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V úvodnej piesni zaspievali členovia všetkých súborov.                   Foto: Peter Sýkora



Pozývame vás na krajskú postupo-
vú súťaž a prehliadku neprofesionálne-
ho divadla mladých a neprofesionálneho 
divadla dospelých. Súťaž Nitrianskeho 
kraja sa bude konať v dňoch 26. – 28. aprí-
la 2019 v kultúrnom dome v Močenku.

Projekt Na Scénu 2019 podporil z ve-
rejných zdrojov Fond na podporu umenia. 
Podujatie nesie v sebe okrem krajskej 
prehliadky a súťaže neprofesionálneho 
divadla mladých a dospelých aj odborné 
rozborové semináre a hodnotenia poroty 
s tvorcami a s divákmi, individuálne kon-
zultácie, tematickú divadelnú dielňu pre 
účastníkov a Kritický seminár. Hlavným 
organizátorom súťaže je Krajské osveto-
vé stredisko v Nitre. Jej spoluorganizá-
torom je po prvý raz aj Obec Močenok.

Kategórie súťaže sú:
1. NEPROFESIONÁLNE DIVADLO 

MLADÝCH – tu súťažia kolektívy alebo 
jednotlivci, ktorí dosiahli v danom roku 
vek od 15 do 26 rokov. Na súťaži sa môžu 
zúčastniť všetky mládežnícke divadelné 
súbory a všetci jednotlivci, ktorí vyvíjajú 
svoju umeleckú činnosť na území Sloven-
skej republiky.

2. NEPROFESIONÁLNE DIVADLO 
DOSPELÝCH – súťaž je určená dospe-
lým. Dospelé divadelné súbory budú sú-
ťažiť v dvoch podkategóriách, a to:

I. Prúdy súčasného divadla – klasické 
a moderné inscenačné prístupy v oblas-
ti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby 
a herectva. Otvorená dramaturgia (drama-
tizácia, dokumentárne divadlo, autorské 
divadlo a pod.), ďalej pohybové divadlo, 
multimediálne divadlo, bábkové divadlo.

II. Prúdy tradičného divadla – tradičné 
ochotnícke inscenačné prístupy v oblas-
ti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby 
a herectva; divadlo nadväzujúce na ochot-
nícku tradíciu a inscenačné dedičstvo: 
tradičná ochotnícka divadelná tvorba 
(dramatické predlohy interpretované tra-
dičným ochotníckym inscenačným postu-
pom); divadlo vychádzajúce z tradičných 
ľudových inscenačných postupov (ľudové 
zvykoslovie, scénografia atď.).

Súťaž je určená amatérskym divadlám, 
a preto sa jej nemôžu zúčastniť inscená-
cie, ktoré vznikli v profesionálnych diva-
delných inštitúciách a na pôde stredných 
a vysokých umeleckých škôl – konzerva-
tórií, VŠMU a AU.

Tešíme sa na vás, či už na javisku ale-
bo v hľadisku.

Silvia Bartáková
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Vytriedenie komunálneho odpadu
Milí spoluobčania, 

v týchto dňoch sa 
v jednotlivých ob-
ciach a mestách 
Slovenska sumari-
zujú množstvá vy-
zbieraného, násled-
ne skládkovaného 
a vytriedeného od-

padu za rok 2018. Naša obec v tejto súvis-
losti zaznamenala pozitívne výsledky.

V spolupráci s Ponitrianskym združe-
ním obcí pre separovaný zber, ktorého 
členom je aj Močenok, sme sčítali všet-
ky objemy odpadov, ktoré na území obce 
v hodnotenom období vznikli. Môže-
me skonštatovať, že v roku 2018 vzniklo 
na území našej obce celkovo 1 967 631 
kg komunálneho odpadu. Z tohto množ-
stva sa nám počas roka podarilo vytriediť 
v podobe plastov, papiera, BIO, elektrood-
padu, nebezpečného odpadu, pneumatík, 
tetrapakových obalov, kovov a ďalších od-
padov spolu 1 133 766 kg, čo z celkového 
množstva komunálnych odpadov pred-
stavuje hodnotu vytriedenia 57,62 %. 
Len pre ilustráciu, celoslovenský priemer 
v roku 2017 vo vytriedenom odpade pred-
stavuje 29, 26 %. Z tohto porovnania vychá-
dza obec Močenok vo vytriedenom odpade 
ako vysoký nadpriemer.  Čo to pre našu 
obec znamená?

V prvom rade je v uvedenej hodnote vy-
triedeného odpadu zhmotnená naša vysoká 
miera zodpovednosti k životnému prostre-
diu. Lebo triedenie odpadu robíme predo-
všetkým kvôli životnému prostrediu a jeho 

následnej kvalite.
Dosiahnutá percentuálna hodnota vy-

triedenia odpadu hovorí aj o tom, že my 
v Močenku sme už v roku 2018 splnili 
záväzok, ktorý má splniť celé Slovensko 
do roku 2020. Záväzok hovorí o tom, že 
na Slovensku sa má v uvedenom roku vy-
triediť aspoň 50 % odpadu. Dokonca sme 
splnili aj záväzok na rok 2025, ktorý ho-
vorí o povinnosti vytriediť 55 % odpadu 
v rámci Slovenska.

V neposlednom rade sme si týmto vý-
sledkom v oblasti triedenia odpadu za-
bezpečili pre rok 2019 najnižší možný 
poplatok za skládkovanie komunálnych 
odpadov tak, ako to mestám a obciam 
ukladá zákon 329/2018 o  poplatkoch 
za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 
zákona. Zákonný poplatok v tomto roku, 
ktorý bude obec platiť, je stanovený na 7 €.

Dosiahnuté výsledky sú pre nás všet-
kých záväzkom, ale aj povzbudením 
do ďalších rokov pri narábaní s odpadmi 
na území našej obce. Spoločným cieľom by 
mala byť méta viac ako 60 %, aby sme spl-
nili kritériá pre nasledujúce roky.

V tejto činnosti je ešte potrebné urobiť 
viacero krokov a opatrení. V prvom rade 
sa zameriame na osvetu a vzdelávanie 
v školách medzi našimi najmladšími oby-
vateľmi. Prostredníctvom obecných médií 
chceme informovať o triedení aj ostat-
ných spoluobčanov. Vedieť správne triediť 
odpad je totiž veľmi dôležité, pretože ide 
o našu spoločnú zodpovednosť za naše ži-
votné prostredie.                     Roman Urbánik

starosta obce Močenok
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Prezident republiky Andrej Kiska sa 
4. marca 2019 stretol s predstaviteľmi 
okresu Šaľa. Diskutoval so starostami 
obcí a študentmi Gymnázia Juraja Fán-
dlyho. Počas návštevy zavítal do firmy 
najväčšieho zamestnávateľa v regióne – 
Duslo Šaľa. Prezident vyzdvihol úlohu 
podniku v zamestnanosti tohto regiónu, 
keď zamestnáva takmer 2000 zamestnan-
cov, ako aj spolupracujúce firmy, ktoré 
dávajú prácu ďalším desaťtisícom ľudí.

Petr Bláha, generálny riaditeľ 
Dusla Šaľa, popísal stručne priebeh 
návštevy: „My si veľmi vážime prí-
tomnosť pána prezidenta. Je to vôbec 
prvá návšteva slovenského prezidenta 
na pôde našej firmy. Zoznámili sme ho 
s výrobným programom a sortimen-
tom produktov našej továrne, s našimi 
úspechmi a problémami. Našou pý-
chou je nová výrobňa čpavku, najmo-
dernejšia v Európe, známy Čpavok 4. 
Túto prevádzku sme nemohli vynechať

Prezident na návšteve Dusla Šaľa
pri prezentácii fabriky. Používame tu 
inovatívne technológie.“ Prezident sa 
zaujímal aj o problémy, ktoré trápia ak-
ciovú spoločnosť. Generálny riaditeľ 
Petr Bláha zdôraznil: „Stretávame sa 
s rovnakými problémami, ako prakticky 
vo všetkých výrobných spoločnostiach 
na Slovensku a to je nedostatok kvali-
fikovanej pracovnej sily vo všetkých 
profesiách. Nemáme odborníkov. Počty 
študentov a študijných odborov sú níz-
ke, nepokrývajú potreby podnikov. My 
máme zhruba 200 žiakov na strednej 
škole vo Veči. Poskytujeme im štipen-
dium, majú u nás zabezpečenú prácu 
do budúcnosti. Záleží však na ich roz-
hodnutí, či po absolvovaní odboru k nám 
nastúpia. Našou stratégiou, ktorú zvolí-
me v ďalších rokoch, bude preto cesta 
maximálnej automatizácie výrobného 
procesu, napríklad projekt digitalizácie 
a tzv. projekt Priemysel 4.0. Neplánu-
jeme zvyšovať počty zamestnancov.“

prílev mladých ľudí ich nebude schopný 
nahradiť.“

Prezident Kiska vysoko ocenil 
zodpovednosť akciovej spoločnos-
ti pri rozvoji mesta a kraja. Skonšta-
toval, že aktivita Dusla je výrazne 
viditeľná v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva a školstva. Pripome-
nul, že je žiaduce, aby sa podniky sta-
rali o ten región, v ktorom podnikajú.
Prezident podčiarkol pozitíva v nasta-
vení výrobného procesu: „Vidieť, že 
firme záleží na starostlivosti o život-
né prostredie a bezpečnosti pri prá-
ci, a prínosné sú veľké investície do 
modernizácie a inovácie v technoló-
giách. Držím prsty Duslo Šaľa, aby 
sa im darilo a, samozrejme, aj mestu 
a tomuto regiónu.“ Duslo na pamiatku 
prezidentovi republiky venovalo hno-
jivá pre potreby prezidentskej záhrady.

Jana Nováková
Prezident republiky si prezrel velín Čpavku 4.   Foto: Juraj Kovács

Prezidentovi republiky predstavil 
Duslo, a. s. jeho generálny riaditeľ.

Foto:  Juraj Kovács

 Prezident republi-
ky Andrej Kiska na 
túto skutočnosť re-
agoval: „Tak, ako 
máme v súčasnosti 
postavené škol-
stvo, nebudeme 
môcť vychovávať 
odborníkov. Pre 
chemikov, ktorí 
sú tu tak potrební, 
sa pomaly žiadne 
triedy neotvárajú. 
Vo fabrike je veko-
vo starší personál, 

Údržba koryta potoka
Počas marca sa realizuje údržba ko-

ryta potoka Dlhý kanál, ktorý preteká 
stredom našej obce. Práce realizujú pra-
covníci Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. „Slovenský vodohospodársky 
podnik, štátny podnik, vykonáva práce v  
rámci plánu vlastných opráv a údržby na 
rok 2019. Realizujeme údržbu kynety, čo 
je časť dna koryta kanálu, Dlhého kanálu, 
v intraviláne obce Močenok. Práce by mali 
byť ukončené do konca marca,“ informo-
val o zameraní a časovom harmonograme 
prác hovorca SVP Banská Štiavnica Ma-
rián Bocák. Práce na údržbe dna koryta 
kanálu budú postupne vykonané na časti 
potoka od Kamenného mosta až po most 
na Ulici svätého Gorazda. Pracovníci

Vodohospodársky podnik realizuje údržbu dna koryta Dlhého kanála.  Foto: Peter Sýkora

vodohospodárskeho podniku umiestnili 
vyťažené blato na steny a vrchol hrádze 
kanálu, je teda predpoklad, že kým blato 

z potoka nezaschne a nespevnie, nebudú 
môcť občania po hrádzi potoka chodiť.

Marcela Lenčéšová
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Počas fašiangov je zábava povinná! 
Týmto heslom sa riadia už 20 rokov 

organizátori plesu v maďarskom Piliši, 
v meste, kde žije veľká komunita Slo-
vákov. V období fašiangov sa každo-
ročne stretávajú na Plese zahraničných 
Slovákov, na spoločnej zábave obyvate-
ľov dvanástich slovenských obcí tohto 
regiónu. Hostiteľom bola obec Kestúc. 
Nachádza sa neďaleko slovenského Štú-
rova v Komárňansko-ostrihomskej župe 
v Dorogskom obvode. A práve sem mie-
rili kroky mužov z folklórnej skupiny 
Močenskí speváci, ktorí prišli navští-
viť krajanov na dolnej zemi. Močenskí 
speváci obohatili ples o originálny slo-
venský spev. Pozvali ich organizátori 
z kestúckej samosprávy. Zábavu otvo-
rila vicestarostka Kestúcu Paula Rado-
vicsová: „Miesto konania plesu sa vždy 
mení. To sa losuje. Minule na šárišáp-
skom bále vytiahli z klobúka nás, a tak 
sme prišli na rad. Tešíme sa, že sa ľudia 
porozprávajú a zabavia. Je nás plná sála 
– 320 hostí. Ešte by boli záujemcovia, 
ale už sa nezmestíme, nie je viac miesta. 
Do tanca bude hrať skupina Úsmev z dedi-
ny Pilisszántó-Santov. Dnes privítame aj 
slovenských hostí, zaspieva mužský zbor 
z družobnej obce Močenok a v kultúrnom 
programe vystúpi aj náš Páví krúžok.“ 
Sándor Kochnyák, poslanec samosprávy 
Kestúc a spevák skupiny Páví krúžok, 
na začiatku prezradil: „Budeme dnes 
vystupovať s kestúckymi a slovenskými 
ľudovými piesňami, pridáme aj šváb-
ske. Veľmi sa tešíme, že tu máme veľa 
rodiny z Kestúca, zo Santova, stretlo sa 
hodne priateľov. Povzbudíme aj mladých 
v udržiavaní slovenských zvykov.“ Mária 
Nagyová, podpredsedníčka Slovenskej 
samosprávy v Číve, sa pridala: „Neprišli

Ani neviem, kto sú to, ako sa sem do-
stali. Pribúda nás, hoci starší vymierajú 
a mladých nie je toľko, ako by sme chce-
li.“

Účastníkov plesu priviedli do varu 
svojimi piesňami Močenskí speváci. Hos-
tia plesu si z vystúpenia natáčali videá 
a naši chlapi zožali nevídaný úspech. 
Spievala s nimi celá sála a po skonče-
ní programu ocenili ich spev hlasnými 
ováciami. Spevácka skupina Močenskí 
speváci zaujala aj štáb slovenského vy-
sielania Maďarskej televízie. Reportáž si 
môžete pozrieť na stránke https://www.
mediaklikk.hu/video/domovina-2019-03-
04-i-adas.

Muži z hudobnej skupiny boli z ple-
su príjemne prekvapení. „Nečakal som, 
že tu budú takí súdržní maďarskí Slo-
váci. No a bolo to tu super. Piesne sa 
návštevníkom páčili,“ povedal spevák 
Miroslav Fábik. Pridal sa k nemu aj spe-
vák Jozef Šuvada: „Títo Slováci hovoria 
trochu lámanou slovenčinou. Ale veľmi 
sa snažia, hlásia sa k Slovensku.“ Milan 

Halomi, vedúci Močenských spevákov, 
upresnil: „Mne osobne je toto prostredie 
blízke, veď moji rodičia sa narodili tu 
v neďalekom Tardoši. Chodieval som sem 
na celé prázdniny v lete. Vtedy sa ešte 
rozprávalo viac po slovensky. Ľudia sú tu 
veľmi dobrí, družní, veselí a vždy sa s nimi 
dobre cítim. S takýmto úspechom, aký sme 
mali dnes, sme sa ešte nestretli.“ Dobré 
vzťahy s Kestúcom popísal Peter Sýkora, 
zástupca starostu: „Kestúc a Močenok spá-
ja sv. Klement, ktorý je patrónom kostolov 
v obidvoch obciach. Súčasný starosta na-
šej obce Roman Urbánik navštívil Kestúc 
viackrát ešte ako riaditeľ základnej školy 
v Hornej Kráľovej, ktorá má družbu 
a veľmi dobré vzťahy so základnou školou 
v Kestúci. Spolupráca medzi Kestúcom 
a Močenkom sa rozvíja hlavne v kultúr-
nej oblasti a ples ponúka práve možnosť 
na výmenu skúseností a prípravu rozšíre-
nia spolupráce aj na iné oblasti.“

Močenčania odchádzali z Maďarska 
plní pozitívnych zážitkov.

Jana Nováková

sme sem len tancovať a zabá-
vať sa. Na tomto plese chce-
me dohodnúť ďalší postup, 
ako zachovať identitu, jazyka 
tradície. Musíme preto niečo 
urobiť. Ak nás nebude aspoň 
10 slovenských obcí s vlast-
nou samosprávou, nemôžeme 
založiť župnú samosprávu. 
Bola by to škoda. Teraz sme 
v ťažkej situácii. Musíme za-
brániť tomu, aby nám zanikali 
slovenské samosprávy – veď 
v minulom roku sa zrušili dve 
– v Dorogu a Huti. Vidím aj 
nové tváre, čo je radosť.

Ples otvárala Paula Radovicsová.   Foto: Peter Sýkora

Močenskí speváci zdvihli návštevníkov plesu zo stoličiek.                                                                                                 Foto: Peter Sýkora
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Piatok 22. február 2019 patril v na-
šej obci uvedeniu nového CD do živo-
ta. Novým hudobným nosičom sa môže 
pochváliť mužská spevácka skupina 
Močenskí speváci, ktorá tesne pred Via-
nocami vydala album s názvom Keď 
som rukuval... Na CD je 16 regrútskych 
a vojenských ľudových piesní. Koncom 
februára sa Močenskí speváci rozhodli 
oficiálne uviesť nosič do života a záro-
veň sa poďakovať svojim sponzorom 
a podporovateľom. „Sme veľmi povďační 
obci Močenok, ktorá významne prispela 
k tomu, že bolo možné nahrať takéto CD 
s monotematickými regrútskymi pesnič-
kami, a všetkým našim sponzorom. Sme 
veľmi radi, že sa nám to podarilo, a dú-
fame, že takýmto spôsobom pre ďalšie 
generácie zachováme tie piesne, ktoré 
sa kedysi tu v Močenku a okolí spieva-
li. Regrúti sú chlapci, ktorí mali rukovať, 
prípadne už aj vojaci. Sú tam zaradené 
aj české pesničky, lebo v tých dobách to 
tak bývalo, že väčšina Slovákov slúžila 
v dnešnom Česku,“ poďakoval za podporu 
vedúci speváckej skupiny Milan Halomi.

Na uvedení nového nosiča s ľudovými 
piesňami do života sa zúčastnili členovia 
speváckej skupiny, ich rodinní príslušní-
ci, ale aj predstavitelia obce a sponzori. 
„Som vďačný spevákom, že pripravili 
toto CD. Mnohé piesne sú spojené s Mo-
čenkom a súčasná generácia ich už ani 
nepozná. Som rád, že Močenskí speváci 
oprášili tieto piesne, môžeme sa s nimi 
oboznámiť a do budúcnosti zostanú za-
chované. Klobúk dole pred nimi,“ tešil

Nové CD s regrútskymi piesňami

CD uvádzali do života Jolana Lenčéšová, Milan Halomi a Jozef Benčík.  Foto: Marcela Lenčéšová

Karneval 
v materskej škole

veselo šantia, tešia sa, že môžu byť v mas-
kách, ktoré im maminky pripravili. Je tu 

sa z toho, že hudobný nosič uzrel svetlo 
sveta, zástupca starostu obce Peter Sýko-
ra. „Veľmi ma teší, že som mohol sponzo-
rovať vydanie tohto CD nosiča, lebo títo 
speváci nám robia dobré meno. Toto je ich 
druhé CD a ja dúfam, že nahrajú aj tretie 
a ja budem pri tom,“ je pripravený pod-
poriť zachovávanie bohatstva ľudových 
piesní najväčší sponzor skupiny Jozef 
Benčík. Močenskí speváci majú stálu 
podporu aj v Matici slovenskej. Jej miest-
ny odbor na čele s predsedníčkou Jolanou 
Lenčéšovou podporuje všetky ich akti-

vity: „Tešíme sa, že sme mohli poslať 
na cestu životom CD, ktoré bude robiť 
radosť aj budúcim generáciám formou 
regrútskych piesní, lebo terajšie deťúren-
ce už ani nevedia, kto regrúti boli. Je to 
zachovanie naozajstného folklóru.“

Členovia speváckej skupiny vyjadrili 
vďaku za každú pomoc a podporu, ktorá 
dopomohla k vydaniu hudobného nosiča, 
vďaka ktorému sa kus našej histórie a sta-
ré ľudové piesne zachovajú aj pre budúce 
generácie.

Marcela Lenčéšová

Počas karnevalu bolo veselo.
Foto: Soňa Hippová

Vo fašiangovom období zaradila 
detský karneval do svojho programu aj 
materská škola v našej obci. O tradičné 
podujatie, ktoré je vyvrcholením vyučo-
vacieho procesu, každoročne prejavia zá-
ujem rodičia, ktorí svojim deťom pripra-
via zaujímavé masky a, samozrejme, aj 
deti, ktoré sa v nich radi popredvádzajú. 
„Celý týždeň sa v materskej škole roz-
právame o fašiangoch. Deti spoznávajú 
tradície z rozprávania pani učiteliek, z čí-
tania a takto sa dozvedajú o tradíciách, čo 
sú vlastne fašiangy, čo sa počas nich dialo 
v minulosti. Dnes sme tie fašiangy zavŕši-
li detským karnevalom. Materská škola 
sa premenila na rozprávkové bytosti, ktoré

veselá zábava a deti sa tešia nielen na zá-
bavu, ale aj na maškrty, ktoré ich čakajú 
potom,“ opísala skvelú náladu v škôlke 
riaditeľka zariadenia Soňa Hippová.

Karnevalové dopoludnie sa v celej 
materskej škole nieslo v znamení dobrej 
zábavy, hudby a radosti. „Je tu karneval, 
prídu k nám do triedy iné detičky a my 
hádame, aké sú masky, a je to vlastne zá-
bava a papá sa tu!“ dokonale opísal dianie 
Dejan. „Dobre sa zabávame a tancujeme, 
aj ostatné deti majú dnes pekné masky,“ 
pridala sa s hodnotením Nelka.

Krásne masky z jednotlivých tried 
sa vzájomne ponavštevovali, popredsta-
vovali si svoje fašiangové preoblečenia 
a spoločne si zatancovali a zabavili sa. 
Karnevalová nálada pretrvala v materskej 
škole až do popoludnia.

Marcela Lenčéšová



Obecné zastupiteľstvo zložené 
z poslancov zvolených v komunálnych 
voľbách 2018 sa stretlo 30. 1. 2019 
na svojej prvej pracovnej schôdzi.

Dôležitou témou bola rozpočtová 
a finančná problematika Močenka. Ako 
bolo avizované pri schvaľovaní rozpoč-
tu vlani v októbri, prebehlo schvále-
nie I. zmeny rozpočtu Obce Močenok 
na rok 2019. Zmeny boli vopred pre-
hodnotené v obecnej rade a finančnej 
komisii pri obecnom zastupiteľstve 
a zverejnené na webovej stránke obce. 
Poslanec Stanislav Šimko v rozprave 
k zmenám poukázal na rezervu roz-
počtu: „Je treba si všimnúť, že náš 
rozpočet je flexibilný vďaka rezerve 
a schopný reagovať na zmeny v záko-
noch. Samotné Združenie miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) malo napríklad 
výhrady voči krátkemu termínu zapra-
covania rekreačných poukazov do roz-
počtov obcí. Naša samospráva s tým 
nemá problém.“ Starosta Roman Ur-
bánik konkretizoval navýšenie rezervy 
v rozpočte po odsúhlasených zmenách: 
„Konečný rozpočet po tejto aktualizácii 
má rezervu 37 572 € oproti pôvodnej, 
ktorá bola v sume 14 000 €. Chcem 
povedať občanom, že je predpoklad 
na zvýšenie rezervy po zohľadnení zo-
statku obce z roku 2018. Odhadujeme 
ju potom približne na 170 000 €. Je 
to slušný základ na fungovanie obce.“ 
Upresnenia rozpočtu budú ďalej prebie-
hať vo štvrťročnom režime.

Jedným z bodov programu zasad-
nutia obecného zastupiteľstva bol aj 
plán investícií na roky 2019 – 2022. 
Zámerom je uskutočniť projekty, kto-
ré by riešili najnaliehavejšie problémy 
občanov a obce. Diskusia na túto tému 
prebehla už v obecnej rade a v jed-
notlivých komisiách. Roman Urbánik 
v súvislosti s financovaním pláno-
vaných investícií poznamenal: „Iste 
sa mnohí budú pýtať, kde na to vziať 
peniaze. Je to však len plán. Závisí to 
od priebehu poskytnutia finančných 
prostriedkov zo štátnych dotácií a vý-
voja vlastných finančných zdrojov. 
Už v týchto mesiacoch robíme kroky 
na realizáciu investícií na ume-
lé zavlažovanie futbalového ihriska 
cez úrad vlády, doplnenie bezpeč-
nostných kamier. Čakáme na výzvu 
na zníženie energetickej náročnosti ve-
rejných budov – chceli by sme sem za-
hrnúť MŠ. Uvidíme, čo z toho sa nám 
podarí. Prioritou sú verejné komuniká-
cie.“ Prostriedky, ktoré výhľadovo obec 
očakáva, sú z občianskeho združenia 
VITIS. 

V príjmovej časti rozpočtu sa zme-
nila výška podielových daní. Z rozpisu 
ministerstva financií je známe, že náš 
rozpočet bude mať v tejto kategórii príj-
mov čiastku 1 616 358 €.

Ďalšími príjmami, ktoré sa upres-
nili, sú schválené dotácie na projekty z 
rôznych výziev a žiadostí. Patria k nim:
- projekt jazykové laboratóriá v ZŠ 

  v hodnote 42 700 €;
- žiadosť na Environmentálny 
fond na obnovu dediny v sume 
5 000 €;
- projekt na opatrovateľskú 
službu cez Implementačnú 
agentúru, z ktorého na tento rok 
pripadne cca 50 000 €,
- žiadosť na Environmentál-
ny fond na skvalitnenie zberu 
triedeného odpadu o dotáciu 
57 000 €;
- projekt vodozádržného opatre-
nia v hodnote 175 000 €;
- projekt pre obce „Wifi pre 
Teba“ v sume 9 761 €;
- projekt predchádzanie vzniku 
biologicky rozložiteľného odpa-
du, dodanie kompostérov do do-
mácností na prelome mesiacov 
marec – apríl za 167 000 €.

Prehodnotenie výdavkovej časti 
obecného rozpočtu zahŕňa úpravy hlav-
ne v týchto položkách:
- výdavky na opatrovateľskú službu – 
odvíja sa od príjmov na tento účel;
- vydanie monografie Obec Močenok;
- zníženie výdavkov na právne a špeci-
álne služby zo 14 000 na 10 000 €;
- odkúpenie domu pri Dolnom cintorí-
ne;
- výbočisko pri autobusových zastáv-
kach na ulici Čingov po ľavej aj pravej 
strane;
- dotácia a spoluúčasť obce (5 % z ná-
kladov) na vytvorení jazykových labo-
ratórií v ZŠ;
- dotácia a spoluúčasť obce na vybudo-
vaní vodozádržného opatrenia na budo-
ve kinosály;
- dotácia a spoluúčasť (5 % z nákladov) 
na projekte „Wifi pre Teba“;
- dobudovanie detského ihriska pri kláš-
tore smerom ku kostolu – prostriedky 
z Úradu vlády SR;
- dotácia a spoluúčasť obce na projekte 
na obnovu dediny – revitalizácia Ulice 
sv. Gorazda;
- dotácia a spoluúčasť obce na projekte 
skvalitnenie zberu odpadu – zabezpeče-
nie traktora na manipuláciu so zeleným 
odpadom;
- zateplenie a odstránenie statických 
porúch budovy v bytovke Rokošová II;
- rekonštrukcia oplotenia na Dolnom 
cintoríne;
- rekonštrukcia strechy na budove hos-
podárskeho dvora;
- dobudovanie závlah pri výsadbe zele-
ne pri artézskej studni vedľa reštaurácie 
Elsa;
- projekt dodania kompostérov do do-
mácností;
- úprava rozpočtov organizácií napoje-
ných na obecný rozpočet, školský klub 
detí, ZŠ a školská jedáleň, centrum voľ-
ného času, základná umelecká škola, 
najväčšie navýšenie má MŠ – zohľad-
ňuje vyššiu kapacitu škôlky po rekon-
štrukcii a zvýšený normatív na žiaka;
- rekreačné poukazy pre zamestnancov 
obce v hodnote 12 650 €.

Poslanci schválili zníženie par-
ticipatívnej časti rozpočtu z 2 000 € 
na 500 € a presun rozdielu 1 500 € na do-
tácie pre spolky a organizácie pôsobiace 
v obci.

Jana Nováková
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Obecné zastupiteľstvo v novom zložení začalo pracovať

Karneval v MŠ
21. február patril tento rok v našej materskej 

škole karnevalu. Triedy sa od rána výnimočne 
nezapĺňali deťmi, ale zvieratkami, princeznami, 
vílami, rytiermi a mnohými inými rozprávko-
vými bytosťami. Pani učiteľky, tiež prezlečené 
za masky, vytvárali tú pravú karnevalovú atmo-
sféru plnú známych i menej známych hier a súťa-
ží, medzi ktorými nemohol chýbať ani stoličkový 
či metlový tanec. Chodby materskej školy sa ozý-
vali spevom masiek putujúcich z triedy do triedy, 
kde sa predstavili aj iným kamarátom.

Po skvelej zábave si deti oddýchli pri veselo 
ozdobených a bohato prestretých stoloch s fašian-
govým občerstvením a tešili sa z krásnych cien, 
ktorými boli na záver odmenené. Všetci sa už 
teraz tešíme, že k nám najveselší sviatok o rok 
zavíta zas.

Soňa Hippová, riaditeľka MŠ
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Výborná zábava čakala na Plese podnikateľov
Sezónu plesov v Močenku v tomto roku 

uzavrel tradične Ples podnikateľov, ich za-
mestnancov a priateľov firmy Kora Mont. 
16. februára 2019 sa konal už jeho šestnásty 
ročník. Každoročne je o tento ples veľký 
záujem. To bol aj dôvod, prečo sa ples pre-
sunul z priestorov spoločenskej sály Obec-
ného úradu v Močenku do PKO v Nitre.

Prichádzajúcich vítala Terchovská 
muzika spod Sokolia, čím navodila pra-
vú plesovú náladu a rozihrala žilky v tele.

Keď vstúpili na pódium hlavní hostia 
večera, hudobníci zo skupiny Desmod, 
sála sa rozjasala a parket skandoval. Svo-
jím umením potešili a oslovili všetkých 
hostí. Ďalším hlavným účinkujúcim boli 
Kandráčovci. Ujali sa svojho programu

ozaj bravúrne a nezostali nič dlžní 
svojej povesti. Po ich vystúpení nasle-
dovali nadšený potlesk a ovácie publika.

Do tanca celý večer hrala sku-
pina Profil, ktorá každoročne spo-
ľahlivo a osvedčene rozprúdi výbor-
nú zábavu, typickú pre tento ples.

Moderátorom plesu bol herec, humo-
rista a spevák Štefan Skrúcaný. Prezradil 
nám svoje dojmy z Plesu podnikateľov: 
„Počas každej sezóny absolvujem ple-
sov naozaj veľa. Toto je jeden z najlep-
ších plesov na Slovensku, čo sa týka 
úrovne hostí, úrovne účinkujúcich a pro-
stredia. Vždy je tu veľmi veľa ľudí.“

Starosta obce Roman Urbánik pochvá-
lil organizátora: „Oceňujem, že usporia-
dateľ Štefan Rábek s manželkou Máriou 
pokračuje v tejto svojej aktivite už dlhých 
šestnásť rokov a že prvé ročníky sa ko-
nali práve v našej obci.“ Eduard Lacko, 
riaditeľ ZŠ v Močenku, s úsmevom do-
dal: „Nálada je tu skutočne veľmi dobrá. 

Kandráčovci urobili skvelú atmosféru, 
je to perfektný ples. Prídeme určite aj na 
rok.“ S priebehom dobrej zábavy, ktorá 
končila až ráno, boli spokojní aj hlavní 
organizátori manželia Mária a Štefan Rá-
bekoví: „Bolo tu príjemne. Veselú náladu 
bolo počuť aj vidieť všade. Myslím, že sa 
všetci dobre zabávali, utužili sa priateľ-
stvá, takže sme spokojní, ples sa vydaril.“

Hostia, ktorých sme sa spýtali na ich 
názory, netajili nadšenie z bohatých kul-
túrnych zážitkov, zo skvelého jedla a z 
hodnotnej tomboly. Tešili sa, že fantas-
tická hudba, ktorú zabezpečili špičkoví 
profesionálni umelci, nenechala nikoho 
sedieť na stoličkách a zlákala aj zaryté 
netanečné typy na parket. Návštevníci 
vyzdvihli aj dobrú organizáciu tejto ak-
cie, nenapodobiteľné čaro podujatia zná-
sobené veľkým počtom zúčastnených. 
Väčšinou sa zhodli v tom, že tohto 
plesu sa chcú zúčastniť aj budúci rok.

Jana Nováková

S Kulym spievali aj návštevníci plesu.
Foto: Patrik Parilla

Počas Podnikateľského plesu v Parku kultúry a oddychu v Nitre nechýbala dobrá nálada.                                             Foto: Patrik Parilla

O dobrú náladu na Plese podnikateľov sa postarali aj Kandráčovci.    Foto: Patrik Parilla
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Stretnutie pri publikácii o Jánovi Hadnagyovi
V stredu 13. marca 2019 sa v sku-

točne  krásnom a inšpiratívnom prostre-
dí prednáškovej sály bývalého klášto-
ra, momentálne kultúrneho strediska v 
Močenku, uskutočnil spomienkový ve-
čer na jedného z významných a možno 
trochu pozabudnutých obyvateľov tejto 
činorodej obce. Spomínalo sa na vyni-
kajúceho a odborníkmi zo sveta umenia 
oceňovaného spontánneho rezbára Jána 
Hadnagya (1914 – 1998). Ako editor no-
vovzniknutej publikácie o tomto ľudo-
vom umelcovi som prežíval celý večer 
trochu s napätím a tiež s očakávaním, 
ako bude knižka ľuďmi prijatá a či na 
ňu vôbec bude nejaký ohlas zo strany 
miestnych obyvateľov, pretože mnoho 
pamätníkov po dvadsiatich rokoch od 
autorovho odchodu už neexistuje. Musím 
povedať, že som bol veľmi milo prekva-
pený ústretovým prístupom zastupiteľov 
obce vrátane pána starostu a jeho zá-
stupcu, ale predovšetkým veľkou účas-
ťou divákov na besede, ktorej sa aktívne 
zúčastnila aj etnografka doktorka Oľga 
Danglová z Bratislavy, autorka zaujíma-
vého textu predstavovanej publikácie.

Podujatie, na ktoré prišlo viac než 
40 divákov, otvoril uvítaním zástupca 
starostu Močenka Peter Sýkora. Hneď 
po tom bol premietnutý krátky filmový 
dokument scenáristky Lucie Benickej a 
režiséra Jana Stračinu nazvaný „Galéria

Jána Hadnagya z Močenka“. Film navo-
dil veľmi príjemnú a družnú atmosféru, 
vyvolanú vtipnými a vrelými prehovormi 
Jána Hadnagya, ktoré doň boli zahrnuté. 
Vyvrcholením a nepochybne najzaujíma-
vejšou časťou celého stretnutia sa stali 
živé spomienky vnučky rezbára a niekoľ-
kých ďalších pamätníčok. Obzvlášť púta-
vé však bolo vystúpenie Štefana Pápaya, 
ktorý sa zaslúžil o akési milé „sprítomne-
nie“ skvelého kuchára, cukrára a hlavne 
osobitého rezbára „Janka báčiho“ svojím 
rozprávaním niekoľkých pútavých a vese-
lých historiek, ktoré s ním osobne zažil, a 
predovšetkým i svojimi zhodou okolností 
nájdenými autentickými dokumentárny-

mi fotografiami, vytvorenými pred rokmi 
v rezbárovom domčeku na Švábskej ulici 
a premietanými pohotovo počas priebehu 
besedy.

Močenské kultúrne marcové stretnu-
tie malo hladký priebeh taktiež vďaka ve-
dúcej miestnej knižnice. Danka Lóžiová 
bola akousi sprievodkyňou a hostiteľkou 
celého večera, ktorý zakončila srdečným 
poďakovaním všetkým zúčastneným. 
Taktiež ja sa pripájam k týmto vrelým po-
ďakovaniam za mimoriadne pekný večer, 
na ktorý budeme i s priateľkou Vierkou 
dlho a vďačne spomínať.

Pavel Konečný
zberateľ a publicista, Olomouc

Účastníkom besedy priblížil svoje spomienky na Jána Hadnagya fotograf Štefan Pápay.
Foto:  Marek Karlubík

Novú knihu o Hadnagyovi predstavili v Močenku
Medzi insitných umelcov, ktorí robia 

dobré meno obci Močenok, určite patrí 
Ján Hadnagy. Narodil sa v roku 1914 v 
Mojmírovciach a veľkú časť života prežil 
v Močenku. Ako 19-ročný slúžil v kaštieli 
nitrianskeho arcibiskupa u rehoľných bra-
tov v Močenku. Pracoval ako gazda, pe-
kár a kuchár. Po roku 1945 varil na stav-
bách, potom v závodnej kuchyni podniku 
Duslo Šaľa. Oženil sa v roku 1945. Mal, 
podľa vlastných slov, dobrú manželku a 
spolu so svojou rodinou žili usporiada-
ným, hoci skromným životom. Obaja si 
privyrábali pečením tort s dekoratívnymi 
postavičkami.

Manželka Helena mu zomrela v roku 
1974 a z pocitu prázdnoty po odchode naj-
bližšej osoby začal Ján Hadnagy s prvými 
rezbárskymi pokusmi. Malý dom s veran-
dou, do ktorého sa presťahoval po smrti 
manželky, postupne premenil na galériu. 
Vedľa seba stáli figúrky motocyklistu, pá-
peža, Štefánika, Madony a mnohé ďalšie.

Ján Hadnagy vystavoval na prehliad-
ke amatérskej tvorby v Dubnici, medzi 
ľudovými rezbármi vo Východnej. Jeho 
plastiky vlastnia Slovenské národné mú-
zeum a Slovenská národná galéria v Bra-
tislave. Zdôrazňoval svoju vieru v Božiu 
prozreteľnosť. Ján Hadnagy zomrel 18. 
10. 1998 v Močenku.

Oľga Danglová

V auguste 2016 navštívil obec Moče-
nok zberateľ a publicista Pavel Konečný 
s priateľkou Vierkou. Zaujímal sa o diela 
Jána Hadnagya. Ukázali sme mu práce v 
kultúrnom stredisku, v domove dôchod-
cov. Publicista si ich nafotil.

Navštívili sme tiež Máriu Horváthovú, 
ktorá nám poradila, kde by sme našli ďal-
šie diela Jána Hadnagya. Niektoré z nich 
sú v Čechách. Pavel Konečný tam vyces-
toval a nafotil ich. Taktiež navrhol vydať 
publikáciu o našom rezbárovi. Obec tento 
nápad zaujal a prisľúbila mu pomoc.

Pavel Konečný knihu o Jánovi Hadna-
gyovi vydal. S vedúcou knižnice Dankou 
Lóžiovou sme sa dohodli, že túto novú 
publikáciu predstavíme počas podujatí 
marca – mesiaca knihy. Okrem knižnice 
pomohli podujatie zabezpečiť komunitné 
centrum a občianske združenie Rubín. 
Zaujímavé postrehy zo života Jána Had-
nagya účastníkom podujatia priblížili 
vnučka Zuzana Lukáčová, krstná dcéra 
Mária Dičérová a mnohí ďalší.

Veľké poďakovanie patrí etnologičke 
Oľge Danglovej za to, že nám priblížila 
osobnosť a dielo Jána Hadnagya, Pavlovi 
Konečnému za to, že vydal a predstavil 
nám knihu o našom rezbárovi. Ďakujeme 
tiež scenáristke Lucii Benickej, ktorá sa 
síce z pracovných dôvodov podujatia v 
Močenku zúčastniť nemohla, ale jej film 
o Jánovi Hadnagyovi bol premietaný na 
besede a účastníci podujatia ho ocenili 
potleskom.

Peter Sýkora
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2.  Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
11.  Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.
6.  Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.
4.  Štefan HARABIN, JUDr.,
9.  František MIKLOŠKO, RNDr.
5.  Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.
7.  Milan KRAJNIAK, Bc.
1.  Béla BUGÁR, Ing.
12.  Róbert ŠVEC, Mgr.
3.  Martin DAŇO
13.  Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.
14.  Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.
10.  Robert MISTRÍK, Dr. Ing. *
8.  József MENYHÁRT, PaedDr., PhD. *
15.  Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.
* vzdali sa kandidatúry

Výsledky hlasovania 1. kola 
Prezidentských volieb 16. 3. 2019

3 622
1 645
1 642
1 636

45,42

1 099
506
503
501

46,04

1 246
489
489
487

39,25

1 277
650
650
648

50,90

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
Účasť v %

165
111
78
52
44
14
8

11
7
5
1
3
1
0
1

177
86
61
61
45
19
20
2
5
5
4
0
1
1
0

230
139
76
72
52
31
27
8
6
3
1
3
0
0
0

1. okrsok 2. okrsok 3. okrsokKandidát
572
336
215
185
141
64
55
21
18
13
6
6
2
1
1

MOČENOK

Spolu

1. okrsok 2. okrsok 3. okrsokSpolu

O zber šatstva bol veľký záujem

Obecný úrad Močenok a Klub tvo-
rivosti Močenok vás pozývajú 
na VEĽKONOČNÚ VÝSTAVU. Konať 
sa bude od 8. apríla do 12. apríla 2019 
v čase od 9.00 do 17.00 hod. Expozí-
cia bude umiestnená v kultúrnom stre-
disku – kláštor. Výstava bude spojená 
s predajom. Ak máte záujem vystavovať 
vlastné výrobky, treba ich priniesť do kul- 
túrneho strediska do 4. apríla 2019.

Pozvánka

Dňa 23. januára 2019 vedenie OZ Ru-
bín zorganizovalo návštevu predstavenia 
„Dámsky krajčír“ v DAB v Nitre. A tak 
nás v mrazivý januárový podvečer zavie-
zol autobus na kultúrny zážitok do Nitry.

Z internetovej stránky DAB Nitra sa 
dozvedáme, že komédia Dámsky krajčír je 
z pera francúzskeho dramatika Georgesa 
Feydeaua, ktorá baví divákov už 132 ro-
kov! Napísaná bola v roku 1886. Napriek 
času komédia s témou, ktorá nestarne, plní 
svoj účel a stále zabáva divákov.

Ako sa uvádza na stránke DAB, hra 
rozpráva príbeh o doktorovi Mouline-
auxovi, klamárovi a sukničkárovi, ktorý 
skrýva svoje časté nevery pred dôverčivou 
manželkou a podozrievavou svokrou.

Dej je veľmi dynamický a plný komic-
kých zvratov. Časom sa ukazuje, že doktor 
Moulineaux, alias krajčír „Chanel“, nie je 
jediným hriešnikom v tejto spleti osu-
dov! Každá postava sa snaží predstavovať 
niekoho, kým vlastne nie je: verný man-
žel – verná manželka, dokonalý milenec 
– dokonalá milenka, dobrá svokra, lekár. 
Popri veselosti a zábavnosti hry si divák 
uvedomuje jej aktuálnosť. Neustálym 
presviedčaním ostatných o identite svojej 
osobnosti hra boduje zábavným spôsobom 
zámeny postáv. Zábava je prezentovaná 
od začiatku až do konca bez vulgárnosti či 
prekročenia hraníc vkusu.

Zásluhu na tom, že sme odchádzali z 
predstavenia veselí a dobre naladení, mal 
preklad z francúzskeho jazyka Ľubomíra 
Vajdičku, režiséra Juraja Bielika, ktorí s 
mladým nitrianskym hereckým kolektí-
vom vydali zo seba všetko! Standing ova-
tion si všetci zaslúžili!

Vďaka za príjemne strávený večer!
Darina Štangová

Predstavenie Dámsky 
krajčír potešilo 
členov OZ Rubín

Komunitné centrum (KC) zorgani-
zovalo začiatkom marca zber použitého 
šatstva. Zber pozostával z dvoch častí. 
Prvá časť trvala dva dni. Nepotrebné, ale 
čisté veci, sa počas nich zhromažďovali 
v priestoroch pastoračného centra. Pra-
covníci hospodárskeho dvora priviezli 
veľké stojany a pracovníčky KC ich za-
plnili šatstvom. Drobnejšie kusy odevov 
poukladali na stoly. Medzi prinesenými 
vecami nechýbali ani vyradené čižmy, ka-
belky, hračky a rôzne doplnky. V druhej 
časti zberu si mohli záujemcovia veci, 
ktoré ich zaujali, vziať bezplatne domov. 
Gabriela Lenčéšová, odborná garantka 
KC, vysvetlila zámer zberu: „Ošatenie, 
ktoré je síce použité, ale nie je vhodné 
na vyhodenie do odpadu, takto poslúžilo 
mnohým ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť 
nákup nových vecí. Aspoň takouto for-
mou sme ich podporili. Veci, ktoré zosta-
li, sme venovali charite v Šali. Ďalší zber 
plánujeme v máji.“ Akcie sa zúčastnili aj 

študentky Fakulty sociálnych vied a zdra-
votníctva Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre v rámci odbornej praxe. Pomáhali 
pri skladaní a triedení šatstva, komuniko-
vali s darcami a naberali nové skúsenosti 
vo svojom odbore. Zber pripomenul po-
trebu recyklácie odpadu. Oblečenie totiž 
tvorí veľkú časť komunálneho odpadu. 
Vyhadzovať ho len z dôvodu, že už nie je 
moderné, je v dnešnej dobe na uváženie.

Zber šatstva bol len jednou z viacerých 
aktivít komunitného centra. Striedajú sa v 
ňom pestré a veselé činnosti na vyplnenie 
voľného času s praktickými, ktoré uľahču-
jú cieľovým skupinám každodenný život. 
Cez jarné prázdniny napríklad zorganizo-
valo KC na každý deň pre deti rôznorodý-
program. Mohli sa zúčastniť mediálneho 
krúžku, premietania filmov, vytvárania veľ-
konočných ozdôbok, športového dňa, spo-
ločenských hier alebo prechádzok vonku 
spojených s loptovými alebo inými hrami.                              

 Jana Nováková
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Pôstne obdobie
V utorok 5. marca 2019 skončilo bu-

jaré obdobie zábav, plesov a karnevalov 
zvané fašiangové obdobie. Stredou 6. 
marca sa tak začalo 40-dňové pôstne ob-
dobie. Prvým dňom pôstneho obdobia 
bola Popolcová, alebo škaredá, streda, 
ktorá bola dňom prísneho pôstu, ale aj 
špecifických cirkevných obradov. Pôstne 
obdobie je pre kresťanov prípravným ob-
dobím pred Veľkou nocou, ale aj formou 
pokánia. „Na Popolcovú stredu sme boli 
poznačení popolom na čele a pri poznačo-
vaní boli vyslovené dve zaujímavé vety. 

Prvá – Kajajte sa a verte evanjeliu – a 
druhá – Pamätaj, že si prach a na prach 
sa obrátiš. Človek by mal nad týmito dvo-
mi vetami pouvažovať a možno zmeniť aj 
smerovanie svojho života. Niekto siahne 
možno počas pôstu po Biblii a zistí, že 
číslo 40 je veľmi zaujímavou symboli-
kou. Keď otvoríme prvé stránky Biblie, 
tak sa dočítame, že 40 dní a 40 nocí pr-
šalo, bola potopa sveta, a to znamená, že 
Boh očistil všetko zlé a zostal len Noe-
mov koráb, ktorý znamenal to spravodli-
vé, to dobré. To je možno taká symbolika 
a také pozvanie pre nás počas tých 40 dní 
nájsť si znovu čas na seba a všetko to, čo 

je zlé, nech zaplaví more Božej milosti, 
milosrdenstva a ľudskej dobroty, aby zo-
stalo po tých 40 dňoch medzi nami len to 
dobro, ku ktorému má slúžiť aj tohtoroč-
ný pôst. Dovoľte mi, aby som celej na-
šej farnosti poprial a vyprosil požehnané 
pôstne obdobie,“ zaželal všetkým dekan 
Peter Michalov.

Pôstne obdobie pred Veľkou nocou v 
skutočnosti netrvá 40, ale až 46 dní, pre-
tože sa doň nerátajú nedele. Popolcová 
streda je tak 46. deň pred Veľkonočnou 
nedeľou, najväčším kresťanským sviat-
kom a oslavou zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista.                        Marcela Lenčéšová

MOČENOK

Farský Kostol sv. Klimenta v Močenku

Sobota, 13. apríl 2019
od 9.00 hod do 11.30 hod. a od 14.00 hod. do 15.30 hod.

možnosť sv. spovede pred veľkonočnými sviatkami

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Štvrtok, 18. apríla 2019

18.30 hod. Slávnostná sv. omša
do 20.30 hod. možnosť súkromnej tichej poklony 
  Najsvätejšej Eucharistii

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Piatok, 19. apríla 2019

14.30 hod. Krížová cesta na Kalvárii v Močenku 
  (v prípade zlého počasia v kostole)
16.00 hod. Obrady Veľkého piatka
do 20.30 hod. možnosť uctenia si Svätého kríža v Božom   
  hrobe a súkromnej adorácie
  pred Najsvätejšou sviatosťou

BIELA SOBOTA
Sobota, 20. apríla 2019
od 8.00 do 18.30 hod.

možnosť uctenia si Svätého kríža pri Božom hrobe 
a súkromnej adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Sobota, 20. apríla 2019

19.00 hod. Slávnostná svätá omša a obrady Veľkonočnej 
  vigílie s procesiou  s Najsvätejšou Sviatosťou
  Oltárnou

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Nedeľa, 21. apríla 2019

7.00 hod. Slávnostná sv. omša
10.30 hod. Slávnostná sv. omša

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Pondelok, 22. apríla 2019

7.00 hod. Slávnostná sv. omša
10.30 hod. Slávnostná sv. omša

Filiálny Kostol narodenia Panny Márie v Hornej Kráľovej

Sobota, 13. apríl 2019
od 9.00 hod do 11.30 hod.

možnosť sv. spovede pred veľkonočnými sviatkami

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Štvrtok, 18. apríla 2019

17.30 hod. Slávnostná sv. omša
do 19.00 hod. možnosť súkromnej tichej poklony 
  Najsvätejšej Eucharistii

VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Piatok, 19. apríla 2019

14.00 hod. Krížová cesta (M)
15.00 hod. Krížová cesta
16.00 hod. Obrady Veľkého piatka
do 19.00 hod. možnosť uctenia si Svätého kríža v Božom   
  hrobe a súkromnej adorácie
  pred Najsvätejšou sviatosťou

BIELA SOBOTA
Sobota, 20. apríla 2019
od 8.00 do 18.30 hod.

možnosť uctenia si Svätého kríža pri Božom hrobe 
a súkromnej adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
Sobota, 20. apríla 2019

19.00 hod. Slávnostná svätá omša a obrady Veľkonočnej 
  vigílie s procesiou  s Najsvätejšou Sviatosťou
  Oltárnou

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Nedeľa, 21. apríla 2019

8.30 hod.  Slávnostná sv. omša
9.45 hod.  Slávnostná sv. omša (M)

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Pondelok, 22. apríla 2019

8.30 hod.  Slávnostná sv. omša
9.30 hod.  Slávnostná sv. omša (M)
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Fašiangová zábava mala úspech
Obec Močenok a kultúrne stredisko 

pripravili na sobotu 2. marca 2019 fa-
šiangové popoludnie. Zdalo sa, že miest 
na sedenie v spoločenskej sále obecného 
úradu bude málo, prišlo veľa divákov. 
Návštevníkov privítala Dychová hudba 
Močenská kapela, ktorá hrala do tanca 
i na počúvanie. O dobrú náladu, zábavu 
a potlesk sa postarali členovia folklórnej 
skupiny Močenčanka, speváckej sku-
piny Močenskí speváci a folklórneho 
súboru Sečkár. Spevácka skupina Zú-
govanka ponúkla okrem piesní aj vtipné 
vystúpenie ľudovej rozprávačky Tonky 
Plevkovej. Ľudové piesne celkom netra-
dične, no s veľkým úspechom, zaspieva-
la aj ženská spevácka skupina Cantica.

Najväčším lákadlom pre návštevníkov 
bolo pochovávanie basy. I keď sa tento 
obrad – pohreb niesol v smútočnom tóne, 
vyvolal veľa smiechu. Člen FS Močen-
čanka – predstaviteľ kňaza pri pochová-
vaní basy – Tibor Kubica priblížil scenár: 
„Inšpirovali sme sa smutnými aj veselý-
mi stránkami bežného života a tak trochu 
aj politickou situáciou. Urobili sme to s 
humorným nadhľadom a tónom, aby sa 
ľudia pobavili. Tešil nás veľký záujem.“

Starosta obce Roman Urbánik struč-
ne popísal fašiangové obdobie v Močen-
ku: „Tento rok bol na obdobie fašiangov 
pripravený pestrý program. Mali sme 
3 plesy a množstvo ďalších poduja-
tí. Tí, ktorí prišli dnes, sa určite dobre

Pri pochovávaní basy nechýbala kosa                                                     Foto: Peter Sýkora

zabavili a vychutnali dobré jedlo.“
Viacerí rodáci si pamätajú, ako ke-

dysi prebiehal koniec fašiangov. Za-
spomínala si aj Mária Sabová, vedúca 
FS Močenčanka: „Ako mi rozprávala 
mama, v minulosti bývala zábava v uto-
rok pred Popolcovou stredou, hneď po 
litániách. U Benkovej vyhrávali cigáni, 
chlapci stáli za pultom a popíjali, diev-
čence postávali v kúte bokom a staršie 
ženy sedeli na lavičkách kolom dokola 
a klebetili. Možno aj stihli poohovárať 
každú dievčinu. Trvalo to do polnoci už 
aj s pochovaním basy. Celý pôst už ne-
bola zábava, až na polievací pondelok.“

V tomto roku sa fašiangy začali po nedeli 
Troch kráľoch, teda 7. januára. Fašian-
gy sú obdobím hodovania a radovánok. 
Usporadúvajú sa zábavy a plesy. Končia 
sa pohyblivým utorkom pred Popolcovou 
alebo tzv. škaredou stredou, ktorá v tom-
to roku pripadla na 6. marca. Ich záver 
býva spojený s viacerými zvykmi, bo-
hatou folklórnou symbolikou, pretože je 
nutné urobiť poriadnu rozlúčku s časom 
veselosti. Zvyčajne sa toto obdobie končí 
pochovávaním basy. Po ňom nasleduje 
40-dňový pôst až do Veľkého piatka pred 
Veľkou nocou. 

 Jana Nováková

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku
V utorok 5. marca 2019 sa v priesto-

roch kultúrneho strediska – kláštora zišli 
na výročnej členskej schôdzi členovia 
základnej organizácie Jednoty dôchod-
cov na Slovensku a ich hostia. Schôdza 
sa začala oficiálnym programom, na kto-
rom prítomných privítala predsedníčka 
organizácie Marta Nováková: „Prero-
kovali sme správu o činnosti za minu-
lý rok, hospodárenie, čerpanie financií 
a uzniesli sme sa na pláne práce na rok 
2019. Schôdzu sme spojili zároveň aj s 
programom k Medzinárodnému dňu žien, 
pripravili sme krátky kultúrny program a 
pán starosta bol taký milý, že odovzdal 
našim ženám darček, za ktorý mu veľmi 
pekne ďakujeme. Bolo to veľmi milé.“ V 
kultúrnom programe sa predstavili člen-
ky domácej organizácie s prednesom a 
spevom, pod krídla základnej organizácie 

totiž patrí aj spevácka skupina Zúgovan-
ka, ktorá si pripravila pre hostí veselé fa-
šiangové pásmo piesní.

Medzi hosťami podujatia boli okrem 
starostu obce Romana Urbánika aj zá-
stupcovia okresnej a krajskej organizácie 
jednoty dôchodcov. „Krajská organizácia 
jednoty dôchodcov má 1 200 členov, je 
to veľká rodina. Máme bohaté aktivity 
– športové hry, spevácke súbory, ručné 
práce, prednes básní a prózy, šachové 
turnaje, karty, spoločenské hry a mnoho 
iného,“ pochválila aktivitu všetkých or-
ganizácií kultúrna referentka krajskej or-
ganizácie Eva Kmeťová. Krajská organi-
zácia mapuje obrovské množstvo aktivít 
v jednotlivých miestnych kluboch a veľ-
ké množstvo z nich aj organizuje. Naša 
domáca organizácia má pre tento rok ta-
kisto naplánovaných niekoľko zaujíma-

vých podujatí, o ktoré prejavili členovia 
organizácie záujem. „Chceli by sme ísť 
napríklad na výlet na Kalváriu do Nitry, 
potom by sme chceli navštíviť Banskú 
Štiavnicu, čo je tiež krásne historické 
mesto, potom akcie v obci, ako návšte-
va kultúrnych podujatí. Urobíme aj akcie 
v rámci okresu – poéziu a prózu, Spevy 
domova, rozprávky a podobne, aktivity, 
ktoré už všetci v podstate poznajú. Chce-
li by sme sa častejšie stretávať aj počas 
roka, organizovať zájazdy na termálne 
kúpaliská a podobne,“ vymenovala pod-
statu aktivít predsedníčka Nováková.

Počas celej výročnej členskej schôdze 
jednoty dôchodcov vládla v sále kultúr-
neho strediska výborná a priateľská nála-
da, členovia ešte aj po jej skončení zotr-
vali v priateľských rozhovoroch.

Marcela Lenčéšová
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Činnosť ZO JDS Močenok za rok 2018
Dňa 5. 3. 2018 sa konala výročná člen-
ská schôdza Základnej organizácie (ZO) 
Jednoty dôchodcov v Močenku, kde sme 
vyhodnotili činnosť a výsledky za rok 
2018. Organizácia pracovala pod novým 
vedením v zložení:
Marta Nováková, predsedníčka,
Marta Braunová, podpredsedníčka,
Edita Szabová, hospodárka,
Júlia Hippová a Valéria Pappová, členky 
výboru,
Magdaléna Verešová, predsedníčka RK,
Margita Lenčéšová a Helena Maláriková, 
členky RK.
Činnosť ZO bola zameraná na plnenie 
plánu práce podľa jednotlivých oblastí.
V kultúrnej oblasti boli najúspešnejšie 
podujatia pre seniorov obce, ale aj okresu 
a kraja:
- Súťaž v prednese poézie, prózy a vlast-
nej tvorby v slovenskom a maďarskom ja-
zyku „Matky mojej reč“, kde nás úspešne 
reprezentovali Helena Maláriková (kraj 
a SR), Mária Dičérová (kraj), Valéria 
Pappová, Štefan Bleho, Vlasta Horehájo-
vá (okres).
- Na prehliadke speváckych súborov v 
rámci okresu i kraja „Spevy domova“ 
vystúpila naša Spevácka skupina Zúgo-
vanka.
- V programe „Rozprávky starej matere“ 
v Hájskom predniesli naši recitátori krás-
ne rozprávky.
Počas roka sme navštevovali kultúrne 
podujatia v DAB Nitra a v Bratislave. 
Aktívne sme sa zapájali do organizovania 
kultúrnych akcií v rámci obce.

V športovej oblasti sme dosiahli tiež 
veľa úspechov:
- V máji sme zorganizovali okresné Špor-
tové hry seniorov, kde súťažili družstvá 
ZO JDS zo Šale, Diakoviec, Trnovca nad 
Váhom a Močenka, kde sa naše družstvá 
žien a mužov umiestnili na prvom mieste. 
Reprezentovali nás členovia: Júlia Hippo-
vá, Helena Maláriková, Valéria Pappová, 
Štefan Bleho, František Lenčéš, Imrich 
Paštéka.
- Na krajských športových hrách v No-
vých Zámkoch nás úspešne reprezentoval 
Štefan Bleho, kde získal 1. miesto za hod 
granátom a 3. miesto za beh na 300 m (4. 
miesto za streľbu vzduchovkou).
- V Šali sme sa v rámci okresu zúčast-
nili športovej disciplíny Nordic walking 
(palice), kde nás úspešne reprezentovali: 
Helena Maláriková (3. miesto – najrých-
lejšia žena), Júlia Hippová (7. miesto) a 
Imrich Paštéka (8. miesto).
- V auguste sa zahájila nová športová ak-
tivita pre obyvateľov Močenka – petang, 
kde naši členovia sporadicky trénovali, 
preto sme sa zúčastnili turnaja v petangu 
v Lužiankach. Reprezentovali nás Helena 
Maláriková a Júlia Hippová.
V záujmovej činnosti nás naše členky 
úspešne reprezentujú na výstavách ruč-
ných prác „Zlaté ruky“ v rámci okresu i 
kraja, ale organizujú aj tematické výsta-
vy v rámci obce (veľkonočné, vianoč-
né). Najväčšiu zásluhu majú na tom naše 
členky p. Dičérová, Hippová, Szabová, 
Urbániková, Horváthová, Pistovičová a 
mnoho ďalších.

Ďalšie aktivity boli zamerané na rela-
xačnú oblasť, ako je návšteva termálne-
ho kúpaliska Veľký Meder a v zimnom 
období sa navštevuje termálne kúpalisko 
Podhájska. Pri príležitosti ukončenia leta 
sme zorganizovali „opekačku“ v priesto-
roch športovej haly v Močenku.
Vo vzdelávacej oblasti boli uskutočnené 
prednášky „Ako sa nestať obeťou trest-
ného činu“ o predchádzaní kriminalite 
páchanej na senioroch, ktorú absolvova-
la s prítomnými seniormi p. Domanická 
z Ministerstva vnútra SR. V rámci sta-
rostlivosti o zdravie bola zorganizovaná 
prednáška o bylinkách a ich účinkoch na 
zdravie (Biometika Praha) a v spolupráci 
s klubom dôchodcov sa konali prednášky 
a ukážky z oblasti kozmetiky a zdravia z 
nechtového štúdia v Močenku.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
sme 23. 10. 2018 usporiadali slávnostné 
posedenie, kde sme si kultúrnym progra-
mom a občerstvením uctili všetkých jubi-
lantov, ktorí v roku 2018 dovŕšili okrúhle 
jubileum.
Ocenenia členom ZO JDS:
V tomto roku boli za svoju aktívnu čin-
nosť a prínos v reprezentácii našej ZO 
ocenení nasledovní členovia:
Anna Hanáková – vyznamenanie I. stup-
ňa, ktoré udeľuje predsedníctvo Ú JDS, 
ďakovný list OO JDS, cena starostu obce 
Močenok,
Helena Maláriková – ďakovný list za prí-
nos v oblasti kultúry a reprezentácie ZO 
JDS (Ú JDS),
Marta Braunová – vyznamenanie II. stup-
ňa (KO JDS),
Mária Dičérová – vyznamenanie III. stup-
ňa, ktoré na návrh ZO udeľuje predsed-
níctvo OO JDS,
Margita Lenčéšová – vyznamenanie III. 
stupňa, ktoré na návrh ZO udeľuje pred-
sedníctvo OO JDS.
V nasledujúcom období chceme pokračo-
vať v organizovaní podujatí pre seniorov 
našej obce v záujme zlepšenia kvality 
života dôchodcov. Činnosť okrem štan-
dardných akcií bude obohatená o ďalšie 
atraktívne podujatia formou výletov za 
kultúrnymi a historickými pamiatkami 
Slovenska – Nitra, Bratislava, Banská 
Štiavnica.
Na záver možno skonštatovať, že činnosť 
ZO JDS Močenok bola pestrá a s veľkou 
účasťou seniorov.
Tešíme sa na spoločné podujatia v roku 
2019.

Marta Nováková, 
predsedníčka ZO JDS Močenok

Činnosť Jednoty dôchodcov v Močenku predstavila predsedníčka Marta Nováková.    
Foto: Marcela Lenčéšová
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Párty obchod v Močenku 
ponúka na plesy a karnevaly: 

- balónové výzdoby, závesné dekorácie, girlandy,

  lampióny, vejáriky,  pompóny, serpentíny

- škrabošky, frkačky, trumpety, vystreľ. konfety

- sviečky, servítky, organzy, stuhy, konfety

- párty klobúky, párty okuliare, fotorekvizity

- prenájom fotokútika

- prenájom čokofontány

              Párty obchod, Borzagoš 1930, Močenok, 0908768298 
 

Otváracie hodiny:
Po-Pia: 8,00 -16,00 hod. 
Sobota: 8,00 - 12,00 hod. 

              www.vsetkonaparty.sk 
 

              Veľký výber. Super ceny.  
 

Inzercia

hodnotila porota zložená z profesionál-
nychtanečníkov z rôznych štátov, ako napr. 
Španielsko, Slovinsko, Rusko, Maďarsko, 
Nemecko. Počtom udelených bodov sa 
dostala do A ligy. To znamená, že bude 
súťažiť s najlepšími tanečníkmi v jej ka-
tegórii. Majstrovstvá sveta sa budú konať 
v chorvátskom Poreči 22. - 26. mája 2019. 
Súťaž bude trvať päť dní. Stretnú sa na nej 
tanečníci z dvadsiatich štátov. Naša Lili 
s nimi bude bojovať o titul majstra sveta 
v detskej kategórii. Bude reprezentovať 
našu krajinu aj obec.Účasť na majstrov-
stvách sveta v Chorvátsku však bude fi-
nančne náročná. Týmto spôsobom by 
sme chceli poprosiť o pomoc. Tú nám 
už prisľúbila Obec Močenok, no boli by 
sme veľmi vďační, keby nás boli ochotní 
podporiť aj ďalší sponzori. Samozrejme, 
budeme ich potom veľmi radi propagovať.

Okrem súťaže DANCESTAR sa Lilien 
zúčastňuje aj iných celoslovenských taneč-
ných súťaží. Aj na nich sa jej darí a obsa-
dzuje prvé miesta.                 Tibor Székely

tel.: 0944 007 828
Č. účtu: SK72 1100 0000 0026 1744 3134

Lilien Székelyová z našej obce po-
stúpila na majstrovstvá sveta v tanci. 
Na šampionát sa kvalifikovala 22. mar-
ca 2019 krásnym víťazstvom v tanečnej 
súťaži s názvom DANCESTAR. Súťaž

Lilien ide na majstrovstvá sveta
Bude to však náročné Lilien Székelyová         Foto: Tibor Székely

Lilien Székelyová      Foto: Tibor Székely



Dňa 22. februára 2019 uply-
nulo 5 rokov, čo nás navždy 

opustil manžel, otec, dedko 
a pradedko Ľudovít Fábik. 
S úctou a láskou spomína celá 
rodina.

Dňa 30. marca 2019 sme si pri-
pomenuli desiate výročie, čo nás 
opustila naša babka a prababka 
Margita Pecová.
S láskou spomína celá rodina.

Ako ticho žil, tak ticho odišiel.
Skromný vo svojom živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 28. marca 2019 uplynuli štyri roky, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko 
a pradedko Ján Stacho.
S láskou a úctou spomínajú 
manželka a tri dcéry s rodinami.

Na tvojom hrobe kahanec horí, ten ti zapáli-
li tí, ktorí ťa mali radi.
Aký je pustý dvor bez teba, nevidieť tvoju 
tvár, nepočuť tvoj hlas, nepočuť tvoje kroky, 
odišiel si tak rýchlo, čo veľmi bolí, 
žiaľ na teba zabudnúť nikdy nedovolí.

Dňa 14. marca 2019 si pripo-
míname prvé výročie, čo nás 
navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko 
Anton Bleho.  

S láskou spomína celá tvoja rodina.

Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň 
v našich srdciach zahorí.
Dňa 23. marca sme si pripomenuli štvrté 
smutné výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustila naša mi-
lovaná Lenka Šimoničová rod. 
Pecháčová. S láskou a úctou spo-
mína celá rodina.

S láskou a úctou spomíname na našu milova-
nú mamičku a babku Máriu Pápayovú, ktorá 
by sa bola dňa 18. apríla dožila 90-tych na-
rodenín.

Zároveň ďakujeme všetkým prí-
buzným a známym, ktorí sa dňa 
17. januára 2019 prišli s na-
šou mamičkou navždy rozlúčiť 
a podporiť nás v tejto ťažkej 

chvíli. Rodina Pápayová
Dňa 6. marca uplynulo 15 
rokov odvtedy, čo sa navždy 
zatvorila kniha života nášho 
milovaného otca a starého otca,  
Gejzu Pápaya. Stále je v našich 

srdciach, spomíname s láskou a úctou. Rodi-
na Pápayová.

Dlhých 25 rokov uplynulo od 
chvíle, keď náš opustil vo veku 
55 rokov Michal Mesároš.
Spomínajú manželka a dcéry. 

„Stíchlo navždy srdce zlaté, 
zhasol na Tvojich očiach svit,
 ťažko sa nám tu bude,
 bez Teba žiť.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa dňa 5. februára 2019 
prišli naposledy rozlúčiť s našou drahou dcé-
rou, manželkou, mamičkou a sestrou Máriou 
Eisellovou. Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa dňa 
22. februára 2019 prišli na-
posledy rozlúčiť s naším dra-
hým Gabrielom Úradníkom. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Dňa 29. marca 2019 uplynulo 17 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec a dedko 

Gabriel Dičér. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú 
manželka, dcéra a synovia 
s rodinami. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa dňa 26. febru-
ára 2019 prišli naposledy rozlúčiť s našou 
milovanou mamou, babkou a prababkou 
Vilmou Novákovou, rod. Lenčéšovou. Ďaku-
jeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Synovia s rodinami.

SMÚTOČNÉ OZNAMY
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Na pokoledníckom stretnutí nechýbali odmeny
V pastoračnom centre sa uskutočnilo 

stretnutie koledníkov – detí, ktoré sa za-
pojili do projektu Dobrá novina a počas 
Vianoc chodili koledovať. Podujatie sa 
konalo 9. marca 2019. Organizátori pre 
koledníkov pripravili premietanie fil-
mu, rôzne hry, ceny a občerstvenie. Deti 
si tiež odniesli diplomy, ktoré pomohol 
odovzdať aj dekan Peter Michalov: „Ďa-
kujem všetkým, ktorí sa do koledovania 
zapojili. Organizátorom, sprievodcom 
i deťom. Ďakujem tiež tým, ktorí prijali 
koledníkov a finančne prispeli do zbierky, 
ktorá pomôže ľuďom v Ugande.“ Koor-
dinátorkou Dobrej noviny bola aj v tomto 
roku Mária Vörösová. „Chceli sme sa po-
ďakovať našim koledníkom, ktorí sa cez 
Vianoce zapojili do 24. ročníka koled-
níckej akcie Dobrá novina. Venovali čas, 
námahu a chodili v nepriaznivom počasí 
koledovať pre deti v Afrike. Každý rok je

som pozvať aj ďalších, aby nás počas 
jubilejného 25. ročníka bolo ešte viac.“

Peter Sýkora

koledníkov u nás viac a viac, čo je veľmi 
nezvyklé. Koledníkov spolu so sprevá-
dzajúcimi osobami bolo 40. Chcela by

Koledníci si prevzali ďakovné listy.                                                          Foto: Peter Sýkora
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Poctivá zimná 
príprava futbalistov

Káder A-mužstva sa podarilo po-
čas zimného prestupového obdobia 
posilniť o niekoľko hráčov. Z futba-
lového rybníka vedenie klubu ,,ulovi-
lo” šikovného Aurela Lalucha. Späť 
do Močenka prichádza po 6 rokoch 
zo Šoporne. Ďalším navrátilcom je 
stále ešte veľmi mladý, 20-ročný, 
Kristián Hajnovič. Uplynulú jeseň strá-
vil v Nevericiach. Spolu s ním sa vrátil 
po čase na trávnik FK aj náš odchova-
nec, Močenčan Patrik Belovič. Návrat 
hlási po dlhodobom zranení aj Adam 
Straňák. Toho sme naposledy videli 
hrať ešte v doraste. K mužstvu by sa 
mal počas sezóny pripojiť aj Michal 
Pápay, ktorý bol takisto zo zdravotných 
dôvodov mimo futbalu zhruba rok. 
Držme im palce! Poslednou posilou je 
celkom nová tvár v drese Močenka. Mi-
roslav Virág je 22-ročný, ofenzívne la-
dený záložník z Paty a v minulosti hral 
za susednú Hornú Kráľovú, Šoporňu, či 
Veľkú Maču.

Výmena v porovnaní s jesennou čas-
ťou ligy nastala v mužstve aj na poste 
trénera. Klub sa po dohode rozlúčil s 
Csabom Sztrecskom, ktorý sa bude ďa-
lej zameriavať na trénovanie mládeže 
v Kolárove. Jeho nástupcom je bývalý 
hráč a kormidelník aj mladších kategó-
rií nášho FK - Gabriel Vrba.

Po polroku v močenskom drese vy-
užil náš rodák - Miloš Majdiak avizo-
vanú opciu prestupu s obmedzením a 
vracia sa do Družstevníka Neveríc. Za 
Močenok nastúpil v 9 z 15 zápasoch je-
sene. Klub počas zimy dohodol aj pre-
stup Mateja Šebíka, ktorý šiel na tzv. 
hosťovanie späť do Lužianok. V drese 
FK odohral 590 minút a zaznamenal aj 
jeden gól. Veríme, že sa bude vynovené-
mu mančaftu v jarnej časti sezóny dariť.
Výsledky prípravných zápasov:
ŠK Hájske - FK Močenok 2:5 (1:2)
Belovič, Vencel, Laluch, Virág, vlastný.
FK Močenok - FK Veča 7:4 (4:3)
Vencel 3, Hajnovič 2, Belovič, J. Hanák.
FK Močenok - OFK Hosťová 6:0 (4:0)
Hajnovič 2, Vencel, Pútec, Virág, vlastný.
FK Močenok - FC Pata 0:5 (0:4)
FK Močenok - Trnovec nad Váhom 9:2 (4:1)
Laluch 3, Vencel 2, Pútec 2, J. Hanák, Žigárdi.
FK Močenok - FC Cabaj-Čápor 4:3 (2:1)
J. Hanák 2, Laluch, Garaj.

Matej Šimko

Počasie má v tom trocha chaos, ale 
nás to predsa nerozhádže. Začalo sa jarné 
upratovanie – práce v predzáhradkách, 
záhradkách a na poliach sú v plnom prú-
de. Oslávili sme MDŽ. Aj v obci je živší 
pohyb, najmä v nočných hodinách, a to 
v priestoroch niektorých opustených do-
mov. Okrem domácich kreatúr aj cezpoľ-
ní navštevujú u nás cudzie nehnuteľnosti, 
no nie s úmyslom ich kúpy. Preto treba 
byť ostražitý a opatrný, aby sa nejaký ne-
želaný hosť nedostal aj do vášho domu.

Fašiangy sú za nami. Niektoré masky 
sa asi zabudli prestrojiť a strašia ďalej. 
Ale taký je život a aj pre takých ľudí sln-
ko svieti. Ešte si asi nestihli uvedomiť, 
že je už dávno po fašiangoch a že nám už 
klopú na dvere iné sviatky – sviatky jari, 
teda Veľká noc.

Začalo sa opäť obdobie vypaľovania 
trávy a po nociach aj pálenia konárov. 
Zdá sa, že to je nejaký obecný folklór. 
Nepatrí však k vítaným a pozitívnym tra-
díciám.

V obci je akýsi pokoj, akoby prišla 
predčasná uhorková sezóna. O chvíľu 
sa začne dlho avizovaná rekonštrukcia 
obecného úradu, a to znamená, že po jej 
skončení budeme mať pýchu obce kraj-
šiu. Dúfam, že služby občanom zostanú 
na terajšej úrovni alebo sa možno ešte aj 
skvalitnia.

V obci je nový fenomén – artistické 
predstavenia rómskych detí okolo kon-
tajnerov na sklo a na zber šatstva. Saltá, 
premety, skoky... Je iba otázkou času, 
kedy príde k úrazu. A zas na vine budú 
všetci, iba nie tí, ktorí sa o ne majú sta-
rať...

Po zimnom spánku sa ulice začínajú 
zapĺňať túlavými psami. Aby toho nebo-
lo málo, akoby žiadny z nich nemal ma-
jiteľa. Čipovanie je „drahé“... Alebo len 
poniektorí zabúdajú na to, že nesú zod-
povednosť za svoje zvieratá. Na druhej 
strane sa na Facebooku objavujú príspev-
ky z miesta, kde sa dávajú túlavé psy. 
Nie sú celkom férové a niektoré zábery 
sa nezhodujú s realitou. Oplotenie areálu 
je síce poškodené, no to neznamená, že 
tam môže hocikto vojsť. Vstup na cudzí 
pozemok totiž nie je celkom „kóšer“. Sa-
mozrejme, treba kritizovať, poukazovať 
na nedostatky, ale pri nesprávnom ko-
naní si treba byť vedomý aj následkov. 
Niekedy však stačí jeden telefonát a veci 
sa dajú vyriešiť. A nikto pritom neporuší 
žiadne pravidlá.

Dni sa nám predlžujú, tak vám 
v mene celého kolektívu želám veľa jar-
ného slniečka, aj keď trocha zubatého, 
a hlavne pokoj v duši, priatelia.

Vaša kamera (text: Ľubomír Kováč)

Krásne „predjarie“, priatelia

Knižnica Močenok bola opäť úspeš-
ná a získala v roku 2018 dotáciu z Fondu 
na podporu umenia na akvizíciu knižníc. 
Projektom s názvom ,,Kniha v našich 
rukách“ nám bola poskytnutá dotácia vo 
výške 1 200 €. Vďaka finančným pro-
striedkom z Fondu na podporu umenia 
a príspevku od obce sme na konci roka 
2018 a začiatkom roka 2019 rozšírili náš 
knižný fond o 189 kníh. Pribudli roz-
právkové knihy, leporelá, fantasy, dob-

rodružné, historické, ľúbostné romány, 
detektívne príbehy i odborná literatúra. 
Zoznam nových kníh si môžete pozrieť 
na výveskách v obci, na nástenke v kniž-
nici i na webovej stránke obce.

Veríme, že zakúpené knihy zaujmú 
všetkých návštevníkov a čitateľov kniž-
nice od najmenších až po seniorov.

Preto neváhajte a príďte sa presved-
čiť. Radi vás privítame v našej knižnici. 
Veríme, že chvíle strávené s knihou v 
ruke budú pre vás časom pohody a relaxu. 
Dočítania!

Danka Lóžiová

Nové knihy v knižnici

Projekt podporili Obec Močenok a Fond na podporu umenia.
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Seniori futbalového klubu vstúpili do jarnej časti súťaže víťazne
Ihneď po zimnej príprave, počas ktorej 

naši futbalisti odohrali aj sériu šiestich zá-
pasov, sme v úvodnom kole jari nastúpili 
proti Čakajovciam.

Samotný zápas nezačal vôbec dobre. 
Už v 3. minúte si naša obrana nedala pozor 
pri rohovom kope a hostia sa ujali vedenia. 
Iniciatívu však postupne začínal preberať 
Močenok. Do šancí sa dostával najmä Ju-
raj Hanák, no prekonať brankára Maka sa 
mu nedarilo. Pri jednom zo stretov týchto 
dvoch hráčov zostal po čase hosťujúci bran-
kár otrasený ležať na zemi. Zranenie bolo 
napokon natoľko vážne, že mu nedovoľo-
valo pokračovať. Medzi žrde sa tak musel 
postaviť Hrnek z poľa, čo sa ukázalo ako 
zlomový okamih zápasu. Domáci využili 

tento nešťastný incident už po troch mi-
nútach, keď Virágov center predlžoval k 
zadnej tyči Hanák na Púteca a ten do odkry-
tej bránky už nemal ťažkú úlohu skórovať, 
čím vyrovnal stav zápasu.

Druhý polčas sa niesol výhradne v ré-
žii Močenka. Po desiatich minútach ofen-
zívneho tlaku sa individuálnym prienikom 
dostal Laluch na dostrel, loptu umiestnil k 
tyči a poslal nás tak do vedenia. Naše muž-
stvo pochopilo, že to ide, a s druhým gólom 
prichádzali aj ďalšie šance. Tú nasledujúcu 
premenil v 57. minúte Vencel. Útočníci Ča-
kajoviec sa pred svätyňu Adama Lenčéša 
dostávali len sporadicky a pohodlné vede-
nie o dva góly dalo možnosť trénerovi Vr-
bovi na vystriedanie prakticky celej lavič-

ky. Rozohraný Vencel pridal v závere ešte 
jeden gól a Močenok sa tak mohol radovať 
z vysokého víťazstva 4:1. V tabuľke VI. 
ligy ObFZ Nitra sa dostal na 14. miesto 
pred Janíkovce.
16. kolo: FK Močenok - OFK Čakajovce 
4:1 (1:1) Vencel 2, Pútec, Laluch
Zostava FK: A. Lenčéš - Paľo, A. Štefan-
ko, Kostoláni, E. Pápay (69. Čiernik) - M. 
Štefanko (87. Belovič), Laluch, Vencel, 
J. Hanák (82. Hajnovič) - Virág (70. P. 
Hanák), Pútec (76. Žigárdi).
Rozhodoval: Tvrdý. Diváci: 150.
17. kolo: FC Výčapy-Opatovce - FK 
Močenok 2:1 (0:0) Virág.
18. kolo: FK Močenok - FC Mosap Kla-
sov 1:2 (0:2) vlastný.            Matej Šimko

Moja vízia je jasná: zatraktívniť a zvý-
šiť kvalitu stolného tenisu v Močenku. 
Chcel by som to dosiahnuť nasledovným 
spôsobom: priniesť do klubu kvalitného 
alebo kvalitných hráčov, ktorí nielen budú 
hrávať súťaž, ale zároveň budú trénovať 
domácich hráčov ako si zlepšiť techniku 
hrania či naučiť sa taktiku v daných zá-
pasoch. Čo-to sa snažím aj ja odovzdať, 
pretože mám bohaté skúsenosti, ktoré som 
získal, keď som hrával v iných kluboch. 
Bola to veľmi dobrá prax, ktorá mi dala 
obrovské skúsenosti, ktoré chcem posúvať 
ďalej. Trénovanie a zlepšenie hráčov je 
práca na pár rokov, to nejde zo dňa na deň 
či v priebehu pol roka. Ale, samozrejme, 
záleží aj od samotných hráčov, ako k tomu 
pristúpia.

Za veľmi dôležitú považujem aj prá-
cu s mládežou. Lebo len mladí dokážu 
pokračovať v dlhej histórii močenského 
pingpongu. Pamätám si, ako som ja začí-
nal ako žiak a bolo to veľmi inšpirujúce. 

Ďakujem za to Mariánovi Szabovi, ktorý 
nás prihlásil a vozil na školské turnaje. 
Tie ma motivovali trénovať a zlepšovať 
sa. Najviac chcem touto formou poďako-
vať Jozefovi Suchému, ktorý mi venoval 
snáď viac ako 1000 hodín tréningov, patrí 
mu odo mňa veľká vďaka. Samozrejme, aj 
ostatným hráčom, ako sú Peter Bleho st., 
Bohuš Antoš, Juraj Dičér či nebohý Janko 
Straňák. Týmto chcem povedať, že práca s 
deťmi je práca viacerých ľudí, čo je dosť 
náročné na 5 až 10 rokov, preto treba za-
čať čím skôr. Ak by sa deti nenašli, netreba 
zúfať, ale skúšať stále ďalej deti prilákať k 
tak krásnemu športu, akým je stolný tenis.

Deti by sme chceli motivovať k ping- 
-pongu za pomoci každého aktívneho hrá-
ča v Močenku. Najviac nám môže byť 
nápomocný Daniel Černik, ktorý je hráč 
a zároveň učiteľ telesnej výchovy v Mo-
čenku. Chcem sa osobne s každým hráčom 
porozprávať o tom, ako by vedel pomôcť 
so zapojením detí do stolného tenisu.

Stolnotenisový oddiel má nového predsedu
Členovia stolnotenisového oddielu sa v nedeľu 17. marca 2019 stretli 

v kultúrnom stredisku – kláštor. Dlhoročný vedúci oddielu Karol Malík 
zo zdravotných dôvodov ukončil svoju činnosť. Členovia oddielu ho zvolili 
do funkcie čestného predsedu. Novým predsedom klubu sa stal Martin Gálik a pod-
predsedom Marián Malík. Martin Gálik na schôdzi predstavil ciele, na ktoré sa chce 
v prvom rade zamerať. Môžete si o nich prečítať v nasledujúcom článku...

Naša stolnotenisová herňa 
prešla niekoľkými zme-
nami. V prvom rade sme 
zlepšili čiastočne podmien-
ky v stolnotenisovej herni 
pridaním osvetlenia. Ne-
bolo totiž postačujúce pod-
ľa pravidiel súvisiacich

s osvetlením mimo stola, kde majú 
dosahovať hodnoty svetla minimálne 
300 luxov. Keďže stoly by nemali byť 
za sebou, ale vedľa seba, predelili sme 
miestnosť plachtou a odstránili tak aj ne-
žiaduce odrážanie svetla. Ďalej máme v 
pláne vymaľovať herňu a popridávať ve-
šiaky na vetrovky a podobne. V podstate 
je naším zámerom skultúrniť stolnoteni-
sovú herňu.

Naším cieľom je, samozrejme, udržať 
4. ligu. Moje ambície sú ale ešte vyššie, a 
to postúpiť do 3. ligy. B-tím sa pokúsi po-
stúpiť zo 6. ligy do 5. ligy. Prečo vyššie 
súťaže? Lebo ak máte kvalitného súpera, 
motivuje vás to zlepšovať sa a učiť sa.

Jedným z problémov stolnotenisové-
ho klubu je, že aktuálne nemá pridelené 
IČO od ministerstva vnútra, takže ani 
číslo účtu, kde by nám mohli rodičia detí 
či pracujúci ľudia prispieť 2 percentami 
zo svojich daní na rozvoj stolného tenisu 
v Močenku. Chcem sa preto poďakovať 
hlavne obci a starostovi obce Močenok 
Romanovi Urbánikovi za to, že prispie-
vajú finančnými prostriedkami na fungo-
vanie stolného tenisu v Močenku.

Chcem sa ešte poďakovať Karolovi 
Malíkovi za to, že toľké roky viedol stol-
ný tenis v Močenku, patrí mu obrovský 
obdiv a poďakovanie.

Pre mňa je predsedníctvo výzva nie-
len dosahovať osobné úspechy ako do-
posiaľ, ale aj dosiahnuť úspechy ako tím, 
komunita krásneho športu, akým je stol-
ný tenis. Chcem, aby sme fungovali, aby 
sa tešili všetci na zápasy či tréningy, aby 
sme sa tešili na stretnutia, kde dokážeme 
vypnúť z každodenných povinností.
Stolnému tenisu zdar.            Martin Gálik

Členská schôdza stolnotenisového oddielu. Foto: Peter Sýkora
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KAMENÁRSTVO
MGS Granit s.r.o. 
Mlynská ��2 � 951 �1 Mo�enok

  (budova Zdravotného strediska)
tel.: 0902 709 552
 w  ww.mgs.sk

pomn�ky � hroby � nápisné dosky
�ele�obet�n. �áklady � odstránenie pôv. hrobov

renovácie p�sma � dopisovanie dátumov

NOVINKA 2019
mramorové  koberce  smúto�né dekorácie � 

�iroký výber farieb a tvarov 
náhrobných kame�ov a hrobov �o �uly

���
Ponúkame kvalitné prevedenie prác �a prijate�né ceny.
Radi vyhovieme aj náro�nej��m po�iadavkám �áka�n�ka.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok  a�  Piatok   9.00-12.00  1�.00-1�.00 hod.

 Sobota - na objednávku

V priestoroch Polikliniky Duslo, a. s., sa na 1. poschodí, 
ktoré prevádzkuje Občianske združenie Monika, poskytujú 
masáže čiastočné/celotelové:

- klasická    - medová
- reflexná    - čokoládová
- bankovanie a taping
- zábaly: rašelinový a škoricový      Kontakt: 0948 354 380

Obchodná 3, Tvrdošovce, 035/6492149
Biskupa Klucha 17, Močenok, 037/7781547

www.tibi.sk

Poďakovanie ZO JDS v Močenku
Ďakujeme pánovi starostovi Romanovi Urbánikovi, jeho 

zástupcovi Petrovi Sýkorovi, kultúrnemu odboru i ostatným 
zamestnancom obecného úradu, za finančnú dotáciu a hmotnú 
podporu pri organizovaní všetkých našich podujatí. Ďakujeme 
aj našim sponzorom – reštaurácii Elsa a rodine Braunovej. 
Veľká vďaka patrí tým, ktorí nás úspešne reprezentovali 
v oblasti kultúry a športu, a to nielen za ZO JDS, ale robia 
dobré meno aj obci – Marte Braunovej, Štefanovi Blehovi, 
Helene Malárikovej, Júlii Hippovej, Márii Dičérovej, aj nášmu 
dlhoročnému pomocníkovi pri organizovaní športových akcií 
p. Júliusovi Kolenčíkovi. Veľká vďaka patrí všetkým členom, 
vyznamenaným, ale aj tým, ktorí sa podieľali pri uskutočňo-
vaní akcií a speváckej skupine Zúgovanka za spríjemnenie 
všetkých podujatí.

Marta Nováková, predsedníčka ZO JDS Močenok

Profesionálne strihanie psíkov všetkých plemien. Kvali-
ta, precíznosť, spokojnosť, zodpovednosť, odborný prístup, 
maximálna ochota, poradenstvo a prijateľná cena.

Tel. č. 0905 559 708
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MRAZNIČKA 
CANDY CCOUN 5144 WH

359 €
• Beznámrazová 
technológia No Frost 
Energetická trieda: A++
Objem mrazničky: 160 l
Spotreba energie: 
0,486 kWh/24 hod
Rozmery: 
144 × 55 × 58 cm (V x Š x H)

MRAZNIČKA 
CANDY CMCH 250 
249 €
Energetická trieda: A+
Čistý objem 
mrazničky: 255 l
Rozmery: 845 × 1115 × 
570 mm (V × Š × H)
Mraziaca kapacita: 12 
(kg/24 hod.)
Doba skladovania pri 
výpadku prúdu: 38 hod.

SUŠIČKA 
CANDY CS C8DG-S 
239 €
Kondenzačná sušička
Energetická trieda: B
• 14 programov
Rozmery: 850 x 600 x 595 
mm (V × Š × H)

PRÁČKA 
CANDY CST G370D-S 
299 €
Energetická trieda: A+++ 
Kapacita (bavlna): 7 kg
Maximálne otáčky 
odstreďovania: 1000
Rozmery: 850 × 400 × 
600 mm (V × Š × H)

PRÁČKA 
CANDY CST 360L-S 
249 €
Energetická trieda: A+++
Kapacita (bavlna): 6 kg
Maximálne otáčky 
odstreďovania: 1000
Rozmery výrobku: 
850 x 400 x 600 mm 
(V x Š x H)

PRÁČKA 
CANDY CSS4 
1372D3/1-S 
279 €
Energetická trieda: A+++
Kapacita (bavlna): 7 kg
Maximálna rýchlosť 
odstreďovania: 1300
Rozmery: 850 x 600 x 400 
mm (V × Š × H)

PRÁČKA 
CANDY 1071D3/1-S 
209 €
Energetická trieda: A+++
Kapacita (bavlna): 7 kg
Maximálna rýchlosť 
odstreďovania: 1000
Rozmery: 850 x 600 x 52 
(V x Š x H)

VYSÁVAČ 
HOOVER SE71 
SE41011 
45,99 €
• bezvreckový  
• kovová teleskopická 
štrbinová trubica
Príkon motora: 700 W
Akčný Rádius: 7,5 m
Objem nádoby: 1,5l

VYSÁVAČ 
HOOVER RA22HCG 011 
199 € 
30 € späť po registrícii
• 2v1 - tyčový a ručný
• H-Spin Core Technológia
• 22 V Lion batéria
Prevádzka: 35 min
široká škála príslušenstva
Objem nádoby 
na prach: 0,7 l

VYSÁVAČ 
HOOVER TE70 
TE75 011 
99 €
• turbo kartáč
• regulácia výkonu 
Maximálna hlučnosť: 
66 dB
Objem vrecka: 3,5l

Akciu "5 rokov záruka" možno získať po registrácii, do 30 dní od kúpy.

Predajne: Biskupa Klucha 17, Močenok, 037/77 815 47 • Obchodná 3, Tvrdošovce, 035/64 921 49 • web: www.tibi.sk



Zberateľ a publicista Pavel Konečný podpisoval publikácie Ján Hadnagy.
Foto: Peter SýkoraRezbár Ján Hadnagy.                                       Foto: Štefan Pápay

V pastoračnom centre si záujemcovia prichádzali vybrať z odevov, ktoré zdarma 
venovali Močenčania.                                                                  Foto: Jana Nováková

Pán dekan pripravil v pastoračnom centre tradičné poďakovanie dobrovoľníkom 
z radov vinárov, ktorí pomáhajú starať sa o farský vinohrad.      Foto: Peter Sýkora

Na tradičnom Košte vín vo Vracove (ČR) sa zúčastnili aj vinári z Močenka a získali 6 zlatých medailí.                                                         Foto: Peter Sýkora


