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     v Kláštore Močenok

* Poisťovňa Union bude zabezpečovať:   
  - meranie BMI aj s vyhodnotením, meranie okysličenia krvi oxymetrom
  - poradenstvo na rôzne témy
  - meranie krvného tlaku, telesného tuku,
  - každý klient dostane malý darček

* Produkty založené na prírodnej báze
(výživové doplnky, skrášľujúce produkty, liečivé maste, podporné produkty na rast vlasov a rias, omladzujúce produkty)

 -  biele zuby
 -  rast vlasov a rias
 -  čistenie pórov a čiernych bodiek
 -  hladká pleť
 -  detox

* Zdravé kváskovanie

* p. Dr. Nona – Produkty z mŕtveho mora  – prednáška

  Vstup je voľný!
Tešíme sa na vás

DEŇ ZDRAVIA 

    Občianske združenie RUBÍN 
          v spolupráci s obcou     
         Močenok 
 
 

    vás pozývajú na 
 
 

22.6.2019  od 9.00 do 13.00 hod. 

Program: 

Bližšie informácie na tel. č. 0907 671 461, www.mocenok.sk 

Láka vás kváskový chlieb? 
 
        Chcete vedieť ako si chlieb upiecť a dozvedieť sa viac? 
 
 
 - ochutnávka  produktov z kvásku,  založenie  a  príprava kvásku 
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Pozvánky

Záverečný účet obce
Obecné zastupiteľstvo na svojom 

ostatnom zasadnutí v marci 2019 schva-
ľovalo záverečný účet obce za rok 2018. 
Záverečný účet je akýmsi prehľadom 
toho, ako obec v danom roku narábala 
s finančnými prostriedkami. „V závereč-
nom účte sú zosumarizované všetky príj-
my a výdavky, popísané sú všetky inves-
tičné akcie, ktoré v rámci kalendárneho 
roka boli v obci zrealizované, a zároveň 
sú uvedené všetky výdavky, ktoré boli 
v obci v rámci kalendárneho roka zreali-
zované,“ oboznámil nás s problematikou 
starosta obce Roman Urbánik.

„Záverečný účet obsahuje všetky 
náležitosti ako stanovuje zákon o roz-
počtových pravidlách. Bol v obci zve-
rejnený obvyklým spôsobom, aby sa 
k nemu mohli občania vyjadriť, aj keď 
túto možnosť nevyužívajú. Pri hodnotení 
hospodárenia za minulý rok som sa sú-
stredil na tri veci – na výsledok, ktorý 
bol dosiahnutý najlepším možným spô-
sobom, keď boli nižšie príjmy ako pred-
pokladal plán, ale boli výrazne nižšie aj 
výdavky. Ďalej sa pozitívne na bilancii 
aktív a pasív zúčastňujú dotácie, ktoré 
majetok obce výrazne navyšujú, a tre-

tí môj pohľad je na vývoj zadlženosti 
obce. Zadlženosť sa hodnotí percenta-
mi bežných príjmov predchádzajúceho 
roku, teda príjmy z roku 2018 a reálna 
výška dlhov (okrem Štátneho fondu roz-
voja bývania), kde tento rozdiel pred-
stavuje 18 %, pričom zákon umožňuje 
mať zadlženosť obce do výšky 60 %. 
Ročné splátky majú byť do výšky 25 % 
z bežných príjmov predchádzajúceho 
roku, vo vašom prípade sú to necelé 4 %, 
čiže to hospodárenie z týchto ukazova-
teľov je výrazne pozitívne,“ konštatoval 
hlavný kontrolór obce Ladislav Fúska. 
Hlavný kontrolór obce Ladislav Fúska 
označil záverečný účet za prehľadný 
a transparentný. Ocenil i návrh na vy-
užitie prebytku s komentárom. „Obec 
v minulom kalendárnom roku hospodári-
la s prebytkom 279-tisíc eur. Tieto finanč-
né prostriedky na základe rozhodnutia 
obecného zastupiteľstva boli zapojené 
do rezervy rozpočtu na rok 2019 a budú 
použité v zmysle zákona na riešenie ka-
pitálových výdavkov v roku 2019, res-
pektíve splácanie úverov v roku 2019,“ 
doplnil informácie starosta Urbánik.

Marcela Lenčéšová

Obec Močenok sa rozhodla aspoň 
čiastočne riešiť problém s parkovaním 
na Športovej ulici. Popri oprave starého 
múru pri futbalovom ihrisku pristúpila 
k rozšíreniu najkritickejšieho parkovacie-
ho miesta. Starý múr začala obec postup-

ne vymieňať, pričom nový betónový múr 
pracovníci hospodárskeho dvora posunuli 
do areálu ihriska. Vzniklo tak viac miesta 
na parkovanie. Zároveň sa zlepšila do-
pravná situácia na ulici.

Peter Sýkora

Nový múr zlepšil dopravu pri futbalovom štadióne

Obec Močenok a priatelia street 
workoutu organizujú 1. ročník súťaže 
MOČENSKÝ SAMSON.
- miesto: workoutové ihrisko vedľa Kul-
túrneho strediska na Školskej ulici
- termín: sobota 15. jún 2019 o 9.00 h
- kategórie:  1. mládež do 12 rokov,

2. mládež nad 12 rokov
- disciplína: work challenge
- prihlášky: matusbohac2004@gmail.com

Obec Močenok – kultúrne stredisko 
pozýva všetkých na koncert skupiny 
TASTE OF BRASS orchestra, organi-
zovaný pri príležitosti Dňa otcov. Podu-
jatie sa uskutoční 16. júna 2019 o 19.00 
hod. v areáli kultúrneho strediska kláštor. 
Všetkých srdečne pozývame!

Záujemcovia o účasť v tvorivých dielňach festivalu Gorazdov Močenok, ktorý sa 
uskutoční 21. – 28. júla 2019 v Močenku, sa môžu prihlásiť do 15. júla. 2019.
Registrácia na stránke www.krediv.sk.

Pracovníci hospodárskeho dvora začali vymieňať múr futbalového štadióna.
Foto: Peter Sýkora



Dlhoročná vedúca folklórnej skupiny 
Močenčanka sa 9. mája 2019 dožila 90-
tych narodenín. K sviatku jej prišiel za-
blahoželať starosta obce Roman Urbánik. 
Poďakoval Márii Kolenčíkovej za rozvoj 
folklóru v obci Močenok, ku ktorému 
výraznou mierou prispela. Jubilantka po-
čas stretnutia priblížila viaceré udalosti 
zo svojho života, na ktoré si veľmi dobre 
spomína. V pamäti jej zostávajú aj mno-
hé piesne, ktoré dnes už málokto pozná. 
Niektoré z nich gratulantom aj zaspievala. 
O príjemnú atmosféru stretnutia sa posta-
ral aj syn Márie Kolenčíkovej – Štefan. 
Prítomným hosťom prehrával staršie videá 
z jej vystúpení s folklórnou 
skupinou Močenčanka.

Pre budúce generácie 
Štefan Kolenčík spracoval 
aj životopis svoje matky.

Peter Sýkora

Mária Kolenčíková 
sa narodila 9. mája 1929 
v Močenku. Absolvovala 
päť ľudových tried a tri 
meštiacke triedy. Detstvo 
prežila v Močenku.

Účinkovala v spol-
ku Slovenská kresťanská 
mládež. Aktívne pôsobila 
v speváckom, tanečnom 
a divadelnom krúžku. Vy-
stupovala v známych diva-
delných hrách: „Kamenný 

chodníček“, „Strhnutý kríž“... Neskôr hrala 
v operete „Modrá ruža“.

V dvadsiatom roku života sa Mária 
Kolenčíková vydala a vychovala dve deti. 
V období výchovy detí – chlapcov bola 
domáca. Keď deti odrástli, nastúpila praco-
vať do miestnej pekárne ako expedientka. 
Po dvanástich rokoch odišla pracovať do 
blízkej továrne – Duslo a odtiaľ odišla v r. 
1985 do dôchodku.

Aj v dôchodku sa intenzívne zaujímala 
o spev, tanec, folkloristiku, pestovanie kve-
tov, prácu v záhradke a zbieranie starých 
známych ľudových piesní, ktorých má zo-
zbieraných 657 ks. Ovláda ich melódiou aj 

textom. V tomto čase sú spracovávané jej 
vnučkou do zväzku.

Mária Kolenčíková účinkovala 
od r. 1968 do r. 1970 v speváckej skupine. 
Vo folklóre začala účinkovať od r. 1970. 
V rokoch 1984 – 2007 bola vedúcou fol-
klórnej skupiny Močenčanka. Celkovo 
pôsobila 37 rokov vo folklóre, z toho 23 
rokov ako vedúca folklórnej skupiny. 
Po jej boku účinkovali vo folklórnej sku-
pine aj jej synovia. Štefan 31 rokov nepre-
tržite a Ľudovít, s krátkym prerušením, 6 
rokov.

Za svoje pôsobenie získala Mária Ko-
lenčíková viaceré ocenenia:

- účasť na súťaži sólového 
spevu v Krakovanoch;
- čestné uznanie ONV – 
Nitra za dlhoročnú anga-
žovanú kultúrno-výchov-
nú prácu;
- účasť na vystúpení 
vo Východnej – „Tanec 
Sečkár“;
- viacnásobné ocenenie 
okresného a krajského 
strediska za dodržiavanie 
tradícií v oblasti folklóru;
- viacnásobné ocenenie 
z okresných a krajských 
súťaží v oblasti folklóru;
- ocenenia obcou Moče-
nok – Plaketa za rozvoj 
obce Močenok.

 Štefan Kolenčík
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Lilien Székelyová štvrtá na majstrovstvách sveta DANCESTAR 2019
V dňoch 22.-26. mája sa naša dcéra 

Lilien Székelyová zúčastnila na majstrov-
stvách sveta v tanci v chorvátskom mes-
te Poreč. Súťaž sa začínala veľkolepým 
otváracím ceremoniálom, na ktorom sa 
predstavovali všetky súťažiace štáty. Cel-
kový počet tanečníkov bol vyše 7000.

Naša Lili bojovala vo veľkej konku-
rencii. V jej kategórii bolo 50 súťažiacich, 
z ktorých potom vybrali 12 najlepších 
v A lige, ktorí bojovali o titul majstra sve-
ta a Lili obsadila nádherné 4.miesto. 

V priebehu súťaže absolvovala aj nie-
koľko tanečných workshopov, ktoré vyu-
čovali profesionálni tanečníci z rôznych 
kútov sveta. 

Týmto by sme sa chceli veľmi pekne 
poďakovať obci Močenok a sponzorom, 
ktorí nám pomohli túto súťaž absolvovať.

Tibor Székely

Lilien Székelyová získala 4. miesto na 
majstrovstvách sveta.

Foto: Tibor Székely

Mária Kolenčíková sa dožila významného životného jubilea

Starosta obce zablahoželal Márii Kolenčíkovej k jubileu.     Foto: Peter Sýkora
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Začiatok mája si zvolili zamestnan-
ci základnej školy z nášho družobného 
mesta na Morave, z Vracova, na návšte-
vu Močenka a Nitry. Vo štvrtok 2. mája 
dopoludnia si pozreli historickú Nitru. 
Riaditeľ močenskej základnej školy Edu-
ard Lacko ich sprevádzal historickými 
pamiatkami mesta. „Pán riaditeľ z Vraco-
va nás oslovil s tým, že by si radi prišli 
pozrieť našu obec a školu a, samozrejme, 
historickú Nitru. Ja som sa potešil, lebo 
sme ešte nemali taký kontakt s pedago-
gickými pracovníkmi z Vracova. Ten-
tokrát neprišli žiaci, ale celé osadenstvo 
vracovskej základnej školy – pedagogickí 
aj nepedagogickí zamestnanci. V Nitre 
sme videli kus histórie, učitelia to vnímali 
veľmi pozitívne a so záujmom,“ konšta-
toval riaditeľ Eduard Lacko. Potom sa 

spoločne presunuli do Močenka, kde ich 
v obradnej sieni obecného úradu privítal 
starosta obce Roman Urbánik. V krátkosti 
ich oboznámil s históriou aj súčasnosťou 
obce. Záver programu patril návšteve mo-
čenskej základnej školy, 
kde bolo pre návštevní-
kov pripravené aj pohos-
tenie. „Nachádzame sa v 
areáli našej školy, kde 
pôjdu naši návštevníci 
aj na obed a kde začnú 
prvé kroky týkajúce sa 
vzťahov medzi pracov-
níkmi. Perspektíva je 
taká, že v septembri ale-
bo októbri pôjdeme my 
do Vracova. Veľmi sa 
teším tejto spolupráci, 

lebo je to naozaj neformálne, a pevne ve-
rím, že výsledky, ktoré dosiahneme touto 
spoluprácou, budú čo najevidentnejšie,“ 
teší sa na spoluprácu riaditeľ Lacko. Are-
ál močenskej základnej školy sa páčil aj 
riaditeľovi Základnej školy vo Vracove 
Zdeňkovi Hlavsovi: „Väčšine učiteľov 
aj mne sa to tu veľmi páči. Školu máte 
ako v parku. Je to v prírode, zelene máte 
viac ako my, aj keď my sme vysadili viac 
ako 270 stromov a 600 krov v školskej 
záhrade. My máme areál inak koncipo-
vaný. Vy máte niekoľko budov a my sme 
v jednej, akurát školskú družinu máme 
zvlášť. V počte žiakov sa skoro zhodne-
me, my máme 399 a vy cez 400. Počty 
detí sú skoro rovnaké aj v materskej škole 
a ZUŠ-ke. Dokonca aj v počte obyvate-
ľov je to tiež skoro totožné.“ Po obede sa 
rozprúdila priateľská debata medzi jed-
notlivými učiteľmi z Vracova a Močenka. 
Novovzniknuté priateľstvá sa budú môcť 
upevniť počas jesene, keď pôjdu do Vra-
cova naši učitelia, prípadne počas kultúr-
nych alebo športových podujatí, ktorých 
sa pravidelne zúčastňujú rôzne vracovské 
a močenské umelecké a športové tímy.

Marcela Lenčéšová

Návšteva z družobného mesta Vracov

Zápis do 1. ročníka základnej školy
Počas druhého aprílového týždňa sa na 

základnej škole v našej obci konal zápis 
budúcich prváčikov. Na zápis sa dostavi-
li deti, ktoré v čase od 1. septembra 2018 
do 31. augusta 2019 dovŕšia 6 rokov veku. 
V jednotlivých triedach v prvej budove 
školy čakali rodičov a detičky pani uči-
teľky, ktoré budúcich žiakov zapisovali. 
Počas zápisu pani učiteľky zisťovali ta-
kzvanú školskú zrelosť – hodnotili grafo-
motorické schopnosti, rečový prejav alebo 
pamäť. „Od budúcich prváčikov by sme 
radi vedeli, či poznajú farby, geometric-
ké tvary, čísla, pýtame sa, ako sa volajú, 
kde bývajú, či majú súrodencov – chce-

me s nimi teda nadviazať rozhovor, aby 
sme sa ubezpečili, či zvládnu komuniká-
ciu aj so spolužiakmi, aj s pani učiteľkou. 
Spozorovali sme, že deti majú problémy 
s rečou. Veľa ich chodí k logopedičke. 
V tomto vidíme veľké medzery. Vedomost-
ne sú dobre pripravené,“ konštatovala jedna 
zo zapisujúcich učiteliek Andrea 
Lašticová.

Počas zápisu deti vypracovávali jed-
noduchý pracovný list a kreslili aj postavu 
– seba. Počas práce si zapisujúce učiteľky 
všímali, ako dieťa drží ceruzku, či je ľavák 
alebo pravák a ako dlho sa dokáže sústrediť 
na prácu. Niektorých budúcich prváčikov 

sme sa pýtali, čo sa v triede počas zápisu 
dialo. „Chcela pani učiteľka vedieť farby 
a povedal som básničku,“ stručne a ticho 
prezradil Adamko. „Či viem počítať, či ne-
chodím k tej logopedičke, či dobre vidím. 
Bol tam aj pracovný list a v ňom štvorce, 
trojuholníky, obdĺžniky a kruhy. A kreslila 
som seba,“ bola zhovorčivejšia Simonka.

Počas troch zápisných dní sa na mo-
čenskú základnú školu prišlo zapísať 47 
detí, 5 z nich dostalo na základe posudkov 
psychológov alebo na žiadosť rodičov roč-
ný odklad. Ostatné deti by mali do prvého 
ročníka nastúpiť 2. septembra 2019.

Marcela Lenčéšová

Učitelia základných škôl z Vracova a Močenka si vymenili skúsenosti.  Foto: Peter Sýkora

Učiteľky z Vracova zaujala výzdoba tried prvého stupňa.
Foto: Peter Sýkora
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100. výročie úmrtia M. R. Štefánika
Začiatkom mája si celé Slovensko pri-

pomínalo 100. výročie tragického úmrtia 
generála Milana Rastislava Štefánika. 
Štefánik bol astronóm, fotograf, letec, po-
litik a diplomat. Mal najväčšiu zásluhu na 
formovaní československého zahraničné-
ho odboja počas I. svetovej vojny a takisto 
veľké zásluhy na vzniku Československej 
republiky. Tragicky zahynul aj s celou po-
sádkou počas návratu na Slovensko, keď 
bolo jeho lietadlo zostrelené. Bolo to 4. 
mája 1919 krátko pred plánovaným pri-
státím na letisku vo Vajnoroch. Lietadlo 
sa zrútilo v Ivanke pri Dunaji.

Tento dátum sme si pripomenuli aj 
v našej obci. V piatok 3. mája 2019 sa 
v kultúrnom dome konala akadémia pre 
žiakov základnej školy a verejnosť, kto-
rú zorganizoval miestny odbor Matice 
slovenskej (MO MS) v spolupráci so zá-
kladnou školou a obcou Močenok. Išlo 
o krátku prednášku a dokumentárny film 
s množstvom faktov o živote Milana Ras-
tislava Štefánika. „V každom prípade 
ide o osobnosť, ktorá sa vyrovná povesti 
a osobnostiam Cyrila a Metoda a Gorazda 
v národných, slovanských a európskych 
dejinách. Vo všetkých svetových encyklo-
pédiách sú dve veľké heslá – heslo Cyril 
a Metod a heslo Milan Rastislav Štefánik. 
Celé slovenské zahraničie a všetci Slova-
nia tieto dva fenomény poznajú, a keďže 
to bol Rastislav, tak sa do istej miery via-
že aj na vás, na Močenok, pretože to bol 
knieža Rastislav, kto pozval Cyrila a Me-
toda, a tým pozdvihol aj vášho Gorazda. 
Z toho vyplýva, že už Štefánikov otec ho 
predurčil na to, aby rešpektoval národ-
né dejiny, národnú identitu, národného 

ducha a podobne ako nás tí dvaja alebo 
traja reprezentovali v 9. storočí, tak on 
nás pozdvihol do Európy a do sveta v 19. 
a 20. storočí,“ vyzdvihol postavu generála 
Štefánika spoluautor akadémie Stanislav 
Bajaník, predseda Spolku slovanskej vzá-
jomnosti. „Miestny odbor Matice sloven-
skej sa opäť s radosťou ujal takej príleži-
tosti, ako je táto slávnostná spomienková 
storočnica na generála Štefánika. O to 
viac ma teší, že sme to mohli urobiť so 
základnou školou a deťom ponúknuť čo 
najviac možností vidieť a počuť o našich 
veľmi významných ľuďoch,“ tešila sa 
zo spolupráce so školou predsedníčka 
MO MS v Močenku Jolana Lenčéšová.

Spomienkou na generála Štefánika 
pokračovalo aj popoludnie, tento raz však 
na základnej škole, kde bola Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 
100. výročia jeho tragickej smrti odhale-

ná pamätná tabuľa. 
Podujatie zorgani-
zovala obec Mo-
čenok v spolupráci 
so základnou ško-
lou. Nieslo sa 
v duchu poézie, 
príhovorov, ale 
i filatelie, preto-
že tu bola pri tejto 
príležitosti aj filate-
listická výstava re-
alizovaná Klubom 
filatelistov 52-46 
z Močenka, ve-
novaná špeciálne 
osobnosti Milana 
Rastislava Štefá-
nika. „Som naozaj 

rád, že tabuľa mohla byť odhalená v na-
šej škole. Naši žiaci boli pri jej odhale-
ní a zopakovali si, čo vedia z hodín de-
jepisu a z ostatných medzipredmetových 
vzťahov, ale aj to, čo dopoludnia počuli 
od pána Bajaníka. Nemalou mierou 
prispel informáciami aj príhovor, ktorý 
mala pani Sýkorová a ktorý pripravil pán 
učiteľ Novelinka. Sú to perfektné veci 
pre žiakov a ja pevne verím, že si niečo 
odniesli,“ bol hrdý na pamätnú tabuľu 
v budove školy riaditeľ Eduard Lacko.

Generál Štefánik zomrel vo veku 39 
rokov. Všetci ho poznali ako mimoriad-
ne pracovitého človeka oddaného veci. 
Možno práve preto stihol aj napriek svoj-
mu mladému veku a podlomenému zdra-
viu urobiť toľko prospešných vecí pre 
celú Európu, ale najmä pre svoju rodnú 
krajinu. „Na pamiatku tohto výročia sme 
sa rozhodli osadiť na tretej budove školy 
pamätnú tabuľu, ktorá bude túto skutoč-
nosť pripomínať všetkým deťom, žiakom 
a učiteľom, ktorí budú do tejto školy cho-
diť. Myslím si, že význam, poslanie a úlo-
ha Milana Rastislava Štefánika pre našu 
generáciu, ale aj generácie našich pred-
chodcov je nespochybniteľná a vzhľadom 
k tomu si myslím, že je potrebné, aby od-
kaz tohto nášho velikána znel aj v týchto 
dňoch a v budúcnosti,“ vyjadril sa k téme 
stého výročia úmrtia Štefánika a pamätnej 
tabuli starosta Roman Urbánik.

Pamätná tabuľa generála Štefáni-
ka zdobí od začiatku mája chodbu tretej 
budovy základnej školy. Žiaci, učitelia 
či návštevníci školy tak budú mať stále 
na očiach spomienku na túto výnimočnú 
osobnosť našich dejín.

Marcela Lenčéšová

Pamätnú tabuľu v budove základnej školy odhalil starosta obce 
Roman Urbánik a riaditeľ školy Eduard Lacko.  Foto: Peter Sýkora

Osobnosť generála Štefánika účastníkom akadémie priblížil Stanislav Bajaník.
Foto: Marcela Lenčéšová
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Spoločné posedenie Klubu dôchodcov v Močenku sprevádzal bohatý progam
Predsedníčka klubu dôchodcov Anna 

Hanáková 7. mája 2019 privítala členov 
na spoločnom posedení. Venované bolo 
viacerým udalostiam. Na úvod si pripo-
menuli 100. výročie úmrtia Milana Ras-
tislava Štefánika. Zaspomínali si na jeho 
život a priblížili zážitky svojich príbuz-
ných. Helena Maláriková opísala jeho 
životný príbeh. Mária Dičérová spomí-
nala, ako jej rozprával o svojom stretnutí 
so Štefánikom jej dedko Štefan Bako.Kon-

com prvej svetovej vojny bol Štefan Bako 
v zajatí v Rusku na Sibíri. Štefánik pomo-
hol jeho i ďalších vojakov vyslobodiť.

Darina Štangová na posedení zare-
citovala báseň, ktorú kedysi recitoval jej 
otec: „V roku 1929 bolo desiate výročie 
smrti Štefánika. V Orlovni v Močenku 
bola vtedy kinosála, v ktorej môj otec Mi-
chal Mondočko, vtedy desaťročný, túto 
báseň recitoval. Potom bol útlm. Až v 
roku 1969 sme si pripomenuli 50. výro-

čie smrti Štefáni-
ka. Vtedy som tú 
báseň recitovala 
v školskom roz-
hlase. Som vďač-
ná za to, že som ju 
mohla recitovať 
aj teraz, počas 
100. výročia smrti 
M. R. Štefánika.“

Vladimír Roy: 
Náš Ikarus
(prepis úryvku 
z básne V. Roya 
Náš Ikarus, ktorá 
bola publikovaná 
v časopise Živena 
v roku 1920)

V materskej škole postavili chlapci dievčatám máj

Posledný aprílový deň sa v našej MŠ 
niesol v znamení ľudovej tradície stavania 
mája. Všetky dopoludňajšie aktivity detí 
v jednotlivých triedach boli zamerané na 
túto tematiku. Deti sa dozvedeli z rôznych 
zdrojov nové informácie o tom, kto komu 
v minulosti staval máj a z akého dôvodu. 
Po desiatej sa deti spolu s pani učiteľkami 
presunuli na dvor materskej školy. Tam ich 
už čakali pripravené farebné stužky a ko-
nár. Za veselého spevu dievčat chlapci máj 
vyzdobili a s pomocou pani učiteliek ho 

umiestnili pri vchode do materskej školy.
Najstaršie deti z materskej školy, pod 

vedením pani učiteliek Benkovej a Prvá-
kovej, sa zúčastnili aj na obecných sláv-
nostiach stavania mája. V rámci progra-
mu vystúpili s pásmom hier, ľudových 
tancov, piesní a básní v detských krojoch. 
Aj napriek nepriaznivému počasiu všet-
kým prítomným vyčarili úsmev na tvári, 
prispeli k dobrej nálade a za to boli odme-
nené nadšeným potleskom.

 Ľubomíra Prváková

Aktuality z obce
V utorok 30. apríla 2019 zorganizo-

vala obec Močenok tradičné podujatie 
– stavanie mája. V tomto roku sa však 
počasie rozhodlo nespolupracovať 
s organizátormi, ale vyslyšalo prosby 
záhradkárov a poľnohospodárov, ktorí 
pre svoje rastlinky potrebovali vlahu. 
Tesne pred začiatkom sa totiž spustil 
lejak. Pracovníci obce preto rýchlo po-
stavili pekne ozdobený strom na miesto 
a návštevníci sa presunuli do spoločen-
skej sály, kde sa konal program, kto-
rým mali vystupujúci vítať jar pod 
novopostaveným májom. Privítali ju 
vo vnútri, čo napriek počasiu neubralo 
nikomu na dobrej nálade a ani vystú-
peniam na kvalite.

Počas poslednej aprílovej nedele sa 
v Kostole sv. Klimenta uskutočnil veľko-
nočný koncert. Divákom sa v ňom pred-
stavili ženský spevácky zbor Cantica aj 
učitelia a žiaci zo základnej umeleckej 
školy v našej obci. Podujatie moderova-
la Lenka Leššová a diváci skvelé výkony 
ocenili búrlivým potleskom.

Letel si vysoko, vznášal sa nad nami,
nesený veľkými túžbami, snahami.
Národ Ťa miloval, junač Ťa ľúbila,
Vlasť drahá na slávu veniec Ti uvila.
Dnes ležíš na bradle, rodná zem nad Tebou
nebe sa usmieva krásou a velebou.
Bil si sa za rovnosť s rotami zlosyna,
túžil si za pravdou – Pravda Ťa objíma,
dnes si už slobodný syn svetla, Všehomier,
berie Ťa v náruč i Poznania jasný mier.
Tak skončil letec – plavec smelý
nesmiernych diaľ a šírych môr,
dnes kolom neho spieva vietor
a šumia stromy rodných hôr.

Ďalším bodom programu bolo pripo-
menutie 38. výročia prebratia klubu pred-
sedníčkou Annou Hanákovou. Zároveň si 
jeho členovia zaspomínali na prvú vedú-
cu Gizelu Suchú a jej nástupkyne, pani 
Paškevičovú a pani Kôstkovú.

Nakoniec si pripomenuli Deň matiek, 
na počesť ktorého zarecitovala Valéria 
Pappová báseň. Členkám klubu dôchod-
cov zaspievali aj členovia Folklórneho 
súboru Sečkár, ktorý priniesol spojenie 
mladšej generácie so staršou.

Natália Holubová a Lucia Líšková
študentky Katedry žurnalistiky 

FF UKF v Nitre

Členky klubu dôchodcov roztlieskali členovia súboru Sečkár.
Foto: Peter Sýkora

Máj v materskej škole pomohli ozdobovať aj deti.                             Foto: Soňa Hippová
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Veľkonočné sviatky
Veľkonočné sviatky sú dátumovo po-

hyblivý sviatok, ktorého slávenie pripadá 
každoročne na iný dátum počas marca 
alebo apríla. Veľká noc je najvýznamnejší 
kresťanský sviatok, pretože veriaci slávia 
zmŕtvychvstanie Ježiša. V tomto roku pri-
padli veľkonočné sviatky na druhú polo-
vicu apríla.

Kresťania si počas Veľkej noci pripo-
mínajú viac ako 2 000 rokov staré udalos-
ti – umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša 
Krista. Pripomínanie si veľkonočných 
udalostí sa začína v nedeľu pred Veľkým 
týždňom – tento deň sa nazýva Kvetná 
nedeľa. Veriaci si vtedy pripomínajú prí-
chod Ježiša do Jeruzalema, v kostoloch 
sa svätia bahniatka a hlavnou myšlienkou 
obradov je Ježišovo umučenie.

Počas Veľkého týždňa, ktorý nasledu-
je po Kvetnej nedeli, sa slávia tajomstvá 
spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posled-
ných dňoch svojho života. Od štvrtka do 
soboty, počas Veľkonočného trojdnia, 
ktoré tvorí Zelený štvrtok, Veľký piatok 
a Biela sobota, veriaci prežívajú veľ-
konočné tajomstvo. „Zelený štvrtok je 
pamiatka Pánovej večere, pri ktorej pán 
Ježiš ustanovil najsvätejšiu eucharistiu 
a sviatosť kňazstva. Po poslednej večeri 
umýva pán Ježiš svojim apoštolom nohy, 
takže liturgia Zeleného štvrtka má v sebe 
práve tento rozmer, keď sa v chrámoch 
božích umývajú 12 vybratým mužom 
nohy. Veľký piatok je deň, v ktorom si ve-
riaci ľud pripomína umučenie, odsúdenie 
a smrť Ježiša Krista na kríži. Tento deň je 
spojený s pobožnosťami Krížovej cesty, 
keď človek prežíva udalosti posledných 
chvíľ života Ježiša Krista. Zároveň si uve-
domujeme, že práve v piatok o 15.00 je 
chvíľa, keď Ježiš zomiera na kríži, a to je 
hodina Božieho milosrdenstva. Na Veľký 
piatok si uctievame smrť Ježiša na kríži 
a z toho prameniace milosti pre spásu 
duší,“ objasnil dekan dekanátu Močenok 
Peter Michalov.

Biela sobota je tradične dňom smú-
točného ticha a počas celého dňa je ve-
riacim vo farskom kostole sprístupnený 
Boží hrob. Vystrieda sa pri ňom množstvo 
veriacich, ktorí rozjímajú o utrpení a smr-
ti Ježiša a pripravujú sa na vzkriesenie. 
„To začína slávnostnou vigíliou zmŕt-
vychvstania, ktorá je po západe slnka. 
Do chrámu Božieho vstupuje zapálený 
paškál z požehnaného nového ohňa, čo 
symbolizuje svetlo Kristovo, ktoré vchá-
dza do temnôt sveta, a tým sa dostaneme 

Veriaci sa stretli na Zelený štvrtok
Večernou omšou na Zelený štvrtok 

sa zahájilo Veľkonočné trojdnie v našej 
farnosti. Prítomným veriacim sa v káz-
ni prihovoril dekan Peter Michalov. Ich 
pozornosť zameral na rozdiely v prie-
behu bohoslužby oproti bežným dňom: 
„Zhaslo večné svetlo na hlavnom oltári, 
rozsvietilo sa v bočnej kaplnke, sviece ne-
horia. Hlavný Bohostánok zostal prázdny, 
zvony zmĺkli, v presbytériu zostalo prít-
mie. Toto všetko predstavuje opustenosť, 
ticho, samotu a vyvoláva v nás smútok. 
Pomáha nám predstaviť si cez tieto pocity 
utrpenie Krista, “ priblížil Peter Michalov.

V kázni sa tiež zamyslel nad význa-
mom obradu umývania nôh. V Starom 
zákone sa hovorí, že to bola práca pre 
sluhov, vyjadrovala ich podradenosť. 
Keď do chrámu prišiel pán z mesta, bol 
v chrámoch vždy niekto, kto príchodzím, 
vstupujúcim do svätostánku, umyl nohy. 

Na poslednej večeri si Ježiš zhromaž-
dil svojich najvernejších žiakov. Keď vo-
šli do večeradla, mal nasledovať obrad 
umytia nôh, ale 
nenasledoval , 
pokračovali ve-
čerou a najedli 
sa. Až potom 
Ježiš začal apoš-
tolom umývať 
nohy. To nebola 
náhoda, chcel 
tým naznačiť, 
že tento deň je 
výnimočný, iný 
ako obyčajný, 
že im odovzdá-
va niečo vý-
znamné. Peter 

odmietal vykonanie tohto obradu, cítil 
hanbu, nechcel dovoliť Ježišovi, aby sa 
takto pokoril. Kristus však tento obrad 
vnímal ako akt Božej lásky. Symbol umý-
vania nôh naznačuje otvorenie sa, odhale-
nie svojho vnútra pred Bohom. Znamená 
prijať svoju hriešnosť a malosť, odokryť 
zákutia duše, na ktoré človek nie je pyšný. 

Dekan Peter Michalov počas kázne 
vyzdvihol aj podstatu Zeleného štvrtka, 
keď sa ustanovila Oltárna sviatosť i svia-
tosť kňazstva. „Nech je nám Eucharistia 
denne veľkou pomocou pri objavovaní 
milosti a pravdy... Nech nás posilní v ko-
naní dobra, v činoch lásky, ktoré nás po-
súvajú bližšie k večnému životu. Kristus 
pripomína: zanechal som vám pokrm, aby 
ste dokázali žiť večne. Nech naše pády 
a zlé kroky nás nezrazia do beznádeje, ale 
ponúknime ich Bohu bez hanby ako mož-
nosť na očistenie, pomoc a nasmerovanie 
k dobru,“ vyzval prítomných veriacich 
Peter Michalov.

Jana Nováková

k Veľkonočnej nedeli, ktorá je najväčším 
kresťanským sviatkom, lebo si to uvedo-
mujeme a oslavujeme zmŕtvychvstanie 
nášho Pána,“ doplnil dekan Michalov.

V sobotu sa vo všetkých kresťan-
ských kostoloch opäť rozozvučia zvo-
ny, ktoré mlčali od štvrtka. Počas Veľ-
konočnej nedele sa už v kostole koná 
tradičná svätá omša, v ktorej pretrváva 
radosť zo zmŕtvychvstania Ježiša Kris-
ta. Veľká noc a najmä zmŕtvychvstanie 
Ježiša je pre kresťanov ústredným bo-
dom viery. Veľkonočné obdobie, čiže 
obdobie veľkonočnej slávnosti, trvá 
50 dní. Začína sa Bielou sobotou večer 
a končí sa večer na sviatok Zoslania Du-
cha Svätého, čiže Turíce – tento sviatok

v tomto roku oslávime 9. júna.
Veľkonočné sviatky sú spojené aj 

s mnohými zvykmi a tradíciami, ktoré sa 
netýkajú iba cirkevných obradov. Je to 
napríklad polievačka a šibanie vŕbovými 
prútmi. Symbolika je v tom, že šibáky 
sú upletené z čerstvého vŕbového prútia, 
ktoré má dodať dievčatám, ktoré mlá-
denci vyšibú, silu a zdravie. Každá diev-
čina po vyšibaní či obliatí vodou kedysi 
priviazala mládencovi na vŕbový šibák 
stužku a venovala mu maľovanú kraslicu. 
Niektoré z týchto zvykov pretrvávajú až 
dodnes. Šibáky vie upliesť viacero šikov-
ných ľudí, ale ručne maľované kraslice sa 
už stávajú v našom regióne vzácnosťou.

Marcela Lenčéšová

Na Zelený štvrtok priblížil dekan Michalov udalosť, keď 
Ježiš umýval apoštolom nohy.                   Foto: Peter Sýkora
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Kázeň počas Veľkého piatka v znamení Kristovho ukrižovania
Farníci zhromaždení v Kostole sv. 

Klimenta sa na Veľký piatok zúčastnili 
obradov, ktoré sú pripomenutím umuče-
nia a smrti Ježiša Krista.

Ako znak spoluúčasti s jeho utrpením 
sa v tento deň neslúžila sv. omša, neslá-
vila sa eucharistická obeta a spievali sa 
pašie. Oltár bol bez chrámového rúcha. 

Liturgia prebehla v červenej farbe – farbe 
krvi.

Kaplán Ľuboš Utekal ponúkol zú-
častneným zamyslenie: „Človeka a tento 
svet spasí len Kristov kríž. Práve jeho 
kríž svedčí o našej biede, ale aj o veľkej 
láske nášho Boha. Kríž neukazuje len to, 
čo je hriech a jeho následok. Ukazuje aj 

Božiu odpoveď. Jeho nekompromisná 
odpoveď je láska. Boh v Kristovi trpel za 
všetky hriechy ľudstva a zároveň nás ne-
prestal milovať. Nechce, aby sme zotrvali 
v tme a zostali v našich slabostiach. Ježiš 
na kríži nás chce z nich vyslobodiť. Kde 
je láska, tam nie sú hranice.“

Jana Nováková

Počas Bielej soboty si veriaci obnovili krstné sľuby

Veľkonočná nedeľa
Na veľkonočnú nedeľu 21. apríla 2019 

veriaci oslávili najväčší kresťanský svia-
tok – vzkriesenie Krista.

Svätú omšu v tento slávnostný deň 
v Kostole sv. Klimenta celebroval náš 
rodák Igor Hanko, biblista a šéfredak-
tor Katolíckych novín. Obohatením sv. 
omše boli zaujímavé myšlienky na tému 
Ježišovho vzkriesenia: „Existuje viacero 
pochybností o zmŕtvychvstaní. Aj vzde-
laní a rozhľadení ľudia tvrdia, že sa nič 
také nestalo a Kristovo telo bolo z hrobu 
iba ukradnuté. Urobiť to mohli jeho uče-
níci. Ale akú by mali motiváciu? Jednou 
je politická motivácia. Chceli založiť 
nové židovské kráľovstvo a pokračovať 
v činnosti Mesiáša, ktorý by takto zostal 
živý. Žiadny taký pokus sa však neusku-
točnil. Ďalšia z teórií hovorí, že chceli 
založiť nové svetové náboženstvo cez 
Ježišovo vzkriesenie, lenže kresťanstvo 
bolo rozšírené len medzi Židmi. Až Ša-

vol z Tarzu otvoril učenie aj pre pohanov 
a ostatné národy. A okrem toho apoštolov 
charakterizovala nejednotnosť a rozháda-
nosť. Hádali sa, napríklad aj o tom, kto z 
nich bude mať vyššie postavenie. Neboli 
schopní ani obhajovať pred súdom Je-
žiša, keď ho chceli ukrižovať. Veľkňazi 
a celá veľrada zháňali svedectvá o skut-
koch Ježiša, na základe ktorých ho mohli 
odsúdiť na smrť. Žiadne však nenašli, 
a preto podplatili krivých svedkov. Apoš-
toli mohli zvrátiť celé rozhodnutie súdu, 
dosvedčiť, že Ježiš nie je Bohorúhač. 
Lenže sa báli o svoj život a nevystúpi-
li na súdnom procese. Vieme, že Judáš 
ho za 30 strieborných zradil a Peter za-
prel. Sami apoštoli neverili, že Ježiš vstal 
z mŕtvych. Nešírili zvesť o zmŕtvychvsta-
ní, aby vytvárali nové náboženstvo. Uveri-
li až po 50 dňoch, keď dostali dary Ducha 
svätého a až potom začali hlásať vieru. 
Apoštoli potom zomreli mučeníckou smr-

ťou. Neboli by predsa položili svoje živo-
ty za klamstvo. Preto nie sú žiadne dôvody 
veriť názoru, že telo z hrobu vyniesli. Ví-
ťazstvo nad smrťou je zavŕšením vykupi-
teľského diela nášho Boha.“

Na záver svojho príhovoru Igor Hanko 
pripomenul Ježišovu prítomnosť medzi 
veriacimi: „Ježiš nezomrel, ale je medzi 
nami. Nehľadajme živého medzi mŕtvymi. 
Sám Ježiš v Písme hovorí, kde ho môžeme 
nájsť – hľadajte ma v maličkých, v kaž-
dom, kto potrebuje vašu pomoc, hľadajte 
ma medzi najúbohejšími v očiach ľudí. 
Prečo nám zanechal prázdny kríž a hrob? 
On tam nie je, je stále s nami a hľadá. 
Klope na našu dušu, pozýva nás do spolo-
čenstva a k počúvaniu Písma, sviatostiam 
a modlitbe. Temné dni a starosti nášho ži-
vota nás často pripravia o vieru v najväčší 
Kristov zázrak. Veľká noc nám dáva nádej 
a silu vo chvíľach našich ťažkostí.“                            

Jana Nováková

Na Bielu sobotu sa kresťanský svet 
obracia k Pánovi, ktorý je uložený v hro-
be. V našom chráme tomu nebolo inak. 
Veriaci sa mohli v tichosti pokloniť Bo-
žiemu hrobu. V sobotný večer sa potom 
zhromaždili pri príležitosti veľkonočnej 
vigílie. Vypočuli si čítanie zo Starého aj 
Nového zákona, pripomenuli si udalosť 
Pánovho zmŕtvychvstania a tiež obnovili 
krstné sľuby.

V kázni Peter Mi-
chalov zdôraznil výz-
nam vody pri sviatos-
ti krstu: „Už v knihe 
Genesis sa často opa-
kovala tematika vody. 
Dokázala odohnať zlo 
a očistiť od hriechu. 
Má veľký význam 
pri uvedení malého 
človiečika do spo-
ločenstva s Bohom, 
pri sviatosti krstu. 

Dekan Peter Michalov spomenul 
v tejto súvislosti aj príbeh o jednom voja-
kovi. Podľa jeho slov neotesaný rímsky 
vojak prišiel k starému mníchovi a chcel 
od neho, aby mu vysvetlil, čo je raj a čo 
peklo. Mních mu začal nadávať – si za-
rastený, páchneš, si hanbou pre rímsku ar-
mádu. Kázal mu, aby odišiel a viac sa mu 
neukazoval na oči. Prchký vojak sa nahne-
val a chcel mnícha zabiť. Zahnal sa naňho 
mečom. Vtedy mních zvolal, aby sa vojak 
zastavil. Povedal mu – tak toto je peklo. 
Tvoj hnev, nenávisť a nepokoj je peklom. 
A to, že si sa zastavil a neudrel ma, to je 
raj. Miernosť a pokoj je rajom. „Pokoj 
a nepokoj sa v našich životoch striedajú 
a my kolíšeme s nimi. Všetci sme slabí, ale 
prosme, aby sme spoločne dokázali preží-
vať ten tichý pokoj, aby sme s ich pomo-
cou objavili radosť zo zmŕtvychvstania, 
cestu k milosti a pravde,“ pridal na koniec 
úvahu dekan močenskej farnosti.

Jana Nováková

Voda v prenesenom význame zmyje 
naše nedostatky, oslobodí nás od dedič-
ného hriechu. V bežných dňoch svojho 
života, pri práci, sa človek neraz zašpi-
ní. Pri každom sviatku sa ale umyje, 
odstráni zo seba nánosy prachu – zla. 
Dnešná liturgia nás má priviesť k več-
nému životu, priviesť nás k spáse. Duša 
dnes zažije predstavu toho čarovného 
slovka – raj.“

Súčasťou obradov Bielej soboty bola aj procesia s Božím 
telom.                                                            Foto: Peter Sýkora
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Vítanie detí
Pravidelne dvakrát ročne v našej obci 

vítame najmladších spoluobčanov do ži-
vota. V máji to býva pri príležitosti Dňa 
matiek a v septembri pri príležitostí Dní 
obce Močenok. V sobotu 11. mája 2019 
boli do priestorov kultúrneho stredis-
ka pozvaní rodičia s detičkami, ktoré sa 
narodili v čase od 1. augusta do 31. de-
cembra uplynulého roku. V tomto čase sa 
narodilo v Močenku 22 detí.

Podujatie otvorili dva vstupy žiakov 
základnej umeleckej školy. Najprv sa 
predstavila Silvia Švihoríková, a potom 
vystúpil Andrej Holubjak. Následne všet-
kých srdečne privítal a prihovoril sa im 
starosta obce Roman Urbánik.

V ďalšej časti programu si postup-
ne všetky prítomné mamičky so svojimi 
ratolesťami na rukách prevzali kvietok 
a blahoželanie od starostu obce. Detičky 
dostali na pamiatku pamätný list a det-
skú knižočku. Niektorí drobci sa zveda-
vo obzerali po novom priestore a cudzích 
tvárach, ale našli sa aj takí, ktorým bolo 
dlho a dali to na známosť plačom. „Bola 
to super akcia. Som spokojná. Niektorým 
detičkám sa trošku nepáčilo. Sú tu môj-

ho syna budúci spolužiaci. Aspoň sme sa 
zoznámili. Ani som nevedela, že toľko 
malých detičiek je v Močenku,“ povedala 
nám so spokojným synčekom na rukách 
mamička Daria. „Stretnutie sa nám pá-
čilo, pretože je tu veľa malých detičiek. 
Niektoré sú rovnako staré, niektoré sú 
mladšie ako naša,“ páčilo sa podujatie aj 
mamičke Márii.

Z každoročného 
prírastku viac ako 
40 detí do zozna-
mu občanov obce 
Močenok sa teší, 
samozrejme, aj sta-
rosta obce, pretože 
viac občanov zna-
mená väčší rozvoj 
a možnosti pre celú 
obec. „Sme veľmi 
radi, že rodičia no-
vonarodených detí 
prijali naše pozvanie. Je nám jasné, že 
pri malých deťoch je to vždy taká lotéria, 
koľko z nich môže a koľko z nich nebude 
môcť prísť, ale my sa tešíme tomu, že na 
zozname bolo 22 detí za posledný polrok, 

a to je taká dobrá vizitka toho, že máme 
pokračovateľov tu v našej obci. Všetkým 
prajem, aby rástli v dobrom prostredí, 
aby boli zdravé a aby prinášali radosť 
svojim rodičom, starým rodičom, ale aj 
nám všetkým,“ tešil sa z návštevy naj-
mladšej generácie starosta obce Roman 
Urbánik.

Na záver sa v ešte v kultúrnom progra-
me predstavila žiačka základnej umelec-
kej školy Nina Ternerová s piesňou Ho-
rehronie.

Marcela Lenčéšová

Deň matiek oslávila obec Močenok podujatím Míľa pre mamu
Druhú májovú sobotu ožil park 

v obci hudbou, spevom a smiechom vďa-
ka podujatiu s názvom Míľa pre mamu. 
Aj tento rok sa organizátori tešili veľkej 
účasti rodičov s deťmi. Podujatie zorga-
nizovalo Komunitné centrum v Močenku. 
Pri jeho organizácii výrazne pomohla Ive-
ta Siládiová spoločne so svojou rodinou 
a priateľmi. Spolupracovali tiež členovia 
ďalších organizácií a spolkov v obci.

Podujatie odštartovalo vystúpe-
ním našich ratolestí z materskej školy 
a programom detského folklórneho súbo-

ru Sečkár, ktorý si pre deti pripravil rôz-
ne súťaže. Pozvanie na Míľu pre mamu 
prijali aj členovia občianskeho združenia 
Rubín.

Gabriela Lenčéšová – odborný garant 
Komunitného centra Močenok, ocenila 
vysokú návštevnosť a výborné počasie, 
ktoré prispelo k dobrej nálade v parku. 
Vďaku vyjadrila študentkám, ktoré po-
máhali s prípravou podujatia.

Počas Míle pre mamu deti zbierali 
na stanovištiach pečiatky, ktoré dostávali 
za plnenie rozličných úloh. Po nazbieraní 

všetkých, trinástich, 
boli odmenené slad-
kou alebo vecnou 
odmenou. Na sta-
novištiach si malé 
parádnice vyskúšali 
výrobu náramkov 
pomocou farebných 
korálikov. Na svoje 
si prišli aj športo-
ví nadšenci. Tí si 
mohli overiť svoje 
schopnosti na pe-
tangovom ihrisku, 
ktoré malo úspech 

aj minulý rok. Vďaka komunitnému cen-
tru sa deti vyšantili na prekážkovej dráhe 
a trénovali presnosť v hádzaní loptičiek 
do cieľa. Zaujímavé hry pripravili aj čle-
novia hádzanárskeho klubu. Lákadlom 
pre deti bola hravá výučba angličtiny 
s Ivanou Lenčéšovou. Za pomoci pesni-
čiek, hudby a rozprávok sa naučili anglic-
ké výrazy. Svoje stanovište mal aj obchod 
s hračkami. Deti v ňom vykonávali rôzne 
činnosti a boli za ne odmenené hračkami. 
„Som rada, že sme sa mohli zúčastniť ak-
cie Míľa pre mamu, ktorá sa koná väčši-
nou v mestách. Klobúk dolu, že sa poda-
rilo obci a ľuďom, ktorí okolo toho robili, 
zabezpečiť, aby sa aj v tejto obci konala 
Míľa pre mamu,“ uviedla Iveta Siládiová, 
majiteľka obchodu s hračkami. Najdôle-
žitejší význam podujatia zhodnotil spolu-
organizátor akcie Peter Kohút: „Poduja-
tie má veľký význam, pretože mamičku 
si treba vážiť.“ Vyvrcholením podujatia 
Míľa pre mamu bola tombola pre deti. 
Vylosovaní šťastlivci si so sebou odniesli 
sladkú odmenu a darček pre mamu.

Lucia Líšková
študentka Katedry žurnalistiky

FF UKF v Nitre

Míľou pre mamu si obyvatelia Močenka pripomenuli deň matiek.
Foto: Peter Sýkora 

Novonarodené deti vítal starosta obce.  Foto: Marcela Lenčéšová
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Pri príležitosti MDD pripravujeme 
každoročne pre deti v materskej škole 
rôzne celoškolské aktivity. Nebude tomu 
inak ani tento rok. V spolupráci s ochot-
nými a štedrými sponzormi sme pre deti 
pripravili bohatý program.

V pondelok 3. júna k nám zavítajú 
„ujovia policajti a hasiči“, ktorí deťom 
odprezentujú ukážky z ich náplne práce. 
V utorok si budú môcť deti zmerať svo-
je sily v rôznych súťažiach s dopravnou 
a športovou tematikou. V stredu sa od-
vezieme autobusom na miestnu Ičkeskú 
farmu pozrieť a nakŕmiť zvieratá, ktoré 
mnohé deti poznajú len z knižiek alebo 
z iných médií, či z rozprávania sa o nich 
v materskej škole. Vo štvrtok pozývame 
do materskej školy všetky zapísané deti k 
školskému roku 2019/2020 a ich rodičov 
na „Deň otvorených dverí“. V piatok čaká 
deti výchovno-vzdelávací koncert pod 
vedením pána Čekovského, na tému do-
pravná výchova.

Aj keď sme už naplnili týždeň akti-
vitami, kde deti zažijú veľa radosti, naše 

ponuky pokračujú ďalej. V pondelok 10. 
júna nás čaká koncoročné fotografovanie 
detí. V utorok budú pre deti pripravené 
rôzne atrakcie. Dopoludnie strávia deti na 
skákacích hradoch, povozia sa na štvor-
kolkách a užijú si ďalšie prekvapenia spo-
lu s pani učiteľkami. V rámci obedňajšej 
prestávky si deti trošku oddýchnu. Potom 
sa môžu opäť potešiť z atrakcií, ale už pod 
dohľadom svojich rodičov, ktorí si môžu 
detičky vyzdvihnúť od pani učiteliek skôr 
(od 13.00 hod.). V stredu budú našu ma-
terskú školu reprezentovať šiesti škôlkari 
z piatej a šiestej triedy na Okresnej olym-
piáde v Šali. Ostatné deti absolvujú v 
tento deň v dopoludňajších hodinách vy-
chádzky do prírody. Vo štvrtok čaká deti 
divadelné predstavenie v podaní Divadla 
na hojdačke s názvom „Sofia z predmes-
tia“. A čo na záver programu ku Dňu detí? 
Nemôže chýbať tradičná „Noc v škôlke“ 
pre najstaršie deti, ktoré sa čoskoro s 
materskou školou rozlúčia a nastúpia do 
prvého ročníka základnej školy.

Ešte nás čaká jedna súťaž – Športová 

olympiáda, ktorú organizuje občianske 
združenie Vitis vo Veľkom Záluží. Tu nás 
budú reprezentovať ďalší šiesti športovci 
a športovkyne z našej materskej školy.

Všetkým deťom k ich sviatku ešte že-
lám krásne detstvo naplnené rodičovskou 
láskou a skvelými zážitkami, na ktoré 
budú celý život spomínať.

Soňa Hippová
riaditeľka materskej školy

Týždeň detskej radosti v MŠ

Štyria členovia Karate Močenok sa 
pod vedením svojho trénera Štefana 
Móriho 4. mája 2019 predstavili na 22. 
ročníku Galanta Karate Cup-u. Vo veľmi 
silnej konkurencii klubov a súťažiacich 
štartovali v cvičeniach kata aj osobných 
súbojoch kumite. Petra Maláriková si 
vo svojej kategórii vybojovala 3. miesto 
v kata, Eliška Suchá 3. miesto v kumi-
te, Matúš Boháč bol bronzový takisto 
v kumite a Matej Adame, ktorý štarto-
val v kata aj kumite, sa umiestnil tesne 
za medailovými priečkami.
Blahoželáme.

Školská akadémia ku Dňu matiek
Už tradične počas druhej májovej ne-

dele slávime sviatok Dňa matiek. Práve 
v tento deň každoročne organizuje zák-
ladná škola pre všetky mamičky a babič-
ky slávnostnú akadémiu ako poďakova-
nie za ich lásku a starostlivosť. V tomto 
roku sa slávnostná akadémia konala 12. 
mája v kultúrnom dome – kine. V úvode 
prítomných privítal a mamičkám v prího-
vore vyjadril úctu a poďakovanie starosta 
obce Roman Urbánik.

Slávnostným programom divákov 

sprevádzali piatačky Barbora Horňáková 
a Bianka Slamková, ktoré spájali pripra-
vený program hovoreným slovom a záro-
veň milým detským spôsobom vyzdvihli 
nenahraditeľnosť mamy v rodine.

Žiaci prvého stupňa školy si pre svoje 
mamičky a babičky spolu so svojimi pani 
učiteľkami pripravili peknú hodinovú 
akadémiu zloženú z tancov, spevu, básní 
i scénok ako poďakovanie za ich starostli-
vosť a lásku. „Táto gratulácia bola veľmi 
pekná, až taká, že človeku prišli slzičky 

do očí. Bolo to veľmi krásne a veľmi 
dobre spracované, ďakujeme detičkám a, 
samozrejme, aj pani učiteľkám. Bolo to 
nádherné,“ pochválila ako jedna z mno-
hých podujatie Júlia Dičérová.

Organizačnú časť podujatia už roky 
zastrešuje pán učiteľ Radoslav Novelin-
ka, na ktorého pleciach leží dramaturgia 
celého podujatia. Náročnú prácu v trie-
dach odvedú učitelia a žiaci, ale dať ce-
lej akadémii spád a správny náboj musí 
zoradením jednotlivých čísel a hovore-
ným slovom práve on. „Ja by som chcel, 
samozrejme, najskôr všetkým mamám 
k ich sviatku poblahoželať a zaželať im 
len to najlepšie. Moja mama síce v hľa-
disku nesedáva, ale môžem ju touto ces-
tou aspoň pozdraviť a verím, že všetkým, 
ktorí v hľadisku sedeli, sa náš dnešný 
program páčil. Ono to vyzerá zdanlivo 
ako hodinka, ale keďže ja som ten več-
ný tieň v zákulisí, tak viem, že to nie je 
len hodinka, ale sú to týždne prípravy, 
nacvičovania, trpezlivosti, ale aj radosti 
a ja každý rok cítim ten istý obdiv k všet-
kým deťom a pani učiteľkám, čo dokážu, 
a som veľmi rád, že môžem byť toho sú-
časťou,“ bol z výkonov žiakov nadšený 
Radoslav Novelinka.

Marcela Lenčéšová

Žiakom základnej školy tlieskala počas programu k Dňu matiek plná sála kultúrneho 
domu.                                                                                                          Foto: Peter Sýkora
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Správa o činnosti útvaru služieb a investičnej výstavby r. 2018 – 2019
Útvar služieb a investičnej výstavby 

zabezpečuje aktivity súvisiace s komu-
nitnými službami, výstavbou v obci, pro-
jektovým riadením, inžinierskou činnos-
ťou a verejným obstarávaním. Vykonáva 
taktiež administratívne služby spojené 
so správou obecných budov, odpadovým 
hospodárstvom či výrubom stromov na-
chádzajúcich sa na pozemkoch obce.

V roku 2018 – 2019 sa obec usilovala 
o získanie nenávratných finančných pro-
striedkov v rámci vyhlásených výziev. 
Bolo vypracovaných a podaných 17 žia-
dostí o nenávratné finančné prostriedky, 
dotácie a granty, z ktorých bolo úspeš-
ných 11 žiadostí:
- predchádzanie vzniku BRO – kompos-
téry;
- materiálno-technické vybavenie dobro-
voľného hasičského zboru;
- podpora opatrovateľskej služby v obci;
- triedený zber komunálneho odpadu – 
traktor + nakladač;
- WiFi pre Močenok;
- vybavenie izieb domova dôchodcov;
- nákup mangľa pre domov dôchodcov;
- zníženie energetickej náročnosti – budo-
va obecného úradu;
- Vitis – vybavenie poľovníckej chaty;
- Vitis – prístrešok pre klub leteckých mo-
delárov;
- Vitis – stoly a lavice pre záhradkárov.

Šesť podaných žiadostí nebolo zatiaľ 
vyhodnotených:
- elektromobil pre obecnú políciu;
- vodozádržné opatrenia – kultúrny dom;
- revitalizácia zelene – verejné priestranstvo;
- výstavba multifunkčného ihriska;

- zlepšenie kľúčových kompetencií – vy-
bavenie jazykových učební ZŠ;
- zvyšovanie bezpečnosti – rozšírenie ka-
merového systému v obci.

V roku 2018 – 2019 sa obec ako in-
vestor podieľala na viacerých význam-
ných investíciách:
- rozšírenie kapacity materskej školy, in-
teriérové vybavenie a vybavenie kuchyne;
- rekonštrukcia miestnej komunikácie 
Mlynská ulica;
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice;
- rekonštrukcia budovy futbalového klubu;
- výstavba parkoviska pri futbalovom šta-
dióne;
- rekonštrukcia chodníka na Ulici B. Klucha.

Pracovníci hospodárskeho dvora za-
bezpečujú rozvoz obedov pre seniorov, 
prepravnú službu, starajú sa o životné 
prostredie pravidelným kosením verej-
ných priestranstiev, rigolov, cintorínov, 
detských ihrísk, parku, kalvárie, kaplnky 
v čase od apríla do novembra, opilujú ko-
náre stromov, dvakrát ročne zabezpečujú 
zvoz zeleného odpadu. Vykonávajú zim-
nú údržbu ciest a chodníkov a zabezpeču-
jú vývoz splaškových vôd z domácností 
v obciach Močenok a Hájske.

Starajú sa nielen o opravu a údržbu 
obecných budov a obecného majetku, ale 
aj o miestne komunikácie. Odstraňujú 
čierne skládky v katastri obce.

Pracovníci hospodárskeho dvora sa 
v obci podieľali na:
- výstavbe oporného múru, položenie 
zámkovej dlažby, osadenie gabiónových 
košov, lavičiek a smetných košov na no-
vom trhovisku;

- výstavbe nových priechodov pre chod-
cov na Ulici Sv. Gorazda pri obecnom 
úrade a pri Foto;
- oprave vodovodného potrubia a maľo-
vaní v družine základnej školy;
- osadení stožiarov a svietidiel verejného 
osvetlenia na Ulici Balajka (výjazd z uli-
ce smer Nitra);
- prácach na hornom cintoríne – výroba 
a osadenie novej brány, osadenie nových 
lavičiek, smetných košov, stojanov na bi-
cykle, odstránenie stavby starej márnice, 
vybudovanie základu pod pamätník;
- výstavbe nového športoviska voľnoča-
sových aktivít pri kláštore – ihrisko na pe-
tang, osadenie šachového stola, stolnote-
nisového stola, lavičiek, smetných košov, 
osadenie prvkov workoutového ihriska 
a výstavba detského ihriska;
- výmene časti oplotenia futbalového areálu;
- sťahovaní materskej školy do priestorov 
základnej školy a späť;
- oprave schodov pri vstupe od parkovis-
ka do materskej školy;
- odvodnení svahu v areáli základnej školy;
- osadení nových lavičiek a smetných ko-
šov v areáli zdravotného strediska;
- čistení športovej haly;
- rekonštrukcii pivnice v budove Kláštora;
- maľovaní kaplnky v Gorazdove;
- odstránení starých rozhlasových stĺpov.

Pracovníci aktivačnej činnosti vyko-
návali čistenie obce, cintorínov, starali sa 
o výsadbu verejnej zelene a jej údržbu, 
o poriadok v domoch smútku, odstraňova-
li čierne skládky v obci a v katastri obce, 
prehlbovali rigoly a čistili priepusty.

Miroslav Lóži, vedúci ÚSaIV

Máte správne nádoby na zmesový odpad?
Obec Močenok sa snaží už roky 

osvetou predchádzať vzniku nadmer-
ného množstva odpadov u občanov. Na 
vznikajúci odpad zabezpečuje zber, v 
ktorom sa dá vytriediť niekoľko dru-
hov odpadov priamo v domácnostiach 
občanov, ďalšie druhy separovaných 
odpadov je možné odovzdať na zber-
ných miestach alebo do nádob rozmiest-
nených v obci. Vedenie obce upred-
nostňuje zhodnocovanie odpadov pred 
zneškodňovaním, zmesový komunálny 
odpad však nedokáže zhodnotiť, a pre-
to ho zneškodňuje vývozom na skládku.

Obec Močenok má vo svojom 
všeobecne záväznom nariadení č. 5 z roku 
2016 O nakladaní s komunálnymi odpad-

mi a drobnými stavebnými odpadmi v 
článku VII. zadefinované typy zberných 
nádob na komunálny odpad, ktoré môžu 
na zmesový komunálny odpad občania 
používať. „Domácnosti s jedným až štyr-
mi členmi majú nárok na jednu 120-litro-
vú zbernú nádobu a domácnosti s piatimi 
a viacerými členmi majú nárok na dve 
120-litrové alebo jednu 240-litrovú smet-
nú nádobu. Vývoz počas celého roka je 
stanovený na pravidelný 14-dňový inter-
val,“ objasnila referentka obecného úradu 
Lucia Hambalková. V ostatných rokoch 
sa však čoraz častejšie stáva, že domác-
nosti s menším počtom členov používajú 
na komunálny odpad veľké nádoby, čím 
zvyšujú náklady obce na zneškodňo-

vanie odpadu a vyvolávajú oprávnené 
otázky na tému, akým spôsobom odpad 
separujú, keď u nich vzniká toľko nevy-
triediteľného zmesového komunálneho 
odpadu. Už v najbližšom období budú 
ceny za skládkovanie komunálneho odpa-
du zo zákona rásť. Úmerne k tomu budú 
určite rásť aj ceny pre občanov. Nielen v 
Močenku, ale postupne vo všetkých ob-
ciach. „Obec Močenok chce predchádzať 
zvyšovaniu množstva odpadov zo strany 
obyvateľov, ktorí zle alebo vôbec nese-
parujú a produkujú nadmerné množstvo 
zmesového odpadu. Občania, ktorí v roz-
pore so všeobecne záväzným nariadením 
používajú väčšie nádoby, si ich musia do 
konca júna tohto roku vymeniť za menšie, 
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Žiaci Základnej umeleckej školy v 
Močenku pripravili koncert, na ktorom 
predviedli svoje hudobné, spevácke a 
herecké schopnosti. Podujatie sa uskutoč-
nilo 14. mája 2019 v kláštore. Program 
otvorili žiaci dramatického odboru, ktorí 
vystúpili s hrou Nebeská čakáreň – Od-
delenie nenarodených dievčat. Predstave-
nie režijne viedla Bernadeta Slaninková. 
„Pripravili sme si 10-minútovú hru o ži-
vote. Bola o dievčatách, ktoré sa chystajú 
na svet, sú v nebi a tešia sa. Musia prejsť 
tromi kurzmi, aby sa dostali na svet. Na-
koniec sa z dvoch najväčších rivaliek sta-
nú sestry.“ Ako dodala režisérka, práca s 
deťmi ju baví, pretože sú hravé, šikovné a 
rýchlo napredujú. 

Druhým bodom programu bola hu-
dobná zložka. Žiaci z hudobného odboru 
sa predstavili spevom a hrou na gitare či 
klavíri. Deti zo speváckeho zboru, ktorý 
vedie Monika Leššová, zaspievali pieseň 

Voláme vás: „Repertoár sme pripravili 
tak, aby bol ku Dňu matiek. Deti sa snaži-
li, aj keď nám nejako ochoreli, dopadlo to 
celkom dobre.“

Základná umelecká škola v Močen-
ku ponúka novým záujemcom priestor 
na sebarealizáciu v 
umeleckých sme-
roch. Škola posky-
tuje štúdium tým, 
ktorých zaujíma hu-
dobné, dramatické 
či výtvarné umenie. 
Riaditeľ ZUŠ v Mo-
čenku Tomáš Obola 
dodáva, že „žiaci, 
ktorí by mali záujem 
o štúdium na našej 
škole, musia preja-
viť len chuť cvičiť 
a istú mieru talentu, 
ktorú my zistíme pri 

prijímacích pohovoroch.“ Prvým krokom 
však je, aby sa títo nadšenci pre umenie 
prihlásili.

Natália Holubová
študentka Katedry žurnalistiky

FF UKF v Nitre

Pri príležitosti Dňa matiek sa predstavili aj talenty ZUŠ v Močenku

pretože po 1. júli im takéto nádoby nebu-
dú vysypané,“ doplnila informácie Lucia 
Hambalková z obecného úradu. Smetné 
nádoby na komunálny odpad sú majet-

kom občanov, preto si výmenu nevhod-
nej nádoby musia zrealizovať na vlastné 
náklady. Pracovníci obce v spolupráci so 
zneškodňovateľom odpadu budú veľkos-

ti nádob kontrolovať tak, aby boli všetky 
v súlade s platným všeobecne záväzným 
nariadením.

Marcela Lenčéšová

Obecná polícia
dáva na vedomie

V poslednej dobe sa čoraz čas-
tejšie porušuje zákon o odpadoch, 
ako aj VZN obce č. 5/2016 o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Močenok. Dochá-
dza k tomu najmä takým spôso-
bom, že podaktorí občania odložia 
odpad na miesta, kde je to zaká-
zané. Toto nariadenie porušujú 
najmä tzv. autičkári. Tí pravidel-
ne zásobujú obec poškodenými 
autosklami na zberných miestach 
skla. Väčšinou ich tam privezú 
pod rúškom tmy. Takéto sklo však 
nepatrí do zberu skla, ale má sa-
mostatné separovanie.

Obecná polícia odhalila za po-
sledný mesiac až troch takýchto 
priestupcov. Všetci boli doriešení 
blokovou pokutou.

Chceli by sme vyzvať občanov, 
aby dodržiavali zákon o odpadoch, 
ako aj VZN obce o odpadoch.

Bohuš Sabo
náčelník obecnej polície

Určite sa čudujete tomuto osloveniu. Ale 
je aktuálne. Prebehli voľby do europarlamen-
tu. Niekto je rozčarovaný z toho, koho tam 
máme, iný je spokojný. Nuž, čo narobíme?

V máji sme oslávili deň našich mám, 
mamičiek, mamulienok a aj budúcich mami-
čiek. Len škoda, že si ich uctievame iba raz 
do roka. Zaslúžia si celoročnú vďaku za naše 
životy. Ale pozornosť si zaslúžia aj deťúren-
ce, naša budúcnosť. Veď 1. jún je ich sviatok.

Je zaujímavé, ako sa učivo z prírodopi-
su, zamerané na život zvieratiek, prenáša aj 
do nášho života. Niektorí ľudia si totiž, rov-
nako ako zvieratá, značkujú svoje teritó-
rium pachovými značkami. V Močenku je 
„týpek“, ktorý takto označuje autobusové 
zastávky, aby sa podľa pachových stôp potú-
žený čučom dostal do svojho brlohu. Darmo, 
nad prírodou nezvíťazíš. Zvláštne správanie 
našich spoluobčanov sa dá, žiaľ, očakávať aj 
v inej situácii. Zamestnanci obecného úradu 
totiž spustili fontánu, čím nechtiac otvorili 
„kúpaciu sezónu“ pre niektorých exotov. Ča-
káme prvého odvážlivca.

Ešte, ak dovolíte, by som sa vrátila k Veľ-
kej noci. Ujo zajko a teta zajková na lavičke 
pred obecným úradom nemali chybu. Vďa-
ka šikovným rukám našich spoluobčanov 

to bola atrakcia svetového formátu, o čom 
svedčí množstvo obdivovateľov, a to nielen 
z Močenka. A tých fotiek... Všetci sa zhodli 
na tom, že o rok by tam mohli byť aj nejakí 
zajačí potomkovia.

V poslednom čase sme známi aj v oblasti 
vývozu odpadu. Dalo by sa povedať, že sme 
taká „vesnička má středisková“! Zo Šale 
a okolitých obcí, ba dokonca z iných okresov 
nás chodia zásobovať autosklami a pneuma-
tikami aj cezpoľní občania. Ale vďaka mojim 
kamarátkam kamerám to máme pod kontro-
lou. Páchatelia majú čudné výrazy tváre, keď 
na obecnej polícii platia pokuty. Toto čaká 
aj domácich parkujúcich na trávnatých plo-
chách. Nastáva čas začať zveľaďovať obecnú 
kasu, keď to nejde po dobrom. A určite príde 
aj na fajčiarov. To nebola vyhrážka, ale kon-
štatovanie, ktoré nám tlmočia spoluobčania.

Ešte necelý mesiac a zasa bude počuť 
v našich uliciach výkriky radosti z vysved-
čenia. Teda väčšinou. Dúfam, že už máte vy-
braté destinácie na dovolenky a máte jasno, 
čo s potomkami cez prázdniny. Ak áno, tak 
mi zostáva popriať vám pekné leto plné ne-
zabudnuteľných zážitkov.

Vaša kamera
(text: Ľubomír Kováč)

Pekný deň, eurospoluobčania

Program pri príležitosti Dňa matiek ZUŠ otvorili členovia 
DDS Svitá.                                                        Foto: Peter Sýkora 
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Výročie vzniku Československého Červeného kríža
Vo štvrtok 9. mája 2019 sa na 

mestskom úrade v Šali konali osla-
vy 100. výročia vzniku Českosloven-
ského Červeného kríža. Na Sloven-
sku pracuje 36 územných spolkov 
Červeného kríža, ktoré zastrešujú 
miestne spolky. Jeden z nich funguje aj 
v Močenku. Záštitu nad podujatím, ktoré 
organizoval Územný spolok Slovenské-
ho Červeného kríža v Šali, prevzal primá-
tor Šale Jozef Belický. Podujatie poctil 
svojou návštevou aj štátny tajomník mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Branislav Ondruš. Na mestskom úrade sa 
pri príležitosti Svetového dňa Červeného 
kríža a Červeného polmesiaca a 100. vý-
ročia vzniku Československého Červe-
ného kríža zišli desiatky návštevníkov. 
Územný spolok v okrese Šaľa eviduje 
viac ako 9 000 dobrovoľných darcov krvi 
a ešte ďalšie desiatky členov Červeného 
kríža. Niektorí z nich boli za aktívnu čin-
nosť a dlhoročnú obetavú prácu v orga-
nizácii počas slávenia storočnice ocene-
ní. Boli medzi nimi aj členky miestneho 
spolku Slovenského Červeného kríža 
(MS SČK) v našej obci Renáta Janičová, 
Melánia Karlubíková, Regina Kohútová 
a Michaela Lenčéšová. „Ďakujeme, že 
sme si dnes mohli pri stom výročí vzniku 
Červeného kríža prevziať ocenenie. Bu-
deme sa snažiť aj naďalej viesť Červený 
kríž v Močenku. Sme vďačné všetkým 
darcom, ktorí prichádzajú, a budeme 
im pomáhať, aby ich bolo čo najviac,“ 
poďakovala sa za všetky ocenené pred-

sedníčka MS SČK v Močenku Regina 
Kohútová. 

„Územný spolok tu v Šali organizuje 
k tomuto výročiu podujatie, na ktorom 
vyhodnotil prácu Slovenského Červe-
ného kríža, ale aj ocenil prácu najaktív-
nejších členov. Som rád, že medzi oce-
nenými boli aj dámy z našej miestnej 
organizácie. Myslím, že všetci sme sa 
v živote stretli so situáciou, že sme buď 
pomáhali, alebo potrebovali pomoc, no a 
členovia Slovenského Červeného kríža, 
ale aj darcovia, ktorí prichádzajú daro-
vať krv, pomáhajú všetkým ľuďom, ktorí 
túto pomoc potrebujú, a o to je táto chví-
ľa vzácnejšia,“ myslí si starosta našej 
obce Roman Urbánik, ktorý sa slávnosti 
zúčastnil.

Za mimoriadnu aktivitu a obetavú 
činnosť bola ocenená aj šéfka šalianske-
ho Červeného kríža Veronika Kružlicová, 
ktorá ho vedie už 28 rokov a bez ktorej si 
odber krvi v tejto lokalite, ako aj koncert 
pre darcov alebo odovzdávanie Jánskeho 
plakiet nevie nikto ani predstaviť. „Ja sa 
veľmi teším, keď voľačo môžem spraviť 
pre ľudí. Ja milujem ľudí a budem, dokým 
ma neodvezú... Chcem stále pracovať 
s ľuďmi. Najviac ma teší, že máme ma-
ličké detičky, ktoré sú v Červenom kríži, 
chodíme do škôlky a oni sú naši členo-
via,“ teší sa dvadsiatke malých členov 
viac ako oceneniu svojej práce Veroni-
ka Kružlicová. Návštevníkom podujatia 
spríjemnili chvíle svojím vystúpením 
okrem iných vystupujúcich aj detičky 

zo spomínanej materskej školy, ktoré sú 
členmi Slovenského Červeného kríža.

Členom organizácie a zároveň 
aktívnym darcom krvi je aj štát-
ny tajomník Branislav Ondruš, ktorý 
na podujatí odovzdával spolu so šéfkou 
územného spolku ocenenia: „Je perfekt-
né, že v rámci Slovenského Červeného 
kríža sa táto storočnica neoslavuje len 
na jednom ústrednom podujatí v Brati-
slave, ale že takéto podujatia sa dejú aj 
v rámci jednotlivých územných spolkov. 
Pretože práve tam žijú a pracujú v Červe-
nom kríži ľudia, ktorí si skutočne zaslúžia 
najmä pri takejto príležitosti, aby im nie-
kto poďakoval, aby vyjadril úctu za prá-
cu, ktorú robia. Tu sme počuli, že v rámci 
tohto územného spolku funguje takmer 
10 000 dobrovoľných darcov krvi. To 
je podľa mňa niečo úžasné a takisto 
treba spomenúť, že tu pracujú desiatky 
členov Červeného kríža, ktorí vyko-
návajú oveľa viac činností než len or-
ganizovanie dobrovoľného darcovstva 
krvi. My ako ministerstvo práce pro-
stredníctvom Slovenského Červeného 
kríža napríklad distribuujeme potravi-
novú a hygienickú pomoc najchudob-
nejším ľuďom na Slovensku.“ Oslava 
stého výročia vzniku Červeného kríža 
v Československu pokračovala po oce-
není aktívnych členov kultúrnym progra-
mom, ktorý si užili všetci návštevníci 
podujatia.

Marcela Lenčéšová

V Nedeľu Dobrého pastiera, 12. mája 
2019, prijala naša farnosť bohoslov-
cov z Kňazského seminára sv. Gorazda 
v Nitre. Celkovo osemnásť nitrianskych 
bohoslovcov pod vedením ich rektora 
Mariána Dragúňa, vicerektora Mirosla-
va Šidla a špirituála Miroslava Haferu 
navštívilo nielen naše kostoly, ale i naše 
rodiny. Dôvodom ich návštevy je práve 
charakter tohto dňa. Pripomíname si po-
čas neho dôležitosť kňazských povola-
ní. Nedeľa Dobrého pastiera je zároveň 
Svetovým dňom modlitieb za kňazské 
a rehoľné povolania. V Kňazskom se-
minári v Nitre je každoročným zvykom 
navštíviť v tento deň nejakú farnosť 
v diecéze, stretnúť sa s tamoj-
šími farníkmi, poďakovať im 
za modlitby a podporu, spriateliť  sa

Dobrý pastier Močenok

Bohoslovci z kňazského seminára v Nitre navštívili farnosť Močenok.  Foto: Matúš Lenčéš 
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Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, 

ktorí sa dňa 12. apríla 2019 
prišli naposledy rozlúčiť s na-
ším drahým Cyrilom Lenčéšom, 
ktorý by sa dňa 15. apríla 2019 dožil 75-tych 
narodenín. Za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary ďakuje smútiaca rodina.

„Prinášame biele ruže, majú biele 
lupienky, my sme do nich uložili 
všetky naše spomienky.“
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
dňa 15. apríla 2019 prišli roz-

lúčiť s naším drahým Štefanom Lenčéšom.
Úprimne ďakujú za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary manželka Magdaléna, dcéra Ja-
roslava, synovia Marek a Štefan, vnúčatá, 
pravnučka a ostatná smútiaca rodina.

„Sú to štyri roky, čo zatiahlo sa nebo,
štyri roky, čo viac nemôžeme byť s tebou.
14. mája 2015 odišla mama,
ktorá nám život dala,
ktorá nás veľmi milovala.
V ten májový deň pri tvojej posteli anjel stál
a slzy v očiach mal.
Vedel, že nám berie tú,
ktorú sme tak milovali.
Na jeho krídlach vzlietla si v diaľ,
v srdciach našich zanechala obrovský žiaľ.
Tíško odpočívaj, maminka,
a snívaj svoj večný sen,
v myšlienkach sme s tebou každučký deň.“

S bolesťou v srdci a smútkom
v zlomenej duši spomínajú
na svoju mamičku
Máriu Hanákovú jej deti
s rodinami. Ľúbime ťa.

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, 
známym, obyvateľom Švábskej ulice, pra-
covníkom firmy Železoobchod Tóth a akcio-

vej spoločnosti Duslo, ktorí sa prišli na-

posledy rozlúčiť s mojím drahým manželom 
Michalom Dičérom, ktorý zomrel 16. apríla 
2019. Ďakujem za prejavené sústrasti a kve-
tinové dary. Manželka Marta

„Čas nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Nič viac Ti už nemôžeme dať, 
len kyticu na hrob a spomínať.“
Dňa 1. júna 2019 si pripomíname nedožité 
40. narodeniny nášho drahého 
Michala Jagriho a zároveň dňa 
7. júna 2019 17 rokov od jeho 
tragického úmrtia. S láskou 
a úctou spomínajú rodičia, ses-
try Erika a Janka s priateľmi, švagor Janko
a netere Lucka a Ninka.

„Dnes už len kytičku kvetov
na hrob Ti môžeme dať,
a v plameňoch sviečok s láskou 
a úctou
na Teba spomínať.“

Dňa 29. mája 2019 sme si pripomenu-
li nedožité 35. narodeniny našej drahej 
Márie Eisellovej, rod. Jagriovej. S láskou 
a úctou spomínajú rodičia, manžel Janko, 
dcéry Lucka a Ninka a sestry Erika a Janka 
s priateľmi.

Dňa 15. mája 2019 sme si pripomenuli 11. 
smutné výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel a otec 
Ladislav Štefanovič. S láskou 
spomínajú manželka a deti 
s rodinami.

„Na oblohe svietia dve veľké hviezdy, to 
ste vy, rodičia naši, a pozeráte na nás 
z neba. Tam v raji nebeskom, pokoj večný 
majte, buďte našimi anjelmi, na zemi nás 
chráňte.
Stále je smutno a ťažko nám všetkým, nič už 
nie je ani nebude také, aké bolo predtým.

Veľmi chýbate medzi nami, vaším  
odchodom zostali sme sami. Spinkajte spán-
kom pokoja, snívajte svoj večný sen, v spo-
mienkach sme s vami každý jeden deň.
Ľúbime vás.“
Dňa 20. januára 2019 
uplynulo 21 rokov, 
čo nás navždy opus-
tila naša milovaná 
mamička a babička 
Helena Búranová, rod. Sokolíková. Dňa 
15. apríla 2019 sme si pripomenuli 7 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný otecko 
a dedko Štefan Búran. S láskou v srdci spo-
mínajú deti s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa dňa 24. apríla 
2019 prišli rozlúčiť s našou drahou mamou, 
babkou, prababkou Máriou Braunovou. Ďa-
kujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

„Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov
a spomienky nám ponechal.“

Dňa 24. mája 2019 sme si pri-
pomenuli 12. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca
a dedka Jozefa Sekereša.
S láskou a úctou spomínajú 

manželka a dcéry Martinka a Lydka s rodi-
nami.

S veľkým smútkom v srdci sme si 30. mája 
2019 pripomenuli 10. výročie úmrtia náš-
ho milovaného syna a bra-
ta Petra Brauna. Vy, kto-
rí ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku 
a modlitbu. Navždy zostane
v našich srdciach. Spomínajú rodičia, starí 
rodičia, sestra Monika s rodinou
a ostatná rodina.

SMÚTOČNÉ OZNAMY

a stráviť spolu príjemné chvíle. Pri 
rannej sv. omši vo farskom Kostole sv. 
Klimenta bol kazateľom diakon Ró-
bert Holečka, ktorý bude 15. júna vy-
svätený za kňaza. „Veľkú“ svätú omšu 
o 10.30 hod. celebroval rektor seminára 
Marián Dragúň. Sv. omše vo filiál-
nom Kostole narodenia Panny Márie 
v Hornej Kráľovej celebroval špirituál 
Miroslav  Hafera. Po svätých omšiach 
nasledovalo rozdelenie si bohoslovcov 
do jednotlivých rodín. Spolu osem-

násť rodín prijalo bohoslovca do svoj-
ho príbytku. Ponúkli mu nielen chutný 
obed, ale predovšetkým rodinné prija-
tie. Bohoslovci im veľmi radi poroz-
právali o svojom živote i o pôsobení 
v seminári. V niektorých rodinách sa 
dokonca nielen diskutovalo pri obe-
de a vínku, ale i spievalo alebo sa 
hrali hry. V popoludňajších hodinách 
museli rodiny bohoslovcov „vrátiť“ 
do kostola. O 14.30 hod. sa v ňom začala 
poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej 

s prosbami o nové duchovné povolania.
Ďalším programom bol futbalový zápas 
medzi bohoslovcami, miništrantami a 
chalanmi z Komunity Kráľovnej po-
koja. Posledné spoločné chvíle s boho-
slovcami boli strávené pri fantastickom 
guláši, vínku a, samozrejme, zábave.

V mene všetkých bohoslovcov sa 
chcem poďakovať za srdečné prijatie 
nielen do farnosti, ale i do rodín, v kto-
rých sme sa cítili neskutočne dobre.

Patrik Lenčéš
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Tri kolá pred koncom súťaže majú 
naši futbalisti plné ruky záchranárskych 
prác. Rozhodne v tom nie sú sami. Udr-
žať sa v šiestej lige chce prakticky každý 
a tabuľka je na týchto miestach natlačená 
až-až. Len ťažko predpovedať, či vypadnú 
z chvosta napokon tri tímy a ktoré to budú.

Posledné zápasy našich chlapcov ale 
nasvedčujú tomu, že Močenok by medzi 
ne patriť nemusel. Od jediného domáce-
ho zaváhania s Klasovom sme na vlast-
nom štadióne nestratili ani bod. Z vonku 
sa nosia body ťažšie, a to dupľom platí 
v tejto lige. Napriek tomu sa to podarilo 
v Lehote a na Chrenovej. Zlepšené výko-
ny tešia o to viac, že klubu chýbajú dlho-
dobo zranení Laluch a Garaj, hráči, ktorí 
sa mali na jar starať o góly. Tréner Vrba 
má tak pri ich absencii sťaženú úlohu. 
Rozhodnúť o vypadávajúcich môže jedi-
ný gól, preto treba pristúpiť k zostávajú-
cim zápasom čo najzodpovednejšie.

Pred nami je dvojica domácich maj-
strovských stretnutí − s Rišňovcami 

a Horným Ohajom. V nich musí byť Mo-
čenok stopercentný, aby sa na posledné 
kolo do Janíkoviec išlo už bez nutnosti 
vyhrať.
21. kolo: BFC Dolné Obdokovce − FK 
Močenok 2:1 (0:0) Gól FK: 54. J. Hanák
22. kolo: FK Močenok − FC Vion Zlaté 
Moravce/Vráble C 2:1 (2:0) Góly: 13. 
Garaj, 38. Virág
23. kolo: OŠK Lehota − FK Močenok 
2:2 (2:2) Góly: 7. Čiernik, 9. Dicsér
24. kolo: FK Močenok − TJ Slovan 

ŠPP Kolíňany 1:0 (0:0) Gól: 77. Čiernik
25. kolo: FK Veľký Cetín − FK Moče-
nok 3:1 (1:1) Gól: 43. Pútec
26. kolo: FK Močenok − Betonáris 
Šaľa 4:0 (3:0) Góly: 11. a 35. M. Štefan-
ko, 31. Virág, 48. J. Hanák
27. kolo: TJ Slovan Nitra-Chrenová − 
FK Močenok 1:1 (1:0)
Gól: 48. E. Pápay (11 m)
Zostava: Práznovský – Paľo, Čiernik, 
M. Štefanko, E. Pápay (85. Nagy), Kos-
toláni, Žigárdi, Virág, Vencel (C) 
(90. Straňák), J. Hanák, Pútec

Matej Šimko

Seniori FK zbierajú body na záchranu

Okresné športové hry v Močenku
Základná organizácia Jednoty dôchod-

cov v Močenku zorganizovala VII. ročník 
okresných športových hier pre seniorov 
z nášho regiónu. Podujatie pripravila 
z poverenia okresnej organizácie JDS. Ko-
nalo sa 14. mája 2019. Športových hier 
sa zúčastnili členovia Jednoty dôchodcov 
zo Šale, Diakoviec, Trnovca nad Váhom, 
Hájskeho a Močenka. Prítomní boli aj vzác-
ni hostia: starosta obce Roman Urbánik, 

jeho zástupca Peter Sýkora, za športovú ko-
misiu KO JDS v Nitre Jozef Zlatohlávek, 
predseda OO JDS v Šali Jozef Kurňava.

Prípravu a priebeh tohto podujatia nám 
veľmi skomplikovalo zlé počasie. Plány 
sme mali odvážnejšie oproti predchádzajú-
cim ročníkom. Chceli sme športovať vonku 
pod holým nebom a zaradiť nové disciplíny 
do súťaží. Napokon však bolo nutné použiť 
náhradný plán. Súťaže sa narýchlo museli 

presunúť do športovej haly. Tomu sme pri-
spôsobili aj výber disciplín, pomôcok a roz-
hodcov. Športové hry otvorila predsedníčka 
ZO JDS v Močenku Marta Nováková. Pod-
ujatie moderoval Július Kolenčík. V úvode 
predniesla vtipnú báseň Darina Štangová. 
V čase vyhodnocovania výsledkov vystúpi-
la spevácka skupina Zúgovanka.

Kontrolu nad celým priebehom súťaží 
mala hlavná rozhodkyňa Marta Braunová 
s jej skvelými pomocníkmi: Antonom Lo-
vásom, Ernestom Verešom, Miroslavom 
Horňákom a Vlastou Szabovou. Súťaži-
lo sa v disciplínach – štafetový beh, hod 
na cieľ, hod do diaľky a kolky. Súťažili 
muži aj ženy, preto boli disciplíny prispô-
sobené náročnosti jednotlivých družstiev. 
Všetci súťažiaci sa usilovali zo všetkých 
síl, a to za hlasného povzbudzovania prí-
tomných spoluhráčov a divákov.

Po skončení súťaží bolo na spoločnom 
posedení s občerstvením vidieť, že nešlo 
len o športovú súťaž a lámanie rekordov, 
ale že sa tu stretli „mladí“ seniori  zo ša-
lianskeho regiónu, ktorí strávili príjemný 
deň s priateľmi. Na záver treba poďakovať 
súťažiacim za ich skvelé športové výkony 
a všetkým, ktorí prišli povzbudiť súťažia-
cich.

Marta Nováková
predsedníčka ZO JDS Močenok

Výsledky VII. ročníka okresných športových hier 2019 v Močenku:

ŽENY
Štafetový beh – družstvá ZO JDS:
1. Močenok
2. Trnovec nad Váhom
3. Hájske
4. Šaľa
5. Diakovce
Kolky - jednotlivci:
1. Helena Maláriková - Močenok
2. Lýdia Blahová - Trnovec nad Váhom
3. Anna Farkašová – Diakovce
Hod na cieľ - jednotlivci:
1. Anna Valková – Diakovce
2. Oľga Holócsiová – Šaľa
3. Valéria Pappová – Močenok

MUŽI
Štafetový beh – družstvá ZO JDS:
1. Šaľa
2. Močenok
3. Trnovec nad Váhom
4. Hájske

Kolky - jednotlivci:
1. Anton Hambálek - Hájske
2. Michal Takáč – Trnovec nad Váhom
3. Peter Devát – Šaľa
Hod na cieľ - jednotlivci:
1. Peter Devát – Šaľa
2. František Lenčéš – Močenok
3. Dušan Szúdor – Šaľa

ZO JDS Močenok úspešne reprezentovali:
- za ženy Juliana Hippová, Helena Maláriková, Valéria Pappová, Júlia Uhrová
- za mužov Štefan Bleho, Marián Horváth, František Lenčéš, Imrich Paštéka

Štvrtý gól do siete Betonáris strelil Juraj Hanák (pri lopte).               Foto: Peter Sýkora 
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Sviatok práce sme oslávili hádzanou
1. máj je deň, počas ktorého na Sloven-

sku oslavujeme prácu. V Močenku sme 
tento sviatok, v krásny slnečný deň, oslá-
vili športom. Ale nie hocijakým. Pripo-

menuli sme si ho športom, ktorý má u nás 
niekoľkoročnú tradíciu a spája všetky ge-
nerácie – hádzanou. Tá spája detičky, do-
rast, dospelých, ale aj tých, ktorí vytvárali 

históriu tohto športu 
na Slovensku aj u nás 
v Močenku. Všetci si 
v tento deň prišli na 
svoje.

Pre najmenších 
boli pripravené rôz-
ne hry, naši „malí 
dospeláci” si zahra-
li hádzanú aj futbal 
proti FK Močenok. 
Sily si zmerali aj 
dospeláci. Ženy 
z HK Junior Mo-
čenok a muži z FK 
Močenok si zahra-
li hádzanú a tro-
chu aj futbal. Vy-
vrcholením tohto 
krásneho dňa bol 

zápas „Legiend“. Predstavili sa 
v ňom ženy, ktoré vytvárali históriu há-
dzanej nielen v našej obci, ale aj na Slo-
vensku a na medzinárodnej úrovni. Aj 
vďaka týmto úžasným osobnostiam máme 
dnes možnosť tešiť sa a baviť hádzanou. 
Spestrením podujatia boli tombola, občer-
stvenie, cukrová vata a pukance. Dôleži-
tejšie však bolo, že sme sa mali možnosť 
stretnúť a pospomínať si. Malí aj veľkí. 
Mali sme možnosť vymeniť si to naj-
cennejšie... úsmevy, energiu, skúsenosti 
a radosť z hádzanej. Močenčanom sme 
chceli priblížiť, ako funguje hádzaná, 
a najmenším sme chceli ukázať, že sa 
na ich účasť v našich radoch veľmi tešíme.

Touto cestou by som sa veľmi rád po-
ďakoval každému jednému členovi tímu, 
ktorý pomáhal pri príprave tejto krásnej 
akcie. Ďakujem taktiež všetkým, ktorí pri-
šli podporiť túto akciu, a veľmi sa teším 
na ďalší ročník.

Jaroslav Tóth
prezident HK Junior Močenok

PRAGUE HANDBALL CUP 2019
Veľkonočné sviatky: pre niekoho sú 

to dni pracovného pokoja, pre iného pri-
pomenutie si tradícií a pre naše dievčatá 
to bol „Prague Handball Cup 2019“ – 
veľký medzinárodný hádzanársky turnaj 
pre mladých športovcov organizovaný 
v hlavnom meste Českej republiky.

Tento ročník sa uskutočnil aj za účas-
ti našich mladších žiačok z HK Junior 
Močenok. Dievčatá hájili dobré meno 
klubu v náročnej konkurencii klubov zo 
Slovenska, Čiech, Francúzska, Nemec-
ka, Švédska, Maďarska, Dánska a Bel-
gicka.

Všetky boje, ktoré na turnaji odohra-
li, zdobila neskutočná bojovnosť a tímo-
vá súdržnosť. Táto sila ich sprevádzala 
celou základnou a hlavnou časťou, až 
po Playoff. Aj napriek tomu, že turnaj 
nevyhrali, sú nesmierne hrdé na dosiah-
nuté umiestnenie.

Družstvo trénerky M. Braunovej pat-
rilo medzi najmladšie družstvá vo svojej 
kategórii. Dievčatá sa však nebáli posta-
viť súperkám, ktoré ich prevyšovali aj 
o dve hlavy. Naše Juniorky napokon pre-
konali tímy Slávie Praha (neskorší víťaz 
celého turnaja) a Rostockera z Nemecka, 

oproti ktorým je močenský hádzanársky 
klub úplný „trpaslík“.

Hoci pri príchode domov neboli hru-
de našich hráčok zdobené medailami, 
dievčatá si priniesli niečo oveľa, oveľa 
cennejšie – nezabudnuteľné zážitky, nové 
priateľstvá  a kontakty, sebadisciplínu 
a v neposlednom rade aj pevnejšie tímo-
vé väzby.

V mene rodičov by som sa chcela 
poďakovať celému realizačnému výboru 
HK Junior Močenok za organizačné a fi-
nančné zabezpečenie celého turnajového 
zážitku a tiež za príležitosť pre naše deti, 
ktoré  mali možnosť zúčastniť sa tejto 
krásnej akcie a týmto spôsobom zbierať 
prvé medzinárodné skúsenosti.

Športom podporujeme v deťoch roz-
voj telesných a duševných vlastností. 
Tímová spolupráca, zdravé sebavedo-
mie, odhodlanie, bojovnosť a vytrvalosť 
sú vlastnosti, ktoré deti dokážu využiť 
nielen v športe, ale aj v bežnom živote. 
Získané zručnosti môžu rovnako zužit-
kovať aj pri reprezentácii svojej školy na 
rôznych športových akciách.

Na záver sa s vami rozlúčim muške-
tierskym heslom, ktoré nájde uplatne-
nie aj v kolektívnych športoch: „Jeden 
za všetkých, všetci za jedného.“

Jana Brzová
Hráčky HK Junior Močenok si zahrali na medzinárodnom turnaji v Prahe.  Foto: Jana Brzová

Do tanečného kolečka sa nechal strhnúť aj tréner hádza-
nárskych legiend - Július Kolenčík.      Foto: Peter Sýkora 
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Profesionálne strihanie psíkov všetkých plemien. Kvalita, 
precíznosť, spokojnosť, zodpovednosť, odborný prístup, 
maximálna ochota, poradenstvo a prijateľná cena.
Tel. č. 0905 559 708

Sídlo advokátskej kancelárie: 
Švábská 1431/18, Močenok  951 31

Kontakt:
tel./mobil:   0903 729 822
e-mail:        judrvylimcova@gmail.com 
                   info@judrvylimcova.sk 
web:           www.judrvylimcova.sk

Ponúka právne služby 
a poradenstvo v oblastiach:

právne poradenstvo v oblasti pozem-
kového práva, prevody nehnuteľností 
– kompletná príprava a vypracovanie 
dokumentov pre prevod nehnuteľností, 
vrátane autorizovaných advokátskych 
zmlúv o prevode vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam, vypracovanie ná-
vrhu na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností, právne 
poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľ-
ností, nájmu a podnájmu bytu, nebyto-
vého priestoru, pozemkov, atď.

• obchodné právo, vrátane práva
obchodných spoločností

• pracovné právo   • občianske právo
• rodinné právo   • správne právo
• príprava a vypracovanie všetkých

druhov zmlúv 
• vypracovanie návrhov na začatie

konania a ďalších podaní v konaniach
pred súdmi, orgánmi štátnej správy
a miestnej samosprávy 

ADVOKÁTSKA 
KANCELÁRIA

JUDr. Lýdia Vylimcová

POĎAKOVANIE
ZO JDS Močenok ďakuje všetkým, ktorí sa organizačne a materiálne podieľali 

na uskutočnení VII. ročníka okresných športových hier v Močenku: obecnému úradu, 
reštaurácii Elsa, celému organizačnému štábu i speváckej skupine Zúgovanka, ktorá 
na záver prítomných dobre pobavila.

Marta Nováková, predsedníčka ZO JDS Močenok

Prihláste svoje dieťa na hádzanú do HK Junior Močenok!
Chcete, aby si vaše dieťa obľúbilo športové aktivity? Príďte medzi nás!

Dlhoročná tradícia hádzanej v našej obci, skúsenosti a odborné znalosti či dobrý kolek-
tív sú oproti vysedávaniu pri počítačoch a sledovaniu sociálnych sietí na mobilných 

telefónoch dostatočnou zárukou rozvoja dieťaťa a zdravšieho životného štýlu. Možno 
že aj medzi nami raz objavíme novú Máriu Ďurišinovú alebo ďalšieho Radoslava Ant-
la. Prečo by aj naše deti nemohli snívať o tom, že raz aj oni budú právom nosiť dres s 
dvojkrížom na hrudi? Je na nás dospelých, aby sme ich v tom podporovali. Úsmev na 

perách a pocit z dobrého výkonu je tá najkrajšia odmena pre každého rodiča.

POĎAKOVANIE
Veľká vďaka za pomoc pri zorganizovaní osláv 1. mája v HK Močenok - Močenok 

sa baví hádzanou, patrí hlavným sponzorom Jozefovi Benčíkovi staršiemu a firme 
A-Demo a „Mikovi” Zelenickému a jeho firme Zedz Ma. Úprimné ďakujem patrí aj 
všetkým tým, ktorí prispeli do tomboly: Zuniga - Mgr. Zuzana Gáliková, firma Thomas 
- p. Vričan, Jukiss - p. Šimko, Kora – p. Rábek, Kováčservis – p. Kováč, Gapa – 
p. Packa, Kvetinárstvo Ľalia, Zedz ma – p. Zelenický, Unicredit, Rozličný tovar – 
p. Antošová, Rozličný tovar – p. Lenčéšová, Kvetinárstvo Hortenzia - p. Kováčová, 
Mile – šité šperky, p. Angelika Vorosová, Kozmetický salón - p. Mináriková, Reštaurá-
cia Vesna, r. Petrovičová, r. Brzová, r. Soroková, r. Bolfová, firma Elastik Šelpice, 
Andone s. r. o. Dobronín, firma Bibus a firma Schunk.

MASÁŽE ERIKA
V ponuke klasická, športová a relaxačná masáž. Ďalej masáž lá-
vovými kameňmi, hawajská masáž LOMI-LOMI, masáže ako 
spôsob prevencie pomáhajú účinne predchádzať chorobám.

Poďakovanie sponzorom Lilien Székelyovej
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať obci Močenok 

a sponzorom, vďaka ktorým sa mohla Lilien Székelyová 
zúčastniť majstrovstiev sveta v tanci. Ide konkrétne o spon-
zorov: PJL, s. r. o., Močenok, KORA-MONT, s. r. o., Firma 
Vereš – nákladná doprava, TÓTH ŽELEZOOBCHOD, IDEJA 
GAME, Emília Kelemenová, susedia z horného konca balajky 
(r. Danišová, r. Lenčéšová, r. Sabová, r. Belovičová), Roman 
Vrabec, Tanya Soroková, Michal Lenčéš, Marián Martinka 
a Renata Lenčéšová.                                            Tibor Székely

Futbalový klub v Močenku oslavuje 
tento rok 90. výročie svojho založenia. 
Klub v tejto súvislosti pripravil program 
so športovým zameraním. Jeho hlav-
ná časť sa uskutoční v nedeľu 30. júna 
na futbalovom štadióne. Domáce tímy si 
zmerajú sily s mužstvami z partnerského 
mesta Vracov (ČR), ako aj s našimi há-
dzanárkami. Na svoje si prídu aj rodiny 
s tými najmenšími, pre ktorých budú 

pripravené rôzne atrakcie.
Naplánované sú tieto zápasy:
Mladšia prípravka (U9)

FK Močenok – FKM Morava
Staršia prípravka (U11)

FK Močenok – FKM Morava
Mladší žiaci (U13)

FK Močenok – FKM Morava
FK Močenok – mladšie žiačky HK
Junior Močenok

Dorast (U19)
FK Močenok – FKM Morava

Muži
FK Močenok – ženy HK Junior
Močenok

Vedenie klubu zabezpečí tiež súperov 
pre kategóriu U15 a mužov a zápas si za-
hrajú aj starí páni. Program bude pokra-
čovať tradičným turnajom mužov v nede-
ľu 7. júla 2019.

Na oslavách 90. výročia založenia FK budú hrať futbal aj hádzanárky

• 



Hráčky HK Junior Močenok si zahrali so Šuranmi.          Foto: Peter Sýkora Futbalisti to s hádzanárskou loptou nemali jednoduché.  Foto: Peter Sýkora 

Folklórna skupina Močenčanka spríjemnila program stavania mája.
Foto: Peter Sýkora Návštevníkom stavania mája zaspievala aj Zúgovanka.   Foto: Peter Sýkora 

V programe pri stavaní mája vystúpili aj deti z materskej školy.
Foto: Peter Sýkora Počas vítania detí nechýbala spoločná fotografia.         Foto: Marcela Lenčéšová

Mamám zaspievali aj deti zo speváckeho zboru, ktorý vedie Monika 
Leššová.                                                                      Foto: Peter Sýkora 

Ženský  spevácky  zbor  Cantica, učitelia  a  žiaci  zo  základnej  umeleckej 
školy pripravili koncert v kostole.                                                 Foto: Jozef Bleho



.                Foto: 

Štefánikovi boli okrem pamätnej tabule venované aj výstavy v tretej budove základnej školy.  Foto: Peter Sýkora

Materskú školu zdobí máj.                                   Foto: Soňa Hippová Polievačka neobišla ani dievčatá v Močenku.                           Foto: Marek Karlubík

U Márii Kolenčíkovej bolo počas gratulácie veselo.
Foto: Peter Sýkora Učiteľom z Vracova sa páčilo prostredie v areáli školy.                         Foto: Peter Sýkora

Športovcov na hrách seniorov pozdravil starosta obce Močenok Roman 
Urbánik.                                                                                 Foto: Peter Sýkora Športového ducha nestrácajú ani seniori.             Foto: Marcela Lenčéšová


