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KAMENÁRSTVO
MGS Granit s.r.o. 
Mlynská 462 , 951 31 Mo�enok

   (budova Zdravotného strediska)

tel.: 0902 709 552
  

 �elezobet�n. základy � likvidácia starých hrobov
�renovácie písma  dopisovanie dátumov

� � �portréty do kame�a  lampy  vázy krí�e 
 

Ponúkame kvalitné prevedenie
 prác za prijate�né ceny

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok  Streda  Piatok   9.00-12.00  13.00-16.00 h

 Sobota - na objednávku 

�iroký výber  
pomníkov a hrobov zo �uly

Prenájom  Prenájom  
ornej pôdyornej pôdy

Zoberiem do prenájmu ornú pôdu v katastri 
obcí Močenok, Horná Kráľová a Hájske. 

Ponúkam 300 €/ ha/ rok.  
Nájom platím vopred.  

Tel. číslo: 0915/ 558 283

Predám kvetový včelí med, 4,50 €/kg. Tel. č. 037/77 818 65

RIADKOVÁ INZERCIA

ADVOKÁTSKA  KANCELÁRIA 

JUDr. Lýdia Vylimcová 

                 

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

Kontakt :           tel./ mobil: 0903 729 822 
                           email: judrvylimcova@gmail.com  

                            
 Ponúka právne služby a poradenstvo  v  oblastiach  

• právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva,prevody 
nehnuteľností - kompletná príprava a vypracovanie 
dokumentov pre prevod nehnuteľností, včítane 
autorizovaných advokátskych zmlúv  o prevode vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam , vypracovanie návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právne 
poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a 
podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov, atď., 

• 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. 
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V areáli futbalového štadióna Futba-
lového klubu Močenok bola slávnost-
ne odovzdaná do užívania tréningová 
plocha za tribúnou hlavnej hracej plo-
chy. Tréningová plocha bola vybudovaná 
na základe úspešného projektu, ktorý pod-
poril Fond na podporu športu. Na vybu-
dovanie tréningovej plochy Fond na pod-
poru športu venoval obci dotáciu vo výške  
63 586,- eur, rovnakou sumou prispela aj 
obec. Prvé stavebné práce sa začali v marci 
2022.

Tréningová plocha s  umelou trávou 
bude okrem futbalového klubu k dispozícii 
aj iným športovým klubom, deťom zo ško-

ly a škôlky a rekreačným športovcom. Po-
vrch umožňuje tréningy vonku celoročne. 
Veľkým plusom pre futbalistov je vyznače-
ná tréningová plocha s  rozmermi 45 x 20 
metrov, čo je ihrisko pre družstvá kategó-
rie U11, ktoré tu budú môcť hrávať aj svoje 
majstrovské zápasy.

Slávnostné otvorenie tréningovej plochy 
sa uskutočnilo počas tradičného letného 
futbalového turnaja 17. júla 2022. Novovy-
budovanú časť areálu futbalového štadióna 
otvoril starosta obce Roman Urbánik, kto-
rému patril aj prvý výkop na začiatku mlá-
dežníckeho stretnutia medzi FK Močenok 
a KFC Horná Kráľová kategórie U11.

Pred časom sme informovali o plánoch 
obce postaviť v  ulici Milana Rastislava 
Štefánika nový bytový dom za 1 milión 
dvesto tisíc eur. Všetky legislatívne úko-
ny boli vyriešené a v druhej polovici júna 
bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. 
„Budeme stavať bytovku so 16 bytovými 
jednotkami. Začneme výkopovými práca-
mi, máme povinnosti voči štátu, preto pa-
miatkový úrad musí skontrolovať základo-
vú škáru a v podstate potom nám dá súhlas, 
že môžeme pokračovať v prácach. Keby tu 
niečo bolo nájdené, lebo je to v zóne, kde 
by sa mohli nájsť nejaké archeologické ná-
lezy, tak podľa toho budeme pokračovať 
ďalej, ale najprv musíme počkať na arche-
ologický prieskum,“ povedal nám pri pre-
beraní staveniska majiteľ firmy Rafix s. r. o. 
z Bratislavy Jozef Šmátrala. „Mojou úlohou 
na stavbe je archeologický dozor počas vý-
kopových prác a  v  prípade nálezu doku-
mentácia a  preskúmanie archeologických 
nálezov. Táto poloha má vysoký archeolo-
gický potenciál, v  blízkosti sa nachádzajú 
rôzne archeologické pamiatky a pravdepo-
dobnosť, že tu niečo bude, je veľmi vyso-
ká,“ konštatoval Róbert Őlvecký, archeológ 
z PamArch, s. r. o. Práce sa preto začali po-
stupným odkrytím ornice, aby mohol byť 

zrealizovaný prieskum z  pohľadu pamiat-
karov. Na všetky činnosti počas výstavby 
bytového domu dohliada stavebný dozor, 
aby boli splnené všetky zákonné náležitosti 
a aby boli práce zrealizované podľa projek-
tovej dokumentácie. „Dnes bolo odovzdané 
stavenisko na realizáciu výstavby bytového 
domu včítane infraštruktúry. Prišiel zhoto-
viteľ a  archeológ príslušného pamiatkové-
ho úradu, ktorý bude dozorovať realizáciu 
v prvej etape odhrnu zeminy,“ konštatovala 
Eva Šťastná, poverená stavebným dozorom.

Výstavbu bytového domu so 16 bytový-
mi jednotkami podporili Štátny fond roz-
voja bývania a  ministerstvo dopravy úve-
rom a  dotáciou, projekt spolufinancuje aj 
obec. Bytovka by mala byť dohotovená do 
12 mesiacov, teda približne v máji 2023.

Otvorenie tréningovej plochy

Odovzdávanie staveniska bytovky

Skutočnosť, že mnohí obyvatelia 
našej obce sa snažia čo najlepšie se-
parovať odpad, priniesla svoje ovocie. 
Environmentálny fond rozdeľoval 4 440 
tisíc eur ako príjmy za uloženie odpa-
du na skládkach v roku 2021. Financie 
boli rozdelené medzi 1 052 obcí a miest, 
ktoré si splnili povinnosti týkajúce sa 
odpadového hospodárstva. „V rámci vy-
hodnotenia miery vytriedenia a množ-
stva zmesového komunálneho odpadu 
v obci Močenok sme od environmentál-
neho fondu dostali príspevok bezmála 
10 tisíc eur, konkrétne 9 774 eur. Je to 
príspevok za vytriedenie. Miera nášho 
vytriedenia je viac ako 71 % a  tieto fi-
nančné prostriedky budú ďalej účelovo 
použité na riešenie problematiky na-
rábania s  odpadom,“ ozrejmil starosta 
obce Roman Urbánik. Obec plánuje 
finančný príspevok použiť napríklad 
na nákup smetných nádob alebo na iné 
aktivity súvisiace so zlepšením triedenia 
a zhodnocovania odpadov.

Odmena obci  
za separovanie
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Približne pred rokom, v  júli 2021, sa 
realizovali stavebné práce zamerané na 
opravu časti fasády kostola. Opravovali 
a maľovali  sa vtedy poškodené časti fasády, 
vymenili alebo opravili sa aj zvody na priečelí 
kostola. „Začali sme druhú etapu opravy fa-
sády Farského kostola sv. Klimenta tu v Mo-
čenku. Minulý rok sme robili prednú fasádu 
a tento rok pokračujeme v druhej polovičke 
nášho farského kostola. Opravia sa praskliny 
a vypadané časti omietky, opravia sa aj rím-
sy a zvody. Mala by to byť práca približne na 
jeden kalendárny mesiac,“ povedal nám na 

začiatku prác dekan Peter Michalov. V prá-
cach pokračuje rovnaký dodávateľ prác ako 
pred rokom Július Seleši a  rozsah prác je aj 
v tomto prípade rovnaký: „Po roku sme prišli 
znova to tu trošku zrenovovať, nech to dobre 
vyzerá. Budú sa tu robiť také isté úkony, ako 
sa robili na prednej fasáde - bude sa to gleto-
vať, vyspravovať, všetko poškodené sa opraví 
a vymaľuje - dá sa tomu úplne nový kabát.“ 
Práce sa skončili v stanovenom termíne a na 
kostole zostáva opraviť a vymaľovať ešte po-
sledná časť fasády. Tieto práce plánuje dekan 
Michalov na nasledujúci kalendárny rok.

Obnovená časť fasády kostola

Kaplán našej farnosti Dalibor Vavro 
odišiel študovať do Talianska, ale zostáva 
pomocným duchovným v  našej farnos-
ti. Pán dekan Michalov tak potreboval vo 
veľkej farnosti pomoc ďalšieho kňaza, od 1. 
júla 2022 preto pôsobí v našej farnosti nový 
kaplán Anton Štefánek. Pán kaplán Štefánek 
je rodákom z Trenčína. „Vysvätený za kňaza 
som bol v roku 2016, už som prešiel niekoľ-
ko miest - bol som vo farnostiach Topoľčany, 
Štúrovo, Starý Tekov a Vráble, to bolo moje 
posledné pôsobisko a  teraz som tu s  vami 
a medzi vami ako Kristov kňaz. S Močenkom 
som už mal kontakt, bolo to pred 7 rokmi, 
keď sme tu boli ako diakoni, mali sme spolu 
sv. omšu a po sv. omši sme vonku na ihrisku 
hrali hokejbal s  vašimi miništrantmi, ktorí 
nás teda riadne vyklepali, preto mi to zostalo 
v pamäti. Potom som tu bol ešte dvakrát - keď 
bolo výročie posviacky kostola a ako študent 
pána dekana, ktorý nás učil v seminári a vždy 
nás volal, aby sme prišli, aby sme mali skúse-

nosť s  farnosťou. Takže už som tu bol viac-
krát, dokonca moji predchodcovia boli tiež 
žiaci pána dekana, ktorý nás učil v seminári,“ 

prezradil kaplán Štefánek. 
Naša farnosť teda nie je novému pánovi 

kaplánovi úplne neznáma a  v  nasledujúcich 
dňoch sa s  ňou zoznámi ešte bližšie. Je aj 
zanieteným vyznávačom pohybu, a  tak nie 
je vylúčené, že veriaci budú mať možnosť 
stretnúť sa s ním aj inde ako v kostole. „Ako 
mladý muž som zažil taký boží dotyk u nás 
v mládežníckom spoločenstve v Trenčíne, to 
bolo niečo, čo je blízke môjmu srdcu - prá-
ca s  mladými a  nielen mladými. Mám rád 
aj šport, takže možno ma niekedy uvidíte aj 
športovať, ale chcem vás zavolať, že by sme 
mohli spolu tvoriť aj také spoločenstvo pri 
športe, napríklad hokejbale, bicyklovaní, tu-
ristike, kde je vhodný čas obdivovať Božie 
stvorenie v  prírode a  zároveň tvoriť vzťahy 
a mať taký nejaký iný náhľad na život a vní-
mať ho vo svetle viery,“ pozval veriacich do 
spoločenstva nový pán kaplán. 

V sobotu 11. júna 2022 bol v Bazilike 
sv. Emeráma v Nitre za kňaza otcom bis-
kupom Judákom vysvätený náš spoluob-
čan Radoslav Lenčéš. Naša obec tak má už 
štvrtého kňaza. V nedeľu 26. júna 2022 sa vo 
farskom kostole sv. Klimenta v našej obci ko-
nala pri tejto príležitosti primičná svätá omša. 
Pred svätou omšou bol požehnaný ornát, ka-
lich a paténa pre novokňaza. Novokňaz Rado-
slav Lenčéš potom prešiel v  procesii ulicami 
obce späť do kostola, kde sa začala svätá omša. 

Omšu celebroval novokňaz, kázeň mal jeho 
brat kňaz Patrik Lenčéš.

Novokňaz Radoslav Lenčéš študoval v Nit-
re v seminári sv. Gorazda na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univer-
zity Komenského. „Štúdium v seminári mi dalo 
veľmi veľa. Naučil som sa tam veľmi veľa v ob-
lasti teológie, začínali sme filozofiou. Na konci 
toho druhého ročníka sme z nej mali štátnicu 
a bola to moja asi najťažšia skúška. Potom to 
už išlo trošku ľahšie, viac sa to už približovalo 

k tej teológii. Viacej sme sa veno-
vali oblasti dogmatiky, morálky 
a teologickým disciplínam. Spolo-
čenstvo v seminári, to mi tiež dalo 
veľa, lebo tam sme boli ako bra-
tia, žili sme v spoločenstve, neboli 
sme takí osamotení a stále žijeme 
v  tom spoločenstve a, pravda-
že, v  prvom rade v  spoločenstve 
s  Pánom Bohom,“ zaspomínal si 
na štúdium novokňaz. Radoslava 
ako novokňaza pridelil otec bis-
kup Judák vykonávať kaplánku od 
1. júla na národnostne zmiešané 

územie do farnosti Štúrovo. „Pánovi biskupovi 
som hovoril, že neviem po maďarsky, a on mi 
povedal, že tam potrebujú slovenského kap-
lána, uvedomil som si, že každá pastorácia je 
tom, že sme poslaní k tým ľuďom a máme sa 
im venovať najlepšie, ako vieme, tak to budem 
robiť aj ja,“ doplnil novokňaz Lenčéš.

V  Štúrove bude Radoslav Lenčéš pôsobiť, 
kým ho otec biskup nepridelí do inej farnos-
ti, zvyčajne to býva dva roky. Napriek všetké-
mu mu Močenok v  srdci zostáva a  je vďačný 
všetkým farníkom za pomoc. „Chcel by som 
vám, moji milí Močenčania, popriať veľa Bo-
žieho požehnania, veľa síl a chcel by som vás 
poprosiť o modlitby za kňazov a aby ste aj na 
mňa mysleli v tých modlitbách. Uisťujem vás, 
že aj ja budem na vás myslieť, nikdy na vás 
nezabudnem a  prídem do svojej rodnej obce 
a stretneme sa niekedy pri slávení svätej omše. 
Ďakujem za všetky doterajšie modlitby, za to, 
že ste ma vždy posilňovali, keď som študoval, 
pamätali ste na mňa, pomáhali mi modlitbami, 
ale aj materiálnymi a finančnými prostriedka-
mi. Za všetko zo srdca ďakujem,“ srdečne po-
ďakoval za pomoc Radoslav Lenčéš. Nášmu 
novému kňazovi prajeme v prvom pôsobisku 
veľa šťastia a spokojnosti.

Farnosť má nového kaplána

Močenok má ďalšieho kňaza
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V tomto roku sa konal jubilejný XXX. roč-
ník Celonárodného festivalu kresťanského 
divadla Gorazdov Močenok. Podujatie bolo 
zorganizované v čase od 17. do 24. júla 2022 
v priestoroch kostola sv. Klimenta, kultúrneho 
domu, kultúrneho strediska a v Gorazdove.

Organizátori pripravili pre návštevníkov 
festivalu bohatý program zložený z  divadiel, 
výstav, svätých omší a  iných sprievodných 
podujatí.

Festival okrem hlavných organizátorov – 
Obce Močenok, OZ KREDIV a Rímskokato-
líckej farnosti Močenok – z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia a Nitrian-
sky samosprávny kraj.

Hlavným ťažiskom festivalu sú vždy 
divadlá

V  tomto roku si diváci mohli pozrieť dve 
nesúťažné a  7 súťažných divadelných pred-
stavení, na ktoré dohliadala odborná porota 
v  zložení: predseda Marek Mokoš a  členovia 
Michal Babjak a  Peter Weinciller. V  úvode 
divadelnej časti sa prezentoval Tyjátr z Nitry 
s  nesúťažným predstavením Turecký ostrov 
alebo Gašparkova cesta do Ameriky a v záve-
re zasa DS Gorazd Močenok, DS Materinky 
zo Šale, ŽSZ Cantica Močenok a Musicantica 
Slovaca z Mojmíroviec s hrou Od Klimenta ku 
Gorazdovcom. V súťažnej časti sa predstavili 
divadlá: DS Milénium z Košíc s hrou Stalo sa 
v divadle, DS Za rohom z Prešova s hrou Náš 
pán minister, DDS Prvosienka zo Zákamen-
ného s  hrou Dievča z  morského dna, DS T. 
Vansovej z Rimavskej Píly-Tisovca s hrou Jož-

ko Púčik, DS Na skok z Raslavíc s hrou Tri ses-
try, DS Família z Cabaja-Čápora s hrou Príbeh 
Justíny Ščarbániovej a na záver DS Gašparko 
z Lendaku s hrou O ôsmej na arche. Ku každé-
mu divadelnému predstaveniu sa konal aj roz-
borový seminár, na ktorom sa o hre rozprávali 
porotcovia s členmi súboru a režisérmi.

Bohatá bola aj duchovná  
časť festivalu

Do duchovnej časti jubilejného podujatia 
patrili najmä sväté omše v Kostole sv. Klimen-
ta v  Močenku, ktoré sa konali od nedele 17. 

júla každý deň a  ce-
lebrovali ich veľadôs-
tojní páni Félix Ján 
Takáč, Peter Holbička, 
Igor Hanko a  Marián 
Bér. Patrili sem aj sta-
vovské prednášky pre 
ženy a  mužov, sväté 
spovede a  vystúpenia 
speváckych zborov po-
čas každej svätej omše.

Vyvrcholením du-
chovného programu 
bola slávnostná ponti-
fikálna svätá omša, ktorá sa už tradične konala 
v Gorazdove za účasti biskupov J. Ex. Mons. 
Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR, a  J. 
Ex. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho die-
cézneho biskupa.

Návštevníkov lákal  
aj sprievodný program 

Zaujímavý bol aj sprievodný program festi-
valu. Hneď v úvode týždňa sa konalo slávnost-
né uvedenie 0 eurovej bankovky do života. 
Záujem zberateľov o močenskú bankovku bol 
veľký.

Pre záujemcov bolo sprístupnených aj nie-
koľko výstav. V kostole to bola výstava Sedem-
početníci z dielne Matice slovenskej, v kultúr-
nom stredisku výstava perokresieb našej obce 
Františka Tótha zo Šale, filatelistická výstava 
Klubu filatelistov z  Močenka pod názvom 
Poštová pečiatka, výstava fotografií z  prvých 
troch ročníkov festivalu Štefana Pápaya z Mo-
čenka a výstava Ikony vdp. Jozefa Brodňanské-
ho, ktorý mal k téme aj zaujímavú prednášku. 
Vo vestibule kultúrneho domu bola nainštalo-
vaná výstava fotografií Filipa a Michala Lašu-
tovcov pod názvom 30 rokov v Gorazdove.

Tradične obľúbeným sprievodným progra-
mom býva aj pešia púť do Nitry, ktorej sa počas 
jubilejného XXX. ročníka festivalu zúčastnilo 
viac ako 30 pútnikov. Vyrazili s požehnaním 

X X X .  r o č n í k X X X .  r o č n í k 
G o r a z d o v h o  M o č e n k aG o r a z d o v h o  M o č e n k a
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kaplána Antona Štefáneka za slnečného a ho-
rúceho dňa na Nitriansky hrad, kde sa večer 
konala v  Katedrále sv. Emeráma svätá omša 
s  celebrantami Mons. Viliamom Judákom, 
nitrianskym diecéznym biskupom a vdp. Mi-
roslavom Šidlom, vicerektorom Kňazského 
seminára. V úvode omše odovzdal Mons. Ju-
dákovi starosta obce Roman Urbánik festiva-
lové posolstvo a pozvanie na bohatý program 
XXX. ročníka podujatia.

K  sprievodnému programu s  edukačným 
zameraním patrili aj tvorivé dielne. V  tomto 
roku boli tri – divadelná pod vedením Sta-
nislava Staška, výtvarno-scénografická pod 
vedením Michala Žáka a  filmová pod vede-
ním Tomáša Baršváryho. Prezentácia tvori-
vých dielní sa konala v sále kultúrneho domu.

Zaujímavým prvkom bol aj diskusný večer 
a koncert

Piatkový večer bol venovaný diskusnému 
večeru o histórii festivalu s hosťami, ktorí sa 
festivalu zúčastňujú pravidelne, či už ako or-

ganizátori, duchovní, lektori, divadelníci, či 
fotografi. Medzi diskusiami o festivale koncer-
tovala skupina František Báleš Ansámbel, kto-
rá sa predstavila so zhudobnenými sonetmi 
Pavla Országha Hviezdoslava 
a niekoľkými zhudobnenými bás-
ňami iných slovenských autorov.

V  sobotu 23. júla 2022 bol 
program dňa zavŕšený slávnost-
ným galakoncertom pri príleži-
tosti jubilea festivalu. Konal sa 
v kultúrnom dome a bola to zmes 
spomienok organizátorov, lekto-
rov, porotcov či hostí festivalu na 
uplynulé ročníky, videospomie-
nok na víťazné divadlá, krátkych 
ukážok niektorých víťazných 
divadiel, prianí do ďalších roč-
níkov a najmä to bol koncert hu-
dobného telesa For You Acapella. 
Nechýbalo, samozrejme, ani vy-
hodnotenie festivalu s  vyhláse-
ním výsledkov. Tretie miesto si 

na XXX. ročníku festivalu vybojoval divadel-
ný súbor Za rohom z Prešova s hrou Náš pán 
minister, 2. miesto patrilo detskému divadel-
nému súboru Prvosienka zo Zákamenného za 

hru Dievča z morského dna a palmu víťazstva 
si odniesli Tri sestry divadelného súboru Na 
skok z  Raslavíc. „Sme veľmi vďační organi-
zátorom, divákom aj odbornej porote. Mám 
neskutočné pocity, hlavne vďaky a  aj zodpo-
vednosti. Najväčším darom aj pre nás je, ktorí 
to robíme, že to má zmysel,“ bol z  víťazstva 
dojatý Martin Bašista, režisér Raslavického 
súboru. Po vyhodnotení vrcholiaci festival 
krátko zhodnotil aj predseda poroty a drama-
turg festivalu Marek Mokoš: „Ocenené víťazné 
predstavenia spĺňali fantastické kritériá po tej 
remeselnej, profesionálnej stránke, ale záro-
veň priniesli aj veľmi silné rezonujúce a pro-
vokujúce témy či už témy mladého človeka, 
témy silných vnútorných rozporov a  zrelosti 
a mám z toho veľkú radosť, že pri týchto kon-
krétnych predstaveniach som si aj poplakal, 
aj ma to donútilo sa zamyslieť a ako povedal 
otec Brodňanský v prvej prednáške na začiat-
ku festivalu, že umenie sa nás musí dotknúť 
a spôsobiť v nás presah, a presne toto sa udialo 
a za to ďakujeme.“ 

Končiace sa podujatie hodnotili aj hlavní 
organizátori, na ktorých pleciach ležalo zor-
ganizovanie a financovanie celého podujatia. 
„Ďakujem všetkým, ktorí nám akýmkoľvek 
spôsobom pomáhali – sýtili nás duchovnou 
stravou, umením alebo sýtili naše žalúdky. 
Všetkým, ktorí finančne a  svojou prácou 
prispeli k  tomu, aby bol festival dôstojný, či 
to je obec, štátna správa, zamestnanci obce 
alebo podnikatelia. Mám z toho radosť a nech 
nám na príhovor sv. Gorazda Boh pomáha aj 
v ďalších rokoch,“ poďakoval všetkým pred-
seda OZ KREDIV Jozef Šuvada. „XXX. roč-
ník festivalu kresťanského divadla Gorazdov 
Močenok končí a  napriek všetkým problé-
mom, ktoré súčasná doba prináša, a napriek 
tomu, že je ťažké zháňať divadelné súbory, si 
myslím, že to bola dôstojná a  krásna oslava 
jubilea. Je to jedinečný festival na Slovensku, 
treba mu preto popriať, aby sa vždy našli ľu-
dia, ktorí budú radi do Močenku prichádzať 
a  budú prezentovať kresťanské divadlo,“ za-
želal festivalu do ďalších rokov starosta obce 
Roman Urbánik.



7

Močenok / časopis obyvateľov obce 

Partneri:
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
Staré divadlo Karola Spišáka Nitra
Krajské osvetové stredisko Nitra
Matica slovenská
Komunita Kráľovnej Pokoja Močenok

Sponzori:
DUSLO, a.s.
JUVAMEN, OZ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s.
Poľnohospodárske družstvo Močenok
Pharmavia s.r.o.
COOP Jednota Nitra
Štefan Rábek, Kora Mont s.r.o. Močenok
MENERT s.r.o. Šaľa
Bohumil Súkenník,  Mäsovýroba Pata s.r.o.
Pekáreň Močenok
BERA, s.r.o. Rastislav Benčík, Močenok
EIZEN s.r.o. Močenok
Ing. Vladimír Paľo, Dolina s.r.o., Veľká 
Dolina
Peter Pápay, Víno Močenok
Alexander Lenčéš, RECYPLAST SK s.r.o. 
Močenok

Tibor Rábek, TIBI Močenok
Pillbus s.r.o., Močenok
Dopa – Servis s.r.o., Močenok, Róbert 
Packa
Reštaurácia ELSA Močenok
Marfil s.r.o, Ján Šilák
HSH, s r.o., Veľké Zalužie, Ing. Timotej 
Husár, CSC
Ivan Sklenár, Penzión ANUP Močenok
JS STAV, s r.o - PaedDr. Štefan Velčický, 
Močenok
PRO MONT MS, Močenok
ZÁHRADNÍK, Jozef Urban, Močenok
Kvetinárstvo Veronika Suchá Močenok
Kvetinárstvo Hortenzia Močenok
Mgr. Jaroslav Kováč – KOVÁČSERVIS 
Močenok
OZ Monika Močenok
Klub tvorivosti Močenok
OZ Kreatívni ľudia
Komunita Kráľovnej pokoja Močenok
Zoltán Sklenár, Horná Kráľová
Martin Bleho, Močenok
Marián Švondra, Močenok
Viera Horváthová, Močenok
Ladislav Sabo, Močenok  

Anna Karlubiková, Močenok
Margita Lenčéšová, Močenok
Ján Vereš, Močenok
Helena Maláriková, Močenok
Iveta Kompasová, Močenok
Regina Kohútová, Močenok
Valéria Pappová, Močenok
Lýdia Lenčéšová, Močenok

Dobrovoľníci:
Štefan Pistovič 
Veronika Pistovičová
Helena Maláriková
Ing. Marta Nováková
Jozefína Miháliková
Mária Kútna
Marek Horňák st.
Veronika Horňáková st.
Veronika Horňáková ml.
Paulína Horňáková
Ing. Ivana VÖrÖšová
Ing. Zuzana Škopeková
Lucia Blehová, Močenok
Mgr. Monika Hanáková
Lenka Leššová
Nina Sklenárová
Tatiana Sklenárová
Zoltán Sklenár
Mária Borzová
Lýdia Lenčéšová
Erik Eiselle 

Po ď a kova n i e  z a  p o m o c  p at r í  s p o n zo ro m , Po ď a kova n i e  z a  p o m o c  p at r í  s p o n zo ro m , 
p a r t n e ro m  a  d o b rovo ľ n í ko m :p a r t n e ro m  a  d o b rovo ľ n í ko m :

Vážení občania, vážení čitatelia,
nejaký čas už uplynul od toho, ako sme 
viac upriamovali pozornosť na svätého 
Gorazda. Ten čas je pre niekoho dlhý, no 
pre niekoho nie. Pre mňa je to neuveriteľne 
krátky čas s dobrým pocitom a spomien-
kami, ako sme začínali realizovať festival 
k úcte sv. Gorazda a rozvoju kresťanského 
divadla. Spomínam si, že bola úžasná jed-
nota, súdržnosť medzi ľuďmi, nádherný 
entuziazmus, chuť, nadšenie z  myšlienky 
ktorá sa zrodila z  “trojlístku“- Petra Sý-
koru ako vedúceho kultúrneho strediska, 
mňa ako vtedajšieho starostu obce a v tom 
čase správcu farnosti dôstojného pána 
pátra Petra Dušičku. Požehnanie pre túto 
akciu sme dostali od nášho rodáka pána 
biskupa Františka Rábeka a  každoročne 
sa festivalu zúčastňoval pán kardinál Ján 

Chryzostom Korec. Chcem sa tiež poďa-
kovať vtedajšiemu 36 člennému poslanec-
kému zboru, ktorý bol pestrý, z  rôznych 
politických strán, ale jednej myšlienky - 
áno, Gorazdov Močenok rozvíjať za každú 
cenu a to tak, aby sme si zviditeľnili našu 
obec, taktiež nášho rodáka sv. Gorazda. 
Vďaka patrí aj všetkým ďalším zastupiteľ-
stvám obce, že napriek občasným krízam 
predsa dodnes už 30 rokov pokračuje ten-
to festival.
Chcem sa poďakovať v  prvom rade ob-
čanom našej obce, ktorí nám v  tom po-
máhali kedysi, keď nezištne ubytovávali 
účastníkov Gorazdovho Močenka, ale aj 
v súčasnosti pomáhajú rôznym spôsobom: 
dobrovoľníkom za ich obetavú pomoc. 
Všetkým, ktorí pomáhali aj materiálne – 
zeleninou, ovocím, ale i  našim štedrým 

podnikateľom, rôznym inštitúciám, or-
ganizáciám, štátnej správe, duchovenstvu 
- našim správcom farnosti, biskupskému 
úradu, obci, médiám - predovšetkým Slo-
venskej televízii, našej káblovej televízii, 
odborným pracovníkom umenia v  di-
vadle, ale aj každému, kto sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinil k  dôstojnému každo-
ročnému prezentovaniu festivalu Goraz-
dov Močenok. V neposlednom  rade  som 
vďačný sv. Gorazdovi, na ktorého príhovor 
Pán Boh vždy držal ochrannú ruku nad 
nami.
Nech Boh žehná všetkých ľudí dobrej vôle 
a  pomôže nám byť zdravo hrdými na to, 
že jediný svätec Slovenska pochádza práve 
z našej obce.

          S veľkou vďakou a úctou
          Jozef Šuvada, predseda O. z. Krediv

Po ď a kova n i e  z a  X X X .  ro č n í k  Ce l o n á ro d n é h o  fe s t i va l u Po ď a kova n i e  z a  X X X .  ro č n í k  Ce l o n á ro d n é h o  fe s t i va l u 
kre s ť a n s ké h o  d i va d l a  G o r a zd ov  M o č e n o kkre s ť a n s ké h o  d i va d l a  G o r a zd ov  M o č e n o k
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NEZABÚDAJME TRIEDIŤ,
ODPAD JE CENNÁ 

SUROVINA

 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, 

vráťte ich do predajne. 
 Dodržiavajte farebnú abecedu 

triedenia: sklu patrí zelená, papieru 
modrá, plastom žltá, kovom červená 
a nápojovým kartónom oranžová farba. 

Niektoré obce používajú jednu zbernú 
nádobu na viaceré druhy odpadov, napr. na 
plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. 
Riaďte sa pravidlami triedenia 
svojej obce. 

 Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť 
a recyklovať.

 Trieďte odpad, oplatí sa to. 
Za vytriedený odpad občan neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia 
prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 Obal označený patrí 
do triedeného zberu.

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

PAPIER
 PATRIA SEM: stlačené 

alebo zošliapnuté papierové 
krabice a kartóny, papierové obaly, 
noviny, časopisy, reklamné letáky, 

kancelársky papier a pod. 
 NEPATRIA SEM: mokrý, mastný alebo 

znečistený papier, asfaltový, voskový 
a dechtový papier, hygienické 
potreby, väzbové obaly kníh.

PLASTY – KOVOVÉ OBALY – 
NÁPOJOVÉ KARTÓNY

  PATRIA SEM: stlačené plastové obaly z kozmetiky 
a čistiacich prostriedkov, potravín, mliečnych výrobkov, 
oleja a sirupov, plastové výrobky, vrecká a fólie, obalový 

polystyrén, konzervy, alobal, kovové vrchnáky z fliaš, kovové obaly 
z kozmetických výrobkov (dezodorantov, sprejov a pod.), stlačené 

alebo zošliapnuté nápojové kartóny z mliečnych výrobkov a džúsov, 
viacvrstvové kombinované obaly s väčšinovou zložkou papiera.

 NEPATRIA SEM: hrubo znečistené plastové obaly, linoleum, 
guma, molitan, obaly z nebezpečných látok, ako napr. 

motorových olejov, chemikálií a farieb, stavebný 
polystyrén, kovový odpad so zvyškami nebezpečných 

látok (farby, laky, riedidlá, oleje), hrubo 
znečistené obaly.

SKLO
 PATRIA SEM: nevratné 

obaly zo skla z alkoholických 
a nealkoholických nápojov, poháre, 

sklenené črepy, tabuľové sklo z okien a dverí 
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor).

 NEPATRIA SEM: plexisklo, 
keramika, porcelán, žiarovky 
a žiarivky, autosklá, zrkadlá, 

sklo s kovovou výplňou, 
TV obrazovky.
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www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

PAPIER
Papier je možné recyklovať 
len 5 až 7 krát, nakoľko sa 

vlákna celulózy pri opakovanom 
recyklovaní skracujú. 1 tona 
zberového papiera zachráni 

približne 17 stromov. NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Nápojové kartóny, napríklad 
obaly z mlieka, sú tvorené 

z papiera, plastu, poprípade aj 
z hliníkovej fólie. Po vytriedení sú 

výborným zdrojom pre ďalšiu 
výrobu papiera. Aj plast a hliník 

z vytriedených nápojových 
kartónov putujú na 

recykláciu.

PLASTY
Plastov je viacero druhov. 

Na triediacej linke sa 
dotrieďujú. Výsledkom recyklácie 

plastov je tzv. regranulát, 
ktorý je vstupnou 

surovinou pre výrobu 
nových produktov. 

SKLO
Sklo sa dá recyklovať prakticky 

donekonečna, stačí ho len správne 
vytriediť. Ak však skončí v prírode 

alebo na skládke odpadu, 
rozkladá sa 4000 rokov 

a možno aj viac. 

KOVOVÉ OBALY
Kovové obaly sa dajú recyklovať 

donekonečna. Po vytriedení 
sa kovový odpad strihá, lisuje, 

následne putuje do hút, 
kde sa taví a dostáva 

nový život.

Stláčajme odpad, ušetríme viac, ako si myslíme
Nestlačené odpady, ako napríklad kartónové krabice, plastové fľaše z mlieka alebo oleja či nápojové kartóny, 
zaberajú zbytočne veľa miesta a oveľa skôr naplnia zbernú nádobu. Ďalší odpad sa tam potom nezmestí. 
Zberové spoločnosti tak zbytočne odvážajú vzduch.

z plastových 
obalov

je možné vyrobiť 
koberček do auta

5 pohárov 
stačí na výrobu vázy

z oceľových konzerv  
sa stávajú kľúče

10 časopisov 
sa môže zmeniť 
na krabicu na TV

z 2 nápojových kartónov  
sa dá vyrobiť 1 m2 

kuchynských utierok
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■ Obec Močenok spolupracuje so spoločnosťou 
ENVI-PAK, čo je organizácia zodpovednosti výrob-
cov, ktorá zabezpečuje zberovú infraštruktúru a fi-
nancuje triedený zber odpadov v obciach a mestách. 
V roku 2021 spoločnosť z našej obce odviezla tak-
mer 284 ton triedeného odpadu. Envi-pak zberom 
a zhodnocovaním triedeného odpadu vo všetkých 
zmluvných mestách a  obciach usporilo produkciu 
78 747 ton CO₂, spoločnosť tým zabránila vzniku 
skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo osob-
né auto, ktoré by 7 281-krát obišlo zemeguľu.

■ 16. júna 2022 katolícky svet slávil sviatok Naj-
svätejšieho Kristovho Tela a  Krvi, skrátene Božie 
telo. Veriaci v Močenku si ho pripomenuli aj v ned-
eľu prostredníctvom svätej omše, ktorú celebroval 
kaplán našej farnosti Dalibor Vavro, a  procesie 
v parku pred kostolom. Procesia na čele s kňazom, 
nesúcim monštranciu a kúsok premeneného chle-
ba, za sprievodu dychovej hudby prešla parkom 
a  zastavila sa pri štyroch oltárikoch symbolizu-
júcich štyri svetové strany. Deti v sprievode na znak 
úcty a lásky k Bohu sypali na zem lupienky kvetov.

■ 28. júna 2022 boli na oboch močenských cin-
torínoch požehnané urnové steny. Obe kolumbáriá 
požehnal dekan Peter Michalov. O krátky kultúrny 
program sa postaral ženský spevácky zbor Cantica. 
Okrem vedenia obce a členov poslaneckého zboru 
prišlo na slávnosť aj niekoľko občanov obce.

■ Oznamujeme občanom, že veľké predme-
ty z  tvrdého plastu, ako sú napríklad poškodené 
plastové nádoby na odpad, plastové stoly a stoličky 
a  podobne, ktoré nedokáže počas bežného zberu 
zlisovať zberové auto, je možné bezplatne odovzdať 
v zberni druhotných surovín v Úzkej ulici, kde je na 
ne pripravený osobitný kontajner. 

■ V  obci máme v  Školskej ulici na trhovisku 
nainštalovaný balíkobox Packeta, do ktorého si 
občania môžu objednať svoju zásielku. Fungovať 
začal v  júli, zásielky si v  ňom môžu občania vy-
zdvihnúť kedykoľvek – funkčný je 24 hodín denne.

Aj počas tohtoročných letných prázdnin 
si deti mohli užiť zábavu spojenú s nenásil-
nou výučbou v  dennom tábore anglického 
jazyka. Tábor už tretí rok organizuje jazyková 
škola ZUNIGA pôsobiaca v  základnej škole 
a  každoročne pre deti pripravuje začiatkom 
júla dva turnusy tábora. „Detí sa nám nahlási-
lo na každý týždeň okolo 25, každým rokom je 
to o pár detí viac. Deti sú rozdelené do dvoch 
skupín. S každou skupinou pracujú dve lektor-
ky a snažíme sa vždy rozdeliť tábor na určité 
témy, tentokrát to je príroda a  ekológia, plus 
nejaké rozprávky, divadielka, avšak základ sú 
pre nás športové aktivity. Chceme, aby deti 
boli čo najviac vonku, čo rodičia veľmi oce-
ňujú. Čo sa týka angličtiny, vždy do aktivít 
zakomponujeme angličtinu v zmysle nejakých 
pokynov po anglicky s ohľadom na ich vek,“ 
priblížila fungovanie tábora riaditeľka jazyko-
vej školy Zuzana Gáliková. 

Deti sa v tábore okrem športu či angličtiny 
venovali aj triedeniu odpadov, robili pokusy 
alebo si zdokonaľovali svoj ostrovtip, deduk-
ciu, všímavosť a  šikovnosť v  hre na špiónov. 
„V  tomto tábore je lepšie než v  škole, učíme 
sa triediť odpadky, kreslíme rozprávky, vyrá-
bame masky, hráme sa na divadielko. Je to tu 
pre mňa najlepšie a ešte sa tu môžeme aj hrať 

sa s loptou,“ nešetril chválou Lukáško. „Máme 
veľa aktivít, a to ma hrozne baví,“ bola trošku 
stručnejšia Marína. „Mňa mamina síce prinú-
tila, ale mne sa sem chcelo ísť. Zašportujeme 
si na čerstvom vzduchu a aj sa niečo naučíme 
po anglicky,“ konštatoval Marcel. „Angličtina 
ma až tak nebaví, ale kvôli kamošom som sem 
prišiel a chcel som skúsiť niečo nové,“ bol na-
priek vlažnému vzťahu s angličtinou spokojný 
Matúš. 

Deťom sa počas celého tábora venujú an-
glicky hovoriace lektorky, ktoré vysvetľujú 
úlohy a  aktivity po slovensky aj po anglicky, 
aby si deti osvojili alebo zopakovali čo najviac 
anglických slovíčok a  vetných väzieb. Každý 
týždeň v  tábore je iný a  s  inými aktivitami 
a  hrami. „V  prvom tábore sme mali aktivity 
hlavne na tému Alice v  krajine zázrakov, to 
sa deckám veľmi páčilo, keďže tá rozprávka 
je taká celkom farebná. Mali sme k  tomu aj 
aktivity. Takisto sa pokúšame zakomponovať 
športové aktivity, pričom sa snažíme deti aj 
trocha unaviť, aby domov nešli plní energie. 
Snažíme sa rozvíjať ich pohybové schopnosti 
a  jemnú motoriku, samozrejmosťou je zlep-
šovanie ich angličtiny,“ spomenula množstvo 
aktivít, ktorým sa deti v tábore venujú lektorka 
Nicol Gáliková. 

V polovici júla bola obilná žatva už v pl-
nom prúde. V močenskom poľnohospodárskom 
družstve sa v tomto roku začala veľmi skoro – už 
4. júla, čo je o 10 dní skôr ako v uplynulom roku. 
Príčinou skoršieho začiatku žatvy bol priebeh 
počasia. „Je to spôsobené dlhotrvajúcim suchom 
a vysokými teplotami, ktoré spôsobili, že tie po-
rasty nám proste dozreli skôr, ako by sme chceli 
a  ako sme aj očakávali. To sucho nie je, samo-
zrejme, záležitosť len posledných dvoch-troch 
mesiacov, to je záležitosť konca minulého roka 
a priebehu zrážok celého tohto roka,“  ozrejmil 
situáciu agronóm Poľnohospodárskeho družstva 
v Močenku Milan Gier. „Tento rok nás čaká spo-
lu 3 003 ha, momentálne máme spravených oko-

lo 58 – 59 %. Máme zožatú celú výmeru repky, 
to je 707 ha a tam sme s úrodou s ohľadom na 
počasie spokojní.“ Pšenicu močenskí poľnohos-
podári v tomto roku pestovali na 1 545 ha. S úro-
dou nie sú takí spokojní ako v uplynulých dvoch 
rokoch, možno aj vzhľadom na priebeh počasia 
a  tlak chorôb, ale najmä preto, že uplynulé dva 
roky sa v Močenku niesli v znamení rekordných 
úrod pšenice. „Jačmeňa máme dohromady 705 
ha, tam sme s  úrodami relatívne spokojní, do-
siahneme zrejme taký asi lepší priemer, čo je po-
tešujúce. Máme kvalitatívne parametre podielov 
zrna nad sitom 2,5, to je parameter, ktorý určuje 
to, či je zrno bucľaté alebo chudé, takže podarilo 
sa nám dorobiť relatívne slušné zrná, lebo para-
metre vyhovujú Heinekenu, takže pivo, drahšie 
ako doteraz, bude varené aj zo sladovníckeho 

jačmeňa z Močenku. Na doplnenie – mali sme 
tento rok 48 ha hrachu, kde dosiahnutá úroda 3,5 
tony prakticky zodpovedá našim očakávaniam,“ 
doplnil informácie Milan Gier. Poľnohospodári 
nielen v Močenku si sťažujú na extrémne sucho 
a  situáciu sa priamo po zbere snažia zachrániť 
okamžitým spracovaním pôdy, hnojením a už aj 
prípravou pod repku, ktorá pôjde čo nevidieť do 
zeme. Sucho sa podpisuje aj na vývine porastov 
kukuríc a slnečníc.

L e t n ý  d e n n ý  t á b o r  s  a n g l i č t i n o uL e t n ý  d e n n ý  t á b o r  s  a n g l i č t i n o u
Aktuality z obce

Obilná žatvaObilná žatva



11

Močenok / časopis obyvateľov obce 

Vo štvrtok 30. júna 2022 sa na všetkých 
základných a stredných školách na Slovensku 
skončil školský rok. Slávnostným nástupom 
v areáli školy sa so školským rokom 2021/2022 
rozlúčili aj žiaci a pedagógovia Základnej školy 
v  Močenku. Po slovenskej hymne sa prítom-
ným prihovoril riaditeľ školy Eduard Lacko 
a  starosta obce Roman Urbánik. Potom všet-
kých s organizačnými pokynmi oboznámila zá-
stupkyňa riaditeľa školy Dana Ševčíková. Počas 
slávnostného nástupu boli zároveň odmenení 

siedmi najúspešnejší riešitelia predmetových 
olympiád, dve žiačky deviateho ročníka za 
vynikajúci prospech, dvaja žiaci za úspechy 
v  individuálnych športových súťažiach a  tri 
kolektívy za reprezentáciu školy v  malom 
futbale dievčat, vybíjanej a mini futbale.

Končiaci sa školský rok hodnotili aj ria-
diteľ školy a  za zriaďovateľa školy starosta 
obce. ,,Aj tento školský rok bol špecifický, 
vyčíňal COVID-19 a  dostal sa aj do školy. 

Ja pevne verím, že v  septembri sa to nebude 
opakovať a že každý nastúpi do školy v plnom 
zdraví. Pred nami sú dva mesiace prázdnin a ja 
som o tom presvedčený, že si aj žiaci, aj peda-
gógovia oddýchnu a  načerpajú veľa nových 
síl do ďalšieho roka. Som veľmi rád, že naši 
deviataci sa dostali na stredné školy tam, kam 
chceli, je to veľká devíza aj pre školu, lebo sa 
môžeme hrdiť tým, že sme ich dobre pripravi-
li a  že títo žiaci sa etablujú na tých stredných 

školách,“ konštatoval riaditeľ školy Eduard 
Lacko. „V týchto dňoch ukončujú svoju činnosť 
všetky naše zariadenia – materská, základná aj 
základná umelecká škola a mne na úvod patrí 
poďakovať sa vedeniam týchto škôl, ale aj pe-
dagogickým a nepedagogickým zamestnancom 
za vykonanú prácu. Školský rok 2021/2022 bol 
z  hľadiska organizácie kvôli opatreniam v  sú-
vislosti s pandémiou COVID-19 veľmi náročný. 
Všetky školy túto situáciu zvládli, žiaci získali 
vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré potrebu-
jú pre svoj život, a všetkým im k dosiahnutým 
výsledkom blahoželám. Prajem im, aby prežili 
krásne prázdniny, oddýchli si a  aby sa v  sep-
tembri s novým elánom a chuťou získavať nové 
vedomosti vrátili do školských lavíc,“ poprial 
príjemný oddych v  posledný deň školského 
roka všetkým starosta obce Roman Urbánik. Po 
slávnostnom nástupe sa žiaci a  učitelia rozišli 
posledný raz v tomto školskom roku do svojich 
tried, aby si prevzali vysvedčenia. Potom sa im 
začali dvojmesačné prázdniny. Do školských la-
víc sa opäť vrátia v pondelok 5. septembra 2022.

Blížil sa koniec školského roka 2021 – 2022 
a v základnej škole sa so svojou prvou ozajst-
nou školou niekoľko dní pred prevzatím vy-
svedčení navždy lúčili deviataci. Na stretnutie 
pozvali vedenie školy a učiteľov, ktorí ich počas 
deviatich rokov učili. Prihovoril sa im riaditeľ 
školy Eduard Lacko. Žiaci sa učiteľskému zboru 
poďakovali za starostlivosť, obetavosť a množ-
stvo poznatkov a krátko humorne zhrnuli svoj 
deväťročný pobyt v základnej škole. Zaspievali 
si aj spoločnú pieseň a vedeniu školy, triednym 
učiteľkám a pedagógom venovali kvety.

Medzi svojimi spolužiakmi prežil každý 
z  nich 9 rokov, teda viac ako polovicu svojho 
doterajšieho života. Práve v tento deň sa niek-

torí z nich zamysleli nad tým, či im je ľúto, že sa 
ich cesty rozchádzajú a či sa tešia na nové výzvy. 
„Je mi veľmi smutno, skoro som sa rozplakala 
a  veľmi mi bude chýbať táto škola a  bojím sa 
ísť na strednú školu úplne sama, ale musím to 
nejako zvládnuť,“ prezradila nám svoje pocity 
Karin. „Je to 9 rokov čo sme tu boli, bude mi 
smutno hlavne za spolužiakmi, učiteľkou...,“ 

povedal nám Andrej. „Podľa mňa sa všetci te-
šia, že ideme preč, no veď základná, každý sa 
teší na strednú, ale určite mi to tu bude chýbať, 
spolužiaci – niektorí menej, niektorí viacej, ale 
všetci budú chýbať,“ myslí si Nina. „Tento deň je 
pre mňa trošku smutný, lúčim sa s touto školou, 
ale aj trošku radostný, že ako bude v novej ško-
le, s  novými učiteľmi, spolužiakmi, mám také 
zmiešané pocity,“ bol na vážkach Milan.

Lúčenie bolo smutné aj pre riaditeľa Eduar-
da Lacka, ktorý si tento ročník vždy pochvaľo-
val: „Pred malou chvíľou opustili brány našej 
školy naši deviataci, už to nie sú malé deti, sú 
to mládenci a devy pripravení na život. S týmto 
ročníkom sme nemali žiadne väčšie problémy 
a  všetci sa dostali na svoje vytúžené stredné 
školy. To je presne to, kedy základná škola plní 
svoju funkciu. Držím im palce a pevne verím, 
že budú robiť dobré meno našej škole.“

Rozlúčka žiakov predškolských tried 
materskej školy so škôlkou býva rovnako 
vážnou akciou ako rozlúčka deviatakov so 
základnou školou. Vždy v  tento deň si žiaci 
so svojimi pani učiteľkami pripravia pre pani 
riaditeľku, iné pani učiteľky, ostatný personál 
školy a rodičov pekný program. Darčeky neroz-
dávajú iba oni, ale ich aj dostávajú – v podobe 
pamätnej knižočky, vysvedčenia, hračky alebo 
dobrôt. Všetkým prítomným sa počas jedného 
z posledných dní v materskej škole prihovorila 
aj riaditeľka školy Soňa Hippová, pani učiteľka 

Erika Hippová a za rodičov poďakovala za sta-
rostlivosť o deti Klaudia Kleinová.

Detičky sa zasa predviedli básňami, piesňa-
mi i tancami. „Dneska sme sa lúčili so škôlkou. 
Pripravili sme si aj prekvapenie –  tancovali sme 
a  spievali,“ prezradila nám Vaneska. „Vystu-
povali sme, lebo dnes sa už lúčime so škôlku. 
Najviac mi budú chýbať všetky pani učiteľky, 
keď odídem,“ pridala sa Rebeka. „Spievali sme, 
tancovali sme aj básničky sme hovorili,“ dopl-
nila trošku hanblivo Dorotka. Šikovné a  milé 
deti však budú chýbať aj pani učiteľkám, pra-
jú im preto v  základnej škole veľa úspechov. 
„Máme za sebou rozlúčku so škôlkou, deti boli 
šikovné napriek tomu, že sme mali krátky čas 
na nacvičovanie, a zvládli na výbornú. Sú veľmi 
šikovní, veľmi sa z nich teším a prajem im, aby 
boli takí šikovní aj v škole, aby robili rodičom 
radosť a mali veľa dobrých kamarátov,“ popriala 
svojim drobcom pani učiteľka Erika Hippová. 

„Dnes sa po troch, niektorí po štyroch rokoch 
lúčili s materskou školou naši predškoláci pri-
pravení do školy po všetkých stránkach. Toto je 
pre nás tak trošku aj smutný čas, pretože si re-
kapitulujeme celú dochádzku týchto detí, spo-
míname na všetko dobré, čo sme spolu zažili, 
na huncútstva, ktoré nám vyparatili, ale určite 
sa hlboko zaryli do našich sŕdc a budeme na ne 
s láskou spomínať,“ bola z rozlúčky smutná ria-
diteľka zariadenia Soňa Hippová.

Koniec školského rokaKoniec školského roka

Deviatacka Deviatacka 
rozlúčkovározlúčková

Rozlúčka so škôlkouRozlúčka so škôlkou
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Počas druhého júlového týždňa, v čase od 4. do 8. júla 
2022, sa v Močenku konal denný letný florbalový tábor 
pod názvom Florbalový supertýždeň. Tábor zorganizoval 
Florbalový klub Inferno Močenok a  konal sa prevažne v  špor-
tovej hale. „Mali sme 17 detí, čo je pekný počet na to, že sme 
v malej dedine. Robili sme rôzne aktivity, ako je florbal, futbal, 
deti si vyskúšali aj hokejbal, hokej, vybíjanú, hádzanú, naozaj 
robili sme každý šport, ktorý sa v  tejto športovej hale dá robiť, 
chodili sme na výlety, deti mali veľa zábavy, energie z jedla, kto-
ré nám dali naši sponzori, brávali sme ich  skoro každý deň na 
zmrzlinu, boli sme na výlete, na turistike, deti mali každý deň 
teplý obed s polievkou, robili sme aj bežné táborové hry. Deti sa 
zabavili aj sa spoznali, aj keď na konci už začali trošku vymýšľať, 
keď sa spoznali, ale je to, samozrejme, v rámci normy,“ priblížil 
bohatý program jeden z lektorov Samuel Nožička. „Pripravovala 
som pre deti ako hlavný animátor spoločenské hry, aby mali veľa zážitkov 
a zábavy,“ doplnila Karin Herdová, ktorá bola v tábore animátorkou. 

V  tábore sa zišli takmer dve desiatky detí a mládežníkov z Močen-
ku a okolia najrôznejších vekových skupín, napriek tomu všetko klapalo 

a vytvorili spolu skvele ladiacu a fungujúcu skupinu. „Mne sa tu veľmi 
páči a florbal ma baví veľmi, chcela by som sa tomu aj naďalej venovať,“ 
prezradila účastníčka Eliška. „Florbalista mimo tohto tábora nie som, 
som len prvýkrát na tomto tábore, no občas si doma strieľam na bránku, 

a to je asi tak všetko, ale asi sa prihlásim a budem normálne cho-
diť na tréningy,“ zamyslel sa nad novým športovým zameraním 
Michal. „Boli sme v  Nitre na Zobore, a  to bol asi ten najlepší 
výlet z  tohto celého týždňa,“ konštatoval Samuel, „florbalu sa 
venujem 8 mesiacov, hrávam tuto v  Močenku za klub Inferno 
a trénuje nás pán učiteľ Nožička, trénujem to, lebo ma to baví.“

Posledný deň bol v tábore venovaný ako inak – florbalu, ale 
popoludní bola aj opekačka a záver v podobne hodnotenia ce-
lého týždňa. „Pre deti sme si nachystali nejaké darčeky, ako je 
diplom, medaila, nejaké zľavové kódy do florbalových eshopov, 
sladkosti. Zo 17 detí 6 nemalo vôbec žiadne skúsenosti s florba-
lom, ale každý z nich by chcel začať u nás hrať, tak dostanú pri-
hlášky a uvidíme, ako sa náš klub rozrastie,“ doplnil informácie 
Samuel Nožička.

V nedeľu 19. júna 2022 sa v areáli kultúrneho strediska konal 
koncert ku Dňu otcov, ktorý pre všetkých záujemcov, nielen otcov 
pravidelne organizuje obec už niekoľko rokov. Po dvojročnej co-
vidovej prestávke to bol prvý koncert pod holým nebom v našej 
obci. Divákom sa predstavil Art Music Orchestra z Červeníka, čo 
je zoskupenie 25 muzikantov najrôznejších vekových kategórií. 
Pre niekoľko desiatok divákov mali pripravený program zložený 
z tvorby slovenských aj zahraničných interpretov. „Výborná muzi-
ka, výborný orchester, počuli sme o nich, tak sme sa prišli pozrieť, 
a sme veľmi spokojní,“ bol s podujatím spokojný divák Richard. 

„Vynikajúce, výborne som sa zabavila,“ konšta-
tovala Mária Pecová. „Páčilo sa mi to, perfektný 
koncert, aj deti tu vydržali,“ dodal Michal Varga. 

Art Music Orchestra vznikol pred 13 rokmi 
a je zložený z učiteľov Základnej umeleckej školy 
v Červeníku, ich rodinných príslušníkov a žia-
kov. „Je to taký malý veľký zázrak, keď sme pred 
tými 13 rokmi začínali, tak sme netušili, že to 
bude také úspešné a že to bude trvať už 13. rok. 
Je to aj pre nás veľký zázrak a ďakujeme všetkým 
tým ľuďom, ktorí sú ochotní, prispôsobiví cho-
diť na skúšky, na vystúpenia,“ tešila sa z fungu-
júceho hudobného telesa členka orchestra Kata-
rína Bieliková. 

Ťažisko repertoáru orchestra tvoria piesne 
overené časom a  na Slovensku dobre známe. 

Zvyčajne repertoár vyberá alebo dopĺňa kapelník Marek Bielik, 
ktorý zároveň tvorí aranžmány jednotlivých skladieb na mieru 
orchestru: „Máme viacero tematických okruhov, sú to piesne Jany 
Kocianovej, Evy Kostolányiovej, potom máme zvlášť okienko fil-
movej a muzikálovej hudby, takisto aj popmusic, nejaké 80. roky, 
všetko to, čo v orchestri dobre znie. Nechávame sa inšpirovať sta-
rými nahrávkami, pretože dnešná hudba nie je až tak aranžovateľ-
ná do takéhoto veľkého orchestra.“ 

Vystúpenie počas nádherného slnečného nedeľného večera si 
vychutnali desiatky otcov i mám a iných rodinných príslušníkov.

F l o r b a l o v ý  l e t n ý  t á b o rF l o r b a l o v ý  l e t n ý  t á b o r

K o n c e r t  k u  D ň u  o t c o vK o n c e r t  k u  D ň u  o t c o v
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V dňoch od 24. do 26.6. 2022 sa v  Žiline konali otvorené maj-
strovstvá Slovenska mladších žiačok Slovak Open Handball, ktorý je 
vyhlásený Slovenským zväzom hádzanej. Počas troch dní, v štyroch 
kategóriách, 262 zápasoch a šiestich športových halách si zmeralo 
sily 75 tímov. V našej kategórii mladších žiačok (U12) sme boli roz-
delení do štyroch skupín. Naše mladé hádzanárky boli zaradené do 
3. skupiny spolu s tímami ako HK AS Trenčín, ŠK Zemplín Trebišov, 
Športová Akadémia Trenčín, TJ Slovan Modra a FHT Košice. V tejto 
ťažkej skupine si naše dievčatá počínali naozaj skvele a neprehrali ani 
jeden zápas! Zo skupiny sme postúpili z  čela tabuľky so skóre 81:34 
a s plným počtom bodov 10. 

Malacky – Rohožník, veľký klub zo Záhoria, nás čakal vo vyra-
ďovacej fáze. Tento zápas dievčatá opäť zvládli a  porazili Záhoráčky 
13:11. Postúpili tak medzi 16 najlepších tímov turnaja. Posledný deň 
v doobedňajších hodinách nastúpili Močenčanky proti MHaK Martin. 
Ani tak veľký mestský klub, ako je Martin, však nezastavil naše víťazné 
ťaženie. Odhodlanie, bojovnosť a trénerská taktika doviedla zápas do 
úspešného konca a Močenok zdolal Martin 14:10, čím sa HK Junior 
Močenok dostal medzi najlepších osem tímov zo Slovenska. 

Vo štvrťfinále sme sa stretli s dobre známym a odvekým rivalom. 
Dievčatá z Duslo Šaľa A si síce nepočínali v základnej fáze tak hladko 
ako naše dievčatá, no v tomto zápase našli sily, skoncentrovali sa lepšie 
a zmarili možnosť našim dievčatám bojovať o medaily. 

Bola to prvá a jediná prehra na turnaji. Po 
prvotnom veľkom sklamaní z  vyradenia sa 
po chvíli dostavila hrdosť! V tejto obrovskej 
konkurencii veľkých mestských tímov sa náš 
Močenok ako jeden z dvoch obcí na tomto 
turnaji vôbec nestratil. Ba naopak! Víťazstvo 
za víťazstvom sa dievčatá z Močenku stávali 
väčším lákadlom pre divákov. Ľudia sa ich 
pýtali, odkiaľ sú a kde sa ich obec nachádza. 
Tréneri a  funkcionári veľkých športových 
klubov a  akadémií zložili trénerke Marte 
Braunovej a  trénerovi Koljovi Melnykovi 
nejeden kompliment za predvedenú hru. 
Dievčatá spoločne s trénermi tak ukázali, že 

močenská mládežnícka hádzaná patrí medzi tie najlepšie na Slovensku. 
Veľká vďaka patrí všetkým dievčatám za bojovnosť a  odhodlanie. 

Trénerom za trpezlivosť a skúsenosti, ktoré dievčatám týmto turnajom 
sprostredkovali. Rodičom, ktorí v nemalom počte prišli podporiť osob-
ne a  vytvorili úžasnú atmosféru na zápasoch. Klubu HK Junior Mo-
čenok za to, že v  týchto neľahkých dobách našiel prostriedky, vďaka 
ktorým sa mohla močenská mládežnícka hádzaná ukázať v  tom naj-
lepšom svetle. 

Klub na čele s  Jaroslavom Tóthom, funkcionármi a  trénermi chce 
naďalej rozvíjať mládežnícku hádzanú v  Močenku. Vytvárať priestor 
pre mladé talenty a deti, ktoré baví šport. Ukázať deťom, ako chutí tí-
mový duch, víťazstvo, ale aj drina a prehra. Všetko toto prináša šport, 
všetko toto prináša hádzaná v Močenku. Budeme veľmi radi, ak sa na 
nás prídete pozrieť, prídete nás podporiť, pridáte sa k nám a spoločne 
budeme zažívať to, čo zažili dievčatá spolu s rodičmi a trénermi v Ži-
line. 

Naša výprava na Slovak Open Hanball Cup 2022: Kolja Melnyk – 
tréner, Marta Braunová – tréner, zodpovedný vedúci družstva, Bianka 
Kokešová – brankárka, Karolína Tóthová – 19 gólov, Brigit Gallová – 13 
gólov, Sára Straňáková – 17 gólov, Viktória Šiláková – 4 góly, Tamara 
Čanakyová – 3 góly, Michaela Uhrová – 16 gólov, Sofia Cerulíková – 1 
gól, Sofia Vyskočová – 12 gólov, Vivien Svoreňová – 18 gólov

PaedDr. Lucia Tóthová

Oblastný futbalový zväz Nitra zorganizoval medzinárodný vý-
jazd do poľského mesta Wroclav. Na Wroclav trophy 2022 odišiel 
Oblastný futbalový zväz so siedmimi mládežníckymi výbermi, 
v ktorých mala zastúpenie aj obec Močenok. Z futbalového klubu 
Močenok sa do výberov dostalo až 9 hráčov. V kategórii dievčat sa 
do výberu dostala Michaela Lenčéšová. V kategórii U11 to boli Patrik 
Tóth, Filip Lenčéš a Filip Straňák. V U15 Jakub Žiška, Miloš Bleho, 
Adam Hipp a Adam Packa a v kategórii U17 Timotej Matušica. „Vý-
bery skladáme z  malých reprezentantov z  našich dedín. Tento rok 
cestujeme do Poľska, do mesta Wroclav. Berieme so sebou 105 detí 
z 37 obcí. Najviac reprezentantov dodal Močenok. Gratulujem k prá-
ci s mládežou, ktorá sa robí vo vašej obci. To je asi najlepšia vizitka 
toho, ako sa robí s deťmi. Za to by som chcel poďakovať a ďakujem aj 
za podporu, ktorú nám aj obec Močenok vyjadrila prostredníctvom 
pána starostu Urbánika. Ideme reprezentovať, chceme vyhrať, chce-
me priniesť čo najviac medailí, ale je to, samozrejme, o zážitkoch pre 
tieto deti, pretože toto si budú pamätať celý život,“ pochvaľoval si 
spoluprácu s obcou a futbalovým klubom šéf Oblastného futbalové-
ho zväzu  v Nitre Štefan Korman. 

Výberom Oblastného futbalového zväzu Nitra sa vo Wroclave po-
daril rekordný úlovok. Kategória U9 vyhrala svoju časť turnaja, U13 

sa dostala až do finále a skončila na 2. mieste. U15 obsadila konečné 
tretie miesto, U17 rovnako tretie miesto a víťazom kategórie U19 sa 
stal výber oblastného futbalového zväzu. Hráči Močenka sa v konku-
rencii nestratili - Patrik Tóth strelil dva presné zásahy, rovnaký počet 
pridal Adam Packa a jeden gól pridal Miloš Bleho.

Ú s p e š n é  m a j s t r o v s t v á  S l o v e n s k a  v  h á d z a n e jÚ s p e š n é  m a j s t r o v s t v á  S l o v e n s k a  v  h á d z a n e j

V ý b e r y  m l a d ý c h  f u t b a l i s t o v V ý b e r y  m l a d ý c h  f u t b a l i s t o v 
n a  t u r n a j in a  t u r n a j i
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Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš a navždy 
budeš s nami.
Dňa 7. júna 2022 sme 
si pripomenuli smutných 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý syn a 
brat Michal Jagri.
S láskou a úctou spomí-
najú rodičia, sestry Janka a Erika, šva-
gor Janko s neterami Luckou a Ninkou  
a ostatná rodina a známi.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Už nepočuť v dome tvoj hlas,
už neprídeš viac medzi nás.
Už nás viac nepohladíš a nepovieš:
,,Drahí moji, mal som vás všetkých 
veľmi rád.“
Dňa 24. júla 2022 uplynul prvý smutný 

rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný, drahý 
manžel, otec a ,,dedonko“ 
Štefan Nožička.
S láskou, vďakou a úctou 
spomína manželka,  
dcéra, syn s rodinou  

a ostatná rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa dňa 26. júla 
2022 prišli naposledy rozlúčiť s naším 
drahým manželom,  
otcom, dedkom 
a pradedkom  
Gejzom Novákom.
Zároveň ďakujeme všet-
kým zúčastneným za 
prejavy sústrasti a kveti-
nové dary, ktorými sa pokúšali zmierniť 
náš hlboký žiaľ.
S láskou a úctou spomína manželka  
a dcéra s rodinou.

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a 
známym, ktorí sa prišli 
dňa 27. 7. 2022 rozlúčiť 
s našou drahou mamou, 
babkou a prababkou 

Máriou Fuskovou, ktorá nás opustila    
vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Smútiaca rodina.

Na oblohe sa rozsvietila jasná hviezda,
to si ty otec náš a pozeráš na nás  
z neba.

V tom raji nebeskom pokoj večný maj,
buď naším anjelom, na zemi nás chráň.
Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami,
navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa 
vrúcne milovali.
Len kytičku kvetov a horiacu sviečku mi 
na hrob môžete dať a vo svojom srdci si 
ma navždy zachovať.
Dňa 1. 8. 2022 uplynulo 
10 rokov, čo nás  
navždy opustil náš drahý 
,,apuško“ Jozef Hipp.
Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu spolu  
s nami tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a vďakou spomína celá rodina.

Žiarila z teba láska a dobrota, budeš 
nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi 
nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami.
Dňa 16. 8. 2022 sme si 
pripomenuli nedožitých  
75 rokov nášho milovaného 
manžela, otca, dedka  
a pradedka Mariána Straňáka.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 22. 8. 2022 sme si 
pripomenuli 20. výročie 
úmrtia našej mamy Adely 
Švondrovej, rod. Rusná-
kovej. Prosíme o tichú 
spomienku. Manžel, syn  

a dcéry s rodinami.

Čas plynie smútok zostáva, tá strata  
v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 3. septembra 2022 
uplynuli tri smutné roky, 
čo nás navždy opustil 
náš milovaný ocko a 
dedko Ján Hipp. Kto ste 
ho poznali venujte mu 
tichú spomienku.
S láskou a úctou na teba spomíname.
Smútiaca rodina.

Už nepočuť po dome otcov a dedkov 
hlas, už viac nepríde medzi nás.
Deti, vnúčatá a pravnúčatá
si nepohladí a nepovie: ,,Drahí moji, mal 
som vás všetkých veľmi rád.“
S kytičkou kvetov budeme nad tvojím 
hrobom stáť, modliť sa a ticho spomí-
nať.

Dňa 6.9.2022 si pripomí-
name 1. výročie úmrtia 
nášho manžela, otecka, 
dedka a pradedka  
Alexandra Habdáka.
S láskou a úctou spomína 

manželka, dcéra s rodinou a synovia.
 
Ťažko je nespomínať na lásku rodičov,
keď v očiach slza stojí, ťažko je zabud-
núť, keď srdce stále bolí.
Mami, tato, ľúbime vás, objať vás už 
nemôžeme, tak aspoň takto posielame 
do neba jedno veľké ĎAKUJEME.
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu 
chodíme, pri plamienku sviečky sa za 
teba modlíme. 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale 
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 6. septembra 2022 
uplynulo 15 rokov, čo 
nás predišiel do večnosti 
manžel, otec a dedko 
Gabriel Pápay, zároveň 
si pripomíname jeho 
nedožité 80. narodeniny. 
S láskou spomínajú manželka, synovia 
a dcéry s rodinami.

Dňa 9. 9. 2022 
uplynie 6 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš dra-
hý a dobrý otec 

a dedko Jozef Szöllösy a dňa 23. 9. 
2022 uplynie 14 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá a dobrá mama a 
babka Katarína Szöllösyová. S láskou, 
vďakou a úctou spomína dcéra Gabika 
s manželom a vnúčatá Marian, Simona 
a Patrik.

Bolesťou unavený tíško si zaspal
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Za všetky tvoje trápenia a bolesti
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
Spomienka na teba stále bolí.
Ani čas, ktorý uplynul tú bolesť neza-
hojí. Za pokojný spánok tvoj v modlit-
bách prosíme a smútok za teba v srdci 
nosíme.

Dňa 19. októbra 2022 si 
pripomenieme 7. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otecko, 
dedko a pradedko Štefan 

Český. S nekonečnou láskou a úctou 
spomína manželka, dve dcéry, dvaja 
synovia s rodinami a ostatná rodina.

Smútočné oznamy



Rezný kotúč

Brúsny kotúč Diamantový kotúč

Skočbrajtový kotúč
(ber tex)

Kartáč Brúsny papier

Najlacnejšia plechová doska na trhu Odkvapové
strešné systémy  

Oberačkové nádoby Fľaše

Chémia pre vinárov 
a ovocinárov

Hranoly, dosky, 
strešné laty

OSB dosky Farby, laky

Kľúčová služba
Rezanie materiálu na mieru
Dovoz materiálu, auto s mechanickou rukou
Miešanie farieb
Poradenstvo

SLUŽBY:

www.obchodtoth.sk

Tel: 
0911 354 361

Tel: 
0911 354 362

Tel: 
0910 929 098

Tel: 
0911 354 350
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!TVRTOK – 8. september 2022 

17.00 h – ve!ká sála kultúrneho strediska 
Slávnostné obecné zastupite!stvo s odovzdávaním ocenení 
pri príle"itosti Dní Obce Mo#enok 2022 

PIATOK – 9. september 2022 
16.00 h – ve!ká sála kultúrneho strediska 
Slávnostné uvítanie detí do "ivota 
Areál kultúrneho strediska 
19.00 h - Koncert BEÁTY DUBASOVEJ 
20.30 h - Koncert DOMINIKY TITKOVEJ and FRIENDS 
22.00 h - Koncert skupiny INSIDE 

SOBOTA – 10. september 2022 

10.00 h – Kostol sv. Klimenta v Mo#enku 
Slávnostná svätá om$a s po"ehnaním zre$taurovaného 
organu, 
celebruje J. Ex. Mons. Viliam Judák, 
nitriansky diecézny biskup 
14.00 h – areál parku, kultúrne stredisko 
• Otvorenie jarmoku 
• Otvorenie v%stav diel mlad%ch mo#ensk%ch umelk%& 
V rámci projektu „ODOVZDÁVANIE NEHMOTNÉHO 
KULTÚRNEHO DEDI'STVA“ 
15.30 h – areál kultúrneho strediska 
• ZU( Mo#enok 
• )SZ Cantica Mo#enok 
• Karate Mo#enok 
17.00 h – areál kultúrneho strediska 
Koncert skupiny ASCALONA

     Obec Mo!enoenok
V"s srde!ne poz#va pri pr$le%iii&&ss' sviatku Pov#(enia sv. Kr$%$%a

na XIX. ro!n$k Dn$ Obce Mo!enoenok

     Obec Mo

!!!TVRTOK – 8. september 2022– 8. september 2022–

Dominika Titková and FriendsBeáta Dubasová Inside

Ludo Kuruc Band The Wild Youth Dora

18.00 h – areál kultúrneho strediska 
Vyhodnotenie XIV. ro#níka sú$a"e vo varení gulá%a „Mo#ensk& 
kotlík“ a X. ro#níka sú$a"e v pe#ení „Mo#enského smatankového 
kolá#a“ 
Areál kultúrneho strediska  
19.00 h - Koncert skupiny LUDO KURUC BAND 
20.30 h - Koncert skupiny THE WILD YOUTH 
22.00 h - Koncert skupiny DORA 
23.30 - 3.00 h - Diskotéka – DJ FILO 

NEDE"A – 11. september 2022 

10.30 h - Kostol sv. Krí"a 
Slávnostná svätá om%a, 
celebruje vdp. Peter Michalov, dekan Dekanátu Mo#enok 

15.00 h – areál kultúrneho strediska 
• Materská %kola Mo#enok 
• FS Se#kár 
• TK Jumping 
16.00 h – futbalové ihrisko 

      majstrovské stretnutie 6. kola VIII. ligy ObFZ Galanta 
      FK Mo#enok – FC Krá!ová nad Váhom 

16.00 h – areál kultúrneho strediska 
• LOLO A PI'KÓT - NA SAFARI – najbláznivej%ie  
  africké dobrodru"stvo detsk&ch %kriatkov 
V rámci projektu „ODOVZDÁVANIE NEHMOTNÉHO 
KULTÚRNEHO DEDI'STVA“ 
   

             17.00 h – areál kultúrneho strediska 
• DH Mo#enská kapela 
• FS Mo#en#anka 
• SS Zúgovanka 
• SS Mo#enskí speváci

REALIZOVANÉ S FINAN'NOU PODPOROU 
DUSLA, a.s. a JUVAMEN, o.z.

REALIZOVANÉ S FINAN'NOU PODPOROU 
NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA


