
11

MOČENOK
Číslo 7 XXIV. ročník 7/2017

Časopis obyvateľov obce

Starosta obce Močenok Roman Urbánik, zamestnanci Obce Močenok 

a poslanci obecného zastupiteľstva Vám želajú pokojné a požehnané

prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania 

v novom roku 2018.
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Divadlo Dominus vystúpilo na 14. ročníku Festivalu Zuzany Kardelisovej v srbskom Kysáči vo Vojvodine. Foto: Marek Karlubik Motokrosový jazdec Tomáš Šimko má za sebou viacero víťazstiev.

Modernizáciu osvetlenia na futbalovom štadióne organizoval Jozef Fúska. Foto: Peter Sýkora
Obec zabezpečila nahrávku zvukového 
CD Močenské Vianoce. Foto: Peter Sýkora

Začiatkom novembra sme na našich cintorínoch spomí-
nali našich zosnulých. Foto: Peter Sýkora

Don Jozef Luscoň priniesol relikviu blahoslaveného Titusa Zemana. Foto: Peter Sýkora
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Močenok:
24. 12. 2017 4. adventná nedeľa + štedrý deň 7.00 h, 10.30 h, 24.00 h
25. 12. 2017 Narodenie Pána 7.00 h, 10.30 h, jasličková pobožnosť 16.00 h
26. 12. 2017 Koledovanie  13.00 h, koledovanie Dobrej noviny

od 13.30 h
27. 12. 2017 sv. Jána 18.00 h požehnanie vína na sv. Jána
28. 12. 2017 sv. neviniatka 18.00 h
29. 12. 2017 18.00 h
30. 12. 2017 7.00 h, 18.30 h
31. 12. 2017   Sv. rodiny + Silvester 7.00 h, 10.30 h pri sv. omšiach obnova manželských sľu-

bov, 15.00 h pobožnosť na konci roka + štatistika + silvestrovská kapustnica
sv. omše 8.30,9.45

1. 1. 2018   Nový rok, Bohorodička Panna Mária 7.00 h, 10.30 h – sv. omša obetovaná za našu 
farnosť a obce a ich predstaviteľov – novoročná, 14.00 h – 16.00 h (Farská poklo-
na – 14.00 h modlitba posv. ruženca, 15.00 h ruženec k Božiemu Milosrdenstvu,
15.45 h litánie k Božskému Srdcu a zasväcujúca modlitba).

6. 1. 2018 zjavenie Pána, Traja králi 7.00 h, 10.30 hod., od 13.00 h posviacka domov
7. 1. 2018   Krst Krista Pá na 7.00 h, 10.30 h, 14.30 h posv. ruženec, 15.00 h obnova

krstných sľubov

Horná Kráľová 24. 12. 2017 8.30 h, 9.45 h, 22.45 h, 24.00 h, Koledovanie 13.00h
25. 12. 2017 8.30 h, 9.45 h, 14.00 h jasličková pobožnosť
26. 12. 2017 8.30 h, 9.45 h, popoludní koledovanie Dobrej noviny
31.12.2017 Sv. Rodiny + Silvester 8.30 h,9.45 h

Obyvatelia našej obce, ktorí majú zá-
ujem zakúpiť si špeciálnu edíciu močen-
ských tričiek, tak môžu urobiť v  kniž-
nici v  Močenku. K  dispozícií sú biele 
a  modré tričká s  folklórnym motívom 
s nápisom Močenok alebo erbom obce 
v pánskej, dámskej a už aj detskej verzii.

Oznamujeme čitateľom, že v Knižni-
ci Močenok platia od 1. decembra 2017 
nové otváracie hodiny. Knižnica je otvo-
rená počas pracovných dní vždy v čase 
od 10.00 do 18.00 h.

Oznamujeme občanom, ktorí majú 
záujem o poskytnutie prepravnej služby, 
aby sa prihlásili na sociálnom oddelení 
Obecného úradu - č. dverí 5. Je potreb-
né, aby si záujemcovia so sebou priniesli 
výmer dôchodku alebo posudok o  od-
kázanosti na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom vydaný 
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Bližšie informácie sa tel. č. 037/6556973

Blahoželanie:
V  mesiaci december sa dožíva 

krásneho životného jubilea členka 
speváckej skupiny Zúgovanka pani 
Mária Blehová. Pri tejto príleži-
tosti všetko len to najlepšie, veľa 
zdravia, šťastia, spokojnosti a  prí-
jemných chvíľ v  kruhu rodiny do 
ďalších rokov želá kolektív spevác-
kej skupiny.

V  mesiaci december sa doží-
va krásneho životného jubilea 
členka speváckej skupiny Zúgo-
vanka pani Valika Hambalková. 
Pri tejto príležitosti všetko len 
to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti a  príjemných chvíľ 
v  kruhu rodiny do ďalších rokov 
želá kolektív speváckej skupiny. 
Členovia ďakujú za všetko čo pre 
skupinu Zúgovanka urobila.

Liturgické slávenia vo Farnosti sv. Klimenta v Močenku

Pozvánka:
Obec Močenok pozýva 

všetkých občanov na NOVO-

ROČNÝ OHŇOSTROJ, 

ktorý sa bude konať 1. janu-

ára 2018 o 17.00 h v areáli 

obecného úradu. Čaká vás - 

novoročný príhovor starostu, 

kultúrny program a nebude 

chýbať ani občerstvenie.

Obec Močenok zabezpečila výrobu sto-
lových kalendárov na rok 2018, v ktorých sú 
fotografi e z rôznych oblastí života obyvateľov 
Močenka. Pre každú domácnosť je určený je-
den kalendár zdarma a  občania si ho môžu 
vyzdvihnúť v klientskom centre počas pracov-
ných dní.

Nové nálepky

Obec Močenok oznamuje občanom, 
že v  klientskom centre obecného úradu si 

môžu do konca kalendárneho roka prevziať 
nálepku na nádobu tuhého komunálneho 
odpadu na rok 2018. Ak nebude v  novom 
roku nádoba na odpad označená touto ná-
lepkou, odpad nebude občanom vyvezený.

Na nálepku a  kalendár má nárok kaž-
dá domácnosť, ktorá má voči obci splnené 
všetky záväzky. Znamená to, že má zaplate-
né všetky dane a poplatky, ktoré je potreb-
né počas roka uhrádzať.

 Marcela Lenčéšová

Močenok má na budúci rok vlastný kalendár

 Foto: Peter Sýkora
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V  klientskom centre obecného úradu začala fungovať pre obyvateľov nová služ-
ba – integrované obslužné miesto občana – IOMO. „V klientskom centre obce si môžu 
obyvatelia, občania obce, ale aj ostatní prichádzajúci vyžiadať základné dokumenty – 
výpis z katastra, výpis z obchodného registra a tak isto aj výpis z registra trestov. Tieto 
dokumenty na základe požiadavky zúradujú zamestnankyne obecného úradu v klient-
skom centre, kde si ich potom žiadatelia následne môžu vyzdvihnúť,“ vysvetlil starosta 
obce Roman Urbánik podstatu novej služby. Služby obslužného miesta IOMO posky-
tujú aj pošty a spomínané dokumenty je možné vyžiadať si aj na prokuratúre. „IOMO 
má pomôcť občanom k tomu, aby nemuseli dochádzať napríklad do okresných alebo 
krajských miest s  tým, že si môžu vybaviť viacero vecí na jednom mieste, v  tomto 
prípade v priestoroch klientskeho centra. Poplatok je v prípade každého poskytovateľa 
tejto služby, to znamená aj Slovenskej pošty, aj obcí a miest rovnaký,“ doplnil starosta.

Podľa toho, o akú službu ide, je upravený aj sadzobník poplatkov. Poplatky za vý-
pisy alebo odpisy sa pohybujú v rozmedzí približne od 4 do 8 eur a celkové vybavenie 
služby trvá asi 2 pracovné dni. Marcela Lenčéšová

Uznesením obecného zastupiteľstva 
na začiatku tohto volebného obdobia bol 
schválený plán investičných činností pre 
roky 2015 až 2018. Jednou z týchto inves-
tičných činností bola rekonštrukcia cesty 
Chalupy aj s  odbočkou cesty na Síky. Za-
stupiteľstvo sa rozhodlo pre rekonštrukciu 
tejto cesty, pretože bola dlhodobo v  zlom 
technickom stave. „Po vypracovaní pro-
jektovej dokumentácie bol vysúťažený 
obstarávateľ. Na začiatku mesiaca október 
sme začali tieto práce realizovať prostred-
níctvom víťaza vo verejnom obstarávaní, 
Cesty Nitra, a. s., a  v  týchto dňoch robí 
posledné úpravy na tejto ceste na týchto 
dvoch uliciach. Celkové náklady, ktoré boli 
vysúťažené, boli vo výške 116 000 €. V sú-
časnosti ešte komunikujeme s realizátorom 
tejto stavby o  nejakých prácach navyše,“ 
informoval starosta obce Močenok Roman 
Urbánik. Týmto sa splnil jeden zo záväz-
kov obecného zastupiteľstva, a  to opravo-
vať miestne komunikácie. V  roku 2018 sa 
chystajú rekonštrukcie ďalších ulíc. „Čo sa 

týka rozsahu, tak nešlo len o obyčajnú re-
konštrukciu. Išlo aj o vyriešenie odtekania 
vody z  tejto cesty a  z  tohto územia. Preto 
sme pristúpili k takému zásadnému rekon-
štruovaniu. To znamená, že po jednej stra-
ne vozovky sme osadili obrubníky, vyfrézo-
vali a poopravovali všetky kritické miesta, 
ktoré tam boli. V niektorých miestach bolo 

potrebné upraviť obecné chodníky, pretože 
zasahovali do cestného telesa. Tieto práce 
v súčasnosti vykonávajú zamestnanci obce 
tak, aby cesta mala určitý parameter, určitú 
šírku, aby bola priechodná,“ doplnil infor-
mácie starosta Močenka. V  súčasnosti je 
táto cesta už zrekonštruovaná a prejazdná.

Mária Gyárfásová

Rekonštrukcia cesty Chalupy aj s odbočkou 
na ulicu Síky

Koncom októbra sa na ulici Milana 
Rastislava Štefánika začalo s rekonštruk-
ciou telesa chodníka, ktorý bol už v zlom 
stave. „V týchto dňoch obec Močenok cez 
fi rmu, ktorá realizuje stavbu, robí rekon-
štrukciu alebo výstavbu nového chod-
níka. Je to v  súlade s  plánom investícií, 
ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo pre 
toto štvorročné volebné obdobie,“ ozrej-
mil starosta Močenka Roman Urbánik. 
V rozpočte obce je na stavbu vyčlenených 
21 000 eur. Materiál na výstavbu chodní-

ka si zabezpečila obec. Práce vykonáva 
spoločnosť, ktorá zvíťazila vo výberovom 
konaní. „Chodník bude zo zámkovej 
dlažby a  dohotovený by mal byť najne-
skôr do konca novembra,“ informoval 
nás vedúci útvaru služieb obce Miroslav 
Lóži. Už koncom novembra by tak mal 
začať vynovený a  bezpečnejší chodník 
slúžiť obyvateľom a  návštevníkom ulice 
Milana Rastislava Štefánika.

 Marcela Lenčéšová

V lokalite Majer v ulici Biskupa Klucha sa v po-
lovici novembra začala budovať kanalizácia. Keďže 
v  tejto časti neboli kanalizačné potrubia doposiaľ 
vybudované, obec dala vypracovať projektovú do-
kumentáciu. Podľa nej Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť zrealizovala stavbu. Kanalizácia by mala 
byť hotová do konca tohto kalendárneho roka.

*
V druhej polovici novembra bol v centre Močen-

ka dohotovený nový priechod pre chodcov, ktorý je 
ako jediný v  našej obci osvetlený. Obec Močenok 
využila možnosť získať od Nadácie Allianz fi nančnú 
podporu práve na osvetlenie priechodu pre chodcov 
na Ulici sv. Gorazda. Nadácia projekt podporila su-
mou 900 eur s cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnost-
nú situáciu v  obci. V  rámci budovania priechodu 
bolo namaľované vodorovné dopravné značenie, 
osadili sa značky a osvetľovacie stožiare so svietidla-
mi. Znížilo sa tak riziko vzniku dopravných nehôd 
na tomto frekventovanom úseku.

*
Obec Močenok získala v  tomto roku z  minis-

terstva životného prostredia dotáciu na odstráne-
nie čiernej skládky vo svojom katastrálnom území. 
V polovici novembra sa začalo s jej likvidáciou. Obec 
získala dotáciu na odstránenie veľkého nelegálneho 
smetiska, ktoré vytvorili neznámi páchatelia neďale-
ko futbalového ihriska v susednej Hornej Kráľovej. 
Predmetný pozemok, na ktorom leží odpad, však 
patrí Močenku. Do tejto lokality, kde vznikajú sme-
tiská pravidelne, je plánovaná inštalácia fotopasce.

Aktuality z obce Nová služba IOMO na obecnom úrade

Obyvatelia ulice M. R. Štefánika majú vynovený chodník

Foto: Jozef Bleho
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V  druhej polovici novembra si mohli 
obyvatelia Vinohradskej ulice a  rodičia 
detí navštevujúcich materskú školu všim-
núť obmedzenie dopravy v  tejto lokalite. 
Dôvodom bola rekonštrukcia chodníka. 
„V  pláne investičných činností pre voleb-
né obdobie na roky 2014 – 2018 je okrem 
iného aj budovanie chodníkov v našej obci. 
Sú tam aj chodníky, ktoré sa nám podarilo 
zrealizovať, respektíve chodníky, ktoré re-
alizujeme v tejto chvíli – napríklad na Vi-
nohradskej. Je tam pomerne vysoká frek-

vencia pohybu ľudí, ktorí privádzajú svoje 
deti do materskej školy,“ ozrejmil starosta 
obce Roman Urbánik. „Minulý týždeň sa 
začalo so stavebnými prácami na rekon-
štrukcii chodníka na  ulici Vinohradská. 
Pôvodný chodník bol odstránený, pretože 
bol v zlom stave, a na jeho miesto bude po-
ložený nový zo zámkovej dlažby,“ spresnil 
postup prác Miroslav Lóži z útvaru služieb 
a  investičnej výstavby obce. Pracovníci 
odbornej fi rmy musia postupne odstrániť 
teleso pôvodného chodníka, osadiť obrub-

níky, utlačiť podložie, vytvoriť lôžko z ka-
meňa a  položiť zámkovú dlažbu po celej 
dĺžke chodníka. „Celkové náklady za prá-
cu na chodníku sú okolo 8 900 eur. Materi-
ál – dlažbu a obrubníky – sme nakúpili ešte 
v  predchádzajúcom období v  rámci akcie 
a mali sme ich pripravené na realizáciu tej-
to akcie,“ doplnil starosta Urbánik. V prvej 
polovici decembra by mali byť všetky sta-
vebné práce ukončené a nový chodník za-
čne slúžiť obyvateľom a návštevníkom tejto 
lokality. Marcela Lenčéšová

Nový chodníkNový chodník
na Vinohradskej ulicina Vinohradskej ulici

V  ostatnom období akoby naši občania zabudli, čo je to 
triedený zber nejakej komodity. Napríklad donedávna bez-
problémový zber použitého textilu, obuvi či drobných hračiek 
do kontajnerov, ktoré sú rozostavené v uliciach obce, je z týžd-
ňa na týždeň v horšej kvalite. „Majitelia kontajnerov na obleče-
nie sú zhrození, keď vysýpajú kontajnery. Okrem oblečenia sa 
tam totiž nachádza množstvo komunálneho odpadu,“ konšta-
toval po niekoľkých asistenciách pri vyprázdňovaní kontajne-
rov na textil vedúci útvaru služieb a investičnej výstavby obce 
Miroslav Lóži. Ostatné vyprázdňovanie zberných kontajnerov, 
ktorých obsah je určený na ďalšie použitie pre odkázaných ob-
čanov, skončil na dočasnej skládke na hospodárskom dvore. 
Okrem obuvi, oblečenia a hračiek sa tam totiž nachádzali aj 
domový odpad, sklo, plasty, použité detské plienky. Niektoré 
topánky či oblečenie boli dokonca ešte aj špinavé a roztrhané. 
Kontajnery pritom majú slúžiť ako zdroj opakovane použiteľ-
ných častí oblečenia, obuvi a hračiek, nie ako odpadový kôš. 
„Žiadame občanov, aby do kontajnerov dávali len čisté obleče-
nie a obuv,“ tlmočil žiadosť prevádzkovateľov zberných nádob 
Miroslav Lóži. Vedenie obce zvažuje vybavenie všetkých kon-
tajnerových stojísk fotopascami a kamerami. Týka sa to teda 
okrem kontajnerov na textil aj kontajnerov na sklo a  iný se-
parovaný odpad. Vďaka tomu bude možné dohľadať vinníkov, 
ktorí stále nechcú pochopiť, na akom princípe triedené zbery 
fungujú a že obsah kontajnerov sa používa na ďalšie zhodnote-
nie konkrétnej vyzbieranej komodity.

Marcela Lenčéšová

V Močenku nevieme triediť odpad

Približne pred 15 rokmi boli 
v  našej obci prečíslované všetky 
stavby a budúce súpisné čísla boli 
pridelené aj stavebným pozem-
kom, na ktorých by mohli vy-
rásť rodinné domy. „V roku 2002 
prišlo v obci Močenok k prečís-
lovaniu rodinných domov. Rov-
nako ako si občania menili kvôli 
novému číslu domu občianske 
preukazy, bolo túto zmenu po-
trebné nahlásiť aj na katastri,“ 
informovala nás pracovníčka 
Stavebného úradu v  Močenku 
Zuzana Flammichová. Mnoho 
majiteľov nehnuteľností si však 
túto povinnosť ani po viac ako 10 
rokoch od prečíslovania na  ka-
tastrálnom úrade nesplnilo, a tak 
sa obec rozhodla zmenu urobiť 
za nich. Impulzom bolo najmä 
to, že sa stávali prípady, keď mali 
dve rôzne nehnuteľnosti rovnaké 
súpisné čísla – jedna mala nové, 
druhá staré číslo. „Postupne sme 

na kataster posielali po jednot-
livých uliciach žiadosti o  zme-
nu súpisného čísla. Posledná 
žiadosť bola na kataster zaslaná 
v júni tohto roku, čo znamená, že 
k dnešnému dňu by mal mať kaž-
dý občan už aj na liste vlastníctva 
uvedené rovnaké číslo domu, aké 
má uvedené v  občianskom pre-
ukaze,“ doplnila Flammichová. 
Na základe oznámenia a žiadosti 
obce katastrálny odbor Okresné-
ho úradu v  Šali vykonal zmeny 
a pôvodné súpisné čísla v listoch 
vlastníctva občanov nahradil no-
vými. K žiadnej inej zmene v lis-
te vlastníctva nedošlo. Majitelia 
nehnuteľností zároveň dostali po 
zaevidovaní nového súpisného 
čísla v  katastri domov oznáme-
nie o  zmene súpisného čísla na 
liste vlastníctva a  žiadne ďalšie 
legislatívne úkony už nemusia 
absolvovať.

Marcela Lenčéšová

Prečíslovanie domov
na katastri ukončené

Pracovníci museli pôvodný chodník kvôli zlému 
stavu odstrániť.  Foto: Mária Gyárfásová
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Vážená redakcia!

Ako ten čas letí. Ani sme sa nenazdali a  od 
konania komunálnych volieb uplynuli takmer tri 
roky. Na budúci rok pristúpime opäť k volebným 
urnám, aby sme si zvolili nové vedenie a poslan-
cov, ktorí majú veľkú zodpovednosť za chod 
obce. A  je to náročná úloha. Veď zabezpečujú 
spokojnosť 4500 občanov. Vďaka eurofondom 
a výberu daní sa v obci buduje a aj udržuje. Tej 
údržby je požehnane. Len kosenie trávy na nie-
koľkých hektároch intravilánu je náročné. Ešte 
šťastie, že málo prší, teda aj tráva rastie pomal-
šie. Čo sa vlastne udialo za tri roky? Prvý rok bol 
údržbársky. Sekera v rozpočte spôsobila, že len 
zaplátavali diery v rozpočte. Ešte aj s preplatením 
fondov za revitalizáciu v obci boli problémy. Veď 
v hre bol jeden milión eur, a to je obrovská suma. 
Veľa starostí bolo aj s  rekonštrukciou kláštora. 
Urobili sme tam ubytovanie, no takmer nie je 
v prevádzke. To je hazard s fi nanciami. A ubyto-
vanie v podkroví kláštora nebola lacná záležitosť. 
Čo na to samospráva? V hre je, ak sa nemýlim 
400 tisíc eur. Zatiaľ sú hodené do vody. Pritom 
by stačilo dať ubytovanie na internet a zabezpe-
čiť jednu pracovnú silu. Kláštor je reprezentačný 
objekt a ubytovacie kapacity by sa rozšírili a bolo 
by pár eur aj na rozvoj obce. Škoda. Ku cti samo-
správe patrí aj to, že máme na úrovni umelecké 
telesá. Močenskí speváci, Zúgovanka, Močenská 
kapela, folklórna skupina Močenčanka, či Mati-
čiarik nám spestrujú voľné chvíle pri vítaní No-
vého roka, fašiangy, 1. máj, Gorazdov Močenok, 
Dní obce, či močenských hodov. Je chválihodné, 
že sa doriešilo aj ozvučenie na kultúrnych podu-
jatiach. Pri rozvoji kultúry netreba šetriť. Nielen 
chlebom je človek živý.

Čo sa podarilo vybudovať? Pred dokonče-
ním je nová tržnica. Rozšírilo sa parkovanie 
pred zdravotným strediskom, zámková dlažba 
bola pod kukanádoby pri Zbere a pri zdravot-
nom stredisku. Obec je čistá aj vďaka verejno-
prospešným prácam. Hanbu nám robí poze-
mok za fontánou. To nemá majiteľ 50€, aby to 
dal dvakrát do roky pokosiť? Čo na to komisia 
pre ochranu životného prostredia! Vďaka euro-
fondom bola vykonaná rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia. Kus práce bolo vykonané aj pri 
rekonštrukcii miestneho rozhlasu. Stabilizuje sa 
káblová televízia. Čo si ešte žiada dobudovať? 
Hodila by sa cyklotrasa, osadenie pár lavičiek 
pri potoku Zúgov a priestor osvetliť. Aj potok 
po Hornú Kráľovú treba zregulovať. Aj Orlovňa 
má svoju históriu. Budova je ošarpaná, chýba 
výmena strechy na jednej časti a  aj tam by sa 
zišlo pár lavičiek a osvetlenie. Objekt je v sprá-
ve Biskupského úradu v Nitre. Možno návšteva 
a  komunikácia by urýchlili generálnu údržbu. 
Ešte sa dá veľa urobiť do konca volebného ob-
dobia. No aj zajtra bude svitať. Len netreba po-
stáť. Robíme to pre seba, svoje deti a vnúčatá.

Vincent Tóth,
stredoškolský učiteľ na dôchodku

OZ RUBÍN od 23.  10.–28.  10.  2017 
zorganizovalo pre 58 účastníkov rekon-
dičný pobyt v Nimnici. Ubytovali sme sa 
v  kúpeľnom dome Salvator (bývalý Ne-
ptún), ktorý je umiestnený v príjemnom 
a  tichom prostredí lesoparku kúpeľov, 
kde pramenia liečebné prírodné zdro-
je. V  kúpeľnom dome Balnea Grand sa 
nachádzajú novozriadené medicínske 
wellness centrum, bazén, masáže, oxyge-
noterapia, vodoliečebné procedúry a  fi t-
ness centrum, ktorých sme sa zúčastňo-
vali a plným dúškom sme si to užívali.

Kúpele Nimnica patria medzi naj-
mladšie slovenské kúpele a  sú minerál-
nou perlou Slovenska. Areál kúpeľov 
tvoria iba objekty súvisiace s  kúpeľnou 
liečbou pacientov. V kúpeľoch sa nachá-
dzajú pramene alkalických kyseliek, kto-
rých teplota je 10  – 13°C, a  minerálna 
voda obsahuje sodík, draslík, horčík, že-
lezo, vápnik, chlór, jód a voľný oxid uhli-

čitý. V kúpeľoch sa liečia choroby obeho-
vého a tráviaceho ústrojenstva, dýchacích 
ciest, poruchy látkovej premeny a  žliaz 
s vnútornou sekréciou (cukrovka, obezi-
ta), ženské ochorenia a choroby z povola-
nia postihujúce tráviace a dýchacie cesty. 
K  dispozícii bola soľná jaskyňa a  pobyt 
v  nej bol vhodnou terapiou proti stresu 
a  únave. Mikroklíma v  jaskyni sa podo-
bá klíme prímorských oblastí a  pomáha 
pri liečení horných a dolných dýchacích 
ciest, tráviaceho traktu, dermatologic-
kých ochorení a zníženej činnosti štítnej 
žľazy. Voľný čas sme trávili prechádzkami 
priamo v  areáli kúpeľov alebo blízkom 
okolí vodnej nádrže Priehrada mládeže, 
ktorá je rekreačnou oblasťou.

Pobyt v  kúpeľoch Nimnica nám pro-
spel na tele aj na duši. Procedúry, ktoré 
sme absolvovali, nám zdravotne pomohli. 
Domov sme si odniesli príjemné zážitky.

OZ RUBÍN

Dňa 21. novembra 2017 vedenie OZ 
RUBÍN zorganizovalo návštevu DAB 
v Nitre, konkrétne muzikálu POVOLANIE 
PÁPEŽ. Zúčastnilo sa ho 72 záujemcov.

Aj napriek sychravému počasiu odišiel 
plný autobus za kultúrou.

Svätý Ján Pavol II. – vlastným menom 
Karol Jozef Wojtyla – bol poľský duchov-
ný a 264 rímsky pápež (v období rokov 
1978  až 2005), prvý netaliansky pápež 
od roku 1522 a najmladší pápež od roku 
1846.

Bol predovšetkým jednou z  naj-
významnejších osobností, ktorá reálne 
zmenila politickú, spoločenskú a duchov-
nú situáciu sveta 20. storočia. Práve jeho 
život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, du-
chovný a  humanistický odkaz približuje 
pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej 
tvorivej dielne, ktorý nesie symbolický 
názov Povolanie pápež. Muzikál vzdáva 
hold veľkému človeku, duchovnému vod-
covi, bojovníkovi proti násiliu, slovanské-
mu pápežovi. Divákovi ponúka veľkolepú 
scénickú fresku s najvýznamnejšími oka-

mihmi života Jána Pavla II. Poskytuje ju 
spolu s  myšlienkami, ktoré ani dnes ne-
stratili nič zo svojej platnosti.

Kompletný herecký súbor nitrian-
skeho divadla (s  hosťujúcim Jánom 
Gallovičom ako Jánom Pavlom II.) obo-
hatený o  množstvo tanečníkov a  ex-
ternistov, melodicky dojímavá a  veľ-
kolepá hudba Gaba Dušíka s  textami 
piesní Daniela Heviera, so strhujúcimi 
choreografi ami Jaroslava Stanieka, bo-
hatá kostýmová výprava Doroty Cigán-
kovej a  javiskovo pôsobivá réžia Jerzyho 
Jana Polonskeho  – to všetko je predpo-
klad na silný emočný divácky zážitok.
Výnimočnosť tohto predstavenia 
umocňoval fakt, že Ján PavoI  II. osobne 
navštívil Nitru v roku 1995 a mnohí z di-
vákov sa tohto stretnutia aj zúčastnili!

Odmenou pre všetkých účinkujúcich 
bol dlhotrvajúci a  neutíchajúci standing 
ovation!

Po ukončení nás autobus šťastne do-
viezol do našich domovov. Ďakujeme!

Darinka Štanglová členka OZ Rubín

Ako ďalej v obci

POVOLANIE PÁPEŽ (muzikál)

KÚPELE NIMNICA

Foto: Kristina Kútna
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Počas prvej novembrovej soboty tohto 
roku sa na celom Slovensku uskutočnili 
voľby do vyšších územných celkov. V  na-
šej obci mohlo 3 644 oprávnených voličov 
voliť v troch volebných miestnostiach, a to 
na základnej škole, obecnom úrade a v kul-
túrnom stredisku. Volebné miestnosti sa 
otvorili o 7.00 h. a voličom boli k dispozí-
cii až do 22.00 h. Voliči mohli teda svoje 
právo voliť využiť kedykoľvek počas dňa. 
Vyberali si z  ôsmich kandidátov na post 
predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a z 19 kandidátov na post poslancov 
do zastupiteľstva. „Doterajšia účasť voličov 
v našom okrsku je taká, ako sa v podstate 
predpokladalo. Odhadujem, že sa bude 
pohybovať okolo 18 až 22 %,“ tipoval člen 
okrskovej volebnej komisie v 1. volebnom 
obvode Igor Muran. „Myslím, že v  týchto 
voľbách je trošku menšia účasť, ako býva 
v komunálnych. Zatiaľ ľudia chodia celkom 
dobre. Uvidíme, čo bude neskôr. Sú disci-
plinovaní. Zatiaľ sme nemali žiadne prob-
lémy,“ konštatovala predsedníčka 2. okrsku 
Monika Ternerová. „Voľby zatiaľ prebiehajú 
bez problémov. Účasť je trochu menšia, ale 
dúfame, že sa to v  priebehu dňa zmení,“ 
doplnil informácie z  volebných miestnos-
tí predseda 3. okrskovej volebnej komisie 
Lukáš Minár. Voliči do jednotlivých vo-
lebných miestností prichádzali priebežne 
a svoje hlasy dávali kandidátom, o ktorých 
si mysleli, že budú pre kraj najväčším prí-
nosom. „Ja som sa zúčastnil dnešných vo-

lieb preto, lebo si myslím, že by to mala byť 
povinnosť každého občana. Malo by nám 
záležať na tom, čo sa okolo nás deje, a mali 
by sme dať šancu ľuďom, o ktorých si myslí-
me, že by nám v tom mohli pomôcť,“ myslí 
si Radoslav Novelinka. „Prvýkrát som volil 
v roku 1952 a odvtedy som nevymeškal ani 
jedny voľby, nech boli akéhokoľvek druhu. 
Pokladám si za občiansku povinnosť byť 
na každých voľbách a voliť toho, koho si ja 
predstavujem za najlepšieho kandidáta,“ 
doplnil Jozef Gašparík. Účasť voličov v jed-
notlivých volebných miestnostiach sa po-
hybovala od 18 do takmer 24 %. Na poria-
dok počas volebného dňa dohliadali v obci 
príslušníci štátnej aj obecnej polície. „Počas 
volieb obecná polícia nezaznamenala žiad-
ne narušenie verejného poriadku a  voľby 
prebiehajú vo všetkých troch volebných 
okrskoch pokojne,“ konštatoval náčelník 
obecnej polície Bohuš Sabo.

Z výsledkov volieb v našej obci vyplýva, 
že občania pokladali za najideálnejšieho 
kandidáta na post predsedu samosprávne-
ho kraja Milana Belicu, ktorý svoj post ob-
hájil aj v celokrajskom meradle a opätovne 
sa stal županom. Za štyroch najlepších kan-
didátov na posty poslancov si močenskí vo-
liči vybrali Martina Alföldiho, Jozefa Belic-
kého, Milenu Verešovú a Petra Hlavatého. 
V  poslaneckých kreslách samosprávneho 
kraja však budú náš okres zastupovať Mar-
tin Alföldi, Róbert Andráši, Jozef Belický 
a Ildikó Körösi. Marcela Lenčéšová

V stredu 11. októbra 2017 sa v priesto-
roch kultúrneho strediska v našej obci ko-
nalo stretnutie Združenia hlavných kontro-
lórov miest a  obcí Slovenska. Každá obec 
a mesto musí mať zo zákona svojho hlavné-
ho kontrolóra, ktorý by sa mal vyznať v le-
gislatíve samosprávy a platných zákonoch. 
Práve z  tohto dôvodu vzniklo združenie 
kontrolórov, ktorí v rámci celého Slovenska 
pravidelne organizujú pracovné stretnutia. 
Stretnutie v Močenku zorganizoval hlavný 
kontrolór našej obce Ladislav Fúska, ktorý 
je zároveň zakladajúcim členom Združe-
nia hlavných kontrolórov. Hlavní kontro-
lóri, zvyčajne rozdelení podľa krajov, sa na 
pracovných stretnutiach schádzajú niekoľ-

kokrát ročne. „My sme 
nitrianska sekcia Zdru-
ženia hlavných kontro-
lórov. Účasť kontrolórov 
v sekciách je dobrovoľná, 
môže sa prihlásiť hocik-
to do hociktorej sekcie. 
Stretávame sa na tejto 
úrovni dvakrát ročne 
a preberáme nové veci – 
zmeny zákonov, aktu-
álne problémy ohľadne 
rozpočtu, hospodárenia obcí a  podobne,“ 
potvrdil vedúci nitrianskej sekcie združenia 
Miklós Csintalai. Na rokovaní v  Močenku 
sa hlavní kontrolóri venovali téme kontrol 

v  obciach, najnovším novelám zákonov 
alebo povinnostiam obcí. Svoje stretnutie 
ukončili po prerokovaní všetkých tém po-
poludní.  Marcela Lenčéšová

Močenok – miesto pre stretnutie kontrolórov

Počas dušičkových sviatkov
sme mohli získať úplné odpustky

Počnúc od 1. novembra do 8. novembra 
je zvykom, že sa stretávame na cintorínoch, 
aby sme tu spomínali na zosnulých a modlili 
sa za ich duše. Tento čas je výnimočný aj tým, 
že počas neho môžeme získať úplné odpust-
ky pre duše v očistci. „Dôležité je, aby človek 
túto možnosť využil. To znamená, že návšteva 
cintorína je jednou z podmienok k tomu, aby 
sme týmto dušiam zasluhovali. Dôležité je mať 
čisté vnútro, byť po svätej spovedi, mať sväté 
prijímanie, pomodliť sa na úmysel svätého 
otca, modlitbu Otče náš, Zdravas, sláva Otcu, 
vyznať svoju vieru Verím v Boha, samozrejme, 
prísť k  hrobu tých, ktorým chceme tieto mi-
losti udeliť alebo poslať,“ popisuje, ako získať 
úplne odpustky pre zosnulých, farár močen-
skej farnosti Peter Michalov. Chvíle strávené 
na týchto pietnych miestach využívame na za-
mýšľanie sa nad svojou cestou. Zhodnocujeme 
kvalitu života a možno práve tu sa rozhoduje-
me, čo by sme mohli vo svojom živote zmeniť. 
„Je dôležité, že človek takéto chvíle má, lebo 
dôležité je, aby počas týchto chvíľ, počas svoj-
ho života, zakusoval Božie milosrdenstvo, Bo-
žie odpustenie, aby, keď nás Pán Boh povolá 
k sebe, k večnosti, k večnému súdu, človek ob-
stál, aby bol naveky s ním. Toto je chvíľa, kedy 
ju naozaj využime, a  to nie len pre tých svo-
jich, ktorých máme vo svojom srdci, ktorí ne-
ustále v tom srdci žijú. Ako nás viera učí aj vo 
večnosti, prežívajú svoju večnosť pri Bohu, ale 
aj pre seba, aby sme našli taký pokoj vo svojej 
duši a hlavne možno prehodnotili svoj život, 
prehodnotili svoje smerovanie, prehodnotili 
svoj vzťah k  ľuďom aj k Pánu Bohu,“ doplnil 
močenský farár. Ten bol 1. novembra na púti 
s  veriacimi vo Fatime. Svätú omšu na sláv-
nosť všetkých svätých tak v  Kostole svätého 
Klimenta v Močenku slúžil duchovný správca 
cirkevnej školy v Topoľčiankach Juraj Musil.

Mária Gyárfásová

Voľby sa konali v pokojnom duchu

Foto: Peter Sýkora

Aktuality z obce
V priebehu novembra boli na oboch močenských cintorínoch na informačných tabu-

liach doplnené zoznamy zosnulých. Tie slúžia na lepšiu orientáciu návštevníkov cintorí-
nov. Zároveň nastali aj zmeny v aplikácii virtuálneho cintorína. Už v týchto dňoch môžu 
návštevníci stránky www.virtualnycintorin.sk zapáliť imaginárnu sviecu na mieste posled-
ného odpočinku svojich blízkych. Aplikácia ponúka zapálenie sviečky na 48 hodín po vý-
bere konkrétneho hrobového miesta. Užívatelia si môžu vybrať z niekoľkých farieb sviec.
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Posviacku vín zorganizoval pod-
nikateľ Miroslav Tóth vo Farskej 
pivnici.  Foto: Kristína Hippová

Obec pripravuje vydanie monografi e 
o histórii Močenka. Čitatelia sa okrem iné-
ho dozvedia aj o  močenských vianočných 
zvykoch tradovaných v minulosti. Tieto in-
formácie si môžu prečítať v kapitole Etno-
grafi a. Jej autor Ladislav Vincze sa preto pý-
tal pamätníkov, ako spomínajú na Vianoce.

„U  nás sa pred vianočnými sviatkami 
a pred štedrým večerom plieskalo bičom. 
Pri večeri sme na začiatku dostávali oblát-
ku, med a cesnak. Pod stôl sa dávali kríž, 
jasličky, slama, sekera… Sekera preto, aby 
bol dostatok dreva, aby sa malo čím kúriť,“ 
popísal tradície Cyril Lenčéš.

Mária Szabová doplnila ďalšie zvy-
ky: „Na stôl sa dávali biely obrus a svieč-
ka. Piekli sme smotanové koláče, slané 
oškvarkové rýteše, tie mali radi dospelí. 
Deti mali radšej škoricové, tie boli sladké. 
Moja mama spomínala, že u nás sa robili 
na štedrú večeru aj makové pupáčiky. Pri 
večeri sme prekrojili jablko…“

„… a keď si prera-
zil jadro, to zname-
nalo, že budeš chorý. 
Základom večere 
bola šošovicová po-
lievka, do ktorej sme 
dávali sušené slivky. 
Pod obrus sa dáva-
li drobné peniaze. 
Niektoré zvyky do-
držiavame pri štedrej 
večeri aj dnes. Všetci 
si posadajú za stôl 
a ja prídem z chodby, 
poviem vinš, pomod-
líme sa a ideme jesť,“ 
zaspomínal Štefan Lenčéš.

Na jeden vianočný vinš sa rozpamätala 
aj Mária Szabová: „Vinšujem vám vinšu-
jem, títo slávné svátky. Krista Pána naro-
dení, aby vám dal Pán Boh šťastí, zdraví, 
hojné Božské požehnání a  po smrti krá-

lovstva nebeského obsá-
hnutí.“

Budeme vám 
vďační, ak svoji-
mi spomienkami 
na históriu obce 
pomôžete auto-
rom monografi e aj 
vy. Svoje podne-
ty môžete poslať 
na monografi a@
mocenok.sk alebo 
priniesť do klient-

skeho centra obecného úradu, prípadne 
do knižnice. Budeme vďační za staré listi-
ny a hlavne fotografi e. Všetky materiály si 
prefotíme a vrátime.

Ďakujeme za pomoc.

Peter Sýkora,
zástupca starostu obce Močenok

V novej knihe o histórii obce budú aj vianočné zvyky

Stalo sa už tradíciou, že vo Farskej pivnici 
sa stretnú vinári na posviacke vín. V  tomto 
roku vína posvätil farár Farnosti Močenok, 
Peter Michalov.

„Som rád, že nám pán farár krásnym spô-

sobom posvätil tieto dary. Tradícia pochádza 
z Francúzska, kde sú silné korene vinárstva. 
Na sv. Martina sa otvoria sudy, posvätia sa 
a začína sezóna nových vín. Vo Francúzsku 
to nazývajú „božolé“. Vinári, ktorí priniesli 

vína na ochutnávku dnes do Farskej pivnice, 
zároveň krátkym komentárom uviedli svoje 
vzorky. Myslím, že sú kvalitné a preto hod-
notím dnešnú akciu veľmi dobre,“ vyjadril 
spok ojnosť organizátor akcie Miroslav Tóth.

S  tým súhlasí aj šéfredaktor katolíckych 
novín, kňaz Igor Hanko. Náš rodák má veľké 
skúsenosti s pestovaním viniča a dorábaním 
vína. „V  tých záhradách a  viniciach sa deje 
obrovský zázrak. Nie je to také samozrejmé, 
že sa nám urodí hrozno a vyrobíme víno… 
To požehnanie vína je aj súčasť poďakovania. 
Tento ročník bol mimoriadne dobrý, takže 
máme za čo ďakovať.“

Na stoloch čakala návštevníkov okrem 
vína aj škarková pomazánka:

„Túto pomazánku poznám od svojich 
starých rodičov. Doma zabíjali svine a  po-
tom vždy hľadali ďalšie spôsoby, ako môžu 
oškvarky využiť. Oškvarky sa zomelú, dá 
sa tam cibuľka, vajíčka, horčica a  trochu sa 
to prikorení. Je to také jednoduché jedlo 
a  k  vínu to veľmi chutí,“ prezradila recept 
Helena Tóthová. Peter Sýkora

Posviacka svätomartinských vín

Vianočné zvyky pripomenula aj Vianočná výstavy, ktorú začiatkom 
decembra usporiadala Obec Močenok v spolupráci s Klubom tvorivosti 
v kultúrnom stredisku kláštor. Foto: Mária Gyárfásová
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Močenské Vianoce
CD s týmto názvom vydala Obec Močenok. Via-

nočné piesne naspievali žiaci ZUŠ v Močenku, spe-
vácka skupina Zúgovanka, mužská spevácka skupina 
Močenskí speváci, folklórna skupina Močenčanka 
a ženský spevácky zbor Cantica. CD Močenské Via-
noce si môžete zakúpiť v  klientskom centre obecné-
ho úradu alebo v knižnici. Cena je 5 €

Demonštrácie študentov v  Bratislave 
a v Prahe v novembri 1989 iniciovali výraz-
né zmeny vo vtedajšom Československu. 
Skončila sa vláda jednej strany a  nastúpila 
demokracia. Dopady na tieto udalosti, sa-
mozrejme, pocítili aj obyvatelia vtedajších 
Sládečkoviec, dnešného Močenka.

„Pred rokom 1989, v  čase totality, sme 
my veriaci zažili viaceré problémy. Keď ľudia 
chceli deti prihlásiť na náboženstvo, osobne 
som zažil, že na školách ich kvôli tomu po-
nižovali. Neskôr mali deti problémy dostať 
sa na vyššie školy. Mnohí ľudia boli za to aj 
perzekvovaní. Nie je nič lepšie, ak sa človek 
môže slobodne vyjadriť a slobodne aj konať. 
Samozrejme, aj v demokracii sa treba naučiť 
žiť. Nemôžeme si dovoliť všetko. Ale zmeny, 
ktoré sa stali 17. novembra 1989, považujem 
za správne,“ zhodnotil Ladislav Sabo. Na 17. 
november si spomína aj Zuzana Horvátho-
vá, v  tom čase ešte Leššová: „Novembrové 
udalosti v roku 1989 ma zachytili pri nácvi-
ku divadla Svätá Helena. Toto divadlo sme 
v  tom čase mohli nacvičovať len v kostole. 
Až po roku 1989 sme mohli ísť vystupovať aj 
do kultúrnych domov a na súťaže.“

Mnohí ľudia však znášali oveľa ťažšie 
príkorie. Jedným z nich bol i dnes už blaho-

slavený Titus Zeman. V Močenku nám túto 
osobnosť priblížili účastníci tvorivej dielne 
počas 25. ročníka festivalu Gorazdov Moče-
nok. Pod vedením režiséra Mareka Mokoša 
15. júla 2017 v Gorazdove uviedli krátky di-
vadelný výstup. Stvárnili v ňom život a utr-
penie tohto kňaza. Viac informácií o  tejto 
osobnosti priniesol 3. novembra 2017 Jozef 
Luscoň počas prednášky v  Kostole sv. Kli-
menta v Močenku. Jozef Luscoň priniesol aj 
relikviu Tita Zemana. Veriaci si ju mohli po 
skončení prednášky uctiť.

Krátky životopis: Titus Zeman sa narodil 
4. januára 1915 vo Vajnoroch. Teológiu štu-
doval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol 
aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Po ná-
vrate do vlasti začal študovať chémiu a prí-
rodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných 
saleziánskych inštitútoch. Keď v r. 1946 ko-
munisti žiadali odstránenie krížov zo škol-
ských tried, Zeman sa ako profesor v Trnave 
postavil proti: doplatil na to prepustením 
z práce. V situácii, keď štátna moc zatvorila 
všetky kláštory a rehoľníkov internovali, sú-
dili a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol 
zachraňovať mladé duchovné povolania. Na 
jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mla-
dých bohoslovcov cez rieku Moravu a  cez 

Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť 
štúdiá teológie a  byť vysvätení za kňazov. 
Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým 
diecéznym kňazom.

Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol 
Titus Zeman spolu s  takmer celou skupi-
nou zatknutý. Obvinenia proti nemu zneli: 
špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest 
smrti. Napokon dostal Zeman 25 rokov 
tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stra-
tou občianskych práv. Titus Zeman znášal 
väzenie 13 dlhých rokov, bol ťažko muče-
ný, zosmiešňovaný, ponižovaný. V  Jáchy-
move musel manuálne drviť rádioaktívny 
urán. V roku 1964 ho režim podmienečne 
prepustil na slobodu, no Zeman bol stále 
trápený, sledovaný a  robili na ňom aj me-
dicínsky pokus. Zomrel 8. januára 1969 na 
následky mučenia a  väzenia. V  r. 1991 ho 
rehabilitačný proces vyhlásil defi nitívne 
za nevinného. Saleziáni don Bosca začali 
v roku 2010 proces jeho blahorečenia. Pápež 
František schválil dekrét o mučeníctve Bo-
žieho služobníka Tita Zemana 27. februára 
2017, čím umožnil jeho blahorečenie. Titus 
Zeman bol vyhlásený za blahoslaveného 30. 
septembra 2017 v Bratislave. (zdroj: titusze-
man.sk)  Peter Sýkora

Relikvia blahoslaveného Tita Zemana v Močenku

Predseda Spolku sv. Vojtecha
v pastoračnom centre

V Kostole sv. Klimenta v Močenku slúžil v piatok 
24. 11. 2017 sv. omšu predseda Spolku sv. Vojtecha 
Ivan Šulík. Okrem spolku pôsobí aj ako profesor 
morálky na UK Bratislava. Po sv. omši sa s Ivanom 
Šulíkom uskutočnilo stretnutie v pastoračnom cen-
tre. Profesor na podujatí prezentoval históriu Spolku 
sv. Vojtecha. Na záver bol vytvorený priestor pre dis-
kusiu. Zapojili sa do nej veriaci a tiež farár farnosti 
Močenok Peter Michalov. Peter Sýkora

Členovia Spoločenstva Sv. Gabriel (SSG) 
sa v sobotu 11. novembra 2017 stretli v Mo-
čenku. Ide o spoločenstvo zberateľov fi latelis-
tických materiálov s  kresťanskou tematikou 
na Slovensku. V našej obci sa zišlo 29 členov 
spoločenstva z  celého Slovenska. Podujatie 
sa začalo sv. omšou v  Kostole sv. Klimenta. 
Program pokračoval v  kultúrnom stredisku 
kláštor a v pastoračnom centre. Na úvod ro-
kovania hostí privítali farár Farnosti Moče-
nok Peter Michalov a  starosta obce Roman 
Urbánik.

Na zorganizovaní celoštátneho stretnutia 
práve v  Močenku má najväčšiu zásluhu Jo-
zef Kútny, predseda klubu fi latelistov 52-46 
Močenok: „Spoločenstvo Sv. Gabriel má 115 
členov a akceptuje nás aj Európa. Pre účastní-
kov podujatia sme pripravili výstavu Relikvia 
Strieborný Gorazdov Močenok. Mohli na nej 
vidieť celú fi lateliu, ktorá prebiehala v  Mo-
čenku počas 25. ročníka festivalu Gorazdov 

Močenok. Pripravili sme tiež príležitostnú 
poštovú pečiatku Boh je láska. Som veľmi 
rád, že sa nám podarilo zabezpečiť takéto 
významné celoslovenské podujatie. Sami by 
sme to určite nedokázali. Chcem sa poďako-
vať farskému úradu, obecnému úradu a kul-
túrnemu stredisku, že sa nám to spoločnými 
silami podarilo.“

Stretnutia sa zúčastnil aj predseda SSG 
Ján Vallo, farár z  Trenčianskej Teplej: „Fila-
telia ma zaujímala už od mladosti. Upútali 
ma hlavne história a kresťanské motívy, čo za 
totality nebolo možné špeciálne vystavovať. 
Po roku 1989 sme založili Spoločenstvo Sv. 
Gabriel, ktoré sa venuje kresťanskej tematike. 
Ja sa špeciálne venujem sv. Jánovi Pavlovi II. 
Zbieram známky, pečiatky, špeciálne listy 
a rôzne poštové dokumenty.“

Členovia Spoločenstva Sv. Gabriel si do-
hodli najbližšie stretnutie na 14. apríl 2018 
v Topoľčanoch. Peter Sýkora

Celoštátne stretnutie Spoločenstva Sv. Gabriel v Močenku

Obec Močenok Vás pozýva na lyžovač-
ku na Donovaloch v  sobotu 3.februára 2018. 
Odchod autobusu je o 7.00 h z centra obce, 
predpokladaný návrat o 18.00 h. Poplatok za 
dopravu na Donovaly je 10,– €/os. Prihlásiť sa 
a uhradiť poplatok môžete v klientskom cen-
tre obecného úradu do 26.januára 2018. Bližšie 
informácie na 037/655 23 74, alebo na media@
mocenok.sk

Celoštátneho stretnutia fi latelistov v Močenku sa zúčastnilo 
29 členov a 11 hostí z celého Slovenska.  Foto: Peter Sýkora
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Ulice: B. Klucha, Chalupy, Rokošova I., II. III., Mlynská, M. R. Štefánika, A. Hlinku, Sv. Gorazda, Kakava, Malá kakava, Čingov, Pri 
kamennom moste

To, e ochrana ivotného prostredia sa vypláca, vieme všetci. 
V spolupráci s nami sa e vypla aj Vám.
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Ulice: Úzka, Lipová, Borzagoš, Cintorínska, Hájska, Nitrianska, Lúčky, Cyrila a Metoda, Pri kúpalisku, Topoľová, Švábska, Družstevná, 
Ľ. Štúra, Balajka, Krátka, Vinohradská, Pribinova, Školská, B. Majera, Nad ihriskom, Športová,

To, e ochrana ivotného prostredia sa vypláca, vieme všetci. 
V spolupráci s nami sa e vypla aj Vám.
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V novembri 2017 vedenie základnej ško-
ly v našej obci pripravilo v druhom pavilóne 
školy zaujímavú výstavu. Išlo o repliky diel 
významného talianskeho renesančného ar-
chitekta, vynálezcu, technológa, maliara, 
sochára a  hudobníka Leonarda da Vinci-
ho. Ten bol už vo svojej dobe považovaný 
za génia. Vystavené boli reprodukcie jeho 
malieb a  modely strojov a  zariadení s  po-
pisom. „Keď som prvýkrát videl túto výsta-
vu v  Bratislave, napadlo mi, že toto určite 
musím priniesť do základnej školy v  Mo-
čenku,“  – povedal riaditeľ základnej školy 
Eduard Lacko – „Leonardo da Vinci je pre 
mňa génius 15. storočia, pretože jeho názor 
na svet a ontologicko-gnozeologický pohľad 

je asi taký, aký mám ja. To, akým spôsobom 
sa pozeral na mechaniku, akým spôsobom 
to vedel zobraziť a, samozrejme, vyrobiť tie-
to stroje, je pre mňa fascinujúcom prvkom. 
Keď hovoríme o  maliarstve, tam nie je čo 
riešiť. Kompozície, ktoré on má v obrazoch, 
sú nevšedné, a preto sú také geniálne.“ Vý-
stavu postupne navštívili všetky triedy ško-
ly. Výstava bola zaujímavá z  pohľadu fyzi-
ky, výtvarnej výchovy, dejepisu, etiky, ale aj 
iných predmetov. Bola vhodná pre všetky 
vekové kategórie žiakov. Lákadlom bola aj 
výstava určená pre dospelú populáciu, pre-
to vedenie školy rozhodlo o jej sprístupne-
ní pre ostatných záujemcov. „Chcel by som 
pozvať aj verejnosť. Výstava bude otvorená 

od 14.00 h. do 17.00 h. a veľmi rád tu kaž-
dého privítam,“ pozýval Eduard Lacko záu-
jemcov na výstavu. Výstava sa konala do 4. 
decembra 2017. Marcela Lenčéšová

Leonardo Da Vinci pre malých i veľkých

Jesenný zber papiera
v materskej škole

Zo školského aj štátneho vzdelávacie-
ho programu vyplýva aj materským ško-
lám úloha viesť deti k  separácii odpadu. 
Na základe tohto nariadenia aj na zákla-
de požiadavky rodičov, ktorí chcú, aby sa 
zber konal, bol naplánovaný jesenný zber 
papiera v  Materskej škole v  Močenku. 
„Určite z  toho aj nejaké fi nancie pribud-
nú do materskej školy a  budeme aspoň 
môcť zakúpiť niečo nové, nejaké didak-
tické pomôcky alebo hračky pre deti,“ 
informovala riaditeľka materskej školy 
Soňa Hippová. Služby pri zbere papiera si 
podelili rodičia a starí rodičia detí z ma-
terskej školy. „Keďže pani učiteľky majú 
službu ráno aj popoludní s deťmi, tak veľ-
mi pekne ďakujem rodičom, ktorí sa pri-
hlásili a ktorí nám pomohli pri realizácii 
tohto zberu,“ doplnila poďakovanie riadi-
teľka materskej školy.

Mária Gyárfásová

V  centre voľného času v  tomto školskom 
roku otvorili nový krúžok – televíznu tvorbu. 
Jeho lektorom je Lukáš Lacko. Do náplne vý-
učby zaradil hlavne teoretické poznatky o prá-
ci v  televízii. Účastníci krúžku si však vyskú-
šajú televíznu tvorbu aj v praxi. Učiť sa budú 
napríklad pracovať s  kamerou. Výsledky ich 
prác si budú môcť pozrieť aj diváci Televízie 
Močenok. „Keďže už z  názvu vyplýva, že ide 
o  krúžok televíznej tvorby, myslím si, že by 
účastníci mali niečo vedieť o tom, ako to vlast-
ne v televízii funguje, aké sú napríklad nejaké 
hlavné posty, čo sa vlastne odohráva v štúdiu, 
ako to celé prebieha, ako to funguje, ako sa to 

dostane k nám divákom, ale na druhej strane 
to nie je čisto len o  teoretických poznatkoch. 
Snažíme sa tu aj prakticky. Napríklad sme si 
už aj skúšali nejaké veci s  mikrofónom a  ve-
rím, že postupom času by už každý mal mať 
nejaké tie základné znalosti o tom, ako spraviť 
reportáž, či už teda teoreticky alebo prakticky,“ 
informoval o priebehu výučby vedúci krúžku 
televízna tvorba Lukáš Lacko. „Páči sa mi to 
tu, lebo sa tu veľa naučím o televízii a v budúc-
nosti by som chcela byť herečka,“ prezradila 
členka krúžku Michaela Miklášová. „Tento 
krúžok ma veľmi zaujal, pretože sme sa veľa 
nového naučili, máme tu sympatického vtip-

ného pána učiteľa. Moja inšpirácia bola Zlatica 
Puškárová z televízie Markíza. Chcela by som 
byť redaktorkou tak isto ako ona,“ prezradila 
svoju inšpiráciu a plány aj ďalšia členka krúžku 
Lucia Sýkorová. „Musím povedať, že som nao-
zaj veľmi nadšený, že som dostal možnosť učiť 
takýchto talentovaných žiakov, pretože každú 
jednu hodinu napredujú veľmi rýchlo. Môže-
me vidieť, že ich to naozaj baví, že sa zaujímajú 
o  nové poznatky. Pre mňa je to taktiež nová 
skúsenosť, keďže som v  minulosti pôsobil na 
pôde škole ako lektor počítačového kurzu, čo 
bola trošku iná veková kategória. Teraz je to 
také živšie, fl exibilnejšie, takže som naozaj rád, 
že môžeme niečo takéto robiť spolu,“ spokojne 
povedal Lukáš Lacko. Mária Gyárfásová

Nový krúžok televíznej tvorby

Folklórna skupina Močenčanka má za sebou úspešný rok

Foto: Peter Sýkora

Členovia folklórnej skupiny Močenčan-
ka s  vedúcou Máriou Szabovou pripravili 
v  roku 2017 viacero úspešných vystúpení. 
V  konkurencii 29 folklórnych skupín sa 
predstavili 30. apríla na majálese v  Nitre. 
V  júli sa Močenčanka zapojila do Pribino-
vych a Cyrilo-Metodských slávností a účin-
kovala tiež na festivale Gorazdov Močenok. 
V septembri cestovala folklórna skupina do 
Trnavy, kde vystúpila počas Národných ma-

tičných slávností. Návštevníci Vinobrania 
vo Veľkom Záluží tlieskali členom Močen-
čanky za vystúpenia Priadky a Vinobranie.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k  starším 
účinkovala skupina 8. októbra v  Štúrove. 
Na Vianočných trhoch spievali jej členovia 
8. decembra v Šali a 16. decembra v Močenku.

Skupina Močenčanka v  decembri na-
spievala tiež časť piesní na CD Močenské 
Vianoce.  Peter Sýkora

Folklórna skupina Močenčanka sa zapojila aj do Pribinovych
a Cyrilometodských slávností v Nitre.  Foto: Jolana Lenčéšová
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V stredu 22. novembra 2017 sa na takmer 
1 500 základných školách na Slovensku ko-
nalo testovanie piatakov. Skoro 50 000 žia-
kov, vrátane močenských, písalo testy z ma-
tematiky a jazyka. Na našej základnej škole 
mali piataci k dispozícii celú tretiu budovu 
školy. Na každý z testov mali vyhradený čas 
60 minút, počas ktorého riešili z matema-
tiky aj zo slovenského jazyka a  literatúry 
po 30 úloh. „Matematika bola podľa mňa 
ľahšia, lebo ma viac baví a všetko bolo také, 

ako sme robili v  škole,“ povedala nám po 
testovaní Nina. „Bolo to aj ťažké, aj ľahké. 
Posledné dve úlohy z obidvoch testov boli 
najťažšie,“ myslí si Gabriel. Simonovi sa 
zasa viac páčila slovenčina, pretože tam 
bolo množstvo ukážok a to ho baví. Podľa 
Kristíny bola tiež slovenčina ľahšia, ale An-
drej a Karin skonštatovali, že jednoznačne 
bola jednoduchšia matematika a  boli tam 
úlohy, aké riešili aj v  škole. Názory na to, 
z  ktorého predmetu boli testy ľahšie, sa 
teda rôznili, ale všetci žiaci skonštatovali, že 
tam boli úlohy, ktoré na hodinách preberali 

a  riešili. Spokojní s  priebehom testovania 
boli aj domáci a externí učitelia, ktorí mali 
v  jednotlivých triedach dozor. „Testovanie 
prebehlo v poriadku, detičky boli discipli-
nované, veľmi sa snažili. Chcela by som sa 
poďakovať aj kolegyniam za ich prácu – za 
prípravu detí aj testovania, vďaka nim bolo 
všetko tak, ako malo byť,“ konštatovala Mi-
riam Sklenárová, koordinátorka piatackého 
testovania na našej základnej škole. Ofi ciál-
ne výsledky testovania piatakov by mali byť 
známe o niekoľko týždňov.

Marcela Lenčéšová

Prišla jeseň a  s  ňou nastal aj október  – 
Mesiac úcty k  starším. Každoročne si počas 
tohto mesiaca pripomíname našich starkých, 
pretože práve im patrí veľká vďaka a  úcta 
za ich lásku, trpezlivosť a  za ich nekonečnú 
múdrosť.

Naše najmladšie detičky, z prvej triedy ma-
terskej školy, spolu s učiteľkami Renátou Bla-
žovou a  Evou Sýkorovou pozvali svojich sta-
rých rodičov v  popoludňajších hodinách do 
materskej školy. Deti sa naučili básničky a pes-
ničky venované starkým. Prekvapili aj krátkou 
dramatizáciou rozprávky O pampúšikovi.

Ani deti z  druhej triedy nezaháľali. Pod 
vedením učiteliek Márie Bečkovej a  Lucie 
Tóthovej vystúpili v  miestnom domove dô-
chodcov. Pre babičky a deduškov si pripravili 
krátke pásmo básní, piesní a tancov. Spríjem-
nili im tak dopoludnie a vyčarovali nejeden 
úsmev na tvári. Deti za pomoci učiteliek 
pripravili aj darčeky v  podobe srdiečok. Po 

vystúpení ich 
odovzdali dô-
chodcom.

V  rámci 
všetkých tried 
m a t e r s k e j 
školy sme sa 
celý týždeň 
venovali téme: 
jeseň života  – 
naši starkí. 
Rôznymi akti-
vitami sme sa 
snažili budo-
vať úctu k star-
ším. Deti vyjadrovali svoju lásku k  starkým 
krásnymi kresbami i maľbami. Učili sa rôzne 
básničky a pesničky, dramatizovali rozprávku 
Ako dedko ťahal repku. Rozprávali o tom, čo 
so starými rodičmi najradšej robia. Vyrábali 
a  obdarúvali svojich starkých rôznymi dar-

čekmi. Tým sa učili prosociálnemu správa-
niu. Veríme, že práve takéto spôsoby napĺ-
ňania výchovno-vzdelávacích cieľov prispejú 
k tomu, aby si deti aj v neskoršom veku star-
ších ľudí vážili a prejavovali im úctu.

 Zuzana Kubačeková

Piataci riešili testy

Jeseň života – Naši starkí

V  prvej polovici novembra sa močenské 
Divadlo Dominus predstavilo divákom a po-
rote na 14. ročníku Festivalu Zuzany Karde-
lisovej v srbskom Kysáči vo Vojvodine. Mo-
čenskí ochotníci boli na festival pozvaní ako 
víťazi tohtoročného divadelného festivalu 
Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Vá-
hom. Slovákom žijúcim v Srbsku sa predsta-
vili s hrou Mister Taylor a Bubáci. Vystúpili 
počas druhého dňa festivalu, ktorý sa konal 
od 10. do 12. novembra 2017. „Bolo to naozaj 
zaujímavé predstavenie. Hneď ma neoslovilo, 
neskôr som sa s  ním stotožnila a  reagovala 
som na to všetko, takže som naozaj ohúrená. 
Veľmi sa mi páčilo, akí sú vtipní a vedia stvár-
niť rôzne postavy a nálady,“ pochvaľovala si 
Anna Legíňová. „Herci vedeli vyjadriť to, čo 
mali v scenári, a preniesť to na diváka,“ pri-
dal sa s pozitívnym hodnotením aj Kvetoslav 
Agarsky. Okrem bežných divákov a  poroty 
si predstavenie Divadla Dominus pozreli aj 
režiséri, herci či šéfovia ostatných divadiel 
účinkujúcich na festivale  – predstavili sa 

tam ďalšie štyri. „Perfektné herecké výkony, 
dali zo seba maximum. Jasne bolo vidieť re-
žisérov vplyv. Z minima kulís spravili skvelý 
obraz alebo situáciu. Boli to dve veľmi dobré 
predstavenia. Teší ma, že tu dnes hosťovali,“ 
netajil obdiv režisér Ochotníckeho divad-
la Kultúrneho centra v  Kysáči Ján Privizer. 
„Predstavenie bolo perfektné, téma aktuál-
na, herecké výkony fantastické, takže mô-
žem povedať, že to ide s  dobou presne tak, 
ako Shakespeare kedysi povedal, že divadlo 
by malo byť zrkadlom doby,“ skonštatovala 
vedúca Ochotníckeho divadla KC v  Kysáči 
Milena Chračanová.

Nové prostredie, dlhá cesta a  únava sa 
jemne podpísali na príprave predstavenia. 
Možno preto sa našim hercom stalo, že ne-
boli na svojom mieste drobné rekvizity, ktoré 
používajú počas divadelnej hry. „Dopadlo to 
dobre, ale mali sme malé problémy. Veľmi su-
per je na tom to, že dokážeme tieto situácie 
riešiť, keď sa napríklad zabudnú peniaze ale-
bo chýba v rekvizitách pero. Už sme na seba 

takí naladení, že sa vieme upokojiť a zahrať 
to tak, že divák to ani nepostrehne. Hralo sa 
nám veľmi dobre,“ povedal po skončení pre-
stavenia so spokojným úsmevom Peter Pavlík 
z  Divadla Dominus. „Sme veľmi radi, že sa 
nám podarilo zúčastniť sa tohto divadelného 
festivalu. Je to pre nás dobrá skúsenosť práve 
na mieste, kde si Slováci zachovávajú veľmi 
pekne tradíciu divadla, folklóru aj národ-
nostného povedomia. Teší nás, že môžeme 
priniesť niečo aj my z našej kultúry a tak sa 
vzájomne nejakým spôsobom obohacovať. 
Bol som milo prekvapený z  divákov, kto-
rí vnímali predstavenie, stotožnili sa s  ním 
a nakoniec aj potlesk a  ich reakcia boli veľ-
mi pozitívne,“ bol s úspechom predstavenia 
v Srbsku spokojný aj režisér Peter Weinciller. 
Z návštevy Vojvodiny si naši divadelníci od-
niesli príjemné zážitky, nové priateľstvá i skú-
senosti. Najúspešnejší vojvodinský súbor fes-
tivalu sa predstaví v budúcom roku ako hosť 
na divadelnom festivale v Novom Meste nad 
Váhom. Marcela Lenčéšová

Divadlo Dominus sa zúčastnilo festivalu v Srbsku

Deti z materskej školy vystupovali v domove dôchodcov.  Foto: Eva Sýkorová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

PRIVÍTALI SME:

Ema Boháčová
Matúš Prvák
Pavol Korčák

POVEDALI SI ÁNO:

Slavomír Sabo a Alena Bódiová 14. 10. 2017
Ondrej Števko a Ing. Jana Kotlárová 14. 10. 2017

Štefan Mikulka, 75-ročný

Milan Straňák, 75-ročný

Mária Blehová, 96-ročná

Alžbeta Gombášová, 86-ročná

OPUSTILI NÁS

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa dňa
13. októbra 2017 prišli naposledy 
rozlúčiť s  naším drahým otcom 
a  dedkom p. Milanom Straňákom. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Dňa 29. septembra 
2017 nás navždy opus-
tila vo veku 87 rokov 
naša drahá mama, 
babka a  prababka
Magdaléna Dičérová. Ďakujeme všet-
kým príbuzným, priateľom a  zná-
mym, ktorí sa s  ňou prišli rozlúčiť. 
Tiež ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina

So zármutkom v  srdciach ozna-
mujeme, že dňa 26. októbra 2017 
nás navždy opustila naša milovaná 
mama, babka a  prababka Alžbeta
Gombášová vo veku 86 rokov. Ďa-

kujeme všetkým, ktorí 
sa s  ňou prišli po-
slednýkrát rozlúčiť, 
obzvlášť ďakujeme 
pani Mgr. Šuvadovej 

za ochotu a starostlivosť pri opatere 
našej milovanej zosnulej. Smútiaca 
rodina

Dňa 23. septembra 
2017 sme si pripome-
nuli 10. výročie a  2. 
decembra 2017 - 1. 
výročie, čo nás na-
vždy opustili naši rodičia, starí rodi-

čia a prarodičia Mária 
a Alexander Saboloví. 
S láskou a úctou spo-
mínajú dcéra a  syn 
s rodinou.

„Kto žije v  srdciach tých, ktorých 
opustil, nezomrel.“ Dňa 13. decem-
bra 2017 uplynulo 35 rokov od úmrtia 

nášho otca a  dedka
Vojtecha Peca. Kto 
ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 26. decembra 
2017 uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy 
opustil náš milo-
vaný manžel, otec, 
starký a  prastarký Vojtech
Vereš. S  úctou a  láskou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

Dňa 31. decembra 2017 uplynú
4 roky, čo nás navždy opusti-
la naša mama, babka a  prababka
Mária Straňáková. Ktorí ste ju po-
znali, venujte jej s nami tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina

Dňa 10. januára 2018 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustila naša ma-

mička a babka Katarína Braunová.
S  láskou na ňu spomínajú dcéry 
Magdaléna, Darina a  syn Peter 
s rodinami.

Slza v  oku, v  srdci žiaľ, čo nám 
drahé bolo, to nám osud vzal. Dňa 
30.  9.  2017 nás navždy opustila 
naša drahá mamička a stará mama
Júlia Lenická, rod. Dúcová, vo veku 
86 rokov. Úprimne ďakujeme celej 
rodine, priateľom a známym, ktorí ju 
prišli odprevadiť na jej poslednej ces-
te. Zvlášť sa chceme poďakovať za 
duchovnú podporu na sklonku jej ži-
vota a dôstojnú rozlúčku farárovi Far-
nosti sv. Klimenta v Močenku Petrovi 
Michalovovi a pohrebnej službe BOG-
DÁNYI. Veľké ĎAKUJEME patrí vždy 
milému kolektívu pracovníkov penzió-
nu ORLÍK. Ďakujeme za vaše modlit-
by, kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Smútiaca rodina

Smútočné oznamy

Profesionálne strihanie psíkov všet-
kých plemien. Kvalita, precíznosť, 
spokojnosť, zodpovednosť a odborný 
prístup, maximálna ochota, poraden-
stvo a prijateľná cena.

Tel. č. 0905 559 708

Predám kukuricu.  Tel. č. 0902 750 376

INZERCIA

V areáli penziónu Orlík 27. novembra močen-
ský farár vysvätil novoposvätenú kaplnku svätej 
Márie. V letných mesiacoch sa pri nej budú ko-
návať sväté omše. Slúžiť bude tiež na bežné náv-
števy klientov zariadenia. Vytvorenie pietneho 
miesta s Pannou Máriou bolo prianím klientov 
zariadenia. Odobril ho farár farnosti Močenok. 
Vedenie penziónu vyšlo tejto myšlienke v ústre-
ty. „Raz sme tu tak sedeli, rozmýšľali, ako je tu 
príjemne, a napadlo nám, že tu by sa zišla kapln-
ka. No a potom, keď sme sa s miestnym farárom 
rozprávali, povedal, že by sa to tu veľmi hodi-
lo a omše by mohli bývať aj vonku. Tak sme si 
kaplnku postavili. Všetko sme si spravili sami, 
aj návrh. Tak ako sme si mysleli, že by to mohlo 
vyzerať, tak sme si to spravili. Aj podľa vlastnej 
fantázie. Urobili sme to pre týchto klientov. Bab-
ky už sem chodia, hostia sem chodia, pália tu 
sviečky. Fakt to oživilo. Predsa je to pre nich tak 
od srdca príjemnejšie,“ prezradil vznik námetu 
na kaplnku jej staviteľ Vojtech Lemeš. Samot-
né zrealizovanie tejto kaplnky netrvalo ani šesť 
týždňov. „Robili sme to kvôli našim 
klientom, ktorí si aj tak nepriamo 
želali, aby tu bolo aj vonku nejaké 
pietne miesto. Kaplnka zároveň mala 
slúžiť aj pre letné horúčavy, ktoré 
opäť majú budúci rok prísť. Budeme 
tu vonku slúžiť sväté omše a  dovo-
lím si parafrázovať slová iných: Pán 
Szabo, budeme tak ako v  Amerike 
vonku slúžiť sväté omše. Toto nás tak 
podporilo v  myšlienke. Druhá vec 
bola tá najhlavnejšia – ide o sviatok 
všetkých svätých. Pri kaplnke si budú 
môcť klienti uctiť pamiatku svojich 

zosnulých,“ vysvetlil dôvody vzniku kaplnky ma-
jiteľ zariadenia Orlík Stanislav Szabo. Farár Peter 
Michalov zastáva názor, že je pre klientov dôleži-
té mať vo svojej starobe duchovnú oporu. „Dobre 
vieme, že k Matke Božej sa utiekalo vo všetkých 
životných ťažkostiach, ale i radostiach. Tak som 
rád, že bola vybudovaná práve táto kaplnka, kde 
môžu klienti prichádzať a prosiť aj za seba. Ale 
hlavný úmysel bol, že sú tu klienti z  rôznych 
kútov Slovenska. Tiež myslia na svojich blíz-
kych, ktorých majú tam vo svojich domovoch. 
Napríklad aj teraz budú sviatky verných zosnu-
lých. Ľudia sa budú modliť na hroboch. Mnohí 
klienti však nemôžu prichádzať domov, ale môžu 
prísť ku kaplnke a symbolicky zapáliť sviečku na 
tomto mieste a tak spomínať na svojich blízkych. 
Myslím si, že je to dobrý zámer, ktorý má klien-
tom poskytnúť duchovnú pomoc,“ vyjadril svoj 
názor Peter Michalov. Klienti zariadenia majú 
z kaplnky veľkú radosť a chystajú sa ju navštevo-
vať pravidelne, kým im to zdravie dovolí.

 Mária Gyárfásová

Nové pietne miesto s Pannou Máriou v areáli penziónu Orlík

Upozorňujeme nájomcov hrobo-
vých miest na močenských cintorí-
noch, najmä tých, ktorí si na hroboch 
menia pomníky alebo zakrytie hro-
bu, že stavebný odpad v žiadnom prí-
pade do cintorínskych kontajnerov 
nepatrí. Počas posledného vývozu 
odpadu z  horného cintorína rozbitý 
náhrobný kameň v  kontajneri po-
škodil podávacie zariadenie na sme-
tiarskom aute. Za likvidáciu kameňa 
z pomníkov a krycích dosiek hrobov 
sú zodpovední nájomca alebo spoloč-
nosť, ktorá preňho výmenu realizuje.

Aktuality z obce
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Na štadióne Futbalového klubu Močenok 
bolo zmodernizované osvetlenie hracej plo-
chy. Pomocou plošiny boli na konštrukciu 
tribúny namontované nové výkonné svie-
tidlá. „Podarilo sa nám lepšie osvetliť ihris-
ko, aby mohli futbalisti trénovať, aj keď je 
tma, lebo už sa začalo skôr stmievať a nemali 
možnosť trénovať. Teraz to bude oveľa lep-
šie. Osvetlenie na tribúne bolo aj doposiaľ, 

ale bolo pomerne slabé a boli tam niektoré 
svietidlá nefunkčné, tak sme to museli vy-
meniť,“ informoval o  najnovších aktivitách 
Jozef Fúska z vedenia klubu. Členovia futba-
lového klubu tak budú môcť využívať hraciu 
plochu ihriska aj počas zimných mesiacov, 
kedy sa skoro stmieva, ale poveternostné 
podmienky na tréning bývajú často vhodné. 
Nové svietidlá pre klub zabezpečil sponzor. 

„Chcel by som touto cestou poďakovať Pet-
rovi Verešovi, ktorý nám tieto nové svietidlá 
zohnal za veľmi výhodnú cenu, takže nás to 
ako klub skoro nič nestálo. Verím, že to bude 
slúžiť pre všetkých futbalistov a zlepšia sa aj 
futbalové výkony,“ doplnil Jozef Fúska. Lep-
šie osvetlenie hracej plochy je k  dispozícii 
trénujúcim futbalistom už v  týchto dňoch.
 Marcela Lenčéšová

Na štadióne zrekonštruovali osvetlenie

Pekne vás pozdravujem, 
priatelia

Ani sme sa nenazdali a  je tu koniec roka. 
A s ním vám ponúkam aj poslednú časť seri-
álu „Dedinka naša stredisková“ v tomto roku. 
Je čas bilancovať.

Jesenné počasie býva nostalgické, ale u nás 
žiadna clivota nehrozí  – v  Močenku to žije. 
Keď si dajú chlapi v krčme „po hube“, nie je to 
nič výnimočné, ale keď sa mlátia mladé devy, 
to je zábava. A tá minule stála za to. Nebolo to 
v ringu, ale na hlavnej ceste v centre obce. Či si 
baby z toho niečo aj pamätajú, som nezistila. 
Myslím, že si spomínajú asi iba na policajtov.

V niektorých podnikoch u nás asi v rámci 
šetrenia nemajú WC. Zákazníci vykonávajú 
malú potrebu doslova pred vchodom a perso-
nálu to vôbec nevadí. Chudák živý plot, kto-
rý je obeťou tejto činnosti. Možno je to teraz 
v móde. Všimla som si, že aj niektorí dôchod-
covia to praktizujú v  autobusových zastáv-
kach. A stále to robia tí istí ľudia.

V rámci úsporných opatrení nie sú asi k dis-
pozícii ani otvárače na pivo, lebo po polnoci sa 
pivo otvára na operadlách lavičiek okolo fontány.

Noví členovia dobrovoľného hasičského 
zboru nebudú mať v  budúcnosti asi núdzu 
o prácu. Kým sa niektoré „mamičky“ venujú 
novým cezpoľným priateľom, deti dostanú 
zápalky a  zapaľovače a  autobusové zastávky 
svietia ako kasína v  Las Vegas. Keď už som 
spomenula cezpoľných, tak tí si zvykli „pikni-
kovať“ na parkovisku pred Jednotou. Papiere 
a krabice rozfúka vietor a  je upratané. V su-
sednej obci také miesto asi nemajú.

Niektorí ľudia neve dia, čo od dobroty a ra-
dosti zo života robiť. Keď si napríklad občan 
odstaví bicykel pred Benkom a potom ho hľa-
dá pred Anupom a volá obecnú políciu, že mu 
ukradli bicykel, je to tiež zážitok. Keď mu bolo 
oznámené, kde ho má, tak predniesol takú ďa-
kovnú reč, akú nedá ani držiteľ Oscara.

Je tu čas vianočný a  koniec roka. Spolu-
občania, v  mene svojom, mojich kolegýň, 
zamestnancov kamerového systému, ako aj 
členov obecnej polície vám želáme pokojné, 
bohaté a  krásne vianočné sviatky a  šťastný 
a úrodný nový rok 2018.

Vaša kamera.
(text: Ľubomír Kováč)

V  pastoračnom centre sa ko-
nala už tradičná PALACINKOVÁ 
PÁRTY. Uskutočnila sa v  piatok 
1.  12.  2017 po večernej detskej 
sv. omši. Niektoré palacinky pri-
niesli na párty mamy z  domu, 
ďalšie upiekli priamo v pastorač-
nom centre. Postarali sa o to Re-
gina a Broňa Kohútové a Gabika  
Mesárošová. Pri pečení pomohli 
aj farár močenskej farnosti Peter 
Michalov, kaplán Ľuboš Utekal 
a  starosta Močenka Roman Ur-
bánik. Netradičné na tohtoročnej 
palacinkovej párty bolo, že sa jej 
zúčastnil misionár, ktorý pochádza z  In-
die, páter Martin Madassery. Aj on priložil 
ruku k dielu a pomáhal pri pečení palaci-
niek. Okrem toho deťom ukázal napríklad 
indické šaty. Deti si ich mohli aj vyskúšať.

Martin Madassery zostal vo farnosti 

Močenok 3 dni. Počas sv. omší sa venoval 
témam Kríž a utrpenie a Jeho misia je moja 
misia. V nedeľu popoludní sa stretol s ve-
riacimi v  pastoračnom centre. Diskutoval 
s nimi napríklad o okultizme a joge.

Peter Sýkora

Združenie Rodina je viac usporiadalo v sobotu 21. 10. 2017 piaty ročník rodinného 
plesu Na rodine mi záleží. Podujatia sa zúčastnili celé rodiny. Nechýbal program, do 
ktorého sa mohli zapojiť deti i dospelí. Medzi hlavných organizátorov podujatia patrí 
Peter Kohút: „Na dnes sme pripravili tanec, vystúpenie gitaristu a  speváka Šimona 
Lovása z Hornej Kráľovej a rôzne hry a súťaže pre deti. Účastníci rodinného plesu sú 
spokojní, a preto verím, že v tejto tradícii budeme pokračovať. Tých niekoľko desiatok 
rodín, ktoré sa chcú stretnúť s priateľmi, s rodinami, bude môcť využiť príležitosť spo-
ločne prežiť príjemné popoludnie aj na budúci rok.“ Spokojný s podujatím bol aj farár 
Farnosti Močenok Peter Michalov: „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tento ples or-
ganizujú. Venovali svoj čas tomu, aby sa ostatní mohli zabaviť, porozprávať. Toto podu-
jatie hodnotím veľmi dobre.“ Peter Sýkora

Ples na rodine mi záleží sa vydaril

Na palacinkovej párty bol aj misionár

Deti si na palacinkovej párty mohli vyskúšať aj 
indické šaty.  Foto: Peter Sýkora

Na plese nechýbali súťaže a  hry 
pre deti  Foto: Katarína Kohútová
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V  sobotu 14. októbra 2017 sa odohral 
rozhodujúci fi nálový zápas o  1. miesto IX. 
ročníka Hokejbalovej ligy Močenok medzi 
mužstvami All Reds a Bláznivé Banány. Ho-
kejbalové stretnutie sa skončilo víťazstvom 
Bláznivých banánov, čo znamenalo, že po 
prvýkrát v histórii hokejbalovej ligy v Močen-
ku obsadilo práve toto mužstvo prvé miesto 
a stalo sa víťazom IX. ročníka.

Po skončení zápasu sa uskutočnilo sláv-
nostné vyhodnotenie a  odovzdanie ocenení. 
Ligu vyhodnotil a  ceny odovzdal predseda 
občianskeho združenia Benesco Juraj Lenic-
ký spolu s tajomníkom Benesco, o.z. Erikom 
Vörösom.  Za celú sezónu bolo odohratých 
73 zápasov, z toho dva skončili kontumačne. 
Vsietilo sa 1112 gólov, počas základnej časti 871 a cez play-off  241 
gólov. Celkový počet trestných minút bol 351, z toho 207 minút 
počas základnej časti a 144 minúť cez play-off . Najproduktívnej-
ším hráčom so 79 bodmi (45 gólov a 34 asistencií) sa stal Martin 
Kolenčík z All Reds, najlepším strelcom Lukáš Mrázik z Blázni-
vých banánov (46 gólov) a najlepším nahrávačom bol Maroš Tóth 
z All Reds (37 asistencií).

Poďakovanie organizátora ligy – občianskeho združenia Benesco 
patrí všetkým, ktorí sa pričinili o priebeh tohtoročnej ligy a to naj-
mä členom organizačného výboru, Erikovi Vörösovi za koordináciu 
celého ročníka ligy, Petrovi Šimkovi, Ladislavovi Žemberovi, Jura-
jovi Živčákovi, ako aj hokejbalistom z  HBK Šaľa a  z  močenských 
mužstiev, ktorí sa podielali na údržbe hokejbalového ihriska. Vďaka 
tejto aktivite a obetavosti mnohých, mohlo viac ako 100 mladých 
ľudí z Močenku a okolia prežiť ďalší hokejbalový ročník, formovať 
sa k ľudským i kresťanským hodnotám, utužiť svoje priateľstvá, roz-
víjať športové talenty a pozitívnym spôsobom prežiť svoj voľný čas.

Priestor pre prehĺbenie priateľských vzťahov využili niektorí 
hokejbalisti aj v sobotu 21. októbra 2017 na priateľskom posedení 
hokejbalistov s vedením ligy, ktoré sa uskutočnilo v močenskom 
kláštore.

Víťazovi IX. ročníka HbLM a aj ostatným mužstvám srdečne 
blahoželáme a  tešíme sa na jubilejný X. ročník HbLM, ktorého 
slávnostné otvorenie je naplánované na jar 2018.

Juraj Lenický

Motokrosová sezóna sa každoročne začína 
v apríli a trvá približne do polovice októbra. 
Jazdci sa naplno púšťajú do tréningov hneď 
začiatkom januára a až do októbra sa u nich 
málokedy nájde víkend, ktorý netrávia na 
sedadle motorky. Takýto zaneprázdnený je 
každý rok počas sezóny aj najlepší Slovenský 
motokrosový jazdec kategórie MX1 Tomáš 
Šimko z našej obce. Tomáš jazdí tzv. kráľov-
skú kategóriu, čo je kubatúra 450 cm3. „Toh-
toročná sezóna bola pre mňa úspešná, som 
spokojný, podarilo sa mi na Slovensku za PB 
RACING dosiahnuť 1. miesto, čiže najvyšší 
titul v  kráľovskej kategórii. Potom som bol 
vicemajstrom Majstrovstiev Čiech, v tej istej 
kategórii a  podarilo sa nám na motokroso-
vej olympiáde v Anglicku dostať do A fi nále 
za Slovensko. Takže aj to bol pre Slovensko 
veľký úspech, lebo naposledy sa to podarilo 
v roku 2006. Tento rok bola teda sezóna veľmi 
dobrá,“ pochvaľoval si Tomáš. Motokrosové 
jazdenie zahŕňa niekoľko disciplín, ako na-
príklad enduro, country cross, rally a podob-
ne. Tomáš Šimko jazdí klasický motokros iba 

s motorkou kubatúry 450 cm3. V tomto roku 
sa venoval seriálu majstrovstiev Slovenska, 
Česka a Nemecka a zúčastnil sa aj spomína-
nej motokrosovej olympiády, ktorá sa každo-
ročne koná v inom štáte. „Tento rok to bolo 
veľmi nabité, nemal som skoro ani jeden voľ-
ný víkend, absolvoval som okolo 25 až 30 zá-
vodov. Momentálne mám taký oddychovejší 
režim, oddychujem a  motorky idú bokom. 
Koncom novembra, alebo začiatkom decem-
bra začíname vo fi tku a  zimnú príprava na 
ďalšiu sezónu,“ doplnil Tomáš Šimko. Počas 
sezóny sa na každom preteku predstaví 
takmer 200 jazdcov v rôznych kategó-
riách, ak má seriál majstrovstiev na-
príklad 5 častí, tak sa počet pretekárov 
násobí týmto číslom. To svedčí o tom, 
že tento druh športu je medzi športov-
cami obľúbený. Na nasledujúcu sezónu 
má Tomáš rovnako smelé plány ako 
v tomto roku. Podriadi im samozrejme 
aj zimnú prípravu. „Určite pôjdem slo-
venský šampionát, budem chcieť obhá-
jiť titul, určite český šampionát, kde by 

som chcel dosiahnuť buď druhé, alebo tretie 
miesto a keď sa podarí aj prvé. Budem štarto-
vať na Majstrovstvách Nemecka a určite aj na 
motokrosovej olympiáde, tá bude na budúci 
rok v Amerike. K mimoriadne úspešnej toh-
toročnej sezóne dlhoročnému reprezentan-
tovi v motokrose Tomášovi Šimkovi srdečne 
blahoželáme a  v  náročnej budúcoročnej se-
zóne mu prajeme veľa úspechov, silu a šikov-
nosť na obhájenie titulu majstra Slovenska 
a mnohé ďalšie cenné víťazstvá.

 Marcela Lenčéšová

Vyhodnotili sme IX. ročník Hokejbalovej ligy Močenok

Konečné umiestenie mužstiev IX. ročníka HbLM:
1. miesto: Bláznivé banány
2. miesto: All Reds
3. miesto: Xaus Boys Nitra
4. miesto: HBK Vikings
5. miesto: Saliby Wild
6. miesto: Rebels
7. miesto: HBK Šaľa
8. miesto: HBC Íreg

Najlepší strelec: Lukáš Mrázik 
z mužstva Bláznivé banány (46 
gólov)
Najproduktívnejší hráč:  Mar-
tin Kolenčík z  mužstva All 
Reds (45 gólov, 34 asistencií)
Najlepší nahrávač:  Maroš Tóth 
z mužstva All Reds (37 asistencií)

Skončila sa tohtoročná motokrosová sezóna

O  prvé miesto súperili mužstvá All Reds 
a Bláznivé Banány.  Foto: Monika Paulíková

Foto: Ján Buchel



17

Močenok / časopis obyvateľov obce 

INZERCIA
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