Naše Mojzesovo
www.mojzesovo.sk

Ročník V. číslo 1 / JÚN 2015 		

časopis občanov obce Mojzesovo

Exkluzívny
rozhovor
s dôstojným
pánom
farárom
z Mojzesova,
Pavlom
Linetom,

Novozvoleným
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v Mojzesove
je Juraj Kozár,

str.12.

„K mojej novej
riaditeľskej
pozícii
pristupujem
s veľkým
rešpektom“,
hovorí Mgr.
Stanislav
Petráš, str.4.

str.8.

Vďaka
iniciatíve
Drahomíry
Laurovej sa
zrekonštruoval
pomník
obetiam vojny
v Mojzesove,
str.7.

Deti z Mojzesova sú vychované naozaj ako sa patrí!
Dievčatá zo základnej školy v Mojzesove Sofia
Solnicová, Lenka Záhorcová, Sofia Mičeková,
Sára Buranská a Natálka Čongrádyová (na snímke
chýba) začiatkom tohto roku našli pred cintorí
nom v Mojzesove 50€. Nenechali si ich, ale ich
priniesli na obecný úrad a odovzdali pracovníč
kam. Tie následne prostredníctvom obecného
rozhlasu vyhlásili nález, ktorý aj našiel svojho
majiteľa. Dievčatá, ďakujeme!
- starosta obce -
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„Mojzesovo sa stalo členom mikroregiónu CEDRON – NITRAVA,
jeho cieľom je zvýšenie všeobecnej úrovne života obyvateľov tohto
konkrétneho územia“, hovorí starosta Mojzesova, Ing. Jozef Čunderlík.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi,
aby som sa Vám po znovuzvolení
za starostu našej obce prihovoril.
Práve vy ste mi vyslovili podporu
v komunálnych voľbách, ktoré sa
konali 15. novembra 2014, za čo
vám úprimne ďakujem. Ďakujem
za všetkých 520 hlasov, ktoré som
od vás dostal. Je to veľká zod
povednosť a sľubujem, že vás
nesklamem. Chcem sa poďakovať
aj ostatným občanom, ktorí sa na
komunálnych voľbách zúčastnili.
Po druhý raz som sa rozhodol
kandidovať hlavne preto, aby
som nadviazal na prácu, ktorú
som vykonal počas štyroch rokov
vo funkcii starostu obce. Nejdem
konkretizovať všetky úlohy, ktoré
sme splnili spoločne s poslancami
obecného zastupiteľstva. Mohli ste
sa s nimi oboznámiť v poslednom
vydanom čísle časopisu Naše
Mojzesovo. Som však nesmierne
rád, že som od vás dostal mandát
na obdobie rokov 2014 – 2018. Je dôležité pokračovať v
začatom diele, pretože výsledky a zmeny neprichádzajú z
jedného dňa na druhý, všetko chce svoj čas. Našu obec trápia
mnohé problémy a ja sa budem usilovať v nasledujúcom
období naplniť svoj volebný program, ktorý sme spoločne
s novým poslaneckým zborom zosúladili na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
Ak by som to mohol zjednodušiť, hospodárenie obce je tak
trochu podobné hospodáreniu v domácnosti. Sami dobre
viete, čo si môžete každý mesiac dovoliť – a naopak, na čo
musíte nejaký čas šetriť. Rozpočet v domácnosti ani v obci
skrátka nepustí. Musí sa zvýšiť koeficient prerozdeľovania
finančných prostriedkov pre mestá a obce, pretože
súčasný stav je neúnosný. Nebudem tu menovať projekty,
ale práve vo využívaní fondov z EÚ vidím spôsob ako
revitalizovať a budovať ďalej našu obec Veď práve výstavbou,
rekonštrukciou, revitalizáciou sa zvyšuje základné imanie
obce.
Vážení občania, zvolili ste si 9 poslancov do obecného
zastupiteľstva. Do poslaneckých lavíc zasadli piati staronoví
a štyria noví poslanci. Zastupiteľstvo sa teda výrazne
zmenilo. Bez spolupráce s poslancami by sa naše plány
ťažko realizovali. Verím, že spolu s novým poslaneckým
zborom sa nám podarí zrealizovať projekty prospešné pre
Mojzesovčanov.
o Rok 2015 sa odštartoval, čo to znamenalo
v Mojzesove... od januára?
- Na pracovnej porade a na zasadnutí obecného
zastupiteľstva sme prebrali, aké sú finančné príležitosti
čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ a stanovili sme si priority, čo je potrebné v obci
vybudovať. Dohodli sme sa, že budeme reagovať na všetky
výzvy na podávanie žiadostí o pridelenie nenávratných
finančných prostriedkov, na ktorých sa bude môcť obec
zúčastniť a budú prospešné pre občanov obce.
Čo sa týka investičných akcií, začiatkom roku sme vymenili
všetky okná a dvere na telocvični v základnej škole za

plastové. Na túto akciu sme získali
dotáciu z Ministerstva školstva
vo výške 33 000.-€, vymenili sme
dvere a dve okná na školskej
jedálni a dvere na kultúrnom
dome. Ďalej sme kompletne
zrekonštruovali dámske a pánske
toalety na obecnom úrade
a vymenili sme dve okná za
plastové.
V apríli sme zadali vypracovať
program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Mojzesovo, je to strednodobý
rozvojový strategický dokument,
ktorý je potrebný pri podávaní
žiadostí o dotácie.
Ďalej sme podali žiadosti
o dotácie na výmenu všetkých
okien na obecnom úrade a
na výstavbu multifunkčného
ihriska. Pripravujeme projektovú
dokumentáciu na zateplenie
a rekonštrukciu kultúrneho
domu. Chceli by sme požiadať
o nenávratný finančný príspevok cez operačný program
kvalita životného prostredia – zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov. Ďalej pripravujeme projektovú
dokumentáciu na chodník, pokiaľ možno s cyklotrasou
od Družstevnej uličky po základnú školu. Spracováva sa
projektová dokumentácia na modernizáciu a dobudovanie
areálu obecného športového klubu. Prebiehajú rokovania
týkajúce sa podania žiadosti o dotáciu na vybudovanie
kanalizácie. V rámci pozemkových úprav je v riešení cesta na
Vinice. Opäť chceme podať žiadosť o dotáciu na zateplenie
jedálne a telocvične.
o Mojzesovo sa stalo súčasťou mikroregiónu CEDRON, čo
sa očakáva od tohto združenia, aký prínos by to malo mať
pre obec...)
- Dňa 27. januára sme sa stali platnými členmi mikroregiónu
Cedron – Nitrava. Cieľom tohto združenia je zvýšiť
štandard životnej úrovne miestneho obyvateľstva
prostredníctvom integrovaného sociálno-ekonomického,
environmentálneho, kultúrneho a duchovného rozvoja
územia vymedzeného katastrami obcí , ktoré sú členmi
mikroregionu, prostredníctvom prípravy a implementácie
integrovanej stratégie rozvoja územia. Jednoducho
povedané, že obec môže získať finančnú podporu v rámci
prístupu LEADER a z programu rozvoja vidieka. Mikroregión
v súčasnosti združuje obce Bánov, Cabaj – Čápor, Černík,
Jatov, Kmeťovo, Komjatice , Lipová, Michal nad Žitavou,
Mojmírovce, Mojzesovo, Palárikovo, Poľný Kesov, Rastislavice,
Svätoplukovo, Štefanovičová, Šurany, Veľká Dolina, Veľký Kýr,
Úľany nad Žitavou a subjekty pôsobiace na ich území.
o Koncom apríla ste sa zúčastnil ZMOS-u v Bratislave...,
ako by sa mala uberať komunálna politika...?
- V dňoch 28. a 29. apríla 2015 som sa zúčastnil v bratislavskej
Inchebe 26. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska,
na ktorom sme si zvolili nového predsedu ZMOS –u . Na
rokovaní snemu sa zúčastnili najvyšší ústavní činitelia –
prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Peter Pellegrini,
predseda vlády SR Róbert Fico, podpredsedovia vlády ako
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aj ministri, poslanci parlamentu, predstavitelia politických
strán a ďalší významní hostia. Prezident SR Andrej Kiska,
okrem ocenenia práce samospráv v prospech občanov,
sa prihovoril za zmeny vo verejnom obstarávaní. Verejné
obstarávanie nemá byť súborom administratívnych pascí, ako
nachytať obstarávateľa, ale má byť nástrojom, ako efektívne a
hospodárne zlepšovať služby štátu a samospráv.
Dodal, že zákon o verejnom obstarávaní sa po všetkých
novelizáciách zmenil na právne bludisko. Príležitosťou na
nápravu môže byť nový zákon o verejnom obstarávaní.
Prezident SR A. Kiska sa v prejave venoval aj oblasti školstva
a kompetencií samospráv. V tejto súvislosti sa dotkol snahy
samospráv o posilnenie ich kompetencií pri vymenovávaní
riaditeľov škôl, ktorých sú zriaďovateľom a podporil
samosprávy vo výzve na zníženie byrokratického zaťaženia
učiteľov.
Predseda vlády Róbert Fico vo svojom prejave prisľúbil v
rozpočte na rok 2016 zvýšiť podiel z výnosov dane fyzických
osôb pre mestá a obce na 70%. Pôvodne bol tento podiel
65,4 percenta z dane, zvýšilo sa to na 67, následne na 68,5
percent, čo je aktuálne aj teraz. Robert Fico informoval, že
na základe februárovej daňovej prognózy by v tomto roku v
rámci výnosu z dane mohli dostať samosprávy o 144 miliónov
eur viac, ako v predchádzajúcom roku, čo je medziročne
nárast o 11 %.
Premiér ocenil samosprávy
za spoluprácu so štátom
pri dodržiavaní záväzku
znižovaním verejného dlhu
a udržať deficit verejnej
správy pod tri percentá.
Poukázal aj na to, že na
pozitívnom vývoji verejných
financií sa podieľa aj
hospodárenie miest a obcí.
Ďalej vo svojom prejave
zdôraznil, že zriaďovatelia
škôl, a teda mestá, obce
či vyššie územné celky,
budú mať právo, citujem:
„Po prvé, ak pôjde o
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riaditeľa školy, môžu ho vetovať, po druhé, ak ani po vete
nedostanú tí, ktorí majú riaditeľa ustanoviť rozum, tak to
bude zastupiteľstvo, ktoré o riaditeľovi rozhodne. Nie je
možné, aby ste mali zodpovednosť, no nemali v rukách
konkrétne kompetencie.“
Vo svojom príhovore sa venoval i problémom s verejným
obstarávaním, konkrétne s elektronickým kontraktačným
systémom – elektronickým trhoviskom ,kde prisľúbil
zvýšenie limitov v povinnosti obstarávať pre mestá a obce a
celú verejnú správu z tisíc eur na viac ako tritisíc eur, pričom
môže podľa jeho slov dosiahnuť päťtisíc eur. Rokovať o
tom majú poslanci v najbližšej dobe. Ako pokračoval, je
zástancom transparentnosti v obstarávaní, no musí byť
funkčné a nemôže brániť rozvoju spoločnosti.
Ďalej sa vo svojom prejave dotkol europrojektov kde nám
oznamil, že sa rozbieha nové programové obdobie 2014
– 2020. Uviedol, že z veľkej časti sú prijímatelia projektov
mestá a obce a požiadal nás, aby sme aktivizovali všetky sily
a znalosti na akceleráciu projektov, aby sa nestalo, že peniaze
nebudú vyčerpané a projekty nebudú dokončené.
o Začína vraj výsadba zelene v Mojzesove...
- Je to pravda, v obci sme celkovo vysadili 40 ruží, 120
letničiek, 78 tují , 10 ihličnatých stromov a 5 listnatých
stromov. Ruže sme vysadili pri parkovisku a pred Jednotou
(na snímke), letničky pred obecným úradom, ihličnaté
a listnaté stromy a kríky pri
bytovkách. Tuje a zvyšok
ruží sme vysadili v materskej
a základnej škole. Tu by som
podotkol, že materskú školu
sme od základnej školy
oddelili živým plotom z tují. Pri
financovaní tohto projektu nám
veľmi pomohla Janka Buranská,
ktorá v rámci Zamestnaneckého
programu Západoslovenskej
energetiky požiadala svojho
zamestnávateľa o finančný
príspevok vo výške 400 .-€, za
čo jej srdečne ďakujeme.
otázky: Mgr. Alena Jaššová

V komunálnych voľbách (november 2014) boli v Mojzesove zvolení
za poslancov:

Ing. Slavomír Hačko – zástupca starostu
Ing. Marián Vrták
Ing. Peter Porubský
Ing. Marián Mandúch
Ján Ostrožlík
Ľubomír Opát
Ľubomír Slovák
Jozef Záhorec
Tatiana Martišová

Za starostu obce bol opätovne zvolený:

Ing. Jozef Čunderlík
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„K mojej novej riaditeľskej pozícii pristupujem
s veľkým rešpektom“, hovorí Mgr. Stanislav Petráš.
o Od septembra
2014 je vo funkcii
riaditeľa ZŠ
v Mojzesove nová
tvár, Mgr. Stanislav
PETRÁŠ. Ako
sa zhostil tejto
funkcie, čo pre neho
znamenala aktuálna
zmena (nakoľko
z pozície učiteľa
prešiel do riadiacej
a organizačnej) - to
je už otázka pre neho
samotného...
Hovorí Mgr. Stanislav

Petráš:
- Vyštudoval som UKF v Nitre s aprobáciou CHÉMIA – BIOLÓGIA.
V našej základnej škole som začal pracovať v roku 2002. Neskôr
som si doplnil vzdelanie o tretí aprobačný predmet INFORMATIKA
a Personálny manažment. Pracovať s deťmi som začal pomerne
skoro. Už ako 16 ročný gymnazista som viedol počítačové krúžky
v Šurianskom Centre voľného času a neskôr aj v CVČ Nitra. Ako
druhák na vysokej škole som začal externe pracovať pre počítačovú
firmu zaoberajúcou počítačovými školeniami. Za obdobie
môjho pôsobenia v škole som prešiel pozíciou triedneho učiteľa,
výchovného poradcu, zástupcu riaditeľa až na súčasnú pozíciu
riaditeľa.
Do funkcie riaditeľa ZŠ som bol vymenovaný od 1. júla 2014.
Skúsenosti s riadením školy som už získaval ako zástupca riaditeľa.
Napriek predchádzajúcej praxi bola táto zmena pre mňa náročná
a stále k nej pristupujem s rešpektom. Hlavne oblasť ekonomika
a riadenia školy je pre mňa veľkou výzvou na zorientovanie sa
v problematike.
o Koľko žiakov vlastne má „Vaša“ škola, koľko učiteľov a ďalších
zamestnancov?
- V tomto školskom roku má naša škola 181 žiakov v 10 triedach.
Príde mi až neuveriteľné, že v čase silných ročníkov mala naša škola
cez 600 žiakov. Dnes v škole pracuje 13 učiteľov, 1 vychovávateľka,
školník, dve upratovačky a ekonómka školy.
o Zmena nastala aj čo sa týka Materskej školy v Mojzesove –
táto je tiež v priestore ZŠ. Ako ste zvládli toto „zjednotenie“ škôl
pod jednou strechou?
- Škola a škôlka sú zatiaľ dva samostatné subjekty pod jednou
strechou. Do budúcnosti zriaďovateľ uvažuje so zlúčením ZŠ s MŠ.

Počas leta prebehla stavebná úprava druhého pavilónu, pričom sa
stenou so zvukovou izoláciou oddelilo jedno „krídlo“ budovy pre
priestory materskej školy. Pri prestavbe materskej školy pán starosta
Ing. Jozef Čunderlík dokázal menší zázrak, pretože s rozpočtom,
ktorý mal k dispozícii, to vyzeralo skôr ako nemožné. Prvý spoločný
rok s MŠ máme takmer za sebou a môžem zodpovedne povedať,
že fungovanie je bezproblémové. Začali sme spolupracovať aj na
spoločných kultúrnych podujatiach, ktoré realizujeme v telocvični.
Myslím, že s mojím názorom súhlasí aj pani riaditeľka MŠ. Je
príjemné a úsmevné vidieť malých škôlkárov na prechádzke v areáli
školy.
o Keď by ste mohli zhodnotiť šk. rok 2014/2015 (časopis vyjde
koniec júna, začiatok júla), v čom bol zaujímavý?
- Školský rok sa pomaly blíži ku koncu a my môžeme bilancovať
naše úspechy. Osobne ma ako riaditeľa veľmi potešilo, že v rámci
testovania žiakov 9. ročníka aj v tomto roku naša škola nesklamala
a skončila lepšie ako je celoslovenský priemer. Naša škola bola
Národným ústavom certifikovaných meraní vybraná do výskumnej
vzorky pilotného testovania žiakov 5. ročníka a do prírodovedného
testovania TIMSS žiakov 4. ročníka. Spomedzi množstva úspechov
spomeniem len tie najvýznamnejšie. .
Na súťaže v anglickom jazyku žiakov výborne pripravuje naša
pani učiteľka Mgr. Kristína Bírešová, o čom svedčí 1. miesto
v súťaži Around the World a 1. miesto Andereja Šebíka v okresnom
kole olympiády z anglického jazyka a štvrté miesto v krajskom
kole. Náš nový telocvikár Mgr. Marek Lontoš pripravuje žiakov
na nespočetné množstvo športových súťaží, kde získavame
úspešné ocenenia. Azda za najväčší úspech považujem postup
našich chlapcov na Majstrovstvá Slovenska vo Midicool volejbale
a postup nášho žiaka hode (kriketovou) loptičkou Nikolasa Gálika na
Majstrovstvá Slovenska v kategórii loptička (72,85 m - 1. miesto v NR
kraji). Vďaka finančnej pomoci pána Mariána Chovana z Mojzesova
sme zakúpili floorbalové vybavenie pre školu. Tento šport sa teší
mimoriadnej obľube medzi žiakmi. Zrealizovali sme úspešný
lyžiarsky výcvik na Tále pre žiakov 7. - 9. ročníka. Žiaci 3. a 4. ročníka
absolvovali týždenný plavecký výcvik v plavárni v Dvoroch nad
Žitavou. Korčuliarske schopnosti si deti mohli utvrdiť na zimnom
štadióne v Nových Zámkoch.
Za veľmi úspešnú spoluprácu medzi rodičmi a učiteľmi považujem
nácviky a prezentáciu folklórneho súboru Klnka. Za obetavú prácu
by som chcel úprimne poďakovať p. Márii Hlavačkovej a nášmu
učiteľovi Mgr. Andrejovi Gregušíkovi.
Naši žiaci nás úspešne reprezentujú v súťažiach a v predmetových
olympiádach. Napr.: Anglický jazyk – Andrej Šebík /1.miesto
okresné kolo, 4. miesto krajské kolo/, Dejepisná olympiáda - Denis
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Černý /4. miesto okresné kolo/ , Pytagoriáda – Dominik Teplan /
úspešný riešiteľ okresného kola/, Hliadky mladých zdravotníkov /4.
miesto okresné kolo/, Mladí záchranári civilnej ochrany /3. miesto
okresné kolo/, Vesmír očami detí – Natália Nováková /postup do
celoslovenského kola/, Šaliansky Maťko – prednes slovenských
povestí - Róbert Nagy /3. miesto okresné kolo, Hviezdoslavov Kubín
- prednes poézie a prózy – Veronika Kanásová /1. miesto obvodné
kolo a 2 miesto okresné kolo/, Vivien Zlatinská /3. miesto obvodné
kolo/, Cezpoľný beh – Alexandra Halásová /1. miesto okresné kolo/,
Družstvo dievčat 2. miesto/, Okresné kolo (majstrovstvá okresu) vo
volejbale žiačok ZŠ v školskom roku 2014/2015 Nové Zámky / 3.
miesto/,
ATLETIKA
žiačky diaľka: Alexandra Halásova /2. miesto okresné kolo/
žiaci diaľka: Radovan Batis /2. miesto okresné kolo/
kr. loptička: Nikolas Gálik /1. miesto krajské kolo, postup na celoslo
venské kolo/
MIDI COOL VOLLEY kategória žiačky Krajské kolo – 3. miesto
MIDI COOL VOLLEY kategória žiaci – postupujeme na Majstrovstvá
Slovenska /pozn. ešte sa nehralo/
MAJSTROVSTVÁ OKRESU Nové Zámky v malom futbale žiačok ZŠJEDNOTA COOP, v školskom roku 2014/2015 - 3. miesto.
V tomto školskom roku naši žiaci navštívili v rámci exkurzií a výletov
Štôlňu Bartolomej, Exkurzia Viedeň – prírodovedno-historické
múzem, Dopravné ihrisko, návšteva farmy Rybár,– Juvyr - Bratislava,
Múzeum zbraní.

Uskutočnili sme množstvo aktivít - Výstava ovocia a zeleniny,
Pasovačka prvákov, Karneval, Vianočný program, Mesiac úcty
k starším, Deň matiek.
o Vieme, že sa uskutočnila v minulých rokoch v priestoroch
školy rozsiahla rekonštrukcia, čo všetko v škole dostalo „nové
šaty“ - čím sa môžete pochváliť?
- V tomto školskom roku sme v telocvični vymenili nové okná
a dvere. Finančné prostriedky sme získali z prostriedkov
Ministerstvom školstva vďaka aktívnemu prístupu pána starostu
Čunderlíka. Okrem toho sme v rámci projektov získali ďalšie dve
interaktívne tabule, vybavili sme dve triedy novými lavicami.
Touto cestou ďakujem p. Jurajovi Kozárovi, ktorý sponzorsky
zakúpil lavice do ôsmej triedy a patrí k našim významným
podporovateľom.
Do prvého pavilónu sme zakúpili 90 šatňových skriniek
a zrekonštruovali podlahu v siedmej triede. V havarijnom stave
boli naše prezuvárne, ktoré prešli kompletnou stavebnou
rekonštrukciou. Pri tejto rekonštrukcii nám významne
pomohol s elektroinštaláciou ďalší ochotný rodič p. Daniel
Šulík. Operatívne sme riešili aj závažnú havarijnú situáciu
strácajúcej sa vody vo vykurovacom systéme, za čo patrí
poďakovanie p. Petrovi Šebíkovi z Mojzesova, ktorý bol
ochotný pomôcť napriek sviatkom. Ďalšie poďakovanie patrí p.
Milanovi Vagundovi za ústretovú spoluprácu pri servise našich
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kosačiek. Naša základná škola získala dotáciu na podporu kultúry
a športu v NSK na rok 2015 v nasledovných projektoch: Školské
akadémie realizované v školskom prostredí - výška dotácie 700 Eur
na zakúpenie prenosného pódia. Kosačka na kosenie školského
ihriska a bežeckej dráhy - výška dotácie 500 Eur na zakúpenie
traktorovej kosačky.
Keďže škola bola v minulom roku vykradnutá, tak sme zabezpečili
školu alarmom, kde nám opäť významne pomohol ďalší z rodičov,
Ing. Marián Mihalovič. Touto cestou chcem poďakovať aj ďalším
ústretovým rodičom a priateľom školy za doterajšiu pomoc
a spoluprácu so školou. Zároveň vyzývam aj ďalších ochotných
rodičov a priateľov školy na budúcu spoluprácu. Dvere v škole sú
otvorené pre všetkých, ktorí nám chcú pomôcť našu školu ďalej
rozvíjať a budovať.
Areál našej školy je rozsiahly a udržiavať trávnaté plochy je náročné.
Na kosenie nášho futbalového ihriska sme doteraz nemali vhodnú
kosačku a cena za kosenie objednaným veľkým traktorom už
bola príliš vysoká. Práve z tohto dôvodu sme po dlhom šetrení
finančných prostriedkov pred pár dňami cez systém elektronického
trhoviska zakúpili profesionálny trávny traktor na kosenie. Verím, že
areál školy bude odteraz vzorne vykosený.
Na jar sme vyčistili pozemok za futbalovým ihriskom od náletových
drevín. V týchto dňoch meníme oplotenie školy od rieky
a v spolupráci s obcou plánujeme aj oddelenie areálu školy od
bytovky, tak aby sme mohli areál po skončení vyučovania uzamknúť.
V pláne máme veľa ďalších nápadov
ako školu zveľadiť a zmodernizovať,
aby sme boli konkurencieschopní
s veľkými mestskými školami nielen
v materiálnom, ale aj pedagogickom
napredovaní. V tejto chvíli môžem
prezradiť čerstvú informáciu, že sme
mali schválený ďalší úspešný projekt,
v ktorom do konca leta získame nové
vyučovacie pomôcky a vybavenie pre
predmety fyzika, chémia, biológia
a technika. Plánujeme vybudovať
nové fyzikálno-chemicko-biologické
laboratórium a vybudovanie novej
dielne pre žiakov.
o Vy ste vždy chceli byť pedagógom?
Čo Vás na práci baví? Čo by ste na nej
zmenili – aby sa robilo inak? Znovu by
ste sa rozhodli rovnako, pre profesiu
pedagóga?
- Priznám sa, že mojím snom bolo stať sa lekárom. Keďže som bol
zo silných ročníkov, tak sa mi nepodarilo dostať na lekársku fakultu.
Práve z tohto dôvodu som vyštudoval práve BIOLÓGIU-CHÉMIU.
Osobne ako najväčšie negatívum na práci riaditeľa školy vnímam
menší kontakt som žiakmi, pretože učím menej hodín. Často
spomínam na svojich prvých žiakov, s ktorými som absolvoval veľa
výletov, súťaží, exkurzií, opekačiek alebo aj kúpania na miestnom
štrkovisku... Dnes riešim výkazy, rozpočet, elektronické trhovisko,
verejné obstarávanie, interné smernice, štatistiky, personalistiku,
školské zákony...
o Ako hodnotíte dnešný vzťah učiteľ – žiak – rodiť, napríklad
vo Vašej škole, alebo aj vo všeobecnosti - lebo vieme, že tieto
vzťahy dnes prechádzajú v našej spoločnosti vážnou krízou...
- Žijeme rýchlu dobu. V praxi sa stretávam s rodičmi, ktorí sa
aktívne zaujímajú o svoje deti a spolupráca učiteľ-žiak-rodič je
skvelá. Žiaľ máme aj rodičov, ktorí nemajú čas a uvedomia si, že
majú školopovinné dieťa až keď ich kontaktujeme kvôli riešeniu
konkrétnej situácie alebo ich pozveme na pohovor do školy. Často
sa stretávam so situáciou, že moderní rodičia poslúchajú svoje
deti..., ale deti svojich rodičov už nie. Asi som z generácie, ktorá bola
zvyknutá poslúchať a rešpektovať rodičov. To, či bola výchova detí
správna, rodičia zistia až po rokoch. Keďže som otcom dvoch detí,
môžem povedať, že výchova je naozaj veľmi náročná... :)
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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Druhá Mojzesovská obecná zabíjačka
Vo februári tohto roku sa v našej obci konal už
2. ročník „Mojzesovskej zabíjačky a veselice“.
Na zabíjačku boli kúpené tri prasiatka. Prvé dve sa spracovali v piatok, pripra
vovali sa tradičné výrobky. V sobotu 7. februára sa začala zabíjačka tretieho
prasiatka - ráno o 9.00h, občania mohli sledovať jej priebeh, aj si pochutnať
na chlebíku v bravčovej masti, na oškvarkovej pomazánke a varenom vínku.
O 11.00h. vyrazil od obecného úradu fašiangový voz, ktorý sprevádzali
maškary, dievčatá v ľudových krojoch a vyhrávala Podjavorská muzika. Po
zývali občanov do kultúrneho domu na ochutnávku zabíjačkových špecialít
a veselicu. Pre občanov bol pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpil
folklórny súbor FEŠANDY- POCHOVÁVANIE BASY. Spevácky súbor Černíčanka
– piesne, folklórny súbor KLNKA. Na zabíjačke nás poctili svojou návštevou
aj predseda Nitrianskeho sam. kraja PhDr. Milan Belica, poslanec Národnej
Rady, Ing. Zoltán Daniš, prednostka okresného úradu Nové Zámky, Ing.
Helena Bohátová, PhD., riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové
Zámky, Ing. Ingrid Ujváriová. Predávali sa aj zabíjačkové výrobky, o ktoré mali
občania veľký záujem. Z predaja výrobkov obec získala 523 eur. Predávala sa
aj tombola, kde výťažok bol okolo 930 eur, ktoré sa rozdelili pre materskú a
základnú školu. Sponzori akcie: Juraj Kozár, Branislav Zlatinský, Ján Teplan
,Ján Rupek, Michal Opát, Michal Vašek, Miroslav Vašek, Viera Kečkéšová, Anna
Buranská, Zväz zahradkárov, Združenie poľovníkov, Vincent Šrámek, Štefan
Hancko, Ján Ostrožlík. Srdečne ďakujeme!
Veselica trvala do rána. Akcia mala veľký úspech. Tešíme sa na tretí ročník!
-R–

Na zabíjačke vystúpili folklórne skupiny
z Černíka, „Fešandy“ a „Černičanka“

Tradičná ľudová kultúra je súčasťou takmer
všetkých kultúrno-spoločnských akcií a nie
je tomu inak ani v našej obci Mojzesovo.
Pestrú paletu kultúrnych podujatí dotvárajú
svojimi vystúpeniami i rôzne folklórne
skupiny z okolitých obcí. Sú nimi i folklórna
skupina Fešandy z Černíka a folklórna
skupina Černičanka z Černíka, ktorých
snahou je priblíženie zvykov a tradícii na
rôznych podujatiach, ako sú napr. Fašiangy,
Pochovávanie basy, Svadby, či Úcta k starším
a ďalšie.
Folklórnu skupinu Fešandy v súčasnosti
tvorí 11 žien z obce Černík, ktoré spojila
láska k folklóru a ľudovým tradíciám, pričom
spoločne fungujú od r. 2010. O ich činnosti
a aktivitách nám porozprávali dve členky zo
skupiny, pani Marta Foltinová a pani Viera
Trnkusová.
„Najskôr nás bolo asi päť, či šesť žien, ktoré
sme vystupovali v muzikáli Láska čistá,
ktorý sa v Černíku pripravoval pod vedením
Dominiky Tuššovej. Práve ona nás, neskoršie
členky skupiny Fešandy, oslovila s ponukou
na účinkovanie v tomto muzikáli. Zapáčilo sa

nám to, a tak
sme oslovili
aj ďalšie
ženy a spoločne vytvorili folklórnu skupinu,“
uviedla p. Trnkusová.
„Stretávame sa zväčša každú druhú sobotu
na Obecnom úrade, kde nacvičujeme
program na vystúpenia. Venujeme sa
spevu, tancu i hovorenému slovu. Našou
prvou akciou, na ktorej sme vystúpili bol
Deň matiek v obci Černík a postupne sme
sa zapájali aj do ďalších. Zúčastňujeme sa
i svadieb, ak majú svadobčania záujem,
nakoľko sa v súčasnosti znovu vracia napr.
zvyk čepčenia neviest, ktorý znamenal
prechod ženy zo slobodného stavu do stavu
manželského a je i skrášlením svadobnej
zábavy. Tešia nás i pozvania z okolitých obcí,“
uviedla p. Foltinová.
„V obci Mojzesovo sme vystúpili na
Mojzesovskej zabíjačke a veselici, priblížili
sme zvyky spojené s pochovávaní basy,
ktoré symbolizujú koniec Fašiangov. Pri
týchto vystúpeniach nám vypomáha i pán
učiteľ Foltin, za čo mu ďakujeme,“ doplnila p.
Trnkusová.
Pódiová prezentácia sa v čo najväčšej miere

približuje tomu, ako kedysi vyzeral dedinský
život, aké vyznával hodnoty. Jednotlivé
vystúpenia vhodne dopĺňajú kroje, v ktorých
FS Fešandy vystupuje, čo potvrdzujú i slová
pani Trnkusovej. „Ľudový kroj reprezentuje
hodnoty a tradície slovenskej kultúry.
Kroje, v ktorých vystupujeme, vypovedajú
o tom, ako sa v minulosti obliekali ľudia
v obci Černík, i v našom regióne. Kroje
máme rozdelené na slávnostné a pracovné,
pričom niektoré sme si i sami vyšívali. Sme
vďačné i za podporu zo strany starostu
obce Černík, ktorý nám prispel napr. na
kúpu topánok ku krojom“. Cieľom folklórnej
skupiny je uchovávať a rozvíjať ľudové
tradície, zhromažďovať piesne a ľudové
zvyky obce i regiónu a tým prezentovať a
zachovávať kultúrne dedičstvo. „Tešíme sa
na každé vystúpenie. Sme radi, ak môžeme
ľuďom priblížiť ľudovú kultúru, rozdávať
radosť a dobrú náladu. Spoločne s nami
si počas našich vystúpení môžu zaspievať
i zaspomínať, pričom najväčšou odmenou
je ich spokojnosť a dopyt po ďalších
vystúpeniach,“ uviedla p. Foltinová.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková
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Folklórna skupina Černičanka vznikla

z iniciatívy pani Márie Šamajovej. Folklórnu
skupinu tvorí 5 žien z obce Černík a 1 muž,
ktorý hrá na hudobný nástroj ozembuch.
Spoločne sa stretávajú od r. 2012. Vo svojom
repertoári majú piesne, tance, zvykoslovné
pásma i humorné scénky. Nacvičujú
dvakrát do týždňa, dopĺňajú scénky,
pridávajú piesne. Námety čerpajú zo života,
vystúpenia sa snažia oživiť humornými
scénkami, hovorením vtipov, spevom.
„Počas vystúpení sa snažíme predniesť
pôvodné ľudové piesne z obce, blízkeho

okolia i prevzaté z
iných regiónov. Piesne
sa snažíme získavať
najmä od ľudí, no
i prostredníctvom
modernej techniky,
ako je internet, či
CD nosiče“, uviedla
pani Šamajová, pre
ktorú je hudba a
folklór srdcovou
záležitosťou. Pani
Šamajová to dokazuje
i tým, že v hudbe patrí
medzi samoukov.
Sama sa naučila hrať
na heligónke a zvláda i hru na gitare a
akordeóne. Do tvorby folklórnej skupiny
prispieva i tým, že píše vlastné scénky, ak
sa jej páči nejaká pieseň, resp. melódia p.
Šamajová vhodne doplní slová, pretextuje
pieseň tak, aby sa hodila do vystúpenia.
Snaží sa tým o vytvorenie umelecky
zaujímavého programu. „Scénky, ktoré môžu
diváci vidieť na našich vystúpeniach majú 7
až 8 minút, počas ktorých sa zameriavame
na udalosti, či príhody ľudí zo života tak, aby
sa diváci i zabavili. Ako folklórna skupina
máme i vlastnú pieseň s názvom Fašiangové
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prasiatko, pričom melódia je prevzatá,“
hovorí p. Šamajová. FS Černičanka sa snaží
pravidelne zapájať do osláv a podujatí
konaných v obci Černík. „Niekedy je zložité
skoordinovať všetko potrebné, nakoľko
členky skupiny sú zamestnané, majú svoje
rodiny, no vždy sa radi stretávame a tešíme
sa na vystúpenia. Snažíme sa pravidelne
zapájať do kultúrneho života v obci.
Spoločne sme vystúpili na takých akciách,
ako je Deň matiek, Úcta k starším, Fašiangy,
Stavanie mája, Čepčenie na svadbách,
Hodové slávnosti, zaujímavé bolo i
podujatie Stridží večer, ktoré sa organizovalo
v decembri minulého roka a bolo spojené
s vianočnými trhmi. Ako správna folklórna
skupina vystupujeme v krojoch, ktoré
sa snažíme prispôsobovať témam, ktoré
prezentujeme,“ uviedla p. Šamajová. Svojimi
vystúpeniami, elánom a láskou k folklóru sa
snažia spestriť kultúrny život nielen v obci
Černík, ale i v okolitých obciach. „Našim
cieľom je spracúvať a udržiavať tradície
našich predkov prostredníctvom ľudových
piesní, ukážkami rôznych zvykov a rozdávať
ľuďom radosť a dobrú náladu.“ – dodala na
záver p. Šamajová.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková

Vďaka iniciatíve Drahomíry Laurovej sa zrekonštruoval pomník obetiam vojny v Mojzesove.
Drahomíra Laurová je veľmi aktívna dáma
z Mojzesova. Pracovala 15 rokov aj ako
poslankyňa obecného zastupiteľstva v tejto
obci. Pred mesiacmi prišla s nápadom dať do
poriadku Pomník obetiam II. svetovej vojny,
ktorý sa úplne rozpadol.
o Prečo sa takto rozhodla, čo bolo motívom, že
rozbehla túto aktivitu, to je už otázka pre ňu
samotnú...?
- Ako ste už v úvode spomenuli , pomník sa
rozpadal. A keďže naša rodina , menovite moja
mama Eva Feherváryová, mala k tomuto pomníku blízky vzťah a roky sa oň
starala, pretože vo vojne jej padol milovaný brat Dominik, tak mi pripadalo
samozrejmé postarať sa o jeho obnovu.
o Ako Vaša iniciatíva bola prijatá u verejnosti? Oceňovali ju, schvaľovali,
alebo sa k nej postavili negatívne?
- Moje prvé kroky viedli na obecný úrad, kde som oslovila pána starostu.
No keďže obec nemala voľné prostriedky na jeho rekonštrukciu, tak som
sa chytila iniciatívy sama. Oslovila som p. Hedvigu Gábrišovú, či by mi
s tým nepomohla, slovo dalo slovo a pustili sme sa do zháňania finančných
prostriedkov. Ako to už býva , nebolo to jednoduché. Osobne pri náhodnom
stretnutí ale aj návštevou po domoch sme oslovovali ľudí , potomkov
padlých vojakov , ale i bežných občanov ktorí s menami na pomníku nemali
nič spoločné. Zvyčajne každý prispel koľko mohol dvomi , piatimi , desiatimi
eurami i väčšími sumami. No ako to už býva, stretla som sa aj s negatívnou
reakciou typu „Na čo je to dobré?!“ Ale takí sme už ľudia, je to každého
osobná vec.
o Pomník je už hotový, kto sa najviac podieľal na tom, že sa snaha
vydarila?
- Dobrá vec sa podarila. Ja s pani Hedvigou sme vyzbierali peniaze , môj
syn Roman pomník naprojektoval a pán Čapucha postavil. Obecný úrad

zakúpil tuje a kvetinárstvo Fialka sponzorsky darovalo veniec. Ešte musím
pripomenúť, že pán Čapucha nám z celkovej sumy sponzorsky odpustil 300
eur. Naša snaha bola zavŕšená vysviackou pomníka na sviatok všetkých
svätých a slávením sv.omše za padlých vojakov.
o Kto prispel finančne, boli aj sponzori...?
- Všetky finančné dary a príspevky som si samozrejme evidovala a nie je
dôvod ich nezverejniť. /Zoznam prispievateľov bol zverejnený na obecnom
úrade v Mojzesove./
Cena pomníku bola 1394 eur. Spolu sa vyzbieralo 975 eur, 900 euro bola
platba za pomník, 300 eur bola sponzorská zľava od zhotoviteľa, 194 eur
doplatia obec Mojzesovo
a zostalo nám 75 eur, ktoré
sme použili na postupný nákup
kahancov.
o Kedy myšlienka vznikla
a kedy bol pomník hotový...?
- Myšlienka vznikla niekedy
v lete a celý projekt bol
ukončený na sviatok všetkých
svätých. Osobne som veľmi
rada , že sa nám takáto vec
podarila a pomník bude aj
naďalej dôstojne pripomínať, že
naša sloboda nebola zadarmo
a mená našich padlých rodákov
nezostanú zabudnuté. Ešte raz
chcem všetkým veľmi pekne
poďakovať za spoluprácu
a podporu v našej snahe.
Ďakujem.
- redakcia-
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„Nešťastný človek okolo seba rozdáva údery hlava-nehlava...,
a trpia pri tom aj dobrí ľudia,“ hovorí Pavol Linet, farár z Mojzesova.
Exkluzívny rozhovor s dôstojným pánom
farárom z Mojzesova, Pavlom Linetom.
Dôstojný pán farár Pavol Linet pochádza z dediny
na severozápade Slovenska, ktorá sa nachádza na
ľavom brehu Váhu, v považskobystrickom okrese
a volá sa Plevník-Drienové. Pri poslednom sčítaní
mala 1603 obyvateľov a prírodné prostredie
dotvárajú blízke Súľovské skaly a Manínska
tiesňava. Ďalšie o sebe prezradí on sám.
o Prečo ste sa rozhodli ísť študovať túto
profesiu, resp. skôr je to povolanie a oddanosť
na celý život? Aká bola motivácia?
- Prežíval som detstvo podobné asi akémukoľvek
dedinskému chlapcovi tej doby. Chodil som v obci
na základnú školu, gymnázium som absolvoval
v Považskej Bystrici. Bolo to pekné a bezstarostné
obdobie. Stať sa kňazom bola myšlienka, ktorá
sa u mňa objavovala od detstva a mala svoje
vývojové fázy. Nebolo to jednorázové rozhodnutie
„ad hoc“. Vyrastal som v prostredí, kde aj napriek
spoločenskej klíme ateizácie sme si kňazov vážili,
vychádzali sme im v ústrety a pomáhali ako
sme vedeli a ako sa to – vzhľadom na dobu – dalo. Rád som v kostole
pomáhal ako miništrant, ale stať sa kňazom nebolo jednoduché
rozhodnutie, bol to skôr súhlas daný na pozvanie, trvalo to dlho a bolo
to iné ako si to ľudia zjednodušene predstavujú... Ťažko odpovedať na
zjednodušenú otázku „prečo“? Asi sa to ani nedá.. Dnes som však rád,
že v mojom životnom príbehu to postupne dospelo do fázy podania
prihlášky do vtedy jediného Kňazského seminára v Bratislave...
o Beriete svoje povolanie zároveň ako obetu pre niečo, pre
niekoho?
- Som presvedčený, že práve v tom je zmysel čohokoľvek, čo človek robí,
nielen keď ide o prácu. Láska a obeta sú dve tváre tej istej mince. Jedno
ide s druhým... Ak je láska bez obety, nie je skutočná a nestojí za nič. Ak
je obeta bez lásky, je to smutná tragédia otroctva... Obetovať sa, je podľa
mňa niečo jedinečne ľudské, dá sa to, ale len keď má človek rád, tak sa
tomu aj ja ešte stále len učím...
o Vaša práca je dennodenne – aj v noci spätá s láskou k Bohu, ale aj
láskou k blížnemu, s ľuďmi ste prakticky stále! Niekedy je to určite
aj únavné, ale ste predsa len človek, aj keď povolaním kňaz, alebo
sa mýlim?
- Každý, kto pracuje s ľuďmi vám povie, že je to ťažká práca....! Možno
ťažšia ako kedysi... Ale aj tak sa usilujem mať ľudí rád..., nevravím, že je to
jednoduché a že sa mi to úplne darí, ale robím, čo môžem... Nebezpečná
je vyčerpanosť, lebo vtedy si to vyžaduje dôraz na sebaovládanie, aby
človek nevybuchol...
o Únavu ako liečite? Ako sa jej zbavujete?
- Asi je to rovnaké ako u ostatných ľudí... Keď potrebujete urobiť
niečo, čo neznesie odklad, nemôžete veľmi hľadieť na únavu, idete
jednoducho ďalej... Keď to už organizmus nezvláda a únava prepukne,
zaspíte aj nad tanierom polievky...
o Čo to vlastne znamená robiť farára na dedine – ako vyzerá Váš
jeden pracovný deň?
- Myslím si, že byť farárom na dedine a v meste je asi obdobné ako
byť starostom na dedine a primátorom v meste, odlišuje sa to iným
prostredím. Aj úrad farára na dedine sa za roky zmenil. Pracovný
program je u mňa niečo, čo sa neustále mení. Závisí to od aktuálnych
okolností, sú v ňom niektoré pevné body, ktoré sa zmeniť nemôžu,
väčšinou sú to termíny liturgických slávení, ale večer je vidieť, že ten
deň nezriedka celkom „vybočí“ z predpokladaného naplánovaného
programu. Úloh farára vo farnosti je veľa a je to jedno či na dedine alebo
v meste. Spomeniem z nich aspoň niektoré: farár sa stará, aby sa Božie
slovo hlásalo tým, ktorí sa nachádzajú v jeho farnosti, aby sa dostalo aj k
tým, ktorí upustili od uplatňovanie náboženstva vo svojom živote alebo
nevyznávajú pravú vieru, má poučovať veriacich o pravdách viery cez
homílie v nedele a prikázané sviatky, má učiť veriacich o pravdách viery
aj formou katechézy, vyhradiť čas katolíckej výchove detí a mládeže,
pastoračne sa starať o chorých a nevládnych farníkov, rozvíjať diela,
ktorými sa zásadami evanjelia napomáha sociálnej spravodlivosti
a pod. Plniť tieto a ostatné úlohy je samozrejme jednoduchšie za

účasti a spolupráce ostatných členov farského
spoločenstva, ale domnievam sa, že sa toto
povedomie u veriacich postupne vytráca.
o Odkedy ste skončili školu – ako sa uberala
Vaša pracovná cesta? Kde všade ste pôsobili,
kým ste prišli na farnosť do Mojzesova?
- Na CMBF v Bratislave som nastúpil hneď po
maturite ako bohoslovec nitrianskej diecézy
a po troch rokoch štúdia ma v seminári zastihla
„zamatová“ revolúcia v novembri roku 1989.
Po zmene spoločenských pomerov sa naskytli
aj pre teológiu nové možnosti štúdia a moji
predstavení rozhodli, že budem pokračovať
v štúdiu v zahraničí. Po skončení semestra som
teda odišiel do Ríma, kde som pokračoval v štúdiu
na Pápežskej Lateránskej univerzite a dokončil
som základné štúdium teológie potrebné pre
kňazskú vysviacku. Rozhodnutím vtedajšieho
nitrianskeho diecézneho biskupa, Mons. Jána
Ch. kard. Korca SJ, som pokračoval v ďalšej
špecializácii v odbore Fundamentálna teológia
na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme.
Medzitým som prijal na Slovensku kňazskú vysviacku a po dokončení
štúdia na univerzite som sa vrátil na Slovensko a začal som vyučovať na
Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Okrem
toho som strávil rok pastoračnej praxe ako kaplán v Bošanoch, po jej
skončení som sa opäť vrátil do Nitry a začal som učiť aj na Filozofickej
fakulte UKF v Nitre, na Katedre etiky a katechetiky, ktorá sa neskôr
pretransformovala na súčasnú Katedru náboženských štúdií. Neskôr
pribudli na obdobie niekoľkých rokov aj prednášky aj na Pedagogickej
fakulte Trnavskej univerzity a medzitým som sa stal farárom na mojom
prvom pôsobisku v Nitre-Dražovciach, kde som pôsobil viac ako osem
rokov. Po skončení pastoračnej činnosti v tejto farnosti ma náš diecézny
biskup Mons. Viliam Judák poslal do Mojzesova, kde som vlani nastúpil
do úradu farára tunajšej farnosti.
o Ako vnímate život ľudí? Myslím vo všeobecnosti, je dnes viac
zloby a závisti – ako predtým? Alebo je to vždy to isté, len sa menia
podmienky, spoločenský systém, okolnosti, ale ľudia ostávajú a sú
nepoučiteľní, stále totiž existujú nezmyslené vojny, zloba, nenávisť,
ohováranie, intrigy...?
- Myslím si, že ľudská zloba je vždy o ľudskom nešťastí.... Človek je vo
svojej prirodzenosti tragicky poznačený hriechom a táto skutočnosť sa
premieta do jeho každodennej reality, do jeho rozhodovania, myslenia,
je na človeku ako sa s tým vysporiada... Ľudia sú dnes nešťastní
mnohými spôsobmi: pocit krivdy, nespravodlivosti, neuspokojené
ambície, závisť, lakomstvo, honba za bezstarostným životom,
pomstychtivosť, hnev, pýcha života... to všetko robí človeka utrápeným
a nešťastným. Taký človek potom okolo seba rozdáva údery hlavanehlava...a čudujeme sa, že trpia dobrí ľudia? Hriech má vždy nejakým
spôsobom dopad na svoje okolie, bezprostredné i širšie...
o Čo má ten najväčší zmysel pre Vás – ako duchovného človeka,
kňaza?
- Vykonávať službu, ktorú mi zverili najlepšie ako viem s vedomím, že aj
ja chcem – a musím – pamätať na cieľ...
o O pokore hovoriť je jedna vec, ale aj sa tak chovať z úprimného
srdca, to je už iná karta. Vy viete rozpoznať - ako iste dobrý znalec
ľudských duší, kto je ozaj pokorný a férový človek a kto sa len hrá...?
-Možno vás sklamem, ale nepovažujem sa za „znalca“ ľudí... Každý
človek vie prekvapiť a urobiť niečo, čo by sme nečakali. Nárokovať
si, že niekoho úplne odhadnem a poznám, by viedlo k predsudkom.
Nepoznáme celkom ani seba samých! Mnohí ma už oklamali
a v mnohých som sa zasa sklamal ja. Keby som poznal ľudí, takúto
skúsenosť by som asi nemal. Pod pokorou rozumiem pravdu o sebe
samom pred tvárou Najvyššieho... Keďže On vidí do srdca človeka,
bolo by naivné namýšľať si, že som niekto iný a prezentovať sa tak pred
okolím... Pokora nás všetkých vedie k väčšej zhovievavosti voči chybám
iných, pretože sme si vedomí tých našich. Preto je nesmierne dôležité
pamätať na cieľ....
otázky: Mgr. Alena Jaššová
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Baobabovo v Mojzesove v minulom roku bolo
krásne aj vďaka sponzorom
Minulý rok sme sa rozlúčili s prázdninami
štýlovo – Letným denným táborom Baoba
bovo, ktorý sa konal od 18. do 22.8.2014 v
Mojzesove. Vo svojich bránach privítal 29
detí vo veku od 4 do 12 rokov, ktoré spolu s
animátormi zažili zaujímavý a krásny týždeň.
Vytvorenie mapy miest , ktoré počas tábora
táborníci navštívili, vlajky oddielov na ktoré
sa deti v prvý deň tábora rozdelili či kroniky
tábora – to všetko spolu s batikovaním
tričiek, modelovaním Hrádockej Venuše z
kera hmoty, pletenia gumičkových náram
kov, dekupáže a maľovania svojich zážitkov,
tvorilo gro ručných prác detí a animátorov.
Počas piatich dní sme
navštívili pána Vaše
ka – ľudového rezbára
známeho aj za hranica
mi Slovenka, ktorého
drevené sochy a sošky
mohli deti obdivovať
priamo u neho doma.
V rezbárskej dielni sa
dozvedeli ako vzni
kajú krásne drevené
diela a ako sa upravujú
do finálnej podoby ,
určenej na predaj. Deti

si poťažkali v rukách rôzne druhy dlát, ktoré
rezbár k svojej práci používa.
Na Nitrianskom Hrádku a rybníku Meďerčine
strávili táborníci krásny deň v spoločnosti
sokoliara Tomáša Komu, ktorý deťom ukázal
dravcov, o ktorých sa stará a cvičí ich a pre
zradil čo všetko sokoliarstvo a starostlivosť
o dravé vtáctvo zahrňuje. Deti mali možnosť
vidieť prácu s orlom kráľovským a sokolom,
ktorého si každé dieťa poťažkalo na ruke
a na chvíľu sa tak stalo malým sokoliarom.
Zaujímavý výklad o histórii osídlenia a
vykopávkach na Nitrianskom Hrádku si mali
možnosť táborníci vypočuť v miestnom

múzeu z úst pani Martiny Hlavatej.
S táborom sme sa rozlúčili výstupom na
zrúcaninu hradu Gýmeš , ktorý sa týči nad
Jelencom pri Nitre. Sprievodcu nám robil
RNDr. Miroslav Eliáš, ktorý oboznámil deti
s históriou hradu . Časy dávno minulé
dopĺňali dobové kostýmy, ktoré mali oble
čené animátori – Jakub Martiš a Bc. Tatiana
Martišová Dis. spolu s našim sprievodcom
Miroslavom Eliášom. Bodkou za táborom
bola opekačka na Gýmeši za zvukov hudby
tamburice, na ktorú hral p. Eliáš.
Za krásne chvíle strávené v tábore ďakujeme
našim sponzorom: Ing. Jozefovi Čunderlí
kovi – starostovi obce
Mojzesovo, ObÚ v
Mojzesove, Marošovi
Chovanovi, Erike Mi
čekovej, Ing. Ivanovi
Hlavačkovi, Štefanovi
Hanckovi, Drahuške
Laurovej, Márii Hlavač
kovej, Bc. Lucii Hanko
vej, Tatiane Martišovej,
Kataríne Vanekovej.
pripravila:
Tatiana Martišová

Denný letný tábor „JABADABADÚ“ v Mojzesove
v minulom roku navštívilo 40 detí.
Aj v minulom roku začiatkom leta zorganizovala obec pre naše deti
denný tábor. Detský tábor trval päť dní a bol určený deťom vo veku
od 6 do 13 rokov. Cieľom tábora bolo a stále je získať nové priateľ
stvá, zážitky a spomienky. Každý deň počas minuloročného tábora
bol preto nabitý zaujímavými aktivitami, hrami a činnosťami pri
ktorých sa mohli deti realizovať, prejavovať svoje nadanie, talent či
zručnosti.
Deň v tábore sa začínal o ôsmej ráno stretnutím na miestnom
futbalovom ihrisku, tancovaním táborového tanca a rozdelením do
rôznych hier a aktivít, vždy bolo pripravených niekoľko hier a aktivít
z ktorých si mohli deti vyberať, pričom každú skupinu viedla jedna
alebo viac animátoriek. Deti mali na výber od športových aktivít cez
krúžok šikovných rúk a spoločenských hier až po rôzne turistické
putovania. Každé dieťa si našlo cieľ svojho záujmu. Poobede sa hrala
veľká spoločná hra, ktorá mala každý
deň iný charakter. Niektoré hry boli
zamerané na súťaženie, v iných sa deti
zmenili na hercov, režisérov ba dokonca
spisovateľov či hádankárov. Okrem iné
ho bolo pre deti pripravené posedenie
pri vatre spojené s opekaním a tzv. noc
v múzeu, kedy všetci, deti i animátori,
spoločne nocovali v kultúrnom dome,
kde si animátori pripravili pre deti rôzne
prekvapenia, spoločenské hry a diva
dielka. Tábor trval päť dní, bol naplnený
hrami, súťažením v rôznych aktivitách

primeraných deťom a zakončený výletom do ZOO Bojnice.
Z môjho pohľadu animátora bol minuloročný tábor úspešný. Deti
prežili zaujímavý, veselý a zážitkami naplnený týždeň. Dobrá zábava
a ich hojná účasť bola potvrdením, že táto činnosť v našej obci
je zmysluplná a deťom sa páči, o čom hovoril ich veselý smiech a
usmiata tvár jasnou rečou. Verím, že ďalšie ročníky denného tábora
v obci Mojzesovo, budú rovnako úspešné a z roka na rok u detí viac
obľúbenejšie. Vďaka patrí aj kuchárovi Ľubošovi Slovákovi, ktorý sa
postaral pre deti o chutné teplé obedy. Pomáhali mu Juraj Hanko
a Ján Rupek. O deti sa postarali animátorky Mária Vašeková, Hana
Stuchlá, Miriam Teplanová, Dominika Sojková a Mariana Martišová.
Tento rok takýto tábor plánujeme zorganizovať koncom
júla - začiatkom augusta.
pripravila: Bc. Soňa Jeseničová
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Milan Vagunda podniká už viac rokov v odbore – Predaj a servis mopedov, skútrov
a záhradnej techniky, približne od r. 1996. Firma má v súčasnosti názov TEMIX SK s.r.o.

Skončil strojárske vzdelanie na
stredoškolskej úrovni, (ale jeho zručnosť
a to, ako vie vedomosti použiť v praxi, by
mu mohol závidieť nejeden vysokoškolák –
pozn. autora). „Ja ešte plánujem, ak sa len
trochu bude dať, vysokoškolské vzdelanie
dokončiť, lebo mám 3 semestre strojáriny
ukončené“, hovorí Milan Vagunda. „Chcel
som ísť študovať za vojenského pilota.
Žiaľ, nevyšlo to, ale taký už je život. Len
málokomu vyjde to, čo si plánuje“, dopĺňa
pán Vagunda, ktorý je rodákom z Nitry.
o Ako ste sa vlastne dostali do Mojzesova?
- Mám povedať pravdu? Do roku 2006 som
poriadne ani nevedel, že nejaké Mojzesovo
existuje. Poznal som skôr Černík. Tam som
mal spolužiaka. Neskôr sme hľadali s mojou
životnou partnerkou Deniskou bývanie
v okolí Nitry do 30km, pobehali sme rôzne
realitky...., až sme natrafili na Mojzesovo. To,
čo nám ponúkli, nám cenovo vyhovovalo,
lebo sme nemali peniaze na rozhadzovanie.
V Mojzesove sa nám narodili neskôr aj obdive
deti, Dominika a Samko.
o Vlastne ste podnikanie presťahovali
z Nitry do Mojzesova....
- Áno, nebudem hovoriť, aké je to náročné
pre podnikateľa - sťahovať firmu inde, ale
u mňa to priniesol život a riešenie situácie po
rozvode s manželkou... Ak chcete žiť, prežiť
a vychovať deti, tak musíte pracovať a riešiť
veľa vecí, (sťahovanie, prispôsobenie sa novej
realite...., výchovu detí) za pochodu, a súčasne
pri premiestňovaní sa z miesta na iné miesto

získavať novú klientelu.
Vzhľadom k tomu, že Milan Vagunda
je naozaj odborník vo svojom fachu,
klienti si ho veľmi rýchlo našli aj
v Mojzesove. „Dnes už fičím naplno“,
smeje sa Milan Vagunda.
o Takže – gro práce je aké?
- Oprava motorov, strojových zariadení,
oprava bicyklov, záhradná technika...
vlastne sme zmenili trochu aj aktuálne
profesné zameranie firmy oproti
nitrianskemu.
o Hovoríte, že Vám Mojzesovo vlastne
prospelo?
- Mne sa táto dedinka zapáčila. Keď
som tu došiel, môj kamarát mi povedal: „Bývaš
pri kostole – keď Ti bude ťažko, snáď Ti Boh
pomôže...“ Okrem toho – pre podnikateľa
je dôležité aj sídlo firmy. Keď ho klient dlho
hľadá, kašle na to... Každý nemá navigáciu,
najmä obyčajní ľudia. Ale keď poviete: „sídlim
pri kostole v Mojzesove“, nie je to tá najlepšia
navigácia?
Treba zároveň zdôrazniť, že svojim
podnikaním Milan Vagunda aj veľmi
pozitívne zviditeľňuje obec Mojzesovo.
Prečo? Pretože – ak niekto hľadá Milana
Vagundu – kvôli oprave nefunkčného stroja,
alebo kúpe náhradného dielu tak musí
jednoducho dôjsť do Mojzesova. Aj vďaka
odborníkom sa obec stáva známejšou
a viditeľnejšou v rámci Slovenska, dobrí
a vyhľadávaní podnikatelia robia vždy
dobrú reklamu obci. Treba ešte povedať, že
vynikajúcich odborníkov – podnikateľov,
je Mojzesove viac.
o Čo Vám vadí v Mojzesove, pán Vagunda?
- Čo mi vadí? Napríklad spaľovanie starých
vecí, alebo vypúšťanie fekálií zo žúmp
do záhrad. K čistote a ochrane životného
prostredia sa treba učiť od dieťaťa. Veď je
trápne a doslova trestuhodné, ak výkaly
zo žúmp vypúšťajú ľudia do záhrad, lebo
šetria na odvoze fekálií a otravujú tým okolie
a život ostatným. Pri spaľovaní plastov, alebo
gumy vznikajú nebezpečné karcinogénne
látky, ktoré dýchame všetci. Myslím si, že
odvoz komunálneho odpadu je v našej obci

Výlet na Staré hory

dostatočne funkčný a nemalo by to nikoho
motivovať k tomu, aby spaľoval domáci odpad.
o Ako vnímate prácu poslancov a starostu?
- Myslím, že je to viac ako v norme. Snažia sa
urobiť naozaj veľa akcií pre obyvateľov a ide
to aj z peňaženiek podnikateľov....To by si mali
občania uvedomiť a a viac vážiť... Kto dá z nich
zo svojej peňaženky len tak na niečo? Ten
živnostník, alebo podnikateľ to dá skutočne na
úkor svojej peňaženky. Občan to pôžitkársky
prijme, napríklad na zabíjačke si dobre zaje,
ale vôbec si neuvedomí, že to mäso – jaternice,
niekto zaplatil. Mám informácie, že v iných
obciach si musí na podobných akciách tohto
typu, občan jedlo a pitie zaplatiť. Páči sa mi,
že starosta aj s poslancami robia pre nás
v dedine rôzne zaujímavé spoločenské akcie,
ale čo ma vie vytočiť, keď sedím niekedy večer,
napr. v letných mesiacoch vonku, v záhrade
– a odrazu niekto začne spaľovať staré veci,
kúdele čierneho dymu a smrad vám tak otrávi
posedenie pri káve alebo poháriku vína, že ste
nahnevaný aj s rodinou na celý svet... Aj toto je
veľká bezohľadnosť voči ďalším občanom – ale
tiež voči životnému prostrediu. Najhoršie, že
nemôžete otvoriť ani okno a smrad je proste
všade!
Starostovi držím palce, aby sa aj v našej obci
vybudovala kanalizácia, veď ČOV máme hneď
za rohom...
Milan Vagunda je ten podnikateľ, ktorý
pomôže obci, ak ho ona potrebuje.
Servisuje kosačky obci, futbalistom trávny
traktor, aj pánovi farárovi stroje, ktoré
používa na udržiavanie okolia fary. Keď
treba požičia káble, rebrík...,. Samozrejme
zadarmo. Starosta si nesmierne takéto
ústretové kroky váži. A to nielen od Milana
Vagundu, ale aj od ďalších podnikateľov
v obci. „Mne sa v našej obci Mojzesovo celkom
páči, aj sa mi tu dobre žije – aj mojej rodine, až
na tie veci, ktoré som kriticky vytkol, všetkým
spoluobčanom želám zároveň veľa zdravia
a spokojných tvorivých dní“, dokončuje Milan
Vagunda.
pripravila: Mgr. Alena Jaššová

Obecný úrad v Mojzesove zorganizoval v máji zájazd na Turičnú svätú púť do
Starých hôr. Veriaci zaplnili takmer celý autobus .Odchod bol o 7.00h ráno,
privítať nás bol pán starosta a ctihodný pán farár nám bol požehnať na ces
tu. Cesta veľmi rýchlo ubehla .Staré hory nás privítali krásnym počasím, svie
tilo slniečko po celý deň. Púť pozostávala z ruženca a svätej omše, slúženej
pri studničke a záverečnej pobožnosti so sviatočným požehnaním. Po požeh
naní sa naši veriaci
pomodlili Krížovú
cestu na kalvá
riu. Občania boli
spokojní, ďakovali
za zorganizova
nie takejto akcie.
Cestu autobusom
zaplatil vo väčšej
miere obecný
úrad Mojzesovo.
- Mariana
Martišová -
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Bezpríspevkoví darcovia krvi svojimi
humanitnými činmi zachraňujú naše životy
Jednou z činností Slovenského Červeného
kríža je darovanie krvi, pričom hlavná úloha
spočíva v oslovovaní a vychovávaní budú
cich darcov krvi, organizovaní odberov krvi
a v oceňovaní za mnohonásobné darovanie
krvi. Bezpríspevkoví darcovia krvi svojimi
humanitnými činmi prispievajú k záchrane
ľudských životov. Darujú to najcennejšie,
najvzácnejšiu tekutinu – krv. Darovať krv z
čistej lásky človeka k človeku, z morálneho
presvedčenia je jedným z najkrajších darov.
Ide o vzácnu tekutinu, ktorá sa nedá nijakým
spôsobom vyrobiť, či nahradiť. Od transfúzie
krvi v mnohých prípadoch závisí záchrana
života po úrazoch, operáciách, nehodách.
Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí sa na
svet pozerajú srdcom. Práve v tom je ich
veľkorysosť a výnimočnosť.
Dňa 12. marca 2015 sa v rámci 2. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Mojzesove usku

točnilo i slávnostné odovzdávanie Janského
plakiet za prítomnosti starostu obce Ing.
Jozefa Čunderlíka, riaditeľky Územného
spolku Slovenského Červeného kríža Nové
Zámky Mgr. Radky Igréniovej, predsedníčky
ÚzS SČK Zity Lutišanovej a členky Územnej
rady SČK Veroniky Dragúňovej.
K oceneným darcom krvi, ktorí získali
bronzovú plaketu prof. MUDr. Jana Janského
patrili:
Tibor Hlavačka, 57 rokov, ženatý, otec
štyroch detí. Je zamestnaný vo výrobnom
podniku v Šuranoch. Medzi jeho záľuby patrí
pasívne šport a to najmä futbal. „Darcom
krvi som už približne 20 rokov a mám už
za sebou okolo 25 odberov. Považujem
za veľmi dôležité zúčastňovať sa takýchto
aktivít a snažím sa o to pravidelne,“ – uviedol
p. Hlavačka.
Július Krajčovič, 33 rokov, ženatý. Pracuje

ako profesionálny vojak. Vo voľnom čase
sa venuje najmä rodine a k jeho záľube
patria i práce okolo domu. „Odberov krvi sa
zúčastňujem vo svojej práci a to pravidelne
každé tri mesiace. Darcom krvi som približne
od roku 2006 a motivovala ma najmä snaha
pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú,“ – uvie
dol p. Krajčovič.
K oceneným darcom krvi, ktorí získali strie
bornú plaketu prof. MUDr. Jana Janského
patril: Erik Hajnovič, ženatý, otec dvoch
detí. Pracuje ako profesionálny vojak.
Strieborná plaketa mu bola udelená za 20
bezpríspevkových odberov krvi. „K darova
niu krvi ma motivuje najmä to, že môžem
pomôcť pri záchrane ľudského života,“ –
uviedol p. Hajnovič.
pripravila: Mgr. Andrea Hlavačková

V sobotu 30. mája 2015
si povedali svoje „ÁNO“
v mojzesovskom kostole
Michal Opát a Romana
Teplanová.
Srdečne blahoželáme!

-obecný úrad-

Spoločenská kronika obce november 2014 - máj 2015
Narodili sa
Alisia Polomská
Marek Červený
Matúš Sádovský
Natália Mičová
Tobias Števár
Gréta Gabrišová
Marián Varga
Laura Chovanová

28.10.2014
04.11.2014
10.11.2014
06.01.2015
28.01.2015
02.02.2015
15.03.2015
27.03.2015

Uzavreli manželstvo
Marián Varga – Mária Eliášová
Marek Čajkovič – Nikoleta Ciróková
Lukáš Petráš – Dominika Zajičková
Michal Gajdošík – Lucia Sojková
Michal Opát – Romana Teplanová

08.11.2014
25.04.2015
02.05.2015
16.05.2015
30.05.2015

Zomreli
Helena Vibercsiová rod.Šimegová
Jozef Čajkovič
Františka Čongrádyová
rod.Vašeková
František Pitter
Magdaléna Červená rod. Šulíková
Mária Gábrišová rod.Pápayová
Miroslav Teplan
Ján Hlavačka
Pavol Ambrús
Leonard Hlavačka
Marta Kajanovičová rod.Kočiová
Ľudovít Zlatinský
Bernardína Chovancová
rod.Kajanovičová
František Vašek
Viliam Čajkovič
Mária Kuťková rod.Ružičková

17.8.1923 – 24.10.2014
01.08.1940 – 17.12.2014
05.05.1935 – 12.01.2015
06.06.1949 – 12.01.2015
23.12.1934 – 17.02.2015
18.04.1937 – 26.02.2015
11.12.1949 – 02.03.2015
13.11.1921 – 19.03.2015
01.09.1965 – 25.03.2015
02.11.1940 – 05.04.2015
06.12.1934 – 12.04.2015
15.03.1926 – 25.04.2015
20.12.1926 – 01.05.2015
27.11.1932 – 05.05.2015
02.03.1946 – 20.05.2015
10.06.1939 – 23.05.2015

Naše Mojzesovo

Novozvoleným prezidentom
obecného športového klubu
v Mojzesove je Juraj Kozár.
o Poďme ho trochu
predstaviť....
- Nie som rodák z
Mojzesova pochádzam
z Komjatíc. V Mojzesove
žijem s rodinou už 22
rokov. Za tú dobu som
spoznával ľudí, žijúcich
v Mojzesove. Čo sa týka
zamestnania, tak podnikám
v oblasti ľudských zdrojov
zamestnávam cca 120
ľudí vo svojej firme Dela
Company s.r.o. Tento rok
sme oslávili 10. výročie
založenia firmy. Takže
popri podnikaní veľa času
nezostáva na aktivity. Ale
už nejaký rok pomáham pri futbale, kde
sa nám v súčasnej dobe celkom dobre
darí. Osobne som futbal nikdy nehral ako
registrovaný hráč. Venoval som sa volejbalu,
ktorý som hrával aktívne niekoľko rokov.
o Prečo ste sa rozhodol prijať funkciu?
- Pýtate sa, prečo som prijal funkciu
prezidenta športového klubu? Tú funkciu
som vo svojej podstate dostal, ale nejako
mi to nevadilo. Už dlhšiu dobu bol OŠK

Mojzesovo bez vedenia. Bolo za potreby
všetko dať do poriadku a zvoliť vedenie
ktoré bude zodpovedne riadiť OŠK. Takže
po dohode s ľuďmi okolo futbalu sme dali
veci do poriadku a zvolili sme nové vedenie.
Samozrejme, prezident OŠK nezmôže sám
nič, som rád že mám okolo seba správnych
chlapcov, ktorí majú záujem a snahu niečo
spraviť pre OŠK a celé Mojzesovo.
o Čo potrebuje šport v Mojzesove, resp.
ako by sa mal uberať?

dorast

„A“ mužstvo

- Šport v Mojzesove potrebuje
veľa vecí. Ľahko sa to hovorí, ale
ťažšie realizuje, lebo skoro na
všetko treba peniaze a tých je v
obci nedostatok. Ale aj napriek
tomu sú projekty a plány do
budúcna, čo chceme spraviť. V
prvom rade skultúrniť futbalový
areál, ktorý potrebuje opravu a
postaviť tribúnu a zastrešenie
pre fanúšikov. Spraviť
žiaci
prístupovú cestu na ihrisko,
atď. Je toho veľa. Čo sa týka
prezidenta OŠK Mojzesovo, je to funkcia, pri
ktorej musí človek riešiť všetky problémy,
ktoré sú na dennom poriadku, či v klube
OŠK alebo niekedy aj v osobnom živote
hráčov. Samozrejme je to len malá časť
práce, ktorú robím a bez ľudí okolo futbalu
sa to nedá stíhať. Som rád, keď môžem
spolupracovať s tak dobrým kolektívom
okolo seba.
o Mojzesovo sa ocitlo v V. futbalovej lige
na 1. mieste, priblížiť bližšie výsledky
kolektívov mužstva a dorastu za uplynulú
sezónu..., načrtnúť zároveň novú sezónu
- Čo sa týka futbalu v súčasnej dobe, tak
výsledky hovoria za všetko! 3 kolá pred
koncom sme na 2. mieste. Samozrejme naša
snaha a ciele je skončiť na prvom mieste!
Tieto výsledky sú odzrkadlením práce nášho
OŠK a ľudí, ktorí majú snahu pomôcť. To nie
je len „A mužstvo“, ale perfektné výsledky
dosahujú aj žiaci, aj dorastenci, ktorí nám
robia radosť. Čo sa týka ďalšieho pôsobenia
a fungovania, tak pevne verím, že budeme
pokračovať v podobných výsledkov ako
doteraz. A na záver chcem poďakovať
všetkých hráčom a ľuďom, ktorí nezištne
pomáhajú pri fungovaní futbalového klubu
OŠK Mojzesovo. Bez ich pomoci a podpory
by sa nedalo nič robiť.
otázky: Mgr. Alena Jaššová
(článok sa pripravoval v máji 2015)

