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máji. Obecný úrad a Farský úrad v 
Dolnom Ohaji si uctili sv. Urbana 

na miestnych vinohradoch vy-
sviackou jeho sochy a požehnaním 
úrody . Dolnoohajčania išli pešo 
od miestneho kostola až na vini-
ce. Tam sa konala sv. omša, ktorú 
celebroval dolnoohajský kňaz Vdp. 
Roman Gallas. Vo svojom príhovo-
re hovoril o prejavovaní úcty k sv. 
Urbanovi, ktorý je patrónom vino-
hradníkov, ale tiež úctu k prírode, 
z ktorej čerpáme úrodu. Sv. omšu 
spestrili spevácky súbor Juraja Ho-
lečka a Anima skupina mladých 
pod vedením Ing. Márie Ferusovej. 
Po sv. omši sa konalo občerstvenie, 
ktoré pripravili šikovné ruky Dol-
noohajčaniek. Verme, že táto púť sa 
stane tradíciou.      Mgr.Jozef Hatala

Svätý Urban alebo Urban I., la-
tinsky Urbanus, bol 17. pápežom 
v období ponti� kátu 222 – 230. 
Urban bol Riman, syn Ponciána. 
Historik Euzébius ho spomína 
vo svojej histórii, podobne aj Li-
beriánsky katalóg zo 4. storočia, 
ale o jeho živote sa veľa nevie. Ka-
tolícka tradícia uvádza, že privie-
dol veľa pohanov do kresťanskej 
cirkvi, medzi nimi aj Valeriána, 
manžela svätej Cecílie a jeho brata 
Tiburtia a zároveň tvrdí, že umrel 
mučeníckou smrťou. Pápež Urban 
I. je podľa Martyrológia sv. Hiero-

nyma pochovaný na Kalixtovom 
cintoríne, kde sa našla náhrobná 
doska s jeho menom vyrytým veľ-
kými gréckymi písmenami. Sviatok 
má 25. mája. V legende stojí, že sa 
ukryl vo vinohrade pred svojimi 
prenasledovateľmi. Bol patrónom 
vinohradníkov, ktorí zakladali 
bratstvá pod jeho ochranou. Jeho 
sochy sú uprostred a na okraji vi-
nohradov. Tvrdilo sa, že po sv. Ur-
banovi sa netreba báť mrazov. Na 
viacerých miestach západného Slo-
venska vinohradníci zhodili sochu, 
keď sa ešte vyskytli mrazy po 25. 

Sv. Urbane, oroduj za nás!

V Dolnom Ohaji si uctili svätého Urbana, 
patróna vinohradníkov
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Pripomenuli si 150. výročie položenia 
základného kameňa kostola

Hoci posvätenie základného ka-
meňa Kostola Ružencovej Panny 
Márie v obci Hul Jurajom Holče-
kom padá na 23. septembra, ob-
čania obce a pozvaní hostia si toto 
výročie pripomenuli už začiatkom 
mája. Dôvod bol symbolický: spo-
jenie tejto akcie so súťažou v pred-
nese poézie a prózy Slovenčina 
moja, krásne ty zvuky máš, na kto-
rej sa každý rok na jar zúčastňujú 
žiaci základných škôl z jeho rodis-
ka a z obcí, v ktorých Juraj Holček 
pôsobil (Budmerice, Kostolec pri 
Ostrihome, Majcichov pri Trnave, 
Jablonica, Trstín, Veselé pri Pieš-
ťanoch, Dolný Ohaj a Hul, Jasová). 
V tomto roku sa do súťaže zapojili 
žiaci z piatich základných škôl.

Organizácia a priebeh akcie sa 
konal po sv. omši, celebrovanej vpd. 
Imrichom Kováčom (t. č. pôsobí 
v Radave), národné piesne zaspie-
vali pri pamätnej tabuli Juraja Hol-
čeka pri kostole členovia Spevokolu 
Cyrila Minárika, báseň zarecitoval 
herec Jozef Šimonovič. Ctitelia 
Juraja Holčeka položili pred ta-
buľu vence a pobrali sa do jedálne 
na slávnostný obed, kde ich vítal 

riaditeľ ZŠ s MŠ Peter Holečka. Sú-
ťaž sa konala v kultúrnom dome, 
odkiaľ si pozornosti odnášali nie-
len víťazi a všetci súťažiaci, ale aj 
diváci: každý si odnášal perníček s 
fotogra� ou J. Holčeka a miestneho 
kostola s nápismi Juraj Holček, 150. 
výročie, 1862 – 2012, Hul. Navyše, 
každý si mohol zobrať brožúrku o 
J. Holčekovi. Predsedom poroty 

bol herec Jozef Šimonovič a člen-
mi poroty riaditeľ DAB v Nitre Ján 
Greššo a predseda MO MS v Kolte 
František Polakovič.

 Juraj Holček bol rímskokatolíc-
ky kňaz, národný buditeľ, kultúrny 
dejateľ a skutočný národovec.

Súťaž sa konala v kultúrnom 
dome. Otvorili ju členovia Spevo-
kolu Cyrila Minárika pod vedením 
Vojtecha Slobodníka piesňami Som 
Slovák, Hoj vlasť moja a Slovenčina 
moja, krásne ty zvuky máš. Prie-
beh súťaže detí povzbudil predseda 
poroty Jozef Šimonovič slovami: 
„Moje malé milé kuriatka! Tí, kto-
rí sa po prvýkrát zúčastňujete tej-
to súťaže, nebojte sa! Keď sa vám 
náhodou stane, že vám vypadne 
text, vráťte sa na začiatok a začnite 
znovu... Ak sa pomýlite..., pokojne 
pokračujte ďalej! ... Snažte sa pekne 
po slovensky rozprávať – tak ako 
povedal dnes pán farár v kostole – 
to je najväčší dar, ktorý ste dostali.“ 
Člen poroty František Polakovič 
zarecitoval báseň z ostatnej zbier-
ky Milana Rúfusa Modlitbičky. 
Všetkých 14 detí dostalo diplomy, 
hodnotné knihy a symbolické šál-

ky. Medzi víťazov sa zaradili: Mária 
Laurová (Hul), Erik Abrman (Dol-
ný Ohaj), Lucia Gedajová (Hul), 
Erik Abrman z Dolného Ohaja, 
Lívia Joachimsthalová z Veselého, 
Katarína Mišovičová z Budmeríc 
a Roman Gatyáš z Dolného Ohaja.

Predseda poroty J. Šimonovič 
po vyhlásení výsledkov súťaže sa 
poďakoval za venovanie sa sloven-

Významná osobnosť Juraj Holček sa 
čoraz viac dostáva do povedomia

Hoci od úmrtia významného 
kňaza, pedagóga, publicistu, vče-
lára, ovocinára a národného bu-
diteľa Juraja Holčeka (5. 4. 1811 
– 4. 5. 1869) uplynulo 143 rokov, 
jeho odkaz stále pretrváva. A to aj 
v jeho poslednom pôsobisku (1865 
– 1869) v Jasovej. Tu, v prvú májo-
vú nedeľu v Kostole sv. Vavrinca ce-
lebroval sv. omšu nitriansky sídelný 
biskup Mons. Viliam Judák. Evan-
jelium zaspieval budúci kňaz, dia-
kon Martin Vitek z Nových Zám-
kov, ktorý mal tento rok primície. 
Na Sv. omši sa zúčastnili: nitriansky 
kanonik Mons. Ján Pristač, miest-
ny kňaz vdp. František Kapusňák, 
okrem ďalších kňazov aj kňazi 
– rodáci z Jasovej – vdp. Vojtech 
Kasáš (t. č. vo Veľkých Úľanoch), 
vdp. Imrich Kováč (t. č. v Radave), 
kapucín Viliam Šulák (t. č. v Brati-
slave), členovia miestneho spevo-
kolu a spevokolu z obce Čeľadice a 
ostatní veriaci. Po sv. omši a záve-
rečnej piesni Mikuláša Schneidera-
-Trnavského „Bože, čo s´ ráčil“ sa 
účastníci v slávnostnom sprievode 
presunuli na miestny cintorín, kde 
si príhovormi, spevom a kladením 
vencov uctili pamiatku J. Holčeka.

Mons. Viliam Judák začal svoju 
kázeň opisom regiónu, ktorý „je 
obklopený akoby vencom starost-
livo udržiavaných viníc, v ktorých 
prúdi, zvlášť v ratolestiach nový ži-
vot, vychádzajúci z viničného kme-
ňa.“ Paralelu videl v tom, že práve 
v 5. Veľkonočnú nedeľu používa 
Pán Ježiš tento obraz prírody: „Vín-
na ratolesť totiž môže iba vtedy pri-
nášať úrodu, keď zostáva napojená 
na koreň a kmeň. Len tak sa môžu 
dostať výživné látky z pôdy cez 
kmeň a konáre do hrozna, a táto 
cesta nesmie byť prerušená. Bez 
tohto spojenia výhonok zoschne 

a odumiera. Preto Pán Ježiš hovo-
rí: - Ja som vinič, vy ste ratolesti...“ 
Osobnosť katolíckeho kňaza Juraja 
Holčeka Mons. V. Judák veľmi vy-
zdvihol a popísal ho ako mlyná-
rovho syna, rodáka z Budmeríc, 
študujúceho rôzne odbory vo via-
cerých mestách, nakoniec teológiu 
v Trnave, vyznačujúceho sa veľký-
mi aktivitami. Kazateľ vymenoval 
významné osobnosti nášho kultúr-
neho a náboženského života, s kto-
rými sa Holček stretával. V tomto 
kostole, kde sa na klenbe vyníma 
heslo „Dedičstvo Otcov zachovaj 
nám Pane“, sa dotkol idey sv. Cyrila 
Metoda: „Juraj Holček sa stal čle-
nom Dedičstva sv. Cyrila a Metoda 
v Brne, ako aj členom Spolku svä-
tojánskeho v Prahe, kde sa pestoval 
kult solúnskych bratov, spojený 
s kultom sv. Jána Nepomúckeho.“ 
Spomenul jeho pôsobiská: Kostolec 
pri Ostrihome, Majcichov, Jablo-
nica, Trstín, Veselé pri Piešťanoch, 
Dolný Ohaj a Hul, Jasová. Na záver 
sv. kázne si Mons. Judák zaželal: 
„Ostaňme teda v Kristovej láske 
ako živé výhonky viniča...“

Nitriansky kanonik Mons. Ján 
Pristač – rodák z Jasovej – sa ve-
riacim prihovoril v závere sv. omše 
slovami o J. Holčekovi, o ktorom 
písal podľa motívu prof. Miškoviča 
Diplomovú prácu. Keďže je to jeho 
srdcová záležitosť, o živote a písa-
ní Holčeka povedal: „Ešte viac než 
národniar bol to kňaz, ktorý chcel 
žiť a pracovať pre ľudí.“ V tomto 
blížiacom sa jubileu príchodu sv. 
Cyrila a Metoda Mons. J. Pristač 
spomenul, že aj títo svätci mu boli 
veľkými patrónmi, a preto z úcty k 
nim organizoval púť na Velehrad . 
Mons. J. Pristač okrem iného neza-
budol ani na vymenovanie už 

(pokračovanie na ďalšej str.)

ským textom a upozornil na chy-
by pri recitácii. Riaditeľ Divadla 
Ondreja Bagara v Nitre J. Greššo 
poďakoval pánu farárovi Kováčovi 
za krásnu kázeň a všetkým organi-
zátorom za krásny deň. Poďakoval 
tiež deťom a učiteľkám za námahu 
nájsť si cestu k textom a vyslovil že-
lanie, že sa stretnú aj o rok a ďalšie 

roky. J. Šimonovič na záver upo-
zornil deti, aby sa viacej usmievali. 
Na záver boli všetci zúčastnení 
odmenení šálkou s fotogra� ami J. 
Holčeka, Kostola Ružencovej Pan-
ny Márie, hulskej kalvárie , so zna-
kom obce Hul a dátumom, názvom 
a miestom súťaže.

Publicistka Jana Slobodníková

Pred kladením vencov
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(dokončenie zo str. 2)
zosnulých kňazov, pochádzajúcich 
z Jasovej: vdp. Apolér Béla, vdp. 
Ondrej Lavička, kanonik Tibor 
Moncko, vdp. Jozef Blaho, vdp. 
Imrich Kodhaj, vdp. Imrich Polák. 
Jediný z nich – vdp. I. Kodhaj - je 
pochovaný v Bratislave. Vymenoval 
aj kňazov, ktorí majú korene v Jaso-
vej: vdp. Polák z Nových Zámkov, 
vdp. Porubčan, vdp. Bednár a vdp. 
Rajčan z Bratislavy (ten je v súčas-
nosti na misiách v Japonsku).

Pred požehnaním zaželal o. i. 
Mons. V. Judák, „aby Slovensko 
malo vždy dobrých duchovných 
pastierov.“

Nad hrobom J. Holčeka v Jaso-
vej František Polakovič zarecitoval 
báseň Každý deň stretnúť človeka 
od Jána Kostru, predtým ešte po-
vedal: „Prof. Ján Tibenský, rodák 
z Budmeríc, sa o Jurajovi Holčeko-
vi vyjadril, že nikdy nepatril medzi 
generálny štáb, ale kde sa niečo 
dialo, všade bol – pri vyhlásení Ná-
rodných žiadostí v Liptovskom Mi-
kuláši, v r. 1962 zakladal základný 
kameň kostola v obci Hul, v r. 1961 
bol pri Memorande v Turčianskom 
Sv. Martine...“ V mene občianskeho 
združenia Mea Patria sa prihovoril 
Radoslav Veselý: „Venovali svoj čas, 
niekedy svoju osobnú slobodu svo-
jej domovine, svojmu ľudu, svojmu 
národu... Národ, ktorý si pamätá na 
svojich národných buditeľov, zosta-
ne živý...“

Vdp. Imrich Kováč sa vyjadril 
o sile motivácie zriadencov J. Hol-
čekom: „Ako veľký ctiteľ Božské-
ho Srdca Ježišovho (BSJ) viedol 
k tomu aj tých, ktorých vychovával 
a jeden z nich bol aj Andrej Kubina 

– chlapček z Oravy, ktorý sa dostal 
do seminára v Ostrihome. Holček 
chodieval tam za ním, Andrej cho-
dieval na Ohaj aj potom do Jasovej 
ako bohoslovec... Kubina sa stal 
zakladateľom časopisu BSJ Posol, 
ktorý vychádza doteraz. Kubina 
potom vstúpil do jezuitskej rehole 
a rodák z Radavy Michal Melišek 
začal o� ciálne vydávať časopis Po-
sol, potom časopis znovu prešiel do 
rúk jezuitov. Aj to je jedno z diel J. 
Holčeka, kde tiež nebol v tom ge-

nerálnom štábe, ale v pozadí. Nech 
mu to Pán Boh odmení!“

Vdp. I. Kováč informoval ešte o 
tomto Velikánovi ako o výbornom 
včelárovi: „Bol jeden z tých, kto-
rí urobili revolúciu vo včelárstve. 
Neboli cukrárne, neboli cukro-
vary, takže v každom dome boli 
nejaké včely kvôli sladidlu a všade 
kde boli kostoly, museli byť včely 
kvôli vosku. Včelári brali med tak, 
že včelár išiel do včelína, poťažkal 
úle a ktoré boli najťažšie – tam 
bolo najviac medu – včely vydusil 
a keď už boli mŕtve, tak mohol ten 
plát zobrať vedľa a ten med vyto-
čiť... Státisíce rokov každý včelár 
na svete každý rok najlepšie vče-
ly zabíjal...Až jeden poctivý kňaz 
v Nemecku zistil, že včely sú ochot-
né prispôsobiť sa tomu, aby im 
zobral med a nemusel ich zabiť. 
Holček sa to dozvedel a spravil naj-
väčšiu včelársku slávnosť na svete; 
zvolal všetkých včelárov, ktorých 
poznal a všetko im predviedol... 
Dnes už na celom svete sú rámiky, 
všade sa to osvedčilo... Hoci toto 
nebolo náplňou jeho práce, ale 
Holček čo robil, robil dôkladne.“

Pripravila: Janka Slobodníková

Nad hrobom J. Holčeka v JasovejNad hrobom J. Holčeka v Jasovej

Rok 2012 bol vyhlásený UNE-
SCOM za rok Bernoláka a pre-
to riaditeľka M. Kozárová spolu 
s Farským úradom a so správcom 
Múzea v Šuranoch M. Eliášom pri-
pravili a zrealizovali pre záujemcov 
o históriu TRI DNI Antona Berno-
láka.

V šurianskom Kostole sv. Štefana 
Prvomučeníka privítali vzácnych 
hostí na prehliadke speváckych 
zborov s názvom „Ozveny“. Na za-
čiatku podujatia privítal všetkých 
prítomných pán dekan R. Daňo a 
prihovoril sa im biskup D. Tóth, 
ktorý pripomenul veľkosť duše 
kňaza a národovca Antona Berno-
láka. Správca Múzea M. Eliáš pri-
blížil prítomným život Bernoláka a 
historický význam jeho menovania 
v máji 1797 za dekana novozámoc-
kej farnosti, čo prinieslo spojenie 
tejto vzácnej osobnosti i s mestom 
Šurany. Tu vyšla z pera Antona 
Bernoláka pre Šurany i pohrebná 
kázeň „Na smrť pána farára Sztoc-
sko Jurka“. Originál tlače sa zacho-
val v Slovenskej národnej knižnici 
v Martine a písaná je švabachom a 
na oslavách Ozvenách ju prednie-
sol prestrojený M. Bednárik tak 
presvedčivo, že diváci uverili na ná-
vrat samotného Bernoláka. 

Pohrebná kázeň vdýchla pod-
ujatiu nevídanú atmosféru, kto-
rú zdvojnásobila pamätná tabuľa 
umiestnená na pôvodnom múre 
starého šurianskeho kostola ako 
spomienka na Bernolákovu kázeň. 
Tabuľu spoločne odhalil biskup D. 
Tóth a L. Klučková.

Potom nasledovala tradičná pre-
hliadka speváckych zborov s ná-
zvom OZVENY, kde sa predstavili 
zbory: Kantáta zo Šurian, Galabriel 
z Bánova, zbor Juraja Holčeka 
z Dolného Ohaja a spevácky zbor 
Ondreja Cabana z Komjatíc. Ume-
lecký výkon nadšených spevákov, 
krojované speváčky súboru Holu-
bice a úvod sprítomnenia Berno-
láka premenil začiatok Troch dní 
Bernoláka na malý zázrak, ktorý 
ocenil aj samotný biskup slovami 
- Blahoželám, blahoželám, blaho-
želám!

Druhý deň Antona Bernoláka 
patril podujatiu s názvom „Bicyk-

lom za históriou Šurian“, kde sa 
stretli rodiny s deťmi zo Šurian, 
z Nitrianskeho Hrádku a Báno-
va pri spomienke na Bernoláka, 
Hrádockej Venuši a Šurianskeho 
hradu i Podzámečku. Históriu im 
priblížil správca Múzea Šurany 
M. Eliáš, ktorý priniesol deťom i 
dôkladne spracované fotogra� e 
jednotlivých historických nálezov 
z archeologických vykopávok. Deti 
i dospelí sa dozvedeli veľa nového 
a zaujímavého, čo vynahradilo pre 
malých drobčekov namáhavú túru 
na bicykli. Pri soche Hrádockej Ve-
nuše z bývalej slovenskej desaťko-
runáčky odovzdali deti a krojovaní 
mládežníci kvietky na znak vďaky 
a úcty k našim prapraprarodičom 
a spoločne si vychutnali posedenie 
pri tábore v spojení so spevom ľu-
dových piesní s gitarou.

Záver osláv Antona Bernoláka 
patril slávnostnému Koncertu pre 
organ a trubku v šurianskom kos-
tole. Ľúbezné melódie barokovej 
hudby mladých konzervatoristov 
M. Dietricha a A. Kozára sprevá-
dzali slová duchovných básní, čo 
prinášalo poslucháčom hlboké zá-
žitky. 

Bodku za trojdňovými oslava-
mi Bernoláka urobil páter Tadeáš 
z Františkánskeho kostola z No-
vých Zámkov, ktorý priniesol prí-
tomným posolstvo z pútnického 
miesta z Lurd. Jeho slová plné vďa-
ky, úcty a pokory k darom nebies 
k životu človeka boli tým najkraj-
ším ukončením spomienok na ži-
votnú púť Antona Bernoláka. 

Skončilo sa putovanie za his-
tóriou, zostali len spomienky a 
za možnosť realizácie Troch dní 
Antona Bernoláka je potrebné vy-
jadriť poďakovanie ľuďom, ktorí 
neváhali venovať zo svojho voľné-
ho času v prospech tejto vydarenej 
akcie.                         Mira Kozárová

Množstvo kultúrno - spoločenských akcií a veľa vzácnych hostí
Pripomenuli si Rok Antona Bernoláka

žitky. 
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a vírusom má teraz najväčšiu ná-
dej na úspech, preto sa prípadné 
stretnutie s infekciou nemusí skon-
čiť chorobou.
08.00: Organizmus si odpočinul. 

pečeň vylúčila z krvi všetky jedy. Je 
krajne nevhodné piť teraz alkohol – 
pečeň by sa stretla s mimoriadnou 
záťažou, dostala by „zabrať“.

09.00: Narastá duševná aktivita, 
klesá citlivosť na bolesť. Je najvhod-
nejší čas navštíviť zubára. Srdce už 
pracuje v plnom tempe.
10.00: Naša aktivita ďalej rastie, 

sme práve v najlepšej , povedzme v 
športovej forme. Môžeme prenášať 
hory a lámať skaly. Tento energetic-
ký potenciál nám vydrží až do obe-
da. Klebetenie pri káve je teraz naj-

väčším plytvaním tvorivými silami.
11.00: Srdce pracuje v rytme 

psychickej aktivity. Neunavuje nás 
ani väčšia záťaž.
12.00: Všetky sily sú v plnej po-

hotovosti. Neodporúča sa ešte jesť 
– ak sme hladní, vydržme a počkaj-
me s obedom ešte aspoň hodinku.
13.00: Pečeň odpočíva, do krvi 

sa dostáva menej glukózy. Máme za 
sebou prvú etepu dennej aktivity a 
začíname pociťovať únavu. Je treba 
si odpočinúť.
14.00: Krivka vitálnosti klesá, 

reaguje čoraz pomalšie. Sme v dru-
hom, „najnižšom“ bode 24-hodi-
nového cyklu.
15.00: Cítime sa opäť lepšie. Or-

gány zmyslov, predovšetkým čuchu 
a chuti, sú v tomto čase najcitli-
vejšie. Práve teraz si sadajú za stôl 
„fajnšmekri“.
16.00: Stúpa obsah cukru v krvi. 

Nie je to však príznakom cukrov-
ky., hladina opäť poklesne.
17.00: Naša produktivita je ešte 

stále dosť vysoká. Športovci teraz 
veľmi intenzívne trénujú.

(pokračovanie na ďalšej str.)

Málokto vie, že ako vplýva tá-
-ktorá hodina na „fungovanie“ 
nášho organizmu, ľudského ducha, 
i jeho tela, počas 24-hodinového 
cyklu. Prinášame vám krátky „seiz-
mograf “, ako to u človeka prebieha 
po celý deň i noc. Iste bude pre 
mnohých z vás táto informácia ak 
nie cenná, tak zaujímavá.
01.00: Väčšina ľudí už asi tri 

hodiny oddychuje a absolvovala 
už všetky fázy spánku. Práve te-
raz prichádza znova ľahký spánok, 
môžeme sa ľahko prebudiť. Práve 
v tomto čase sme osobitne citliví na 
bolesť.
02.00: Takmer všetky vnútor-

né orgány spomalili rytmus práce, 
pečeň však využíva čas odpočinku 
na intenzívnejšiu látkovú výmenu a 
vylučuje z tela všetky toxické sub-
stancie. Organizmus je teda v stave 
„veľkého prania“. Ak náhodou ešte 
nespíte, nemali by ste piť kávu, čaj 
ani alkohol. Lepší je pohár mlieka 
či vody.
03.00: Naše telo odpočíva. Po-

kiaľ však musíte bdieť, usilujte sa 
nerozptyľovať sa, ale sústreďte sa na 
prácu. V tomto čase je krvný tlak 
najnižší, pulz a dych- najpomalší.
04.00: Tlak je naďalej nízky, 

do mozgu vteká minimálne množ-
stvo krvi. V tejto nočnej hodine 
zomiera najviac ľudí. Organizmus 
pracuje na najnižšie obrátky, ale 
sluch sa už zostruje: môže nás pre-
budiť aj slabý hluk.
05.00: Obličky odpočívajú, vy-

lučovanie sa zastavuje. Už niekoľ-
kokrát sme sa „prespali“ všetkými 
fázami spánku- od ľahkého cez fázy 
snívania až po hlboký, bezsenný 
spánok. Ten, kto vstáva o piatej, 
preberie sa rýchlo, a o chvíľu je čer-
stvý.
06.00: Krvný tlak stúpa, srdce 

bije rýchlejšie ako v noci, krv pul-
zuje. Organizmus sa prebúdza – 
dokonca aj vtedy, keď to nechceme 
a radi by sme spali ďalej.
07.00: Organizmus je v tom-

to dennom čase osobitne odolný. 
Prirodzená obrana voči baktériám 

Hodiny v nás...
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K U T R E M E  S A  V  A R C H Í V E
Udalosti, ktoré prispeli k vzniku slovenskej štátnosti
Požitavie v retrospektíve 
historických dejín

Čas neúprosne zapadá do mora 
večnosti a udalosti sa odohráva-
jú v jeho priestore. K významným 
sa môžeme opäť vracať, spomínať, 
hodnotiť.

K takým, ktoré nestarnú, patrí i 
vznik našej štátnosti, vznik I. čsl. 
republiky - spoločného štátu dvoch 

bratských národov - 28. október 
1918. Každý rok si v tento deň, keď 
Slováci bojujúci tisícročia od roz-
padu Veľkomoravskej ríše za svoj 
štát sa stali pánmi na svojom úze-
mí, slávnostne pripomíname.

Každá historická udalosť a každý 
historický proces nepochybne sú-

visí s udalosťami, ktoré im časovo 
predchádzali a zároveň ovplyvňo-
vali ďalšie udalosti a procesy, kto-
ré nasledovali po nich. V prípade 
Slovákov je to tisícročné úsilie a boj 
o vlastnú štátnosť. Vznik samostat-
ného slovenského štátu roku 1993 - 
Slovenskej republiky - si nemožno 
predstaviť bez vzniku a existencie 
československého štátu, teda bez 
toho, aby sa Slovensko vymanilo 
z Uhorska. Ale ani rok 1918 si ne-
možno predstaviť bez slovenského 
politického programu a bez proce-
su formovania moderného sloven-
ského národa. A tak by sme mohli 
po časovej osi pokračovať až k Veľ-
kej Morave, či k príchodu Slovanov 
do Karpatskej kotliny. Archeolo-
gicky dokázané začiatky osídlenia 
územia Slovenska sú staré asi 100 
tisíc rokov. Človek dnešného typu 
sa na slovenskom území vyskytoval 
pred 30 tisíc rokmi, roľnícka kultú-
ra tu existuje od 5. tisícročia pred 
Kristom. Na druhej strane slovan-
ské osídlenie na slovenskom území 
trvá 15 storočí a o Slovákoch ako 
samostatnom etniku dejiny hovo-
ria od 10. storočia . Súčasné vedec-
ké poznatky síce hovoria, že Slova-

nia prišli do Karpatskej kotliny v 
čase, keď bola veľmi riedko osíd-
lená, no od známych historických 
dôb nebola nikdy pustá. Predhisto-
rické etniká tu spolu s historickými 
národmi - Keltmi, Germánmi a na-
pokon aj Rimanmi - zanechali svo-
je stopy. Obyvateľstvo migrovalo, 
miešalo sa, dochádzalo k bojom i 
k splývaniu, asimetácii. Európa v ur-
čitých obdobiach aj Euroázia, tvo-
rili jeden kontinent, kde sa kultúry 
a národy navzájom stretali. Územie 
Slovenska bolo dokázateľne jednou 
z križovatiek týchto migračných 
pohybov. K etnickým stretom do-
šlo i v nasledujúcich obdobiach 
- Tatári, Turci, nemecká, habán-
ska, valašská kolonizácia, migrá-
cia v rámci mnohonárodnostného 
Uhorska, sťahovanie do zámoria. 
To všetko tvorilo svojim spôsobom 
kontinuitu a ovplyvňovalo historic-
ký proces na súčasnom slovenskom 
území.

Ak vychádzame z princípu štát-
nosti, potom sa dejiny Slovenska 
odohrávali v dvoch štátnych rám-
coch - v Uhorsku a v Česko–Slo-
vensku.

(pokračovanie v budúcom čísle)

(dokončenie zo str. 4)
18.00: Opäť sme menej citliví na 

bolesť. Potrebovali by sme pohyb, 
ale bodrosť nás už pomaly opúšťa.
19.00: Stúpa krvný tlak, sme ner-

vóznejší, ľahko nás podráždia ma-
ličkosti. Pre alergikov je to kritický 
čas. Môže nás rozbolieť hlava.
20.00: Kulminuje naša telesná 

hmotnosť, reakcie sú neobyčajne 
bystré. Vodiči sú v dobrej poho-
de,okolo ôsmej večer býva najme-
nej dopravných nehôd.
21.00: Náš psychický stav sa opäť 

stabilizuje. Táto hodina najviac 

praje študentom a hercom, ktorí sa 
potrebujú učiť – večer sa totiž zväč-
šuje kapacita pamäti.
22.00: Počet bielych krviniek 

narastá z 5-8 tisíc až na 12-tisíc 
na milimeter kubický krvi. Telesná 
teplota klesá.
23.00: Organizmus sa pomaly 

chystá na spánok, obnova buniek 
však pokračuje.
Polnoc: Pokiaľ už dve hodiny 

spíme, môže sa nám práve snívať 
niečo pekné. Celý organizmus a 
teda aj mozog bilancuje – a odkla-
dá nabok všetko, čo nie je dôležité.
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„Pri prudkom katare žalúdka 
(gastritis acuta) ide o zápal sliznice 
žalúdka, pričom často býva podráž-
dená aj sliznica tenkého, prípadne 
aj hrubého čreva. Príčinou tohto 
chorobného stavu môže byť nad-
merné prejedanie sa nevhodne 
zloženým jedlom, vypitie väčšieho 
množstva tekutín po ovocí, kyslom 
mlieku a pod. Častou príčinou býva 
aj jedlo s väčším obsahom choro-
boplodných zárodkov alebo ich 
jedov (toxínov), čo sa častejšie po-
zoruje v letných mesiacoch (dlhšie 
otvorené mäsové a zeleninové kon-
zervy, paštéty, majonézy, rôzne ša-
láty a pod.). Sliznicu žalúdka dráž-
dia aj rozkladné látky vznikajúce 
v starých a nesprávne skladovaných 
potravinách. Nevhodne pôsobia aj 
jedlá s nadbytkom tuku, silne ko-
renené a v tukoch prepálené jedlá, 
ďalej nedostatočne rozžuvaná stra-
va, chvat pri jedle a pod. Taktiež 
nepriaznivý účinok má aj požitie 
väčšieho množstva alkoholických 
nápojov, požitie väčšieho množstva 

liekov, vyfajčenie viacerých ciga-
riet...

Prudký katar žalúdka sa prejaví 
stratou chuti do jedla, napínaním 
na zvracanie, tlakom a bolesťami 
pod mečíkom, zvracaním, celko-
vou nevoľnosťou, potením, bledos-
ťou a pod. Ak sa k prudkému zápa-
lu sliznice žalúdka pridruží aj zápal 
tenkého čreva, prípadne aj hrubé-
ho čreva, dostavia sa hnačky a pri 
väčších stratách vody a elektrolytov 
dôjde aj k celkovým poruchám 
zo straty tekutín a rozvratu vnútor-
ného prostredia. Pri výraznejšom 
poškodení hrubého čreva sa pri-
družuje časté nutkanie na stolicu, 
pozoruje sa prítomnosť hlienov, 
prípadne i krvi v stolici. Zvracanie 
a hnačky sprevádzané zvýšenými 
teplotami, prípadne horúčkami, 
svedčia často pre infekčný pôvod 
choroby (salmonely, shigely, stafy-
lokoky a i.). Pri bežných formách 
prudká gastritída trvá len niekoľ-
ko dní a zdravotný stav sa čoskoro 
normalizuje.

K nebezpečiu prudkej gastrití-
dy dochádza vtedy, keď sa opaku-
je zvracanie alebo keď je spojené 
aj s prudkými hnačkami, čo vedie 
k značnému odvodneniu chorého, 
strata solí a tak k rozvratu vnú-
torného prostredia. Toto riziko je 
najvyššie u dojčiat i ostatných detí, 
ako aj u starých osôb a u ľudí trpia-
cich nejakou inou vyčerpávajúcou 
chorobou. V týchto prípadoch je 
vždy potrebné zabezpečiť vyšetre-
nie chorého v príslušnom zdravot-
níckom zariadení, kde sa okrem 
protibolestivého pôsobenia môžu 
nahradiť aj stratené tekutiny a soli, 
a to podaním infúzie, čo má vždy 
veľmi priaznivý účinok na chorého.

Prudká gastritída sa musí vždy 
rozpoznávať aj od iných ochorení, 
ktoré sa klinicky podobajú alebo 
napodobňujú napríklad prudký 
zápal červovitého výbežku, zápal 
žlčníka, zápal podžalúdkovej žľazy 
a i. Pri rozpoznávaní choroby pri-
chádzajú do úvahy aj otravy huba-
mi a niektorými jedmi, pri ktorých 
je vždy potrebná urgentná lekárska 
pomoc. Ľahšie prípady ochorenia 
sa ponechávajú v domácom liečení, 
ostatné sa prijímajú do nemocnice, 
čím sa zabezpečí nielen včasné roz-
poznanie choroby, ale aj potrebné 
liečenie a predídenie komplikáci-
ám. Pri prudkom katare žalúdka 
sa v liečbe postupuje tak, že naj-
prv sa začína s hladovkou, ktorá 
má trvať 24 hodín, pričom možno 
po lyžiciach podávať slabý, vlažný 
a nesladený čaj. Pre vyšší obsah 
niektorých solí sú vhodné aj mine-
rálne vody s nízkym obsahom kys-
ličníka uhličitého. Na druhý deň 
možno užiť hlienovú, nezasmaženú 

polievku, ďalej sucháre a čaj, staršie 
netukové pečivo, zemiakové pyré 
alebo dusenú ryžu. Neskôr možno 
pridať aj chudé mäso, ktoré má byť 
pripravené varením alebo dusením. 
Taktiež neskôr sa môže podávať ze-
lenina varená alebo dusená. Ako 
nevhodné jedlá sú kaleráb, kapusta 
a strukoviny. Pripravené pokrmy 
možno len slabo omastiť maslom 
a to až pred ich podávaním. Jedlá 
nemajú byť príliš horúce, taktiež sú 
nevhodné silne chladené nápoje, 
zmrzlina a pod. Prednosť treba dá-
vať menším porciám, jesť častejšie, 
pomaly a jedlo dobre požuvať. Po 
ustúpení klinických prejavov cho-
roby je potrebné dodržiavať diétu 
aspoň sedem až desať dní. Potom sa 
odporúča diéta žalúdočná šetriaca. 
Ak túto diétu nemožno úplne do-
držať, treba sa vyhýbať smaženým 
a tučným pokrmom, príliš kore-
neným jedlám, údeninám, čiernej 
káve a alkoholu. Na začiatku treba 
obmedziť aj fajčenie, najlepšie je 
počas choroby a v rekonvalescencii 
nefajčiť.

Ak po prekonaní prudkej gastri-
tídy sa stav úplne nezlepší, prípad-
ne ak pretrvávajú rôzne ťažkosti 
(nafukovanie, nechuť do jedla, ob-
časné bolesti, tlak v bruchu a pod.) 
treba znova vyhľadať svojho lekára 
a poradiť sa ohľadne ďalšieho vy-
šetrenia, lebo uvedené príznaky 
môžu signalizovať ochorenie nie-
ktorej inej časti zažívacieho traktu 
(ochorenie žlčníka, podžalúdkovej 
žľazy a i.). Vyšetrenie v týchto prí-
padoch spadá do oblasti vnútorné-
ho lekárstva.

MUDr. Jozef Kvasnička CSc.

Akcia pokračuje 
ako bonus všetky tri výhody v oknách

 štandardne bez príplatku!

viac ako len okno                               
Slovaktual  PASIV - HL                                

Slovaktual  PASIV - HL                                

AKCIA

Vlepované sklo

Stredové 
tesnenie

sgg sws

sgg sws

NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)
Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.sk

ŠURANY: Hasičská 29ŠURANY: Hasičská 29ŠURANY: Hasičská 29
Tel.: 035/650 1282, 0902 950 841Tel.: 035/650 1282, 0902 950 841Tel.: 035/650 1282, 0902 950 841Tel.: 035/650 1282, 0902 950 841Tel.: 035/650 1282, 0902 950 841Tel.: 035/650 1282, 0902 950 841
e-mail: surany@slovaktual.ke-mail: surany@slovaktual.ke-mail: surany@slovaktual.ke-mail: surany@slovaktual.k

Literát z Požitavia

Precestoval všetky kontinenty. 
Pracoval v mnohých ázijských a eu-
rópskych krajinách, v Rusku, JAR, 
Zimbabwe, Kanade...reč je o ces-
tovateľovi a austrálskom Slovákovi 
Vladimírovi Vondrovi, rodákovi 
z Nitrianskeho Hrádku, respektíve 
zo Šurian. Vladimír Vondra v roku 
1981 emigroval do Austrálie, kde si 
založil vlastnú projekčnú kancelá-
riu, ako odborník na výstavbu čer-
pacích staníc a vodárenských sys-
témov. Po Nežnej sa vrátil domov, 
do vlasti, teraz je už na dôchodku. 

Uvádzame ho najmä preto, že ako 
významná slovenská a predovšet-
kým požitavská celebrita (hoci 
teraz žije v Bratislave) sa výrazne 
prejavil aj ako spisovateľ, keď vydal 
zaujímavú knihu cestovateľských 
postrehov a príbehov pod názvom“ 
Nielen inžinierske reminiscencie.“ 
Publikácia a vôbec, pozoruhodné 
je to, že autor Vladimír Vondra je 
technikom, keď svojho času sa po-
dieľal aj na príprave projektu vod-
ného diela Gabčíkovo-Nagymaros. 

-ica-

LEKÁR RADÍ

Prudký katar žalúdka
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AFORIZMY
Sen je ako sociálna podpora. Rýchlo sa rozplynie.
Špinavé peniaze nemajú bacily.
Mnohí vedia napredovať iba tak, že ich poháňajú.
Existuje mnoho spáčov, ktorí nedosiahli žiadne vavríny.
Čisté svedomie je determinované sklerózou.
Aj v pohostinstve je možné pozerať sa na veci triezvo.
Obetným baránkom môže byť aj vôl.
Pri tučnom bankovom konte nevravíme o obezite.
V núdzi poznáš toho, koho by si v blahobyte obišiel.
Najťažšie sa stanovujú hranice chudoby a zdravého rozumu.
Trhové hospodárstvo urobilo z mnohých ľudí otrhancov.
Čestný človek ešte žije. V skutočnosti však iba živorí.
Ani v politike sa neobjavujú nová tváre, skôr pretrvávajú staré masky.
Inovované príslovie: Kde nič nie je, tam nemožno už ani privatizovať.
Oveľa ľahšie je minimálnu mzdu schváliť ako z nej žiť.
Tvrdou pálenkou sa možno najskôr otupiť.
Najčastejšie sa ocitne pod obraz umelecký maliar.
Mám rád literatúru. Najmä kvôli Hájnikovej žene.

Milan Kupecký

Dolnoohajčanka Iveta Halajová získala 
zlatú medailu

Má iba 19 rokov a už vlastní zlatú 
medailu, pohár a titul „Majsterka 
SR v účesovej a dekoratívnej tvor-
be“ Ohajčanka Iveta Halajová. Prvé 
miesto si obhájila na Majstrov-
stvách SR v účesovej a dekoratívnej 
tvorbe v športovej hale Milénium v 
Nových Zámkoch. Svadobným úče-
som v kategórii „Nevesta“ zvíťazila 
nad súťažiacimi z Ukrajiny, Čiech, 
Poľska, Maďarska a iných krajín. 
Ešte predtým vyhrala 20. 4. súťaž 
Mladý tvorca v Nitre. Jej modelka 
v svadobných šatách s kontrastným 
tmavým štýlovým účesom sku-
točne vynikala. Iveta Halajová tak 
dobre reprezentuje SOŠ v Nových 
Zámkoch, kde s výučným listom 
v rukách pokračuje na nadstavbo-
vom maturitnom štúdiu. Kaderníc-
tvu sa venuje už štvrtý rok a berie 
to skutočne vážne. Celá rodina ju 
v tom podporuje. Doma má zria-
dené už aj rodinné kaderníctvo, 
kde robieva účesy členom rodiny, 
priateľom a známym. K jej „zákaz-
níčkam“ patria aj matka a sestra. V 
štýlovej útulnej miestnosti okrem 
kaderníckeho zariadenia nechýbajú 
na stenách sladké perníčky od spo-
kojných zákazníkov i obdivova-
teľov či sušené ruže, napr. kytička 

k 18. narodeninám. Ku kaderníc-
tvu ju motivovala rodina, keďže 
popri iných povolaniach v rodi-
ne kaderníčka chýbala. Jej sestra 
sa napríklad učí v odbore kuchár, 
čašník. O tom, že trendy sa menia 
aj v oblasti kaderníctva, sa Iveta 
vyjadrila: „Trvalé už dávno vyšli 
z módy... Zákazníčky uprednost-
ňujú rôzne kučery, ktoré sa dajú 
vytvoriť pomocou špeciálnych ku-
liem, žehličiek, pomocou fénu, a 
podobne. Keďže úlohou každého 
dobrého kaderníka je poradiť zá-
kazníčke pri výbere strihu, farby 
vlasov a podobne, pripadá mi aj 
úloha poradkyne. No nie každý 
človek je otvorený novinkám, ta-
kže typickí tradicionalisti nechcú 
meniť starú klasiku.“ Hoci Ivetka 
nekomentovala ostatné jej hobby, 
v príjemnom domácom prostredí 
bolo vidieť, že ju baví aj aranžova-
nie a zútulňovanie svojho domova. 
A je aj dobrá hostiteľka. V jej rodi-
ne platí nielen staré známe, že hlava 
či „vlasy sú korunou krásy“, ale aj 
duša. Kaderníčka Halajová vo svo-
jom fachu teda nezaháľa... Vie zla-
diť potreby zákazníkov so svojimi 
predstavami a typmi na nové účesy. 

Jana Slobodníková

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...

Pod týmto názvom sa konal už 9. 
ročník prednesu poézie a prózy žia-
kov základných škôl z obcí, ktoré sú 
späté s pôsobením národného budi-
teľa, veľkého kňaza, Slováka Juraja 
Holčeka. Slávnosť sa začala svätou 
omšou, ktorú celebroval kňaz z Ra-
davy vdp. Imrich Kováč, ktorý hovo-
ril o živote a diele Juraja Holčeka.

Juraj Holček sa narodil 5.aprí-
la 1811v Budmericiach ako syn 
mlynára. Po vysviacke za kňaza 
30.septembra 1835 sa stal admi-
nistrátorom vo farnosti Kostelec 
pri Ostrihome. V decembri 1835 sa 
stal kaplánom na fare v Majcicho-
ve. Koncom januára 1836 nastúpil 
do Jablonice. Neskôr ho preloži-
li do Nádaša, v súčasnosti Trstín, 
k známemu národovcovi Imrichovi 
Štvrteckému. V októbri 1843 vy-
menovali Holčeka ako 32-ročného 
za farára do farnosti Veselé pri 
Piešťanoch. Uviedol ho Martin Lac-

kovič, u ktorého na Dobrej Vode 
v tom čase žil chorľavý Ján Hollý. 
Z Veselého prišiel Holček do farnosti 
Starý Háj, v Huli sa aktívne podieľal 
na stavbe kostola, kde 23.9.1862 
položil a posvätil jeho základný ka-
meň. Svoju pastiersku činnosť za-
končil 4.mája 1869. Pri príležitosti 
150. výročie posvätenia základného 
kameňa � liálneho kostola hostí i 
domácich položili vence k pamätnej 
tabuli Juraja Holčeka, ktorá pripo-
mína národného buditeľa, spolu-
zakladateľa Tatrína a člena memo-
randovej delegácie v roku 1848. Na 
súťaži sa okrem iných zúčastnili aj 
- herec Jozef Šimonovič, Ján Grešo, 
riaditeľ Divadla Andreja Bagara 
v Nitre a pedagógovia a žiaci. Súťaž. 
otvorili básňou Modlitbičky od Rú-
fusa a po vyhodnotení súťaže žiaci 
tamojšej školy pripravili výstavku 
výtvarných prác. 

Mgr. Jozef Hatala


