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Pri rozlúčke so školou nechýbala torta, ktorú krájal kaplán Ľuboš Mihalka. Foto: Katka Kohútová

Stretnutie po sv. omši pokračovalo pred kláštorom. Foto: Katka Kohútová

Mamičkám zatancovali aj žiaci III. A.  Foto: Peter Sýkora Pre školákov na Deň detí pripravili učiteľky ZŠ Močenok zaujímavé hry.  Foto: Mária Blehová

Seniorov privítala predsedníčka ZO JDS 
v Močenku Anna Hanáková. Foto: Peter Sýkora
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Tradične koncom školského roka združe-
nie Rodina je viac organizuje obľúbené (naj-
mä zo strany žiakov) podujatie pod názvom 
Čau, čau škola. Rozlúčka so školským rokom 
spojená s opekačkou však bola tento rok tak 
trochu netypická: jednak bola posunutá 
o niečo skôr, jednak bola poznačená smút-
kom z  odchodu. Ľuboša Mihálku, kaplána 
farnosti. Odchod p. kaplána z našej farnosti 
určil diecézny otec biskup na 16. jún, preto 
sa aj rozlúčka so školou posunula na tento 
termín. Podujatie sa začalo sv. omšou, počas 
ktorej bola posvätená príležitostná poštová 
pečiatka z  dielne Klubu fi latelistov 52-46 
z našej obce, venovaná 1150. výročiu vysvä-
tenia sv. Gorazda za kňaza. Odchádzajúce-
mu kaplánovi sa v homílii za jeho pastorač-
nú službu poďakoval Peter Michalov, farár 
farnosti. Na záver sv. omše sa s ním rozlúčili 
aj starosta obce Roman Urbánik a za veria-
cich Mária Vörösová. Rozlúčka so školou 
aj s kaplánom pokračovala po omši v areáli 
Kultúrneho strediska – kláštor. Pre účastní-
kov podujatia bolo pripravené občerstvenie. 
Zabezpečili ho návštevníci, združenie Rodi-
na je viac a kňazi. O dobrú náladu a zába-
vu pre deti sa postarali animátori. Pripravili
si pre ne rôzne súťaže a hry.

A  ako hodnotí kaplán svoje pôsobenie 

v  našej farnosti po 
dvoch rokoch?

„Na začiatku, keď 
som prišiel do Močen-
ku, som dostal otázku, 
že čo očakávam od 
tejto farnosti a čo oča-
kávam od pôsobenia 
v tejto farnosti a vtedy 
som tak zhodnotil, že 
človek by nemal nič 
očakávať. Keď sa po-
zerám na tie dva roky, 
ktoré som prežil a pô-
sobil vo farnosti Mo-
čenok, tak boli naozaj nad moje očakávania, 
pretože v  tejto farnosti som nebol len kap-
lánom, ale bola to pre mňa farnosť, v ktorej 
som naozaj, zo srdca povedané, našiel svoj 
domov. Našiel som ho predovšetkým kvôli 
všetkým farníkom a  obyvateľom obce Mo-
čenok a  Horná Kráľová, pretože nájsť nie-
kde domov znamená to, že sú tu ľudia, ktorí 
s  láskou príjmu druhého človeka, ktorí mu 
tiež dokážu dať lásku, dokáže u  nich nájsť 
radosť i pokoj, porozumenie a pochopenie. 
Ja som toto všetko naozaj v Močenku našiel, 
za čo som veľmi vďačný všetkým ľuďom. 
Odchádzam do farnosti Nemšová, ktorú za-

tiaľ nepoznám, ale budem rád, keď tam tiež 
spoznám láskavých ľudí, ako som spoznal tu 
v Močenku a keď to bude farnosť, kde sa bu-
dem opäť cítiť doma.“

Ľubošovi Mihálkovi srdečne ďakujeme 
predovšetkým za hlásanie Božieho slova, za 
vysluhovanie sviatostí, organizovanie pútí, 
koncertov a slávností, ale i za všetko ostatné, 
čím obohatil našu farnosť. Do ďalšieho živo-
ta mu vyprosujeme hojnosť milostí a darov 
Ducha Svätého, zdravia, Božieho požehna-
nia, veľa duševných a telesných síl a prajeme 
mu otvorené a  láskavé prijatie na jeho no-
vom pôsobisku.  Iveta Leššová

V prvej polovici marca 2017 sa v priesto-
roch spoločenskej sály obecného úradu 
uskutočnila výročná členská schôdza ob-
čianskeho združenia Rubín. Počas ofi ciál-
nej časti programu bola zhodnotená mi-
nuloročná činnosť združenia, naplánovali
sa podujatia na tento rok a hlavným bodom 
programu bola podľa schválených stanov 
voľba nového predsedníctva. Prítomní čle-
novia združenia opätovne zvolili za pred-
sedníčku Evu Molnárovú, ostatní členovia 
vedenia  – podpredseda, tajomník, hospo-
dár či členovia kultúrnej a revíznej komisie 
sú noví.

Hosťom schôdze bol aj starosta obce Ro-
man Urbánik: „Výročná členská schôdza 
OZ Rubín zvolila nové vedenie a zhodnoti-
la svoju prácu za predchádzajúce obdobie. 
Mne ako starostovi a predstaviteľovi samo-
správy patrí poďakovať sa odchádzajúcim 
členom vedenia a  tým novým, ktorí boli 
zvolení, popriať veľa dobrých, správnych 
rozhodnutí v  prospech členov OZ Rubín.“ 
Krátko uplynulý rok zhodnotila aj predsed-
níčka združenia Eva Molnárová: „Minulý 

rok sme mali veľmi dobrý, pretože príjmy 
boli pomerne veľmi dobré, mali sme od 
sponzorov peniaze, z obecného úradu sme 
dostali dotáciu a potom členské známky. Čo 
sa týka výdavkov  – kúpili sme termoma-
sážnu posteľ, ktorá slúži nielen pre členov 
občianskeho združenia, ale aj pre občanov 
obce a okolia. To bol najväčší výdavok, a po-
tom tam boli výdavky na občerstvenie a po-
dobne.“

S  činnosťou občianskeho združenia sú 
spokojní aj členovia, ktorých je viac ako 
200, v  drvivej väčšine z  našej obce. Ich 
činnosť si vážia aj nečlenovia z  celej obce. 
Počas celého roka pre všetkých záujemcov 
totiž vedenie pripravuje najrôznejšie podu-
jatia a  stará sa o  ich zdravie. „Vidím, ako
sa tu tí ľudia radi stretávajú. Nehovorím, že 
v  budúcnosti sa nebudem na ich akciách 
zúčastňovať, ale zatiaľ to nepotrebujem, ne-
mám nejaké trampoty a problémy, ale fan-
dím im,“ vyjadril svoj názor na fungovanie 
združenia Marián Horváth. „Samozrejme, 
vítam každú akciu, ktorá je na to, aby zdru-
žovala ľudí a aby sme mali všetci možnosť 

stretávať sa, oddýchnuť si spolu a povedala 
by som aj akosi sa skultúrniť, a toto miesto 
je práve také,“ doplnila Jolana Lenčéšová. 
„Minulý rok som sa nemohla zúčastňovať 
podujatí, zdravie mi to nedovolilo a  tento 
rok by som chcela ísť do Ružbách. Predtým 
som bola už trikrát s nimi v kúpeľoch, aj na 
schôdze chodím,“ prezradila Magdaléna 
Móriová. Pre tento rok si združenie naplá-
novalo aj nové aktivity, ktoré by opäť mohli 
zaujať množstvo členov. „Naším novým plá-
nom je navštíviť výstavu kvetov Flóra v Bra-
tislave. To je niečo nové, lebo máme vždy 
len rekondičné pobyty a  popri tom sme si 
teda dali Flóru. Chceme tento rok spraviť 
jeden deň, nazveme to Deň zdravia, to bude 
prekvapenie, čo všetko v  tom dni bude, 
a verím, že nám to vyjde a bude o to veľký 
záujem,“ načrtla nové plány Eva Molnárová.

Zaujímavý program, ku ktorému prispelo 
aj vystúpenie speváckej skupiny Zúgovanka, 
sa niesol v priateľskom duchu, prítomní sa 
okrem rokovania porozprávali a  plánovali 
spoločné aktivity.

Marcela Lenčéšová

Záver školského roka poznačenýZáver školského roka poznačený
radosťou i smútkomradosťou i smútkom

Rubín bilancoval uplynulý rok

Kaplánovi srdečne poďakoval aj starosta obce Močenok.  Foto: Peter Sýkora
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Pred rokom sa začala písať história den-
ného centra pre seniorov v  priestoroch 
polikliniky Dusla. Pri príležitosti tohtoroč-
ného dňa otvorených dverí si zariadenie 
pripomenulo svoj vznik. K prvému výročiu 
zaspievala seniorom skupina Zúgovanka. 
S myšlienkou vytvoriť takéto zariadenie pri-
šlo pred rokom vedenie Dusla. „Ľudia, kto-
rí sem chodia, majú každý mesiac robenú 
jednu väčšiu akciu. Buď sú to nejaké výlety, 
alebo sú to družby s inými školami, navšte-
vujú sa s inými študentmi. Okrem toho kaž-
dý deň je pre nich zabezpečený program. 
Funguje tu pre nich ergoterapia a  venujú 
sa im tu zamestnanci. Určite je to lepšie

pre klientov, ako keby boli doma nečinní. 
Tu sú aktivizovaní a majú zmysluplne vyu-
žitý voľný čas,“ informoval Vojtech Ružička, 
sociálny pracovník v dennom stacionári.

Návštevníci centra počas dňa otvore-
ných dverí mali možnosť zistiť, ako cen-
trum funguje. „Chceme takto predstaviť 
širokej verejnosti sociálnu službu, ktorá
sa tu poskytuje, a to je vlastne celodenná sta-
rostlivosť o seniorov, ktorí sem dennoden-
ne prichádzajú,“ vysvetlil Vojtech Ružička. 
Pri príležitosti dňa otvorených dverí boli 
v  priestoroch denného stacionára vystave-
né práce klientov tohto zariadenia. „Som 
veľmi spokojná, máme tu úžasné lektorky, 

šikovnú vedúcu, výbornú stravu. Ráno nás 
privezú osobným autom a poobede už tak 
okolo pol tretej odchádzame domov. Všet-
kým seniorom, ktorí ako tak vládzu ako my, 
by som odporučila, aby prišli medzi nás,
je nám tu veselo. Poobede si zaspieva-
me, kto chce, môže ísť oddychovať, máme
tu plno polohových kresiel  – niektorí
si aj pospíme,“ povedala jedna z  klientiek 
centra. „Ja som celkovo spokojný, pretože 
veci, ktoré sa tu tvoria, to je taká mravenčia 
robota. Človek je medzi ľuďmi, predsa som 
už starší a cítim sa tu dobre,“ svoje dojmy 
opísal aj ďalší klient Zariadenia pre senio-
rov. Mária Blehová

Denné centrum pre seniorov oslávilo svoje I. výročie

V  Kostole sv. Klimenta v  Mo-
čenku bola 12. mája 2017 uvedená 
príležitostná pečiatka k 100. výročiu 
zjavenia Panny Márie vo Fatime. 
Program pripravili Klub fi latelistov 
52-46 Močenok, občianske zdru-
ženie Benesco a  Rímskokatolícka 
farnosť sv. Klimenta v  Močenku. 
Pečiatku počas svätej omše posvätil 
farár Peter Michalov. Jedným z  au-
torov pečiatky je Jozef Kútny. „Pred 
sto rokmi sa zjavila Panna Mária 
vo Fatime v  Portugalsku trom ma-
ličkým detičkám vo veku od sedem 
do desať rokov: Lucia, Ferko a Hya-
cinta. Zvestovala im takúto vec: Modlite
sa, kajajte sa a  zmierte sa s  Bohom. Oni 
mali toto posolstvo niesť celému ľudstvu, 
celému svetu. Už to je zázrak, že takéto nie-
čo zverí malým deťom. Oni to pomaličky 
prijímali, vychovávala si ich a nakoniec aj 
my sme toho svedkami tým, že prakticky 
o tom vieme. Otázkou je, čo s  tým urobí-
me. A my fi latelisti v spolupráci s občian-
skym združením Benesco a Rímskokatolíc-
kou farnosťou sv. Klimenta v Močenku sme 
sa spojili a  pripravili duchovný program 
začínajúci svätou omšou, počas ktorej 
bola posvätená pečiatka,“ popísal motívy 

vzniku pečiatky a  podujatia Jozef Kútny. 
Grafi cky vypracoval pečiatku Adrián Fer-
da podľa návrhu Jozefa Kútneho. „Spolu 
s pánom Adriánom Ferdom sme to doťukli 
a on to urobil nádherne: kruhová pečiatka, 
v kruhopise je popis a v strede je trojuhol-
ník, a práve v trojuholníku je Panna Mária 
s  tými troma detičkami. Trojuholník má 
hlbokú duchovnú a  kresťanskú symboli-
ku. Symbolizuje trojjedinosť božstva, Pána 
Boha ako otca, syna a ducha svätého. V pe-
čiatke sú stručné slová Modlite sa a kajajte 
sa. Každému, kto dostane túto pečiatku, ve-
rím, že ak si ju len raz prečíta a trošku sa na 

ňu pozrie, zamyslí sa, môže mu veľa dať do 
života. Pretože my sami na seba odkázaní 
často poblúdime a Panna Mária sa nás ují-
ma a dáva nám návod, ako sa z tejto ťažkej 
situácie dostať. Ďakujem hlavne hlavnému 
režisérovi Pánu Bohu, ktorý nás duchom 
svätým viedol, aby sme túto maličkú sláv-
nosť v Močenku mohli zrealizovať,“ vyjad-
ril vďačnosť Jozef Kútny. Záujemcovia si 
mohli na záver omše zakúpiť pohľadnice 
s  pečiatkou k  fatimskému zjaveniu Pan-
ny Márie u pracovníčok močenskej pošty. 
Týmto bola príležitostná pečiatka praktic-
ky uvedená do života. Mária Blehová

Posvätili príležitostnú pečiatku k 100. výročiu 
zjavenia
Panny Márie
vo Fatime

Pohľadnice s pečiatkou si záujemcovia mohli zakúpiť u pracovníčok močenskej pošty. Foto: Peter Sýkora
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Fatimské posolstvo pripomenuli slovenskí 
umelci koncertom aj v Močenku

V  nedeľu 28. mája 2017 sa v  Kostole
sv. Klimenta v  našej obci konal pri príle-
žitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie 
vo Fatime koncert. Podujatie zorganizova-
la Farnosť sv. Klimenta v Močenku v spo-
lupráci s Obcou Močenok. Konalo sa pod 
záštitou prešovského arcibiskupa a  met-
ropolitu Jána Babjaka. Myšlienka zorga-
nizovať takýto projekt vznikla u  kňaza 
Martina Pavúka z  Helcmanoviec. Jedno 
z nemnohých miest, kde program prezen-
tovali, bol práve Močenok. V  programe
sa divákom predstavili operný sólista Ján 
Babjak, husľový virtuóz Miroslav Dudík, 
klaviristka Martina Ovečková, Kňazský 
zbor sv. Jakuba z  Prešova a  Ženský spe-
vácky zbor Cantica z  Močenka. Hudobné 
pásmo bolo spojené prednesom recitátora 
Vladimíra Dobríka o  udalostiach, ktoré 
sa stali vo Fatime pred sto rokmi. „S  pá-
nom Dobríkom sa poznáme už niekoľko 
rokov, spolupracovali sme na viacerých 
projektoch a  práve po týchto stretnutiach 
vznikla myšlienka pripraviť takéto hudob-
no-poetické pásmo k stému výročiu zjave-
nia Panny Márie vo Fatime,“ popísal vznik 
myšlienky prípravy tohto podujatia kňaz 

Martin Pavúk. „Vystupovať tu v  Močenku 
je zážitkom, lebo viem, že Močenok z hľa-
diska Nitrianskeho biskupstva má svoj vý-
znam, svoje zvláštne postavenie. Myslím, 
že sme sem priniesli kus radosti a umenia. 
Ide o  to uctiť si týmto programom krásu 
slova, piesne, uctiť si nádherné kresťanské 
jubileá,“ skonštatoval Vladimír Dobrík. 
„Som tu prvýkrát, ale moje dojmy sú úžas-
né. Zisťujem, že Močenok má obrovskú 
históriu aj cirkevnú, aj kultúrnu, že som na 
pôde, ktorá je nasiaknutá týmito historic-
kými udalosťami, a som tu veľmi rád. Kos-
tol je nádherný, akusticky mu nemôžem nič 
vyčítať. Starí majstri, ktorí stavali chrámy, 
vedeli, čo robia,“ popísal svoje dojmy z Mo-
čenka operný sólista Ján Babjak. „Som tu už 
asi štvrtýkrát. Chválim organizátorov: pána 
starostu a pána farára, ktorí tento program 
do obce Močenok priniesli, pretože je vy-
soko umelecky postavený po stránke slova 
aj po stránke hudby,“ zhodnotil podujatie 
huslista Miroslav Dudík. „Myslím, že ces-
ta sem sa oplatila, lebo stále ide o modlitbu 
a  o  stretnutie s  Bohom. Nejde iba o  neja-
kú kultúru. Chceme ľudí viesť k stretnutiu
sa s  Bohom, nech je tento koncert pro-

striedkom zjednotenia sa s niekým, kto nás 
presahuje. S niekým, kto pre nás znamená 
viac než umelecký zážitok,“ dodal kapelník 
Zboru sv. Jakuba Daniel Porubec. „Bolo
to pre nás také povzbudenie. Bola tam urči-
te aj tréma, ale ženy to výborne zvládli, som 
spokojná,“ konštatovala Katarína Hátašová, 
dirigentka ŽSZ Cantica.

Podujatia sa zúčastnilo niekoľko desia-
tok návštevníkov. „Krásne to bolo, veľmi 
pekné, to by ste mohli aj častejšie organi-
zovať,“ navrhol návštevník Ladislav. „Bolo 
to krásne, jedinečné, zážitok duchovný
aj umelecký, ďakujem,“ zhodnotila diváčka 
Zuzana. „Bolo to nádherné, mám krásny 
duchovný zážitok,“ pridal sa s hodnotením 
Drahomír.

Organizátori podujatia boli nadšení
zo záujmu návštevníkov. „Bola to taká du-
chovná zmes alebo, ako sa zvykne niekedy 
povedať, duchovná kytica, ktorá bola preple-
taná vznešeným chórom gréckokatolíkov, 
našim speváckym zborom Cantica, hovo-
reným slovom, majstrom Babjakom. Mohli 
by sme to nazvať duchovnou kyticou Matke 
Božej. Chcem sa poďakovať aj pánu staros-
tovi, že sme spoluorganizátorsky túto vec 
podporili a ponúkli sme ju našim občanom 
a  veriacim. Veľká vďaka. Vďaka aj ľuďom, 
ktorí si našli čas a ktorí prišli na tento kon-
cert. Zároveň chcem poďakovať aj všetkým 
účinkujúcim,“ vyjadril vďačnosť močenský 
farár Peter Michalov. „Podľa reakcie ľudí, 
ktorí sa zišli v  našom farskom kostole, sa 
koncert musel páčiť každému. Ja som veľmi 
rád, že v tomto koncerte vystúpil aj náš ŽSZ 
Cantica. Ukázali sme majstrom umelcom, 
že aj v Močenku máme šikovných a umelec-
ky zdatných ľudí – v  tomto prípade zdatné 
dámy. Celkovo – hovorené slovo, hudba, ale 
aj spev boli na vysokej úrovni. Každý, kto 
prišiel, si určite odnáša množstvo duchov-
ných, ale aj kultúrnych zážitkov,“ zhodnotil 
podujatie starosta našej obce Roman Urbá-
nik. Marcela Lenčéšová

Farár Farnosti Močenok Peter Michalov na záver koncertu poďakoval všetkým účinkujúcim.  Foto: Peter Sýkora

Fatimské zjavenia pripomenuté omšou, hudbou i poéziou
Prebiehajúci rok 2017 je mariánskym 

rokom, kedy si kresťania na celom svete 
pripomínajú 100. výročie zjavení Panny 
Márie vo Fatime. Výročný deň zjavenia si 
veriaci v Močenku pripomenuli v  sobotu 
13. mája 2017 slávnostnou sv. omšou. Ce-
lebroval ju rodák z Hornej Kráľovej, Mons. 
Ľubomír Welnitz, sekretár na Pápežskej 
penitenciárii v Ríme. O dva týždne neskôr 
Farnosť Močenok v  spolupráci s  Obcou 

Močenok zorganizovala hudobno-poetic-
ký program pod názvom Zázrak v  údo-
lí Cova da Iria. Jeho hlavnou témou boli 
spomienky na šesť nasledujúcich fatim-
ských zjavení trom portugalským deťom. 
Podujatie sa konalo v Kostole sv. Klimenta 
v Močenku a zúčastnilo sa ho viac ako 200 
ľudí. Predstavil sa na ňom operný spevák 
a  sólista Národného divadla Ján Babjak, 
husľový virtuóz Miroslav Dudík a  orga-

nistka Martina Ovečková. Okrem nich 
vystúpil kňazský Zbor sv. Jakuba z  Košíc 
a domáci ŽSZ Cantica. Koncert bol dopl-
nený prednesom poézie z  tvorby Milana 
Rúfusa a Rudolfa Dilonga v podaní recitá-
tora Vladimíra Dobríka. Cieľom podujatia 
bolo nielen priblížiť zjavenia Panny Márie, 
ale tiež poukázať na jej duchovný odkaz – 
obnovu viery a pokánie.

Iveta Leššová
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V  zariadení pre seniorov v  našej obci 
v  Penzióne Orlík začiatkom mája slávili 
storočnicu, už tretiu. Sto rokov oslavovala 
Anna Medeková, ktorá sa narodila 3. mája 
1917 v Nových Dvoranoch ako najmladšia 
z 5 detí. Prežila podstatnú časť svojho živo-
ta v Nitre, odkiaľ do močenského zariade-
nia aj prišla. Spolu s manželom vychovali 3 
deti – dve z nich, syn a dcéra, sa zúčastnili 
aj oslavy narodenín svojej mamičky v  za-
riadení v  Močenku. Vedenie zariadenia 
usporiadalo oslavu v  kruhu klientov a  ro-
diny aj s kultúrnym programom v podobe 
ľudových tancov a piesní v podaní FS Malý 
Matičiarik a SS Zúgovanka. „Naša klientka
sa dožíva krásneho stého výročia. Dob-
rá starostlivosť, jedlo, rehabilitácia, pokoj 
a celková atmosféra, ktorá u nás je, ale aj ro-
dinní príslušníci, ktorí starkých navštevujú, 
to klientom pomáha. Väčšine nohy neslúžia, 
to už vieme, ale inak sú tieto staršie dámy 
veľmi čulé,“ pochvaľoval si majiteľ zariade-
nia Stanislav Szabo. Anna Medeková sa te-
šila pozornosti ostatných a užívala si oslavu 
s kvetmi, tortou i spevom, i keď sama toho 

veľa nenahovorila. Speváci jej zaspievali jej 
najobľúbenejšie piesne a  pridali sa k  nim 
všetci hostia. Nesmel, samozrejme chýbať 
ani portrét od Lýdie Lenčéšovej, ktorá milú 
tvár storočnej babičky zachytila na papier. 
„Mamička je zdravá, v rámci svojho veku, 
samozrejme. Dlho žila v  rodine s  nami, 
lenže rôzne okolnosti ju doviali sem a som 
veľmi šťastná, že toto je také zariadenie, že 
som spokojná aj ja a  aj ona. Pamäť jej už 
tak neslúži, ale chvalabohu pozná dcéru aj 
syna, horšie je to s vnukmi, lebo tí už me-
nej chodia, ale keď sa jej pripomenú, tak 
ešte si pamätá,“ tešila sa z narodenín svojej 
mamičky Jarmila Požgayová. Veľmi milou 
zaujímavosťou zo života pani Medekovej 
je fakt, že sa narodila v Rakúsko-Uhorsku 
a  prežila všetky štátne zriadenia cez Slo-
venský štát, Československú socialistickú 
i Česko-Slovenskú federatívnu republiku až 
po novodobú éru samostatného Slovenska 
a k tomu aj dve svetové vojny. Všetci jej pra-
jeme pri príležitosti stých narodenín mno-
ho zdravia a ešte veľa slnečných dní v kruhu 
priateľov a rodiny. Marcela Lenčéšová

Klientka zariadenia v Močenku 
oslávila 100 rokov

Pravidelne každoročne patrí druhá májová 
nedeľa v našej obci oslavám krásneho sviatku 
Dňa matiek. Žiaci a  učitelia našej základnej 
školy každoročne pre svoje mamičky, babič-
ky, ale aj všetky ostatné mamy a staré mamy 
pripravia program plný lásky a  vďaky. Toh-
toročná akadémia ku Dňu matiek sa začala 
emotívnym príhovorom starostu obce Roma-
na Urbánika nielen o úlohe mamy, ale najmä 
o tom, čo všetko pre každého z nás mama a jej 
láska v živote znamenajú.

Ďalší program už zastrešili žiaci. Celým 
podujatím divákov sprevádzali ôsmačky Len-
ka Leššová a  Táňa Sklenárová, ktoré spájali 
jednotlivé bloky vystúpení. Deti sa predsta-
vili v  scénkach, tancoch, zaspievali piesne 
a  zarecitovali básne  – všetky boli venované 
mamičkám a  boli predvedené s  láskou a  ra-
dosťou. „Každý rok je to milé, zlaté, aj sme
si trošku poplakali. Ďakujeme pani učiteľkám, 
s  ktorými nacvičovali, je to pekné,“ tešila
sa z  pekného zážitku Mária Rábeková. „Veľ-
mi sa mi to páčilo, vždy sa sem rada vrátim
na každé vystúpenie,“ nešetrila chválou Mária 
Bilková. „Som spokojná, bolo to veľmi pekné, 
mám tu vnučku aj vnuka. Vždy, keď je Deň 
matiek, tak ma dcéra s deťmi zavolajú na ten-
to pekný program,“ odnášala si z  Močenka 
pekný zážitok aj Antónia Buchová. Príprava 
programu trvá na základnej škole niekoľko 
dní až týždňov a podieľajú sa na nej desiatky 
ľudí – detí i učiteľov. Každý sa snaží vymys-

lieť najkrajší a najoriginálnejší program, ktorý
sa bude páčiť všetkým divákom. „Niekedy mi 
zíde na um, čo by bolo, keby sme pripravo-
vali akadémiu pri nejakej inej príležitosti, aké 
by tam boli scénky, a  potom si uvedomím,
že keď je akadémia venovaná práve mamám, 
tak je to asi najväčšia motivácia. Pretože to ro-
bíme pre osobu, ktorá je nám najbližšia, a kaž-
dý človek potrebuje, aby ho niekto pochválil, 
a keď v hľadisku sedí práve tá, na ktorej naj-
viac záleží, tak potom tá motivácia, chuť uro-
biť takúto akadémiu je o to väčšia. Keď vidím 
spokojné tváre odchádzajúcich mamičiek, 
tak si vždy poviem, že to stálo za to,“ netajil 
spokojnosť s  výsledným efektom podujatia 
jeden z hlavných organizátorov Radoslav No-
velinka. Vynikajúce podujatie si nenechalo 
ujsť ani vedenie školy. Riaditeľ Eduard Lacko 
bol s vyznaním lásky detí svojim mamičkám 
spokojný: „Boli sme svedkami krásneho odo-
vzdania všetkých citov, ktoré detičky vedia dať 
svojim najmilším a  najláskavejším mamám. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto krásnom 
programe podieľali.“ Marcela Lenčéšová

Školáci blahoželali mamám spevom, tancom a básňami

li ť jk jší j i i ál jší k ý

Močenok sa zapojil
do podujatia Míľa pre mamu

Obec Močenok sa v tomto roku po prvý 
raz zapojila do celoslovenskej akcie pod 
názvom Míľa pre mamu. Je to podujatie or-
ganizované pri príležitosti sviatku Dňa ma-
tiek. Konalo sa v sobotu 13. mája 2017. Za-
pojiť sa doň mohli mamičky s deťmi alebo 
celé rodiny. Pre všetkých návštevníkov bol 
v areáloch kultúrneho strediska, základnej 
školy a v parku pripravený pekný kultúrny 
program v podaní škôlkarov. Po ňom na-
sledovali zaujímavé aktivity. V prvom rade
to bolo symbolické spoločné prejdenie míle. 
Potom prebiehali súťaže, hry a veselé úlohy 
na niekoľkých stanovištiach. „Ja si myslím, 
že je to veľmi dobrá myšlienka. Určite je 
to krásne podujatie pre mamičky s deťmi. 
Som veľmi rada, že  sa niečo takéto robí 
v Močenku. Veľmi sa teším,“ tešila sa ma-
mička dvoch detí Petra Šimková. „Veľmi sa 
nám tu páčilo a dúfame, že sa to bude konať
aj na budúci rok,“ teší sa Katarína Benčí-
ková. „Podujatie je veľmi pekné: mama je 
vždy len jedna, niečo pre ňu treba urobiť. 
Urobia niečo deti pre mamy a niečo mamy 
pre deti. Strávime spolu trošku viac času. 
Sú tu pekné stanovištia, pekné hry, počasie 
nám vyšlo, je to fajn a ďakujeme,“ zhodno-
tila Monika Ternerová.

Pestrý program podujatia prilákal 
účastníkov a pre mnohých urobil z oby-
čajnej soboty sobotu zaujímavú a  vese-
lú. „Je to celoslovenské podujatie a  my 
ako Materské centrum Lienka Močenok 
sme sa rozhodli tiež zapojiť. Je to v pod-
state pre mamy, takže sú tu vystúpenia 
detí z  materskej školy, máme takú ako-
že „míľu“, ktorú sme si prešli s  rodičmi 
a deťmi, a potom ešte osem rôznych ak-
tivít, ktoré si mohli rodičia s  deťmi vy-
skúšať. Na záver dostali odmeny, aj sladké
a  aj niečo užitočné,“ podrobne vysvetlila 
Ivana Lencsésová z  MC Lienka v  Mo-
čenku. „Do Míle pre mamu sme sa za-
pojili prvýkrát. Ďakujem všetkým, ktorí 
pomohli obci zabezpečiť toto podujatie. 
Výrazne nám pomohla Únia materských 
centier z  Bratislavy a  viaceré organizácie 
z Močenku. Vydarený program pripravili 
učiteľky s deťmi s materskej školy. Zapojilo 
sa 161 účastníkov a myslím, že na budúci 
rok sa podarí toto podujatie zorganizovať 
opäť,“ bol s priebehom podujatia spokoj-
ný aj Peter Sýkora za obec Močenok, ktorá 
bola hlavným organizátorom podujatia.

Záver podujatia patril odovzdávaniu 
drobných spomienkových predmetov de-
tičkám i  mamičkám. Za  ochotu pomôcť 
srdečne ďakujeme združeniu Rodina je 
viac, OZ Rubín a  MC Lienka, ktorí po-
mohli zabezpečiť zdarný priebeh celého 
podujatia. Marcela Lenčéšová

Tanečné kroky predviedli žiaci I. B Foto: Peter Sýkora
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Najobľúbenejší detský sviatok – deň detí 
mohli osláviť aj všetky deti z našej či sused-
nej obce v nedeľu 4. júna 2017. Pre všetky 
deti a  ich rodičov bol pripravený zaujíma-
vý program v  podobe divadielka, súťaží 
a rôznych hier. Počasie však organizátorom
aj návštevníkom urobilo poriadny škrt cez 
rozpočet, pretože práve na popoludnie
si pripravilo pre Močenok poriadnu prietrž 
mračien. Program sa tak musel presťahovať 
do priestorov spoločenskej sály. Prvé bolo 
odohrané divadielko, ktoré sa mohlo u nás 
predstaviť vďaka spolupráci s  materským 
centrom Čarovná záhradka z Hornej Krá-
ľovej. Divadelný súbor Materinky zo Šale 
deťom ponúkol zaujímavú hru pod názvom 
Zabudnutá v škole kúziel, do ktorej sa deti 
aktívne zapájali a užili si počas predstave-
nia kopec zábavy. „Celé toto predstavenie 
je o  tom, že deti sa ocitnú v  škole kúziel. 
Robiť pre deti je veľmi, veľmi ťažké, ale po-
tom, keď už je plná sála detí a keď reagujú, 
spievajú, tancujú, čarujú, tak je to fantázia! 
My neľutujeme ani kvapku potu, ani roz-
bité koleno, ani pomýlenú repliku, všetko
je perfektné, pre deti je robiť najlepšie,“ 
bola z  reakcií detí nadšená šéfk a DS Ma-
terinky Alena Demková. „K  divadlu som
sa dostala, keď som mala 8 rokov, a  stalo
sa to mojou drogou. Odporúčam každému 
si to vyskúšať, pretože tá odozva, keď vidíte 
tie rozžiarené očká, tak to je za všetko. Keď 
máte zlý deň a prídete do divadla, tak svet je 
gombička, je to taká dobrá psychohygiena,“ 
myslí si herečka DS Materinky Jana Feke-
teová. Predstavenie si spolu s deťmi, ktoré 
sa okamžite po jeho skončení zaregistro-

vali na súťaže, pozreli aj ich rodičia. „Di-
vadlo bolo veľmi dobré a výborný program, 
ako každý rok na deň detí, veľmi pekne
za to ďakujeme pánovi starostovi,“ myslí si 
mamička Melinda. „Divadlo bolo krásne, 
veľmi sa nám páčilo, malý bol spokojný, aj 
si zahral,“ bola spokojná aj mamička ma-
lého Samka Petra. „Deti sa bavili, bolo to 
pekné detské a  také jašivé. Krásne bolo,
že sa do toho zapojili všetky deti, ktoré 
tu boli,“ bola s  predstavením spokojná aj 
mama Zuzana. Potom sa už detičky pustili 

do spĺňania jednotlivých úloh, aby po prej-
dení všetkých súťažných stanovíšť dostali 
malé odmeny. Vyskúšali si svoju šikovnosť 
pri zapamätávaní si predmetov, preliezaní 
cez tunel, kreslení, hádzaní na cieľ a iných 
podobných hravých súťažiach. Všetky sta-
novištia hravo zvládli aj menšie deti a často 
si niektoré zo súťaží vyskúšali aj rodičia, 
ktorí deti sprevádzali. Napriek pokazené-
mu počasiu sa tohtoročnej oslavy Medziná-
rodného dňa detí zúčastnila takmer stovka 
malých oslávencov. Marcela Lenčéšová

Upršaný Deň detí v Močenku

V  močenskom Penzióne seniorov Or-
lík pribudli v tomto roku nové športovis-
ká. Klienti zariadenia si tak môžu zahrať 
nielen golf, ale i  jemu podobný šport: 
footgolf. Ide o  šport, ktorý spája fut-
bal s  golfom. Namiesto golfovej loptičky
sa hrá s  futbalovou, ktorú hráči triafa-
jú do jamiek podobných tým golfovým. 
Ich veľkosť je však prispôsobená veľkosti 
lopty. V  penzióne Orlík vzniklo pre ten-
to šport dvojhektárové ihrisko. Nachádza
sa na ňom deväť jamôk. Pri zahraní
si jedného okruhu tak hráč preko-
ná dráhu dlhšiu ako jeden kilometer.
„Dá sa tu zašportovať a  nachodiť, keď sa 
pôjde na tri kolá. My to chceme hlavne 
využívať pre našich pohyblivých klientov 
a  zamestnancov, aby si troška zašporto-
vali. Okrem golfu, footgolfu, tenisu, bed-
mintonu, v zime pingpongu je tu možnosť 
športovať. Je to rekreačný areál, ku ktoré-

mu toto všetko patrí,“ opisuje športova-
nie v zariadení majiteľ Penzióna seniorov 
Orlík Stanislav Szabo. Princíp hry footgolf
je jednoduchý. Hrá sa na deväť jamiek a vy-
hráva ten, ktorému sa podarí dostať lop-
tu do všetkých jamôk na najmenší počet 
kopov. „V priemere sa pohybuje na deväť 
jamiek tak tridsaťjeden kopov. Väčšinou 
sa tu zapájajú dôchodcovia na klasickom 
golfe, pretože do jamiek vie trafi ť každý 
a nie je dôležité, či je to na päťkrát alebo 
stokrát. Ale snažia sa, bojujú a trávia svoj 
voľný čas vo veľmi príjemnom prostredí,“ 
zhodnotil priebeh športovania Vojtech 
Demeš, pracovník podieľajúci sa na bu-
dovaní športoviska. Športoviská využívajú
aj návštevníci areálu, väčšinou rodinní 
príslušníci klientov zariadenia. „Chodia 
sem návštevy, takže v  sobotu a  v  nedeľu 
je to tu zaliate ľuďmi. Máme tu zriadené 
aj detské ihrisko a tiež sa dá zahrať aj te-

nis,“ ďalej informuje Vojtech Demeš. Pri 
príležitosti otvorenia nových športovísk 
pripravili pre klientov Orlíka sociálne pra-
covníčky posedenie. „Robíme im tu také-
ho sociálneho asistenta. Keď je dobré po-
časie, zvykneme sa tu s nimi hrávať. Veľmi 
ich to zaujíma a veľmi ich to oslovilo. Nie 
je to pre nich také náročné, je to taký ľah-
ký šport,“ opisuje starostlivosť o seniorov 
Silvia Benková, sociálna pracovníčka.
Na posedenie a na otvorenie nových mož-
ností športového vyžitia v zariadení Orlík 
prijal pozvanie aj Marián Antal, správca 
farnosti v Hájskom. „Chodím tu ako taký 
duchovný výpomocný a  zároveň správca 
pre duchovnú službu pre týchto klientov, 
ale aj zamestnancov zároveň. Je mi naozaj 
cťou tu slúžiť. Je tu veľmi dobrá atmosféra, 
prostredie, ktoré vytvárajú ľudia, a treba si 
to vážiť,“ vyjadril svoje pocity zo zariade-
nia Marián Antal. Mária Blehová

V penzióne Orlík otvorili footgolfové ihrisko

Pre deti bolo pripravené divadlo, ktoré si pri-
pravil DS Materinky zo Šale.  Foto: Peter Sýkora
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V utorok 23. mája 2017 sa v  športovej 
hale v  Močenku uskutočnil už 5. ročník 
Okresných športových hier seniorov. Or-
ganizačne podujatie zastrešila základná 
organizácia Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku v  Močenku. Pozvanie športovať 
či povzbudzovať prijali desiatky členov 
z piatich organizácií okresu – z Diakoviec, 
Hájskeho, Šale, Trnovca nad Váhom a čle-
novia domácej Jednoty. V  úvode prítom-
ných privítal moderátor podujatia Július 
Kolenčíka prihovorila sa im predsedníč-
ka domácej organizácie Anna Hanáková, 
ktorá predstavila hostí. Z  hostí sa účast-
níkom podujatia a  divákom prihovorili 
starosta našej obce Roman Urbánik, člen 
predsedníctva krajskej rady JDS Anton 
Chudík a  podujatie otvorila podpredsed-
níčka Okresnej organizácie JDS Mária 
Runáková. Slávnostnosť chvíle podporila 
básňou Helena Maláriková z domácej or-
ganizácie. „Už sa stalo tradíciou, že v Mo-
čenku vusporadúvame športové hry. Teraz
je to už 5. ročník. Zdá sa, že seniori oň 
majú záujem a veľmi sa z neho tešia. Špor-
tujú a snažia sa, aby dosiahli aj dobré vý-
sledky,“ tešila sa z  nadšenia súťažiacich 
predsedníčka domácej organizácie JDS 
Anna Hanáková. „V  každom veku je veľ-
mi potrebné športovať, jednak pre fyzický 
rozvoj a aby sme nechradli. Je to potrebné 
robiť v každej základnej organizácii. Chva-
labohu sa zapája stále viac ľudí,“ myslí si 

Anton Chudík, člen pred-
sedníctva Krajskej rady JDS 
Nitra.

Po otvorení podujatia
sa začalo súťažiť. Prvú 
disciplínu  – štafetový beh 
s  tenisovou raketou absol-
vovali najprv ženy a  potom 
muži. Potom sa všetky druž-
stvá vystriedali v  triafaní 
kolkov. Do tejto disciplíny 
sa za všeobecnej podpory 
zapojili aj nesúťažiaci hos-
tia. Poslednou disciplínou 
bol hod do diaľky. Zároveň 
so športovými disciplínami 
sa rozbehla aj súťaž o sladké 
odmeny, kde bolo potrebné správne zod-
povedať niekoľko testových otázok a odo-
vzdať ich čo najskôr. Základná organizácia 
z Trnovca nad Váhom sa v tomto roku za-
pojila do športových hier po prvý raz. „Po-
čuli sme o týchto športových hrách a boli 
sme zvedaví, čo všetko vlastne sa tu udeje. 
Prišli sme na to, že tu hlavne ide o zábavu. 
Či vyhráme, či nie, na tom nezáleží. Naše 
ženy už boli prvé v jednej disciplíne, tak-
že super, už máme dobrý pocit,“ netajila 
radosť predsedníčka ZO JDS v  Trnovci 
nad Váhom Mária Hrabovská. Každé sú-
ťažné družstvo sa snažilo získať umiest-
nenie aspoň v  jednej disciplíne. Určite
sa to všetkým aj podarilo. Počas celého 

popoludnia v  športovej hale panovala prí-
jemná priateľská atmosféra a  skvelá nála-
da. „Je to vynikajúce podujatie, na ktorom
sa stretávajú ľudia – seniori, čo je potešiteľ-
né. Sami si organizujú toto podujatie, pri-
pravia si program a spoločne prežijú krásne 
popoludnie pri športových aktivitách. Te-
ším sa, že všetci prišli do Močenka, a verím, 
že prídu aj o rok,“ zaželal si starosta Roman 
Urbánik. Po skončení všetkých disciplín 
prítomným pre dobrú náladu zaspievala 
Zúgovanka. V závere starosta obce Roman 
Urbánik, člen predsedníctva KR JDS Anton 
Chudík a predsedníčka miestnej organizá-
cie Anna Hanáková rozdali najúspešnejším 
družstvám diplomy.  Marcela Lenčéšová

Seniori súťažili s nadšením

V utorok 16. mája 2017 sa v priestoroch 
kultúrneho strediska v našej obci uskutoč-
nil pod organizačnou taktovkou základnej 
umeleckej školy koncert ku Dňu matiek. 
Pozvanie naň dostali všetky mamičky
a  babičky žiakov školy, ale vychutnať si 
dobrú hudbu mohli prísť, samozrejme, aj 
ostatní rodinní príslušníci. Úvod podu-
jatia patril najmladším žiakom  – škôlka-
rom, ktorí sa predstavili s  pásmom piesní 
a tančekov s hudobným sprievodom svojej 
pani učiteľky Jany Csampaiovej. Potom už 
pódium patrilo starším žiakom. Postupne
sa predstavili speváci, klaviristi, huslisti, 
saxofonisti, fl autisti či gitaristi a  spoločne 
uvili mamičkám nádhernú hudobnú kyti-
cu. „Ja mám veľký zážitok. Prvýkrát som 
bola na takomto koncerte. Som veľmi rada,
že som tu bola, a som spokojná,“ bola kon-
certom dojatá Sabína Urbanová. „Koncert 
bol veľmi krásny, ďakujem všetkým učite-
ľom, ktorí ho pripravili. Detičky boli veľmi 
zlaté a pre nás to bolo veľké potešenie. Ďa-
kujeme za krásny kultúrny zážitok,“ pridala 

sa s pozitívnym hodnotením Lenka Molná-
rová. „Koncert sa mi veľmi páčil, každý rok 
aspoň na jeden z koncertov školy idem. Te-
ším sa z toho, akú radosť majú z hry a spevu 
tie deti a ako hudobne rastú,“ bola s podu-
jatím spokojná aj Jana Sklenárová.

Žiaci sa spolu so svojimi učiteľmi pri-
pravovali na vystúpenie počas niekoľkých 
vyučovacích hodín a spoločne vyberali naj-
vhodnejšie diela na prezentáciu. Viac ako 
hodinu trvajúci koncert nadchol všetkých 
prítomných. „Výkony detí boli krásne. Úro-
veň žiakov našej školy rastie od koncertu ku 
koncertu. Pripravovať ich nie je ťažké, lebo 
máme z  toho radosť, a dúfam, že aj všetci 
ostatní zúčastnení,“ tešila sa z vydareného 
koncertu učiteľka a zároveň aj moderátorka 
podujatia Jana Csampaiová. „Aj tento rok 
sme prispeli k  sláveniu Dňa matiek inter-
ným koncertom. Myslím, že ho môžem po-
važovať za veľmi úspešný, pretože odzneli 
veľmi pekné čísla,“ konštatoval riaditeľ zák-
ladnej umeleckej školy Tomáš Obola.

Marcela Lenčéšová

Hudobný darček pre mamičky Športový deň Jednoty
dôchodcov v Močenku

Dňa 23. mája 2017 v Močenku sme mali piaty roč-
ník športových hier seniorov. Zúčastnili sa na ňom 
z Močenka – jedno družstvo žien, dve družstvá mu-
žov, seniori z Diakoviec, Hájskeho, Trnovca nad Vá-
hom a Šale. Privítali sme medzi nami starostu a pod-
starostu obce, okresnú predsedníčku pani Runákovú 
a  ďalších hostí. Pán starosta nás povzbudil slovami: 
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ Družstvo 
žien obsadilo z  troch disciplín jedno prvé a  jedno 
tretie miesto. Muži boli úspešní v kvíze, dostali slad-
kú odmenu. Aj ostatné družstvá boli šikovné. Všetci 
sme sa snažili, aj keď mnohí majú zdravotné problé-
my. Mali sme radosť z hry. Tešili sme sa, keď sa nám 
všetkým darilo. Potešila nás aj spevácka skupina Zú-
govanka. Po skončení súťaže sme si pochutili na vý-
bornom poľovníckom guláši, ktorý nám venovali naši 
sponzori. Touto cestou chcem poďakovať našej Mar-
tuške Braunovej, pánovi učiteľovi Kolenčíkovi, pani 
Hanákovej, pánovi Brestičovi, ktorý venoval ceny
za kvíz, vedeniu obce a všetkým, ktorí pomohli vytvo-
riť výbornú atmosféru či už kultúrnym programom, 
alebo prácou pri príprave a ukončení hier. Všetci sme 
v  zdraví prežili. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník,
ak nám to zdravie dovolí.

Valéria Pappová,
členka Jednoty dôchodcov

Seniori súťažili aj v triafaní kolkov Foto: Peter Sýkora



9

Močenok / časopis obyvateľov obce 

ČO PATRÍ
do veľkoobjemového odpadu?

PATRÍ SEM objemový odpad, ktorý
sa ďalej nedá spracovať a nezmestí sa do 
klasickej nádoby na zmesový komunálny 
odpad. Napr: starý nábytok (kreslá, vá-
ľandy, sedačky), podlahové krytiny (ko-
berce, linoleum, PVC, gumolit), sanitárna 
keramika (umývadlá, vane, toalety), os-
tatné (matrace, periny), znečistené plasty.

ČO NEPATRÍ
do veľkoobjemového odpadu?

NEPATRÍ SEM!!! stavebný odpad  – 
murivo, kamenivo, zvyšky malty, ze-
mina, taktiež sem nepatrí odpad, ktorý
sa dá ďalej triediť a  následne recyklo-
vať – čisté plasty, papier, sklo, bio odpad, 
elektro odpad a nebezpečný odpad.

Každá domácnosť v  našej obci má 
kontajnery na separovaný odpad  – žltý
na plasty, modrý na papier a hnedý na bio-
logicky rozložiteľný odpad. S bioodpadom, 
pokiaľ do kontajnera ľudia vkladajú to,
čo tam má byť, by nemal byť žiaden prob-
lém. V  mnohých domácnostiach však na-
stávajú problémy s množstvom plastového 
odpadu alebo papiera. Zmluvný partner, 
ktorý v  našej obci zberá separované od-
pady, garantuje, že spred každej nehnuteľ-
nosti odvezie plasty či papier aj v prípade,
ak sa už nezmestí do nádoby a je priprave-
ný vo vreci alebo v škatuli. Tu si však môžu 
pomôcť sami občania, aby mal ich prácne 
vytriedený odpad čo najmenší objem. Všet-
ky plastové fľaše je potrebné čo najviac zo-
šliapať, rovnako plechovky od nápojov ale-
bo nápojové kartóny od mlieka a  džúsov. 

Takto upravené zaberú oveľa menej miesta 
ako nestlačené. Do žltého kontajnera patrí 
aj polystyrén, ktorý je vhodné rozlámať na 
menšie časti. V  prípade starého papiera
je takisto potrebné škatule od nábytku, 
elektrospotrebičov, ale aj rôzne menšie kar-
tónové obaly poskladať, postúpať alebo roz-
rezať na menšie časti, ktoré sa dajú dobre 
naložiť do zbernej nádoby.

Výsledkom takéhoto snaženia bude viac 
odpadu v  nádobách, čo sa prejaví najmä 
tam, kde sú kontajnery spoločné pre via-
cerých, napríklad v  bytových domoch. 
Zmluvný partner nebude prevážať po ces-
tách vzduch, čo má určite aj ekonomický, 
aj ekologický dopad. Produktivita triedenia 
odpadu sa opäť zvýši a  menej bude trpieť 
životné prostredie.

Marcela Lenčéšová

Minimalizovanie odpadu

Takmer v  polovici mája  – konkrétne 
v piatok 12. mája 2017 – sa na základnej ško-
le v našej obci konal Deň zeme. Všetci žiaci 
školy sa v  tento deň venovali buď pomoci 
našej planéte formou upratovania, alebo sa 
rozprávali o tom, ako Zem chrániť, a svoje 
vízie, ako to uskutočniť, potom kreslili na 
asfalt. „Deň zeme sa mal konať v apríli, ale 
bolo veľmi zlé počasie, tak sme sa rozhodli 
venovať tejto aktivite práve v dnešný slneč-
ný deň a vyšlo nám to. Rozdelili sme to do 
štyroch skupín. Prvá skupina je prvý stupeň 
a má aktivity pred pastoračným centrom, je 
tam pristavená technika poľnohospodár-
skeho družstva. Potom sa detičky odoberú 
na cyklotrasu, kde budú kresliť na chodník 
rôzne tematické práce v spojitosti s Dňom 
zeme,“ vyjadril sa k organizácii dňa riadi-
teľ školy Eduard Lacko. „Dnes je Deň zeme 
a  nezahadzujeme odpadky. Vyššie roční-
ky chodia upratovať a  my budeme kresliť 

na cyklistický chodník,“ voviedol nás do 
problematiky Tomáš Kozelnický. „My sme 
tieto traktory mali ako prekvapenie a  po-
tom pôjdeme na cyklotrasu, tam budeme 
kresliť našu Zem. Máme Zem ochraňovať, 

aby nebola špi-
navá,“ povedala 
nám Karolínka 
Tóthová. „Vá-
žime si našu 
Zem a  musíme 
sa o  ňu starať, 
môžeme na-
príklad triediť 
odpadky a  ne-
hádzať veci na 
zem,“ zamysle-
la sa Linduška 
Pa š ke v i č ov á . 
Druhú skupinu 

tvorili žiaci druhého stupňa, ktorí v  tento 
deň upratovali areál školy, čistili a natierali 
zábradlia a  stĺpy na školskom dvore, hra-
bali lístie v  kostolnom parku, pripravovali 
pôdu na sadenie stromčekov alebo pomá-
hali s prípravou parkoviska. „Tretia skupina 
sú špeciálne triedy. Spravili si samostatný 
poznávací program, kde budú poznávať 
prírodu. Štvrtou aktivitou je sadenie tují. 
To budú realizovať žiaci materskej školy za-
písaní do prvého ročníka,“ spresnil riaditeľ 
Lacko. Za jedno dopoludnie deti dokázali 
upratať všetky odpadky, zotleté lístie a buri-
ny, ktoré počas celého roka dávali na jedno 
miesto, vyhrabať lístie v parku, ale aj zasadiť 
nové rastlinky či ponatierať stĺpy a  brány. 
Najmladší žiaci sa zasa veľa naučili o tom, 
ako neznečisťovať svoje okolie a  životné 
prostredie.

Marcela Lenčéšová

Pre deti bolo pripravené prekvanie, ktoré prišlo z poľnohospodárskeho družstva. Foto: Mária Blehová

Deň zeme slávili
aj školáci

Učiteľka technických prác Eva Lóžiová s deviatačkami skrášlili altánok, ktorý 
škola využíva na netradičné formy vyučovania. Foto: Mária Blehová
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PROGRAM
12. júla 2017 (streda)

15.30 hod. – areál pred sochou sv. Gorazda
Požehnanie pútnikov – putovanie po ceste 
solúnskych bratov Močenok – Nitra
Odovzdanie festivalového posolstva
na Nitrianskom hrade

20.00 hod. – Katedrála sv. Emeráma v Nitre
Sv. omša – celebruje vdp. Peter Michalov,
farár Farnosti sv. Klimenta, Močenok

21.00 hod. – Gotická priekopa
Stanislav Bajaník: KU KRÍŽU KRÍŽ
Videoprojekcia fi lmu

13. júla 2017 (štvrtok)
10.00 hod. – kultúrne stredisko – kláštor
Otvorenie tvorivých dielní

13.00 hod. - kultúrny dom
*DDS Zasadilsomdivadlo, Močenok
MARICA ŠIŠKOVÁ: A TY MUSÍŠ ÍSŤ 
Z KOLA VON
Réžia: Martina Kertészová, Dominika Ku-
chynková

14.00 hod. – spoločenská sála
Prezentácia Zbierky divadelných hier Ma-
riánskych kongregácií  – inšpirácia pre 
novú evanjelizáciu
Prednáška vdp. Ladislava Csontosa SJ, edi-
tora publikácií

15.00 hod. – spoločenská sála
Vernisáž výstav:
Ukryté v dreve
Výstava drevorezieb Tibora Lešša

Gorazdov Močenok
v Katolíckych novinách
Výstava článkov o festivale GM
od roku 1993

Strieborný Gorazdov Močenok
1993 – 2017
Filatelistická výstava Klubu fi latelistov 
52-46 Močenok s uvedením príležitostnej 
poštovej pečiatky

Galéria víťazných súborov a inscenácií GM
Výstava fotografi í Filipa a Michala Lašuta

Filip Lašut
45 rokov s ochotníkmi
Výstava fotografi í spojená s  prezentáciou 
knihy
Filip Lašut, pocta divadelnému fotografovi

16.00 hod. – kultúrny dom
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
FESTIVALU

*Divadlo Dominus, Močenok
AUGUSTO MONTERROSO, JOSEF PEHR:
MISTER TAYLOR / BUBÁCI
Réžia: Peter Weinciller

19.00 hod. – Kostol sv. Klimenta
Sv. omša – celebruje vdp. Igor Hanko
šéfredaktor Katolíckych novín

20.00 hod. – Kostol sv. Klimenta
Hudba nás spája
Koncert ŽSZ Cantica, Močenok
a ZSZ Harmónia, Vracov (ČR)

21.30 hod. – kultúrny dom
*Cirkevné konzervatórium Bratislava
Michaela Motlochová: PRAcH
Réžia: Michaela Motlochová

14. júla 2017 (piatok)
10.00 hod. – kultúrny dom
*DDS ÚSMEV, pri ZŠ s MŠ Babín
Daniel Pastirčák: O LIETAJÚCEJ ALŽBETKE
Réžia: Anna Kurčinová

14.00 hod. – kultúrny dom
*DS ZUŠ Malacky
Vladimír Siladi, Juraj Fotul: NEBESKÁ 
INFORMAČNÁ A  REKLAMNÁ AGEN-
TÚRA
Réžia: Peter Weinciller

15.00 hod. – kultúrne stredisko – kláštor
Seminár o dejinách festivalu Gorazdov Močenok

18.00 hod. – Horný cintorín
Pietna spomienka na zosnulých účastní-
kov festivalu

19.00 hod. – Kostol sv. Klimenta
Sv. omša – P. Peter Dušička SVD
koordinátor zóny SVD Európa

20.30 hod. – kultúrny dom
*Tanečné divadlo ATak, Bratislava
Zdenka Pašuthová a  Pavol Danko: 
CHCEL(A) BY SOM LETIEŤ…
Réžia: Pavol Danko & ATak

15. júla 2017 (sobota)
09.00 hod. – kultúrny dom
*DS Janka Borodáča pri OcÚ Plechotice

GORAZDOV MOČENOK

Obec Močenok v  tomto roku organizuje 
25. ročník celonárodného festivalu kresťan-
ského divadla Gorazdov Močenok. Podujatie 
sa uskutoční od 12. do 16. júla 2017 v Mo-
čenku, Gorazdove a Nitre.

Festival začneme v stredu 12. júla o 15.30 
hod. púťou od sochy sv. Gorazda v Močenku 
na Nitriansky hrad. Po odovzdaní festivalo-
vého posolstva bude močenský farár Peter 
Michalov slúžiť v  Katedrále sv. Emeráma 
v Nitre svätú omšu. Po nej bude v Gotickej 
priekope prezentácia fi lmu Ku krížu kríž.

Vo štvrtok o 10.00 hod. sa otvoria tvori-

vé dielne. Hlavne deti a mladí ľudia si budú 
môcť vyskúšať prácu v divadelných triedach 
a  vo  výtvarnej triede. Popoludní sa v  spo-
ločenskej sále začne prezentácia Zbierky 
divadelných hier Mariánskych kongregácií. 
Divadelných tvorcov tak môže pri  príprave 
nových predstavení inšpirovať svojou pred-
náškou Ladislav Csontos, ktorý vydal viacero 
zväzkov divadelných hier.

Bohato zastúpená bude výtvarná časť fes-
tivalu. Nebudú chýbať drevorezby, fotografi e, 
fi latelistické známky či články o festivale Go-
razdov Močenok, zverejnené od roku 1993 

v Katolíckych novinách.
Po slávnostnom otvorení festivalu vystúpi 

močenské Divadlo Dominus s hrou Augus-
ta Monterrosa, Josefa Pehra: MISTER TAY-
LOR/BUBÁCI v réžii Petra Weincillera.

Zahraničným účastníkom festivalu Go-
razdov Močenok bude zmiešaný spevácky 
zbor Harmónia z  Vracova v  Českej repub-
like. Spolu s  domácim ženským speváckym 
zborom Cantica vystúpia vo štvrtok o 20.00 
hod. v Kostole sv. Klimenta.

V  piatok o  15.00 hod. si účastníci festi-
valu pripomenú históriu festivalu Gorazdov 

JUBILEJNÝ GORAZDOV MOČENOK     

XXV. celonárodný festival
kresťanského divadla

12. 7.–16. 7. 2017
Močenok - Gorazdov - Nitra
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    PONÚKA ZAUJÍMAVÝ PROGRAM
Močenok. V  seminári o  dejinách festivalu 
Gorazdov Močenok okrem iných vystúpia 
vojenský ordinár František Rábek, koordi-
nátor zóny SVD Peter Dušička a šéfredaktor 
Katolíckych novín Igor Hanko.

V piatok o 20.30 hod sa Tanečné divadlo 
ATak z  Bratislavy predstaví hrou Zdenky 
Pašuthovej a  Pavla Danka: CHCEL(A) BY 
SOM LETIEŤ… v réžii Pavla Danka & ATak

Posledným z deviatich súťažných predsta-
vení bude vystúpenie DS Rondo z Preselian. 
V sobotu o 15.00 hod. vystúpia s hrou Osca-
ra Wilda: SALOME v réžii Igora Pargáča.

Po vyhodnotení festivalu bude sobotný 
program pokračovať v  Gorazdove. Svätú 
omšu o 20.00 hod. bude slúžiť Peter Brodek, 
generálny vikár Nitrianskej diecézy. Potom 
sa začne Gorazdovský dvor. Najskôr vystú-
pi Spevácky zbor pri Kostole sv. Klimenta 
v Močenku, ktorý bude spievať aj počas svä-
tej omše. Potom animátori zo Skalitého, Lie-
tavy a Tepličky nad Váhom pripravia rôzne 
hry a súťaže pre deti. Monika Leššová a Lau-
ra Janičová následne zaspievajú gospelové 
piesne.

V  nedeľu bude o  9.30 hod. svätú omšu 

v parku pred Kostolom sv. Klimenta v Mo-
čenku slúžiť vojenský ordinár František Rá-
bek. Po nej bude program pokračovať v po-
daní animátorov z rôznych kútov Slovenska.

Pozývame všetkých na jubilejný 25. roč-
ník celonárodného festivalu kresťanského 
divadla Gorazdov Močenok. Pripraviť toto 
podujatie na dôstojnej úrovni nebude jed-
noduché a  budeme vďační všetkým, ktorí 
nám pri tom pomôžu. Či už dobrovoľníckou 
prácou, fi nančne alebo zeleninou zo svojej 
záhradky.

Peter Sýkora, dramaturg festivalu

Vladimír Hurban Vladimírov: ZÁVEJE
Réžia: Jozef Novák
12.00 hod. – kultúrny dom
*DS Animátori, Lietava
Terézia Čibenková: ČO JE TO LÁSKA, 
NEVIEM, SNÁĎ TI TO RAZ POVIEM
Réžia: Terézia Čibenková

15.00 hod. – kultúrny dom
*DS Rondo, Preseľany
Oscar Wilde: SALOME
Réžia: Igor Pargáč

18.00 hod. – kultúrny dom
Teatro Colorato, Bratislava
Juraj Fotul, Peter Weinciller:
NOEMOVA ARCHA ALEBO NEZA-
BUDNI NA SLONA
Réžia: Peter Weinciller

VYHODNOTENIE FESTIVALU

19.00 hod. – areál pred sochou sv. Gorazda
Cyklopúť ku Kaplnke sv. Gorazda
Močenok – Pereš – Gorazdov

20.00 hod. – Gorazdov
Sv. omša – celebruje Mons. Peter Brodek
generálny vikár Nitrianskej diecézy
- počas sv. omše spieva Spevácky zbor pri 
Kostole sv. Klimenta v Močenku

21.00 hod. – Gorazdov
Gorazdovský dvor
- prezentácia kresťanskej kultúry a ľudové-
ho umenia
- vystúpenie Speváckeho zboru pri Kostole
sv. Klimenta v Močenku
- hry a súťaže pre deti pod vedením animá-
torov z Lietavy a zo Skalitého
- gospelové piesne v podaní Moniky Leššovcej 
a Laury Janičovej

16. júla 2017 (nedeľa)
09.30 hod. – park pred kostolom
Slávnostná pontifi kálna sv. omša v  pria-

mom prenose RTVS,
celebruje Mons. František Rábek,
ordinár OS a OZ SR
- počas sv. omše spieva Spevácky zbor 
Psallite Deo z Nitry
- hrá DH Močenská kapela

11.00 hod. – park pred kostolom
Gorazdovský dvor
- prezentácia kresťanskej kultúry a ľudové-
ho umenia
- hry a súťaže pre deti pod vedením animá-
torov z Tepličky nad Váhom a zo Skalitého

18.00 hod. – areál obecného úradu
Ľudová zábava
Hrá: DH Močenská kapela
Účinkujú: FS Močenčanka
FS Sečkár
SS Zúgovanka
MSS Močenskí speváci

* súťažné predstavenia
Zmena programu vyhradená!
INFORMÁCIE:
Obec Močenok
Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
t. č.: 0915 712 591, 0905 330 146
web: www.mocenok.sk
e-mail: media@mocenok.sk
zastupcastarostu@mocenok.sk

Občianske združenie KREDIV
Ul. Rokošová I. č. 222, 951 31 Močenok
t. č.: 0911 100 081
web: www.krediv.sk
e-mail: krediv@krediv.sk

MEDIÁLNI PARTNERI:
Katolícke noviny, RTVS, Televízia LUX, 
TV Nitrička, RTV Krea Galanta, Televízia 
Močenok, Rádio Lumen, MY Nitrianske 
noviny, Slovo Šaľanov, Časopis Močenok

Hlavný organizátor:
Obec Močenok

Spoluorganizátori:
Občianske združenie KREDIV

Občianske združenie Boris
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Farský úrad Močenok
MO Matice slovenskej v Močenku

Základná škola Močenok

Finančne podporili:
Fond na podporu umenia

Nitriansky samosprávny kraj
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Farnosť Močenok
Občianske združenie Boris

Občianske združenie KREDIV
Matica slovenská

Vzdelávacie podujatia v rámci festivalu
z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu
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Posledný májový deň patril v  Dusle 
a v našej obci taktickému cvičeniu. Všetky 
zložky integrovaného záchranného systé-
mu si počas neho overili postupy, ktoré by 
aplikovali, ak by sa v chemickom podniku 
Duslo stala havária a unikli by nebezpeč-
né látky. Cvičenie bolo nasimulované tak,
že nebezpečné látky  – v  tomto prípade 
anilínový mrak – sa presúvali smerom na 
obec Močenok. Cvičenie bolo predbežne 
naplánované na 10.00 hod. dopoludnia. 
Obec Močenok dostala správu o  vzniku 
mimoriadnej situácie o  10.35 hod. „Tak-
tické cvičenie, ktoré realizovalo Duslo 
spolu so záchrannými zložkami Slovenskej 
republiky – hasičským zborom, dobrovoľ-
nými hasičmi, policajným zborom a armá-
dou Slovenskej republiky – a v  súčinnos-
ti s  obcou Močenok, prebehlo v  zmysle 
predbežného plánu. Nastali určité posuny 
v čase, ale všetky tie úlohy, ktoré boli spo-
jené v súvislosti s našou obcou a vyhláse-
nie mimoriadnej udalosti, ukončenie mi-
moriadnej udalosti a medzi tým evakuácia 

žiakov základnej školy, boli zrealizované 
tak, ako boli naplánované,“ konštatoval 
po skončení taktického cvičenia starosta 
Močenka Roman Urbánik. V  našej obci 
sa v rámci cvičenia zišli hasiči – profesio-
nálni aj dobrovoľní, policajti, vojaci i prí-
slušníčky Červeného kríža, aby pomohli 
s evakuáciou žiakov základnej školy. „My 
sme si túto činnosť vyskúšali v pondelok, 

takže detičky vedeli, kadiaľ majú ísť a ako 
disciplinovane opustiť priestory budovy. 
Môžem s potešením konštatovať, že prie-
beh evakuácie bol bezproblémový. Detičky 
opustili za minútu a  pol priestory školy. 
Pred kultúrnym strediskom, kde sme sa 
mali stretnúť, boli behom 5 minút, tak-
že všetky limity sme splnili. Pevne verím, 
že toto cvičenie im prinieslo nové zážitky 
a skúsenosti, keby sa niečo podobné stalo 
v reáli,“ zhodnotil evakuáciu žiakov školy 
riaditeľ Eduard Lacko.

Reálne boli spred budovy kultúrneho 
strediska, kde sa žiaci školy so svojimi 
učiteľmi zišli, autobusom evakuované do 
Nitry dve šiestacké triedy. V Nitre si pre-
zreli priestory hasičskej stanice a  okolo 
poludnia sa opäť vrátili do školy. Ostatné 
zúčastnené zložky záchranného systému 
v  tom čase realizovali najrôznejšie mera-
nia zamerané na zistenie stavu zamore-
nia ovzdušia a komunikovali s krízovými 
štábmi v  našej obci a  v  okresnom úrade 
v Šali. Po nameraní nulových hodnôt za-
morenia anilínom bola niekoľko minút po 
pol jednej simulácia mimoriadnej situácie 
ukončená.

Marcela Lenčéšová

V  tradičnom májovom termíne sa na 
Základnej škole v  Močenku uskutočnil 
jarný zber papiera. Napriek tomu, že v na-
šej obci funguje separovaný zber odpadov, 
medzi ktoré patrí aj papier, žiaci, ich rodi-
čia a  množstvo obyvateľov obce ochotne 
odkladajú starý papier práve pre deti zo 
školy. Základná škola zber naplánovala 
na 3. májový týždeň tohto roka. Od pon-
delka 15. mája do piatku 19. mája mohli 
vždy popoludní deti alebo ich rodičia,
či starí rodičia odovzdať papier v  areáli 
školy. Prirodzená súťaživosť detí ich, samo-
zrejme, hnala k  tomu, aby pre konkrétnu 

triedu nazberali čo najviac papiera. „Aj ma
to baví, ale chcem aj, aby moja trieda vyhra-
la. Priniesol som papier z domu a z obcho-
du,“ stručne komentoval Sebastián. „Chce-
me, aby naša trieda vyhrala. Snažíme sa. 
Zároveň chceme aj niečo spraviť pre životné 
prostredie,“ pridal sa aj prvák Maťko. Zber 
papiera zhodnotil riaditeľ základnej školy 
Eduard Lacko: „Vyhodnotili sme výsled-
ky tohtoročného zberu a  musím s  poteše-
ním konštatovať, že sme vyzbierali viac ako
42 ton papiera. Súťaž vyhodnotíme vo dvoch 
častiach. Jedna časť bude 1. stupeň a špeci-
álne triedy a  druhá časť bude 2. stupeň. 

Všetky triedy, ktoré sa umiestnili na prvých 
miestach, dostanú sladké odmeny. Z celko-
vého výnosu zakúpime interaktívne tabule. 
Som šťastný, že deti aktívne pristúpili k to-
muto zberu a nosili čo najviac papiera.“

Celkovo žiaci školy za jeden týždeň do-
kázali nazberať 42 910 kg starého papiera. 
Najviac sa darilo triede 6. a, ktorej žiaci 
priniesli 4 933 kg. Stali sa tak celkovými ví-
ťazmi zberu a umiestnili sa na 1. mieste pre 
druhý stupeň. Na prvom stupni zvíťazila 
s 3 204 kg papiera trieda 1. a.

Marcela Lenčéšová

Úspešný zber papiera v škole

Taktické cvičenie prebehlo bez problémov

ži k ákl d j šk l b li li é kž d ičk d li k di ľ jú í ť k

Porada pred taktickým cvičením sa uskutočnila 
v budove obecného úradu.  Foto: Mária Blehová

Do taktického cvičenia sa zapojili aj hasiči.   Foto: Michaela Krivošíková
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V  priestoroch spoločenského domu vo Veľkom Záluží
sa 22. apríla 2017 uskutočnila výstava vín Šampión VITIS 2017. 
Piaty ročník súťaže spoločne s Obcou Veľké Zálužie pripravo-
vala miestna akčná skupina VITIS. Na súťaži prezentoval svoje 
vína aj vinár z Močenka Peter Pápay.

Súťaže sa zúčastnili vinári so 71 vzorkami zo šiestich obcí 
v  štyroch súťažných kategóriách, z  toho 41 bielych, 5 rosé,
23 červených a 2 prírodne sladké vína.

V kategórii Biele suché a polosuché vína zvíťazil Roman Ko-
márňanský z Veľkého Zálužia so vzorkou Rulandské šedé 2016, 
neskorý zber. V  kategórii Rosé porota ako najlepšiu ocenila 
vzorku Juraja Bíra z tej istej obce, a to Cabernet Sauvignon, rosé 
2016. V kategórii Červené vína zvíťazil opäť Roman Komárňan-
ský so vzorkou Dunaj 2015, výber z hrozna. Kategóriu Ostatné 
vína vyhrala Frankovka modrá 2014 – slamové, od Chateau To-
polčianky.

Do súťaže boli nominované najlepšie vína, ktoré získali zlaté medai-
ly na súťažiach vín v regióne. Peter Pápay, ktorý získal za vzorky Vel-
tlínske zelené a Rizling vlašský zlaté medaily na výstave v Obci Jarok, 
zastupoval Obec Močenok v kategórii bielych vín.

Vinárov prišiel pozdraviť aj predseda Nitrianskeho samosprávneho 

kraja Milan Belica: „Nitriansky kraj je krajom dobrých vín. Som veľmi 
rád, že jeho kvalita stále rastie. Držím všetkým vinárom palce, aby tieto 
naše krásne vína chutili aj naďalej.“

Nitrianskemu županovi a všetkým organizátorom zatlieskali aj vi-
nári a priaznivci dobrého vína z Močenka, ktorí sa zúčastnili výstavy 
Šampión vín 2017. Peter Sýkora

Počas predposledného májového dňa  – 
v  utorok 30. mája 2017 sa v  spoločenskej 
sále obecného úradu v  našej obci stretli 
zástupcovia 11 obcí občianskeho združe-
nia Vitis na valnom zhromaždení. V zdru-
žení sú okrem Močenka obce Báb, Hájske, 
Horná Kráľová, Jarok, Lehota, Lužianky, 
Rišňovce, Rumanová, Trnovec nad Váhom 
a  Veľké Zálužie. Zhromaždenie rokovalo 
o zmenách stanov, prijímalo nových členov 
z radov spoločenských organizácií a hľada-
lo nové formy zveľaďovania mikroregiónu. 
„Valné zhromaždenie splnilo účel, ku ktoré-
mu bolo smerované. Išlo najmä o to, aby sme 
upravili stanovy občianskeho, alebo dnes už 

verejno-súkromného, partnerstva Vitis pre 
potreby výzvy o  uchádzanie sa o  podporu 
činnosti miestnych akčných skupín a schvá-
lenie stratégie CLD. Nová výzva stanovila 
nové orgány, nové percentuálne zastúpenie 
konkrétnych záujmových skupín a  drob-
nú terminológiu, ktorú bolo treba upraviť
na to, aby sme sa mohli o zdroje uchádzať,“ 
vysvetlil predseda Vitis-u  Jozef Jankovič. 
Oproti predchádzajúcim výzvam, ktoré pro-
stredníctvom projektov pomáhali rozvoju 
mikroregiónov na Slovensku, bolo kvôli 
najnovšej vyhlásenej výzve potrebné urobiť 
drobné zmeny v  stanovách združenia, aby 
spĺňalo všetky požiadavky stanovené mi-

nisterstvom vyhlasujúcim výzvu. „Dnešné 
valné zhromaždenie reagovalo na zmenenú 
výzvu v  rámci ministerstva poľnohospo-
dárstva. Bolo potrebné urobiť určité úpravy 
v  stanovách, rozhodnúť sa, či sa OZ Vitis 
bude uchádzať v rámci novej výzvy o fi nanč-
né prostriedky. Zmenili sa podmienky vý-
zvy, ale nezmenil sa náš záujem o  získanie 
prostriedkov,“ doplnil starosta Močenka Ro-
man Urbánik. Znamená to, že Vitis sa bude 
aj naďalej uchádzať o  fi nančné prostriedky 
reagovaním na výzvy a  vypracovávaním 
projektov určených na rozvoj jednotlivých 
obcí mikrorergiónu alebo mikroregiónu ako 
celku.  Marcela Lenčéšová

Valné zhromaždenie VITIS-u v Močenku

Vinárov z VITIS-u hostilo Veľké Zálužie

V kultúrnom dome vo Veľkom Záluží hodnotila porota vzorky vín.  Foto: Cyprián Bíro

Vedenie Základnej školy v  Močenku
sa rozhodlo zrekonštruovať a  skrášliť svoje 
priestory. Oprava sa uskutočňuje v  rámci 
myšlienky Prostredie vychováva. Ide o opra-
vy a vymaľovanie tried a priestorov chodby. 
„Zo začiatku školského roku sme na zasad-
nutí rodičovského združenia informovali 
rodičov o zámere obnovy vnútorných náte-
rov a maľovky jednotlivých budov základnej 
školy. Postupne začíname treťou budovou. 
Celý tento zámer sa bude fi nancovať z dvoch 
zdrojov, a  to zo zdrojov základnej školy
a zo zdrojov rodičovského združenia. S pá-
nom riaditeľom a  s  pani zástupkyňou sme
sa zhodli, že tento spôsob fi nancovania bude 
najrozumnejší a myslím si, že tieto fi nančné 
prostriedky pochádzajúce od rodičov, kto-
rí formou zápisného na začiatku školského 
roku a  vo forme 2% dane prispievajú kaž-

doročne rodičovskému združeniu, budú 
teda hospodárne a efektívne použité. Budú 
slúžiť deťom, skrášlia našu školu a  myslím 
si, že budeme všetci spokojní,“ opísala re-
konštrukciu predsedníčka rodičovského 
združenia ZŠ Močenok Jana Dičérová. Tie-
to priestory neboli opravované a maľované 
niekoľko rokov. Posledné skrášľovacie práce 
prevádzali rodičia so žiakmi svojpomocne. 
Škola sa preto teraz rozhodla dať priestory 
vymaľovať odborným dodávateľom. Na re-
konštrukciu vnútorných priestorov prispeli 
aj sponzori. „Vďaka sponzorom, ktorí nám 
dali šesť umývadiel, sme mohli pristúpiť
aj k  výmene umývadiel a  spravili sme
za umývadlami nové obklady. Myslím si,
že deti to patrične ocenia. Pevne verím, ke-
ďže aj oni sa zúčastnili niektorých prác, na-
príklad šmirgľovanie a  natieranie radiáto-

rov, že si to budú oveľa viac ceniť, ako keby 
to dostali hotové,“ vyjadril svoje očakáva-
nia riaditeľ základnej školy Eduard Lacko.
Do práce sa zapojil aj on sám. „Vo výške 
lavíc sme urobili mantinely z  dreva, aby 
lavice nemohli poškodiť maľovku. Každé-
mu, kto sa zúčastnil, veľmi pekne ďakujem.
Ja osobne som sa tiež zúčastnil tohto natie-
rania. Mám dobrý pocit z toho, že som svo-
jou troškou prispel pre dobro školy. Chcel by 
som ešte poďakovať obci, pretože nám dala 
k dispozícii dvoch pracovníkov. Z vlastných 
fi nančných prostriedkov platíme aj pána, 
ktorý nám už ako dôchodca pomáha s jed-
notlivými prácami. Verím, že sa to stretne 
s kladným ohlasom žiakov a že toto si budú 
chrániť a  vážiť, pretože je to ich škola, ich 
trieda a chceme, aby sa tu dobre cítili,“ dopl-
nil riaditeľ školy. Mária Blehová

Budovu ZŠ pomohli skrášľovať aj žiaci
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Druhý tohtoročný aprílový víkend patril 
v našej obci zaujímavému podujatiu, ktoré 
sa tu realizovalo po prvý raz – Močenské-
mu štamprlíku. Močenský štamprlík bola 
premiérová riadená degustácia destilátov, 
na ktorú doručili majitelia z  veľkej časti 
Slovenska viac ako 100 vzoriek ovocných 
páleniek. Podujatie zorganizovala Miestna 
organizácia Slovenského zväzu záhradká-
rov v  našej obci v  spolupráci s  Pálenicou 
Močenok, Obcou Močenok a  Slovenským 
Rádom rytierov destilátov, ktorí degustáciu 
odborne zastrešovali.

Podujatie sa začalo v  sobotu 8. apríla 
slávnostným príchodom a  privítaním ry-
tierov. Potom pokračovalo dvomi prednáš-
kami. Prvá bola o strihu ovocných stromov 
v  podaní Jakuba Mankoveckého a  druhá 
o histórii a význame destilátov v podaní Jú-
liusa Forsthoff era. Po prednáškach sa účast-
níci podujatia rozdelili k degustačným sto-
lom, na ktorých boli pripravené vzorky. Pod 
vedením rytierov sa začala degustácia. Pá-
lenky sa chutnali pri 5. stoloch. „Ak ľuďom 
vysvetlíte, čo sa má hodnotiť, ako sa to má 
hodnotiť, čo sa má v tom destiláte hľadať, tí 
ľudia to vedia. Lenže pokiaľ si to robia sami 
pre seba, tak niekedy tie chyby prehliadajú, 
ale keď prídu na súťaž, tak tam sa už nedá 
chyba prehliadnuť, pretože tam je kolek-
tívnejšie posudzovanie. Domnievam sa, že 
treba v  tom veľmi intenzívne pokračovať, 
pretože kto sa naučí raz dobre hodnotiť, ten 
dostane úplne iný prístup k  destilátom,“ 
myslí si jeden zo Slovenského Rádu rytie-
rov destilátov Július Forsthoff er.

Vzorky destilátov boli rozdelené pod-
ľa odrôd  – na dvoch stoloch boli vzorky 
marhuľovíc, pretože tých bolo najviac, na 
ďalšom stole boli pripravené na hodnotenie 
slivovice, na štvrtom stole boli hruškovice 
a  posledný stôl patril iným a  špeciálnym 
destilátom  – hodnotili sa tu napríklad ja-
hodovice, vínovice, jablkovice, dulovice, 
barikové destiláty a  iné, ktoré nemali také 
početné zastúpenie. Účastníci degustácie 
vždy pod vedením rytiera spoločne chutna-
li a 50-bodovým systémom hodnotili každú 
pridelenú vzorku. „Bolo to pekné. Prvýkrát 
som sa takéhoto niečoho zúčastnil a dúfam, 
že nie naposledy, že to bude pokračovať,“ 
plánuje návštevu aj v budúcom roku Jozef 
Škvarka. „Musím naozaj pozitívne hodno-
tiť niektoré vzorky s tým, že to hodnotenie 
prebiehalo spoločne pri stole v skupine asi 
10 ľudí. Spoločným hodnotením sa vybrala 
jedna najlepšia vzorka. Akcia je veľmi dob-
re zorganizovaná,“ páčilo sa podujatie Ma-

rek Szekházimu z Dlhej nad Váhom.
Pri každom stole účastníci pod vedením 

svojho rytiera hodnotili pridelené vzorky, 
až kým nevybrali víťaza odrody a v prípa-
de marhuľovíc aj šampióna výstavy, pretože 
vzoriek marhuľovíc bolo najviac.

„Pri našom stole polovica bola veľmi 
dobrá, polovica bola slabšia. Vzorky, o kto-
rých by sme povedali, že sú vyslovene zlé, 
sme nemali. Priebeh bol u nášho stola veľ-
mi príjemný, uspokojivý, dúfam, že sa aj 
účastníci poučili. Snažil som sa im vysvetliť 
niektoré prečo, ako a prečo sme aj opakova-
li niektoré skúšky,“ konštatoval rytier Július 
Forsthoff er.

V celkovom hodnotení udelili degustač-
né komisie každej vzorke nejaký status  – 
buď to bola vzorka bez medaily, prípadne 
získala bronzovú, striebornú či zlatú medai-
lu a najlepšie vzorky, ktorých bolo 10, zís-
kali ocenenie Víťaz odrody. Medzi najvyššie 
cenenými destilátmi boli aj štyri, ktoré do 
degustácie priniesli dvaja Močenčania, je-
den náš rodák a močenskí páleničiari. Ví-
ťazom odrody sa tak stali dulovica z  roku 
2015 z produkcie močenskej Pálenice, mar-
huľovica z  roku 2016 nášho rodáka Ľubo-
míra Pápaya, hruškovica z roku 2014 Jozefa 
Benčíka a marhuľovica z roku 2013 Dariny 
Štangovej. Darina Štangová je aj členkou 
zväzu záhradkárov a  aktívne sa o  degus-
táciu zaujímala. Ešte pred vyhlásením vý-
sledkov vysoko hodnotila najmä skúsenos-
ti, ktoré sa naučila vďaka rytierovi, ktorý 
viedol ich degustačnú skupinu. „Bez neho 
by sme boli stratení. On nás naviedol, že čo 
máme hodnotiť. Potom sme si porovnáva-
li vzorky, ktoré by podľa nás mohli vyhrať. 
Ochutnala som veľa dobrých, aj lepších, ale 
aj takých priemerných vzoriek. Ja sama som 
sem doniesla 
4 vzorky, tak 
s  napätím 
čakám výsle-
dok,“ nedoč-
kavo čakala 
na vyhlaso-
vanie výsled-
kov Darina 
Š t a n g o v á . 
Po skončení 
d e g u s t á c i e 
jednotlivých 
vzoriek a  ur-
čení šampió-
na výstavy, 
ktorým sa 
so vzorkou 

marhuľovice z  roku 2016 stal Jozef Radi-
mák z Gáňa, bol čas na zhodnotenie celého 
podujatia zo strany organizátorov. „Na to, 
že to je prvý ročník Močenského štampr-
líka akcia dopadla podľa mňa úspešne, 105 
vzoriek bolo, 5 komisií, kde bolo cca po 10 
ľudí v každej, a hodnotitelia mohli posúdiť 
svoje vzorky aj iné vzorky a mohli tak na-
dobudnúť nejaké znalosti,“ myslí si Tibor 
Holota z  Pálenice Močenok. „Bol by som 
rád, keby sa tu tá tradícia zabývala. Robili 
by sme aj degustáciu vína, to už máme za-
behnuté a popri tom ešte aj toto. Destiláty 
sa tu u nás pália dosť a máme svoju páleni-
cu močenskú, tak by som bol rád, keby to 
tak fungovalo, ako aj v iných obciach,“ želal 
by si predseda ZO SZZ v Močenku Marián 
Švondra. „Je to jeden z takých nových prv-
kov v činnosti ZO SZZ, ktorý v spolupráci 
s  pálenicou Močenok, s  Rádom rytierov 
a Obcou Močenok spoluorganizuje riadenú 
degustáciu destilátov. Myslím si, že to pod-
ujatie zaujalo tých, ktorí sa problematikou 
pestovania, respektíve pálenia destilátov 
zaoberajú, a na to, že to bol prvý alebo nul-
tý ročník, ako niektorí hovoria, mali orga-
nizátori viac ako 100 vzoriek, čo je veľmi 
pozitívne. Do budúcnosti to môže obohatiť 
vzdelávací, ale aj spoločenský rozmer života 
v našej obci,“ konštatoval starosta obce Ro-
man Urbánik. Zaujímavé podujatie prilá-
kalo svojím programom a zameraním viac 
ako päť desiatok záujemcov. Úspechy na 
ňom zožali aj mnohí Močenčania, ktorí zís-
kali ocenenia za svoje vzorky destilátov. Nie 
všetci sa však degustácie mohli zúčastniť, 
a  preto si svoje účastnícke diplomy môžu 
vyzdvihnúť v  klientskom centre obecného 
úradu.

Marcela Lenčéšová

V Močenku sa konal prvý ročník
degustácie destilátov

Pálenky účastníci degustovali pri piatich stoloch.  Foto: Peter Sýkora
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V súvislosti s počasím sa aj u nás čo-
raz častejšie stretávame s  jeho extrém-
nymi prejavmi. Dlhé obdobia sucha
sa striedajú s prívalovými zrážkami, kto-
ré spôsobujú povodne a  zosuvy pôdy.
Po rekordne horúcich letách sa ešte stá-
le môžu občas vyskytnúť aj mimoriad-
ne mrazivé zimy. K  výkyvom počasia
a ich škodlivým, ba až tragickým dopa-
dom na obyvateľstvo však dochádzalo
aj v minulosti. A to ešte v čase, keď ľud-
stvo ani len netušilo o existencii fenomé-
nu El Ňiňo a pojem globálne otepľovanie 
bol úplne neznámy. Veľkými písmena-
mi sa do pamäti obyvateľov Močenka 
zapísalo počasie pred 70 rokmi. Sucho 
v roku 1947 mnohí odborníci označujú 
za päťstoročné. Vyschli studne i mnohé 
potoky. Pri Viedni sa dal Dunaj prebro-
diť na druhú stranu…

Podmienky pre vznik takéhoto ex-
trémneho sucha vznikli už v  zime.
Po silných mrazoch prišlo v marci prud-
ké oteplenie. Sneh sa rýchlo roztopil 
a voda nestihla vsiaknuť do premrznutej 
pôdy. Následne prišla veľmi suchá jar. 
Máj bol takmer bez zrážok a  k  defi citu 
vlahy sa v nasledujúcich mesiacoch pri-
dali horúčavy. Najhoršia situácia bola
na juhozápadnom Slovensku, keď naprí-
klad v  Hurbanove nepršalo nepretržite 
celých 83 dní. Počasie sa tak podpísalo 
pod katastrofálnu neúrodu obilia. O 2/3 
menej sa urodilo tiež zemiakov, na polo-

vicu klesli výnosy cukrovej repy. To malo 
za následok problémy v zásobovaní oby-
vateľstva základnými druhmi potravín, 
dokonca sa hovorilo, že na Slovensku 
hrozí hladomor. Kritickú situáciu po-
mohol zmierniť dovoz 600 000 ton obilia
zo ZSSR.

Obyvatelia Močenka si však rok 1947 
nespájajú iba s  neúrodou a  suchom. 
V podvečer 8. júla sa prihnala mimoriad-
ne silná búrka, aká sa tu nevyskytla mi-
nimálne posledných 100 rokov. Nielenže 
zničila už beztak mizernú úrodu, ale na-
páchala aj veľké materiálne škody. Or-
kán odnášal z polí snopy obilia uložené
„do krížov“, vyvracal stromy, popretr-
hával elektrické vedenie a  strhával stre-
chy domov. Pod jeho náporom sa zrútila
aj veža kaplnky sv. Kríža. Prietrž mračien 
v okamihu zmenila cesty na potoky a po-
toky na dravé rieky. Voda brala všetko, 
čo jej prišlo do cesty. Dielo skazy ešte na 
mnohých miestach dovŕšil ničivý ľadovec.

Následky extrémnej búrky pocítilo 
obyvateľstvo na území medzi Galan-
tou a Nitrou. Najviac postihnutými boli 
práve obce Močenok a  Horná Kráľo-
vá. V  Močenku bolo poškodených 150 
domov, v  Hornej Kráľovej 120. Škoda
na úrode a majetku v  týchto dvoch ob-
ciach bola vyčíslená na 25 miliónov 
vtedajších korún Československých. 
V ostatných obciach okresu Šaľa zazna-
menali škody vo výške 20 miliónov Kčs. 

Zástupcovia okresu žiadali na zvolanej 
konferencii Zboru povereníkov fi nančnú 
pomoc a stavebný materiál (15 vagónov 
cementu, 10 vagónov vápna, 200 000 te-
hál a 300 000 škridiel).

Značné materiálne škody však neboli 
tým najhorším, čo po sebe búrka v Mo-
čenku zanechala. Živel bol taký silný,
že ohrozoval na živote zvieratá i  ľudí. 
Niekoľko robotníkov chcelo prečkať búr-
ku v akejsi stodole, ktorá ale nedokázala 
odolať víchrici a  padajúca konštrukcia 
im spôsobila vážne zranenia, s  ktorý-
mi museli byť prevezení do nemocnice. 
K veľkej tragédii došlo na lúke, na ktorej 
15 detí páslo husi. Dobová tlač informo-
vala, že niekoľko z  nich našli po búrke 
mŕtvych a ostatné boli nezvestné. Pred-
pokladalo sa, že ich odniesla povodeň, 
ktorá sa privalila podobne nečakane 
ako samotná búrka a udrela ohromnou 
silou. V  matrike zomrelých sa v  tento 
deň podarilo potvrdiť úmrtie troch detí 
z Hornej Kráľovej vo veku 7 až 12 rokov. 
Príčinou smrti bolo utopenie. Prípadné 
ďalšie obete ale mohli pribudnúť neskôr 
z radov nezvestných.

Spomienka na udalosti spred sedem-
desiatich rokov je pre nás zároveň urči-
tým varovaním. A  to najmä v  čase kli-
matických zmien, keď mnohí odborníci 
upozorňujú, že na podobné extrémne 
prejavy počasia máme byť pripravení aj 
v budúcnosti. Miroslav Horňák

Každoročne 25. mája slávi cirkev 
sviatok svätého Urbana  – patróna vino-
hradníkov. V  južnej časti Slovenska, kde 
sa pestujú vinice, je tento svätec známy 
a uctievaný už niekoľko storočí. Aj v na-
šej obci si vždy uctievame sviatok patróna 
vinohradníkov svätého Urbana omšou 
v  kaplnke vo vinohradoch, nesúcej jeho 
meno. V  tomto roku sa veriaci a  vino-
hradníci zišli na slávnostnej svätej omši 
pred Kaplnkou svätého Urbana v  piatok 
26. mája, aby si svätca uctili. Omšu ce-
lebroval Marián Šuráb. Počas omše spie-
vali členovia mužskej speváckej skupiny 
Močenskí speváci. „Je to trocha iná svätá 
omša. Samozrejme, v kostole to je všetko 
pripravené, je to krytý priestor a tak ďalej, 
takže v Božej prírode je to síce pripravo-
vané, ale improvizované. A  v  tom je to 

čaro, že neviete, čo vás môže prekvapiť – 
samozrejme, na prvom mieste počasie. 
Čo sa týka intenzity slávenia, je to taká 
radostná atmosféra. Netreba tu hovoriť 
a kázať ťažko a dlho, ale je potrebné vy-
tvoriť radostnú atmosféru. Predsa len si 
ešte uvedomujeme to, čo už mnohí ne-
chcú počuť: že Božie požehnanie potre-
bujeme. Potrebujeme ho aj v takejto veci, 
ako je oblasť úrody. Takže je dobre, keď 
dnešní ľudia vedia ďakovať. To je jedna 
z  vecí, ktorými sa odlišujeme od iných 
tvorov – vieme ďakovať Bohu,“ zhodno-
til omšu v krásnom prostredí vinohradov 
a polí Marián Šuráb.

Po slávnostnej omši, ktorej sa zúčast-
nili desiatky veriacich, sa konalo agapé 
v  podobe pohostenia gulášom a  vínom. 
Pre účastníkov svätej omše guláš pripravil 

Spolok urbárov a želiarov. O víno sa po-
starala základná organizácia Slovenského 
zväzu záhradkárov v  našej obci. Pre deti 
boli pripravené súťaže, hry a  opekačka. 
„Pri tejto príležitosti už tretí rok podáva-
me guláš. Sme radi, že môžeme aj takto 
prispieť k tomu, aby to bolo také slávnost-
nejšie,“ myslí si predseda Spoločenstva 
urbárov a želiarov v Močenku Ernest Ve-
reš. „Pre nás záhradkárov je to veľká česť, 
hoci nás to stojí dosť roboty. Ale bez ro-
boty nič nie je,“ povedal nám s úsmevom 
predseda ZO Slovenského zväzu záhrad-
károv v  Močenku Marián Švondra. „Nás 
teší, keď sem toľko ľudí príde a  cítia sa 
spokojní. To je pre nás to hlavné.“ Ľudia 
sa po omši zdržali vo vinohradoch v druž-
ných debatách pri dobrom jedle a víne až 
do večera. Marcela Lenčéšová

Pred sedemdesiatimi rokmi
bol Močenok ťažko skúšaný počasím

Omši vo vinohradoch prialo počasie
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Močenok, 21. 06. 2017

PRIVÍTALI SME:
Dominik Fidrich
Hana Gaštanová

Juraj Bleho
Michaela Vargová

Alica Blehová
Filip Molnár
Jakub Lešš

Michaela Straňáková

POVEDALI SI ÁNO:
Tomáš Gálik a Alžbeta Kováčová 06. 05. 2017
Richard Bašták a Ing. Michaela Fábiková 06. 05. 2017
Kristián Lenčéš a Zuzana Benčíková 12. 05. 2017
Jozef Kováč a Katarína Révayová 13. 05. 2017
Boris Kovár a Martina Benková 13. 05. 2017
Ivan Sklenár a Anna Pápaiová 20. 05. 2017
Martin Rábek a Zuzana Szöllösyová 10. 06. 2017
Štefan Lenčéš a Ľudmila Pavelková  17. 06. 2017
Marián Molnár a Karina Lorencová 17. 06. 2017

Ivan Labuda, 72 ročný
Mária Lenčéšová, 84 ročná
Vojtech Sklenár, 78 ročný

Alexander Jánoška, 63 ročný
Štefan Stanko, 55 ročný

Katarína Pokojová, 86 ročná

OPUSTILI NÁS

Blahoželanie
V  týchto dňoch sa dožil krásneho životného ju-

bilea 80 rokov pán Anton Bleho. Veľa zdravia, šťastia, 
pohody do ďalších rokov mu prajú manželka, synovia 
Anton a  Miloš s  rodinami, vnúčatá Miloš, Martinka 
a Maťko a pravnúčatá.

V  máji sa dožil krásneho životného jubilea 80 
rokov dlhoročný organista a  zanietený harmonikár 
a folklorista František Rehák. Celý svoj život zasvätil 
hudbe a odovzdávaniu radosti z nej najmä v Močen-
ku a Hornej Kráľovej. K jubileu mu blahoželali počas 
nedeľnej svätej omše aj močenskí kňazi farár Peter 
Michalov a kaplán Ľuboš Mihálka. Ku gratulantom sa 
pripájame aj my. Františkovi Rehákovi prajeme do ďal-
ších rokov najmä pevné zdravie a chuť a silu tešiť nás 
naďalej peknými tónmi.

Naše kroky často k cin-
torínu vedú a pri hrobe 
našej mamičky a  otca 
odriekame modlitbu 
tichú. Dňa 14. júna 

2017 uplynul rok, čo nás opustila 
naša mama Anna Szabová. S  lás-
kou v  srdci spomína dcéra Gabika 
s manželom Petrom a  vnukom Má-
riom, nevesty Betka a Oľga, vnúčatá 
a pravnúčatá.

„Čas letí, deň za dňom sa míňa, ale 
tvoja prítomnosť tu stále chýba. Hoci 
si nás opustil a  niet ťa dlho me-
dzi nami, v našich srdciach zostaneš 
navždy s nami.“ Dňa 21. júna 2017 
sme si pripomenuli smutné výročie 

40 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko 
a  pradedko Štefan 
Fűrstenzeller. S láskou 

a  modlitbami spomínajú manželka, 
dcéry a nevesta s rodinami.

Dňa 11. mája 2017 a 29. 
júna 2017 sme si pripo-
menuli 10. výročie od 
chvíle, čo nás navždy 
o p u s t i l i 

naši starí rodičia a pra-
rodičia Jozef a  Mária 
Karlubíkoví. S  láskou 
a úctou spomínajú deti 
s rodinami.

Prestali pre vás hviezdy 
svietiť, prestalo i  sln-
ko hriať, ale tí, čo vás 
mali radi, neprestanú 
spomínať. Dňa 30. júna 

2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička Valéria 
Paštéková, a v decem-
bri bude 30 rokov, čo 
nás opustil náš drahý 
otec Jozef Paštéka. 
S láskou spomínajú sy-
novia a dcéry s rodinami.

„Čas plynie, ale smútok v srdci zostá-
va.“ Dňa 3. júla 2017 uplynul rok, od-
kedy nás navždy opustil náš milujúci 
manžel, otec a dedko Ivan Szabo. Kto 

ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 
S  láskou spomína smú-
tiaca rodina, manželka, 
deti a vnúčatá.

Dňa 27. júla 2017 uplynie rok, čo nás 
navždy opustila naša 
manželka, mamička 
a babka p. Božena Ben-
číková. S láskou a smút-
kom v srdci spomína celá 
rodina.

Dňa 29. júla 2017 uplynú 3 roky, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko Milan Kozár. 
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Smútočné oznamy

Projekt Šanca na zamestnanie
Projekt pod názvom Šanca na zamestnanie funguje na Slovensku od októbra 2015. Projekt organizačne zastrešuje 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom fi nancií z európskych štruktúr. Ide o zamestnávanie znevý-
hodnených skupín – najmä uchádzačov o zamestnanie z radov občanov v evidencii úradov práce, ktorí splnia určité 
špecifi cké podmienky. V našej obci bolo takýmto spôsobom od začiatku projektu zamestnaných niekoľko občanov. 
„Šanca na zamestnanie je projekt pre ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce a majú iba základné vzdelanie. Tento projekt 
už dokončuje svoju životnosť. Na základe tejto skutočnosti sme ešte požiadali Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Nových Zámkoch o prijatie ďalších zamestnancov,“ spresnil informácie o projekte starosta Močenka Roman Ur-
bánik. Projekt dovoľuje zamestnať ľudí v rozsahu minimálne 3 a maximálne 9 mesiacov na osem hodín denne podľa 
toho, aká bude náplň ich práce. Ostatná žiadosť obecného úradu obsahovala požiadavku na zamestnanie troch obča-
nov na dobu pol roka. „V tejto žiadosti sme žiadali pracovné pozície údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev. 
To znamená, že sú to ľudia, ktorí budú pracovať vonku v obci, budú mať na starosti čistotu a poriadok na verejných 
priestranstvách,“ dodal Roman Urbánik. Projekt umožňuje samosprávam zamestnať ľudí spĺňajúcich nastavené po-
žiadavky bez drastického zvýšenia výdavkov na mzdy. 95% nákladov na celkovú cenu práce každého zamestnanca 
hradí štát z európskych fondov, ostatné náklady znáša zamestnávateľ, čiže obec.  Marcela Lenčéšová

Naša obec koncom uplynulého roka zare-
agovala na dve výzvy Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
Predložila dva projekty zamerané na skvalit-
nenie sociálnych služieb v Močenku. K obom 
projektom prišlo v tomto roku vyrozumenie, 
že boli úspešné. Získané fi nančné prostried-
ky budú použité na vybavenie Domova dô-
chodcov Milosrdného samaritána a na zria-
denie prepravnej služby v obci. „Prvý projekt 
je určený pre obyvateľov domova dôchodcov 
na zakúpenie nového vybavenia izieb a skva-
litnenie celkových služieb v  domove dô-
chodcov. Obec získala príspevok 6 000 eur,“ 
informoval starosta obce Roman Urbánik. 
„Druhý projekt je na skvalitnenie sociálnych 
služieb, konkrétne na zriadenie a  poskyto-
vanie prepravnej služby pre občanov, ktorí
sú na ňu odkázaní. Tu sme získali 20 000 eur 
na zakúpenie nového vozidla, ktoré bude 
slúžiť na prepravu ľudí k lekárovi, do úradov 
a  podobne. Po doručení ofi ciálneho ozná-
menia budeme pokračovať vo verejnom ob-

starávaní, pretože prieskum trhu v  jednom
aj druhom prípade už máme urobený,“ dopl-
nil starosta Močenka.

„Sme nesmierne šťastní, že sme získa-
li túto dotáciu,“ vyjadrila radosť riaditeľka 
Domova dôchodcov Milosrdného samaritá-
na Edita Lovásová. „Z jednej časti zakúpime 
na voľno časové aktivity klientov 23 kresiel,
6 konferenčných stolíkov, 1 počítač a 1 note-
book. Z druhej časti dotácie, ktorá je určená 
na materiálno-technické vybavenie, zakúpi-
me 7 polohovateľných postelí s  antidekubit-
nými matracmi a  nočnými stolíkmi,“ priblí-
žila spôsob využitia fi nančného príspevku 
Edita Lovásová. Verejné obstarávania potreb-
né pre realizáciu druhého projektu by mohli 
byť ukončené niekedy uprostred leta. Záleží 
to od priebehu obstarávaní, ktoré môžu v naj-
horšom prípade trvať aj niekoľko mesiacov. 
Vedenie obce však dúfa, že pri bezproblémo-
vom priebehu procesu by mohli byť vybave-
nie domova aj nová služba pre občanov prí-
stupné koncom leta.  Marcela Lenčéšová

Obec získala dve dotácie
na skvalitnenie sociálnych služieb
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FK Močenok odohral 4.  júla  2017 na do-
mácom ihrisku majstrovský zápas s FC MO-
SAP Klasov. Mužstvo pod vedením trénera 
Martina Žišku nastúpilo na zápas proti tímu, 
ktorý viedol tabuľku a radil sa k jedným z naj-
lepších v sezóne. 150 divákov mohlo sledovať 
prvotriedny zápas, ktorý potvrdil vyrovna-
nosť súťaže a hlavne sériu kvalitných výkonov 
na domácom ihrisku. Už od úvodného hvizdu 
rozhodcu Róberta Šimáka boli močenskí 
futbalisti vďaka svojmu aktívnemu výkonu 
lepším celkom na ihrisku. To sa odzrkadlilo
už v 8. minúte, keď po dobrom centri Klučára 
aj vďaka žŕdke skóroval hlavou Hanák. Hos-
tia sa takmer okamžite snažili skorigovať stav. 
Po niekoľkých pokusoch o vyrovnanie sa však 
stav nemenil. Domáci mohli ďakovať najmä 
pozorným zákrokom brankára Pápaya. Ten 
vychytal hlavičky kapitána Baka a aj útočníka 
Pevalu. V 27. minúte stretnutia sa do protiú-
toku dostal Marek Štefanko. Po skvelom ťahu 
na bránu ponúkol gól svojmu spoluhráčovi 
Vencelovi, ktorý však túto prihrávku nezu-
žitkoval. Svoju streleckú chuť si však napravil 
o  dve minúty neskôr. Po  centrovanej lopte 
najprv hlavou neprekonal obrancov, no po 
odrazenej lopte sa mu ju nakoniec podarilo 
dopraviť do siete hosťujúceho brankára Trun-
gela a  zvýšil tak stav na  2:0. Po zmene strán 
boli aktívnejší opäť domáci. V 57. minúte za-
hodil Hanák možnosť streliť svoj druhý gól, 
keď po peknom priťuknutí Klučára zoči-voči 
neprekonal Trungela. Mužstvo Močenka malo 
zápas na svojich kopačkách a pod kontrolou,
čo potvrdilo hneď niekoľko šancí, ktoré ohro-
zili bránu hostí. Úsilie bolo pretavené do gólu 
v  63 minúte po štandardnej situácii Klučára. 
Jeho strieľaný center sa ocitol až v bráne. Hos-
tia si však na záver nechceli nechať prejsť zápas 
pomedzi prsty, a tak najprv v 66 minúte kapi-
tán Bako znížil na 3:1 a v posledných minútach 
strelil Smelák kontaktný gól. No stav zápasu sa 
už do konca nezmenil. Močenskí futbalisti vy-
hrali nad svojím súperom 3:2. Tento zápas bol 
veľmi dôležitý a kľúčový v boji o záchranu.

 
Vyjadrenia trénerov:
Miroslav Bradáč (FC MOSAP KLASOV): 

„Bolo cítiť, že domácim ide o moc – že im ide 
o záchranu, a zvládli zápas. Na konci 15 minút 
už odpadli, čo sme využili a  pri troche šťastia 
sme mohli aj vyrovnať, ale zaslúžene vyhrali 
domáci. Nezvládli sme zápas najmä v  prvom 
polčase.“

MARTIN ŽIŠKA (FK MOČENOK): „Vý-
sledok 3:2 s lídrom súťaže je pre nás veľmi dobrý. 
Začali sme hrať veľmi dobre s tým, že sme dali 
aj nejaké góly. Za stavu 3:0 sme však nepreme-
nili viaceré čisté gólové šance, ktoré sa musia 
premieňať, a bolo by po zápase. Zbytočne sme 
si z toho spravili drámu ku koncu. Našťastie sme 

to vydreli a  ja ďakujem 
všetkým chlapcom, čo na 
ihrisku zabojovali, a mys-
lím si, že sme zaslúžene 
vyhrali.“

FK MOČENOK – FC 
MOSAP KLASOV

3:2
ZOSTAVA: Pápay  M.– 
Paľo (C), Sztrecsko, Ble-
ho (ŽK) (66. Lenčéš J.), 
Pápay E., Hanák (86. 
Packa), Štefanko, Vrána, 
Vencel (90. Lenčéš P.), 
Palkovič, Klučár (ŽK)
Góly FKM: 8. Hanák, 29. 
Vencel, 63. Klučár

V Kolíňanoch sa našim futbalistom
nedarilo

V nedeľu 11.  júna 2017 sa nášmu mužstvu 
nedarilo. Piatemu mužstvu tabuľky, TJ Slovanu 
ŠPP Kolíňany, podľahli na jeho štadióne 0:3.

V  poslednom zápase súťaže FK Močenok 
opäť dominoval

Futbalový klub Močenok privítal 18. júna 
2017 na domácom štadióne v dohrávke 16. kola 
základnej časti VI. Ligy mužov OBFZ Nitra 
svojich protivníkov z Golianova. Toto stretnutie 
bolo pre stovku divákov veľmi atraktívnym. Pri-
nieslo až sedem gólových momentov. Tím okolo 
kapitána Radovana Paľa dokázal súperovi stre-
liť do polčasu tri góly. Po 90 minútach si z  ih-
riska odniesol po celkovej výhre 5:2 cenné tri 
body. Prvý gól si nešťastne strelil v 13. minúte 
stretnutia hosťujúci Adam Čelínak do vlastnej 
brány. O niekoľko minút na to spomínaný ka-
pitán močenského mužstva Radovan Paľo zvýšil 
skóre o  rozdiel dvoch gólov precíznou strelou 
z pokutového kopu. Pozdrav do šatne adresoval 
hosťom Roman Vencel. Do druhej 45-minútov-
ky poslal hosťujúci tréner niekoľko čerstvých 

hráčov. Roman Vencel pridal svoj druhý gólo-
vý zápis v 51. minúte. Zvýšil tak stav zápasu už 
na 4:0. OFK Golianovo sa však pokúsilo o zvrat 
a dvomi gólmi v priebehu dvoch minút skorigo-
valo stav tohto stretnutia na 4:2. Posledný gólo-
vý moment zažili diváci v 67. minúte po strele 
Lukáša Klučára. Záver stretnutia patril najmä 
arbitrovi Vladimírovi Kompasovi, ktorý tasil 
niekoľko žltých kariet na oboch stranách a tak-
tiež aj jednu červenú kartu pre hosťujúceho hrá-
ča Juraja Polkorába. Zápas hráčom vyšiel veľmi 
dobre. Mužstvo Močenka malo silnú psychickú 
výhodu, pretože v predposlednom kole sezóny 
porazilo prvý tím tabuľky FC MOSAP Klasov. 
Tím FK Močenok sa zachránil, a  tak zotrvá 
v súťaži aj v nasledujúcom ročníku 2017/2018. 
Nasledovať bude letná príprava, ktorá pripraví 
káder na blížiacu sa futbalovú jeseň.

FK MOČENOK – OFK GOLIANOVO
5:2 (3:0)

ZOSTAVA: Pápay  – Paľo(C), Vrána, J. Ha-
nák, Štefanko, Sztrecsko, Vencel, Palkovič (87. 
Lenčéš), Klučár, Bleho, P. Hanák (60. Kobora)
Góly FKM: vlastný, Paľo 11 m, Vencel 2, Klučár

Lukáš Lacko

FK Močenok zdolal lídra súťaže
ZÁKLADNÁ ČASŤ

KLUB Z V R P Skóre
 
1. FC MOSAP Klasov 30 18 3 9 77:43
2. TJ Družstevník Ivanka pri Nitre 30 18 3 9 78:58
3. TJ Družstevník Vráble - Horný Ohaj 30 17 3 10 70:46
4. “Združenie FC Výčapy-Opatovce” 30 15 5 10 70:62
5. TJ Slovan ŠPP Kolíňany 30 15 4 11 78:61
6. OŠK Lehota 30 15 4 11 84:72
7. ŠK Rumanová 30 15 3 12 76:60
8. TJ Slovan Nitra – Chrenová 30 14 4 12 64:57
9. ŠK Žitavany 30 13 4 13 68:57
10. FK Janíkovce 30 12 6 12 64:69
11. FK FC Jelenec 30 10 8 12 52:76
12. FK Močenok 30 11 5 14 54:66
13. FC Kráľová nad Váhom 30 10 6 14 70:64
14. OFK Golianovo 30 8 8 14 54:71
15. OFK Lužianky 30 9 3 18 45:75
16. TJ Progres Selice 30 4 3 23 32:99

HK JUNIOR MOČENOK hľadá talenty
Močenský ženský hádzanársky klub pripravuje počas letnej prestávky medzi sezó-

nami nábor nových členiek. Do svojich radov hľadá hráčky, ktoré majú chuť rozvíjať 
svoj talent, zdokonaľovať svoje schopnosti a utužovať kolektív. Novým hádzanárkam 
ponúka kvalitnú prípravu od skúsených trénerov a tréneriek.

Klub HK Junior Močenok má za sebou úspešnú sezónu 2016/2017. Ženy sa v zák-
ladnej časti 1. ligy umiestnili po 22 kolách na deviatom mieste. K najväčším oporám 
kádra patrila Patrícia Dianová, ktorá v 20 odohraných zápasoch nastrieľala súperom 
102 gólov. To z nej robilo celkovo 13. najužitočnejšiu hráčku celej ligy. Hneď za ňou 
nasledovali hráčky ako Denisa Szarková, Lucia Lenčéšová či Nikoleta Krokavecová.

Pre všetky žiačky, ktoré majú rady skvelú partiu, loptové hry pripravil HK Junior 
Močenok prázdniny s hádzanou. Bližšie informácie získate na telefónnych číslach:

Marta Braunová tel.: 0907 034 069
Miroslav Horňák tel.: 0910 579 598  Lukáš Lacko
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Nový traktor pre pracovníkov obce
Do obce bol doručený nový traktor, ktorý má slúžiť pracovníkom obce 

pôsobiacim na hospodárskom dvore. „Traktor, ktorý používajú zamestnan-
ci na hospodárskom dvore, bude mať o niekoľko mesiacov 30 rokov. Tomu 
zodpovedajú aj jeho technický stav a náklady na prevádzku a údržbu. Aj 
na základe toho sme sa rozhodli navrhnúť do prvej zmeny rozpočtu nákup 
nového traktora, ktorý pre potreby obce a občanov potrebujeme, či už pri 
výkone komunálnych služieb, respektíve pri vývoze odpadových vôd. Hľa-
dali sme také riešenie, aby to bol traktor, ktorý je aj cenovo dostupný, ale 
aby mal určité technické parametre, ktoré potrebujeme pri realizácii týchto 
činností,“ spresnil informácie starosta obce Roman Urbánik.

Všetky parametre spĺňal traktor, ktorý obec prostredníctvom elektro-
nického kontraktačného systému za 43 500 eur zakúpila. V prvej polovici 
marca sa tak pracovníci hospodárskeho dvora zoznámili so svojím novým 
pracovným nástrojom, ktorý im bude pomáhať zvládať všetky práce. Starý 
traktor obec odpredá.

 Marcela Lenčéšová

Štyridsiatka obyvateľov našej obce sa v sobotu 3. júna 2017 zúčastnila 
obecnej cyklotúry. Cyklisti absolvovali túru z Oščadnice, cez Krásno nad 
Kysucou a Zborov nad Bystricou. V Zborove navštívili kostol Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie s vitrážami Vincenta Hložníka a zúčastnili sa 
aj svätej omše, ktorú celebroval náš kaplán Ľuboš Mihálka. Potom pokra-
čovali do Starej Bystrice, kde si oddýchli pred Slovenským orlojom na ná-
mestí. Vychutnali si aj odbíjanie hodín a prednášku o vzniku orloja spolu 
s výkladom o tom, čo znamenajú maľby, čísla, písmená či tvary na astro-
lábe v jeho srdci. Cyklisti sa popoludní dostali až do skanzenu slovenskej 
dediny vo Vychylovke, kde sa okrem iného povozili napríklad úvraťovou 
železničkou. Za celý deň nabicyklovali v nádhernom slnečnom počasí asi 
40 kilometrov.

Profesionálne strihanie psíkov všetkých plemien. Kvalita, 
precíznosť, spokojnosť, zodpovednosť a odborný prístup, 
maximálna ochota, poradenstvo a prijateľná cena.
 Tel. č. 0905 559 708

INZERCIA

AKTUALITY Z OBCE
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Pre návštevníkov pripraila pekný program 
materská škola. Foto: Peter Sýkora

„Míliari“ sa na stanovišti Z  rozprávky do rozprávky mohli 
prezliecť do rôznych kostýmov. Foto: Kristína Gogolová

Symbolickú míľu prešli rodičia spolu s deťmi aj cez 
park a areál základnej školy. Foto: Peter Sýkora

Súťaže čakali na deti aj v Pastorač-
nom centre. Foto: Kristína Gogolová


