkovičovou, Zväz in-
validov Podhájska                                                                                                            

Mgr. František Polakovič vyzýva k čítaniu kníh
Tlač, konkrétne knihu, ani noviny nenahradí internet

„Kedysi  sa čítaniu povin-
nej literatúry  venovala  väčšia 
pozornosť. Deti dnes knihy 
takmer nečítajú. Majú internet, 
všetko možné... Čítanie je svia-
tok duše. Darmo budem mať 
3000 mobilov a  7000 interne-
tov, to čo mi dá kniha mi nič 
iné nemôže dať, pretože kniha 
mi dáva cit! Práve to je kniha, 
ktorá prebúdza a  povznáša vo 
mne city, emócie!“ – takto sa 
vyjadril na tému –Kniha, pria-
teľ človeka - dôchodca, bývalý 

inšpektor, učiteľ slovenského 
jazyka a  literatúry, súčasný 
predseda Miestnej organizá-
cie Matice slovenskej v  Kolte 
František Polakovič. Tieto slo-
vá potvrdzuje pravidelne, pre-
tože niet dňa či noci, kedy by si 
niečo neprečítal. Za desať dní 
dokáže prečítať až tisíc strán. 

Svoje národné povedomie 
deklaruje organizovaním rôz-
nych kultúrnych a  spoločen-
ských podujatí v Kolte. Takým 
bola aj nedávna beseda v  ich 

kultúrnom dome na tému: 
František Hečko, od úmrtia 
ktorého uplynulo už 50 rokov. 
Okrem žiakov sa na nej zúčast-
nili aj - učiteľka slovenského ja-
zyka Renáta Rácková, ďalej ob-
čania obce, riaditeľka základnej 
školy v Čake pani Bieliková so 
žiačkami, predseda Matice slo-
venskej v  Dolnom Ohaji Voj-
tech Porubský a zabávač Matej 
Bajla. Hlavný organizátor hneď 
v úvode vyzdvihol kodifikátora 
spisovnej slovenčiny Ľudoví-

ta Štúra a citoval posolstvo sv. 
Pavla o  chválení Pána Ježiša 
a po besede o tvorbe Františka 
Hečka citoval básne z  tvorby 
Svetozára HurbanaVajanského 
a  zarecitoval jeho obľúbenú 
báseň od Jána Kostru - Každý 
deň stretnúť človeka. Besedu-
júci popri pookrianí ducha, ne-
zabudli ani na telo. Po besede 
o autorovi Červeného vína boli 
všetci pozvaní na červené víno, 
guláš a iné dobroty.

František Polakovič roz-
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prával aj o  tvorbe známeho 
slovenského spisovateľa  Fran-
tiška Hečka, ktorý bol istý čas 
aj revízorom, referentom, re-
daktorom i predsedom Spolku 
slovenských spisovateľov. Po 
troch básnických zbierkach 
(Vysťahovalci), napísal diela 
ako - Na pravé poludnie, Slo-
vanské verše a  romány Červe-
né víno, Drevená dedina a Svä-
tá tma. 

František Polakovič priniesol 
na ukážku aj viacero množstvo 
kníh, okrem tých Hečkových 
vyzdvihol aj literárne dielo 
Štúrovcik ktoré okomentova-
nú láskyplnými slovami: „Deti 
moje zlaté, keď sa budete učiť 
o Štúrovi hoci  na povale alebo 
v pivnici, nikdy sa toľko nena-
učíte ako keď si prečítate túto 
knihu.“ Apeloval aj na ľudí, ži-
júcich v obci, ktorí kedysi so sl-
zou v oku odchádzali ďaleko za 
prácou a porovnal dve obdobia 
emigrácie: „V roku 1918 muse-
li odísť, keďže mali doma plno 
hladných krkov, pri odchode 
zo svojej vlasti im vypadla aj sl-
zička. No niektorí, čo odišli po 
roku 1989, tí boli milionári, tí 
neplakali za vlasťou! Keď kraji-

nu milujete, ostávate tu v dob-
rých aj v zlých časoch. Je to ako 
v manželstve...“

Všetkým dobre padlo po-
bavenie zabávačom Maťkom, 
ktorý po privítaní začal typic-
ky dialekticky: „Na MDŽ sa 
šecky ženy tak opili, že sme 
ich my chlapi dvojmo videli.“ 
A takto vyzval všetkých do spe-
vu: „Chodévav som hrávať na 
zábavy a na svadby, vém, že na 
Kolte veďá velice dobre spévať. 
Zaspévám vám volačo, ale mo-
síte mi troška pomáhať...“ 

K Maťkovi sa vtipmi pridal aj 
Michal Švaňa, ktorý kedysi vy-
stupovával po obciach ako kú-
zelník. K nemu sa pridal aj jeho 
o  rok starší brat Adam, ktorý 
tiež  obľubuje humor.

Maťko zvlášť zaspieval aj 
matičiarke Márii Šurányiovej 
pieseň Rodný môj kraj, na kto-
rú ju viažu dojímavé spomien-
ky, keď ju kedysi často hrávali 
v  obecnom rozhlase. Na záver 
treba snáď ešte pripomenúť, že 
najbližšie podobné stretnutie 
matičiarov sa uskutoční v polo-
vici mája, kedy si v Kolte pripo-
menú okrúhle výročie svojho 
vzniku.           Jana Slobodníková       

Kedysi a dnes
~ Kedysi čakali dievčatá princa na bielom koni, dnes čakajú tunelára na mer-
cedese.
~ Kedysi bolo všetko pekné, ale drahé, dnes je to také drahé, že to až nie je 
pekné.
~ Lož je najčastejším prostriedkom dorozumenie sa človeka s človekom.
~ Povzdych: Ej, mať tak taký život, ako životopis!
~ Najlepšími taxikármi sú bývalí príslušníci ŠtB. Zákazník povie len meno 
a adresu už vedia sami.
~ Kedysi sa táralo dve na tri, dnes sa tára ostošesť.
~ Slobodný dôchodca si v konzumnej demokracii myslí čo chce a konzumu-
je na čo má.                                                                                                   L. Víťazka


