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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí nezaplatili poslednú splátku
na daň z nehnuteľnosti, poplatok za vývoz komunálneho odpadu
a poplatok za psa, aby si túto povinnosť splnili do 31. októbra 2012.

POZVÁNKY
*Obec Mojmírovce pozýva občanov na kultúrny program venovaný
seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v nedeľu 14. októbra o 15,00 hod. do kultúrneho domu.

CIGÁNSKI DIABLI
Kultúrny dom Mojmírovce 21.10.2012
o 18,00
Predpredaj vstupeniek na Obecnom úrade Mojmírovce, v predajni
Diskont Mojmírovce a v turistickej
informačnej kancelárii CESYS v Kaštieli Mojmírovce.
Vstupné:
predpredaj: 8,- € / na mieste: 10,- €

Vráťme vodu do parku Mojmírovce
Projekt realizácie vyčistenia
a revitalizácia koryta potoka v našom parku vstúpil v septembri do
poslednej etapy.
Začiatkom školského roku
vznikol priestor aj na spoluprácu
zo Základnou školou Mojmírovce
a Odborným učilišťom internátnym Mojmírovce. Žiaci a učni sa
podieľali na záverečných prácach:
dočistenie, výsadba nových rastlín, konečné úpravy....
Verím, že sa nám postupne
podarí park aspoň čiastočne skultúrniť, aby mohol slúžiť nielen na
krátkodobú rekreáciu občanov, ale
aj ako vhodný priestor na vyučovanie v prírode.

Daniela Kozáková ,

Mojmírovské kroky
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Mojmírovské vinobranie
a Družstevný deň
Foto:
Bc. Juraj Arpáš

CESTA ZA POZNANÍM
Uzávierka novembrového čísla
bude 15. októbra 2012.
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Jozef Alojz Durgut
Ak by sme sa spýtali obyvateľov Mojmíroviec, čo im hovorí meno
Jozef Alojz Durgut, mnohí by iba záporne pokývali hlavou, či bezmocne pokrčili plecami. Veď také meno v našej obci nikto nenosí,
ba dokonca aj tak zvláštne, neobyčajne znie. Akoby na nás z neho
dýchala minulosť, dávny a zabudnutý čas.
Odpoveď na túto otázku pred pár rokmi
nikoho nezaujímala, ani nikomu nenapadla.
A predsa sa pod hrubou vrstvou času objavilo zrniečko pravdy, ktoré sa prebúdzalo k životu, aby z neho napokon vyklíčil viditeľný
lístok a začal sa hlásiť o slovo medzi nami.
Najprv nezáväzný rozhovor medzi dvomi
kolegyňami o akomsi ostrihomskom kanonikovi, ktorý finančne pomáhal Damaškovskej
rodine. Prečo a kto to bol, naštartoval cestu
za poznaním. A tá nebola vždy priamočiara
a jednoduchá. Meno Durgut spomínala vo
Farkašovskej rodine rehoľná sestra Anzelma. Jeho meno sa objavilo aj v mesačníku
Mojmírovčan v roku 1995, kde o ňom písal Pavol Takáč. Meno Durgut sa nachádza aj v knihe Petra Keresteša Medzi starým a novým.
Spomína Ondreja Durguta ako kuchára u grófa Huňadyho. O Ondrejovom synovi sa na strane 233 uvádza: „...z bohatších slobodníckych
a sedliackych rodín, prevažne remeselníckych, boli v školskom roku
1795/96 zapísaní v triviálke Ján a Jozef Dobrovodskí, syn panského
kuchára Jozef Durgut,...“
V archíve pokračovalo hľadanie ďalších právd. V knihe narodených a pokrstených detí pri dátume 14. január 1790 bolo meno Jozef
Alojz Durgut, mená rodičov i krstných rodičov a miesto narodenia
Ürm (Urmín). Príjemne nás prekvapili mená krstných rodičov. Boli to
gróf Jozef Huňady s manželkou Alžbetou. Gróf svojmu krstnému synovi zabezpečil to najlepšie vzdelanie. V tom čase ho reprezentovalo
piaristické gymnázium v Nitre, ktoré Jozef skončil s vyznamenaním.
Slovenský biografický slovník I. zväzok, Martin 1986, na str. 527
uvádza: Durgut, Jozef Alojz (nar. 14. 1. 1790 Mojmírovce, okr. Nitra
– zomrel 12. 11. 1872 Ostrihom, Maďarsko) - biskup. Filozofiu a teológiu absolvoval v rokoch 1807 – 1811. Získal titul doktora filozofie
a v roku 1813 aj titul doktora teológie. Bol kaplánom v Šali (1812),
študijným dozorcom na viedenskom Pázmaneu (1813), arcibiskupským archivárom v Ostrihome (1820), farárom v Šali (1825), ostrihomským kanonikom (1845), titulárnym kaločským opátom (1853),
hontianskym archidiakonom (1856), ostrihomským opátom (1859),
svätotomášskym prepoštom (1861), titulárnym biskupom a arcibiskupským vikárom (1864), svätojurským prepoštom a ostrihomským
archidiakonom (1865), ostrihomským veľprepoštom (1869). Stal sa
odborníkom v oblasti cirkevného práva.
Biografický slovník neuvádza, že bol vysvätený za kňaza 11. novembra 1812 a primičnú svätú omšu vysluhoval v priestoroch Veľkého
kaštieľa v Urmíne.
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CESTA ZA POZNANÍM
Návšteva obrazárne sakrálneho umenia
v Ostrihome priniesla ďalšie plody – portrét Jozefa Durguta a obojstrannú radosť nad tým, že
sa Slováci zaujímajú o jednu z najvýznamnejších
osôb ostrihomskej kapituly. Z obrazu sa nám
prihovára náš výnimočný rodák svojím láskavým
pohľadom a s úsmevom na tvári. Pôsobí pokojne
a vyrovnane.
Čas pobytu Jozefa Durguta ako ostrihomského kanonika spadá do obdobia veľkého požiaru v našej dedine v roku 1862. Po tejto nešťastnej
udalosti, pri ktorej zhorela takmer celá dedina,
požiar neobišiel ani dom Štefana Damaškoviča
a jeho manželky Alžbety Durgutovej – príbuznej ostrihomského kanonika Jozefa Durguta.
A pretože rodina nemala za čo opraviť svoj
domček, požiadala o finančnú pomoc strýka.
Tu sa teda odkrylo tajomstvo tradované v Damaškovskej rodine. Štefan s Alžbetou mali šesť
detí – Jána, Jozefa, Štefana, Tomáša, Katarínu
a Pavla. Dodnes žije početné potomstvo nielen
v Mojmírovciach, ale po celom Slovensku i za
jeho hranicami.
Príbuzní po prvorodenom Jánovi sú tieto rodiny: Tatranská, Taškárová, Dúbravská, Kostolná, Eliášová, Tóthová, Panáková, Čurgaliová...
Potomkovia po druhorodenom Jozefovi: rod.
Farkašová, Takáčová, Pálková, Knollová, Haršá-

niová, Hičáková, Acsová, Marčeková, Kukanová,
Ďurišová, Pšenková, Dobríková.
K rodine Damaškovcov patria ďalej Taškárovci, Žáčikovci, Palaťkovci, Jankušíkovci,
Uhrinovci, Ballayovci, Frankovci ... Rozvetvené
potomstvo Damaškovcov žije aj v Poľnom Kesove.
V našej farnosti si uctíme 200. výročie od
kňazskej vysviacky Jozefa Durguta 11. novembra
2012 o 10:30 hod slávnostnou svätou omšou
v Kostole sv. Ladislava, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Pri tejto významnej udalosti bude
odhalená pamätná tabuľa na počesť významného
cirkevného hodnostára, aby pripomínala obyvateľom Mojmíroviec meno prvého známeho
kňaza, pochádzajúceho z našej farnosti.
K roku 2012 sa viaže aj ďalšie významné
výročie biskupa – 140 rokov od jeho smrti. Je
tu príležitosť priamo navštíviť miesto pôsobenia
i úmrtia Jozefa Durguta v Ostrihome. Novozriadené centrum turistického ruchu v Mojmírovciach organizuje zájazd do Ostrihomu po stopách
nášho slávneho rodáka na sobotu 10. novembra
2012.

Mária Dúbravská,
Viola Haršániová

Foto: Ing. Andrea Bakošová
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Mojmírovské
artézske studne

dávala pozemky v okrajovej časti, bola súčasťou
pozemku pána S. Steinera, ktorý ju údajne vyčlenil zo svojho pozemku pre potreby občanov.
Je teda staršia ako predošlé artézske studne. Je
mierne mineralizovaná síranmi a má aj po nich
vôňu i príchuť.

Prvé artézske studne vznikali vo Francúzsku
v kraji Artois (vyseartua), ktorého územie leží
v severozápadnom okraji francúzskeho územia
pri hraniciach s Belgickom. Odtiaľ sa hĺbkové
vŕtanie studní postupne rozšírilo do celej Európy. Tieto studne vznikajú tlakom, ktorý sa vytvorí po vrte vo vhodnom teréne, kde podzemná
voda účinkom hydrostatického tlaku samovoľne
vyteká alebo vytryskuje na povrch. Tento systém studní dostal slovenské pomenovanie podľa
územného celku Artois – artézska (Urmínčania
si utvorili názov „artýská“). Artézske studne
sú dosť hojné na slovenskej časti Podunajskej
nížiny a vyskytujú sa v blízkom i vzdialenejšom
okolí Mojmíroviec, napríklad v Poľnom Kesove,
vo Svätoplukove, v Močenku, v Šali a inde. Hĺbka vrtov je rozdielna, závisí od hĺbky a hrúbky
nepriepustných hornín, ktoré sú nad podzemnou
vodou.

Popri týchto artézskych studniach spomínali
rodičia hĺbkový vrt artézskej „Pri Kolese“, bývalej pažiti (na ktorej je dnes budova PD Mojmírovce a školská bytovka), tá slúžila na zavlažovanie grófskej ovocnej škôlky, ale ju využívali aj
ľudia okolitých rodinných domov. Táto nemala
bazén. Pri obidvoch artézskych okrem „gábrišky“ boli neskôr vybudované bazény obdĺžnikového tvaru. Pôvodne mali slúžiť ako rezervoáre
vody, z ktorých čerpali hasičské cisterny v prípade požiaru. Prebytočná voda odtekala rúrou
von do potoka. Podľa našich poznatkov bazény
slúžili oveľa viac na napájanie koní pri návrate
sedliakov z polí. V lete ich používali chlapci
na kúpanie a šantenie vo vode. Vtedy sa veľmi
neprihliadalo na hygienickú kvalitu vody, ktorá
bola dosť často znečistená zelenými riasami.
(Podotýkame, že Gábrišova artézska mala
bazén oválny, čo dokazuje, že ju dali vyvŕtať
príslušníci grófskej rodiny, bola totiž obložená
ozdobnými kachličkami, podobnými ako bazén
fontány pred kaštieľom.)
V obci boli uskutočnené viaceré hĺbkové
vrty. V priestore farskej záhrady narazili pri
vŕtaní na termálny prameň, ku ktorému boli prizvaní znalci, ktorí konštatovali, že ide o prúdy
termálnej vody, ktoré vychádzajú spod Tatier
cez Považie, kde sú mnohé naše kúpeľné mestá a smerujú až do Maďarska, ktorého severná
časť je známa množstvom termálnych kúpeľov,
vrátane Budapešti. Údajne kvôli prevencii oslabeniu týchto prúdov bolo ďalšie hľadanie v obci
zastavené a vrt zlikvidovaný.

Mojmírovské artézske studne boli vyvŕtané
koncom 19. storočia, grófske ešte skôr. Zásluhu na vybudovaní artézskych studní pre obec
mal vtedajší obvodný lekár MUDr. K. Tóth
– filantrop, dobročinný človek. Týmto činom
chcel občanom zabezpečiť kvalitnú, hygienicky
bezchybnú vodu. V tých časoch boli iba kopané
studne, nechránené pred vonkajším prostredím,
z ktorých sa voda získavala pomocou vedra.
Tento lekár dal z vlastných prostriedkov vyvŕtať
dve artézske studne.
Prvá studňa bola na Hlavnej ulici pred domom J. Bartu a dostala meno „klvanka“, lebo
oproti nej mal malý obchod – bufet pán Klvaňa.
Táto artézska bola koncom minulého storočia
odstránená.
Druhá artézska je stále hojne využívaná,
nachádza sa pred domom pána S. Kamenického,
preto ju nazývajú „pri Kamenickej“, na terajšej
Taráňskej ulici.
Pokiaľ ide o „gábrišku“, artézskej pri záhrade pána K. Gábriša, táto bola pôvodne integrálnou súčasťou „panskej záhrady“, teda grófskeho
parku. V časoch, keď grófka Hunyadyová pre-
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Dávno je známy aj nevýdatný pramienok
podzemnej vody, ktorý vyviera spontánne
v záhrade na pozemku nebohej rodiny Sitárovej. Tento potôčik bol drenovaný pozdĺž nižšie
položených záhrad smerom za domom nebohého
pána Š. Kamenického, bol premostený krížom
cez cestu a vyúsťuje do potoka Cedron.

Doc. PhDr. Štefan Kukan, CSc., Doc.
MUDr. Dušan Ďurčanský, CSc
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Tvorba a výstava
diel s tematikou
života Cyrila
a Metoda

Mali sme 25. výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov
„Ďakujeme za nádherne pripravenú výstavu,
s vysokou odbornou a estetickou úrovňou,
ktorá je zároveň zdrojom poučenia.“

I keď vo všeobecnosti bola výstava hodnotená kladne, vieme že je čo zlepšovať, aby tá
nasledujúca bola ešte rozsiahlejšia, krajšia a poučnejšia. O to sa budeme snažiť.

Toto je jeden zo zápisov v knihe návštev z 25.
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú usporiadal výbor ZO SZZ u nás v dňoch 8. – 11. septembra 2012. V tomto zápise je vyjadrené všetko,
o čo sa každým rokom usilujeme. Tohtoročnú
výstavu obdarilo 73 našich záhradkárov, PD
Mojmírovce a OUI Mojmírovce. I napriek mimoriadne nepriaznivému počasiu obohatili túto
výstavu celkom 444 exponátmi na takej úrovni,
že väčšina z nich zodpovedala i tým najprísnejším kritériám.
Výstavu si prezrelo asi 600 dospelých občanov nie len od nás, ale i z okolitých dedín, ba aj
hostia z Maďarska a Bulharska. Teší nás i návšteva detí z MŠ, ZŠ a OUI. Darčeky v podobe skalničiek, cibúľ narcisov, tulipánov a eremurusov,
ako aj ovocie venované z výstavy, bude možno
žiakom pripomínať, že v roku 2012 boli na nejakej záhradkárskej výstave a že tam videli veľké
množstvo pekných výpestkov mojmírovských
záhradkárov.
I touto cestou vyslovujeme úprimnú vďaku
v prvom rade našim pestovateľom za prinesené
vzorky ovocia, zeleniny a kvetov, ako aj všetkým
tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili
o úspešný priebeh výstavy.
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Výbor záhradkárov

Občianke združenie INŠPIRÁCIA s podporou Ministerstva
kultúry SR prispeli realizovaním
projektu Tvorba a výstava diel
s tematikou života a diela vierozvestcov Cyrila a Metoda
pri príležitosti 1150. výročia
ich príchodu na územie Veľkej
Moravy, rozvoju kultúrneho dedičstva slovenského národa.
Projekt bol zameraný na realizáciu tvorivo-realizačného maliarskeho plenéra v trvaní
jedného týždňa, ktorého predmetom bola tvorba
výtvarných diel s tematikou života a diela vierozvestcov Cyrila a Metoda počas ich pôsobenia
na území Veľkej Moravy. Zámerom projektu
bolo vytvorenie súboru výtvarných diel s danou
tematikou a to za účelom ich následnej prezentácie - výstavy vo výstavných priestoroch kaštieľa
v Mojmírovciach, ako aj v obciach bezvýhradne
súvisiacich s históriou a obdobím Veľkomoravskej ríše - Rastislavice, Svätoplukovo a Gorazdovo. V budúcnosti sa však plánuje spolupráca
v oblasti prezentácie týchto vytvorených umeleckých diel aj vo výstavných priestoroch múzeí a

galérií, či už v zriaďovateľskej kompetencii štátu,
VÚC, ale aj súkromných galériách. Súčasne bolo
zámerom maliarskeho plenéru aj jeho medzinárodné previazanie a to prostredníctvom účasti
12 výtvarných umelcov zo spolupracujúcich a
historicko-tematicky prepojených krajín. Počas týždňového pobytu vytvorili hodnotné diela,
ktoré si môžete osobne pozrieť v budove Kaštieľa
Mojmírovce. Návštevník si môže pozrieť novodobé vnímanie autorov na históriu významných
osobností Veľkej Moravy. Realizáciou tohto
projektu sa vnieslo do povedomia
širokej verejnosti blížiace sa 1150.
výročie príchodu Cyrila a Metoda,
ktoré nie je len cirkevným sviatkom, ale aj sviatkom Nitrianskeho
kraja, ktorý bol miestom pôsobenia týchto významných osobností
našich dejín.
Výstava diel potrvá do konca
mesiaca október a potom bude
v dispozícií na putovné výstavy.

Ďakujeme za podporu a pomoc Ministerstvu
kultúry SR, vedeniu, riaditeľovi a zamestnancom
Kaštieľa Mojmírovce, Obecnému úradu Mojmírovce, firme ATEA SLOVAKIA za nezištnú
pomoc počas realizácie projektu.

Mgr. Martin PALKA
Foto: Bc. Rudolf Arpáš
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Oslavy
68. výročia

SNP
Ing. Ondrej Štrbák
- prezident klubu

Mária Terézia
opäť navštívila Mojmírovce
V stredu, 29. augusta 2012, zavítala do Mojmíroviec cisárovná Mária Terézia s Jozefom II.
a so svojím sprievodom.
V rámci barokového festivalu s názvom Mária Terézia v barokovej záhrade mohli tí, ktorí
prišli do kaštieľa v Mojmírovciach, na vlastnej
koži zažiť atmosféru dobovej barokovej záhrady.
Na počesť príchodu jej výsosti zaznela salva výstrelov z muškiet a doboví tanečníci a hudobníci
predviedli svoje umenie, v kávovom altánku si
návštevníci mohli vychutnať kávu a posedieť
v prítomnosti „jej výsosti“.

Na počesť „jej veličenstva“ Márie Terézie
a Jozefa II. bol pripravený bohatý program. Dobový remeselný jarmok, divadelné scénky, historická hudba, ohňová show s fakírskym vystúpením,
výcvik Karlovackého regimentu, dobová krčma
aj rytierske hry pre deti. Tohtoročnou zaujíma-
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vosťou bol turecký stan s orientálnou obsluhou
a vystúpením orientálnych tanečníc.
Vo vinotéke kaštieľa sa mohli účastníci dozvedieť niečo o barokových pamiatkach v Nitrianskom kraji a barokovej krajine zámku Kuks.
V rámci sprievodného programu sa konali
prehliadky Kostola sv. Ladislava s výstupom na
kostolnú vežu, ukážky ľudovej hry Picik a výstava obrazov miestnej umelkyne Mgr. Anny
Müllerovej.
Barokový deň Mária Terézia v barokovej záhrade bol realizovaný v rámci projektu Oživené
pamiatky - dotyk histórie, ktorý realizuje Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ v spolupráci
s obcou Mojmírovce, Kaštieľom Mojmírovce
a partnermi z Maďarska.
Projekt Oživené pamiatky - dotyk histórie
bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky.

Mgr. Eva Balková - RZ VDI
Foto: archív

Oslavy 68. výročia SNP
si pripomenul i klub karavanistov (CCC BB) z Banskej
Bystrice položením kytice
k pomníku padlých v I. a II.
svetovej vojne v obci Mojmírovce.
Delegácie sa zúčastnil
zástupca Banskobystrického
samosprávneho kraja Ing.
Belko, zástupkyňa obce
Mojmírovce Ing. Lázniková,
zástupca Thermal kúpaliska
v Poľnom Kesove Pecháč,
prezident klubu Ing. Štrbák,
viceprezident Ing. Slaný
a ďalší účastníci 22. ročníka
RALLYE SNP, ktoré klub
karavanistov Banská Bystrica usporiadal na
Thermal kúpalisku v Poľnom Kesove v dňoch
24. - 26. augusta 2012.
Oslavy pokračovali ďalej v areáli kúpaliska
- kempe, usporiadaním športových hier pre deti rôznych
vekových skupín, pre dospelých
kvíz pod názvom Čo vieš o SNP
- víťazi boli odmenení vecnými
cenami.
Z radov účastníkov 22.
ročníka RALLYE SNP boli
tiež odmenení aj dvaja najstarší
účastníci vo veku 81 rokov z Trnavy a 80 rokov z Rožnova pod
Radhoštěm. Najmladší účastník
vo veku 2,5 roka bol z najvzdialenejšieho miesta, Olomouc.
Celková účasť tohto RALLYE
SNP bola 44 posádok karavanistov z rôznych klubov na Sloven-

sku a v Českej republike t.j.
84 dospelých osôb a 24 detí.
V priebehu dňa sa účastníci
venovali kúpaniu a oddychu
v prostredí kúpaliska. Večer
pokračoval
premietnutím
DVD zo stretnutia generácií
z úplne vypálenej obci Kalište
(slovenská kultúrna pamiatka), kde Oblastný výbor ZSPB
a BBSK v Banskej Bystrici
usporiadal už 7. ročník Stretnutia generácií na Kališti
v rámci osláv SNP.
Život v tejto vypálenej
obci už nikdy nebol obnovený. Pri premietaní bol podaný
výborný guláš, ktorému predchádzal pikantný bôčik s chlebom, pripravený chlapcami
z Poľovníckeho
združenia
v Poľnom Kesove pod vedením Petra Jančoviča.
V nedeľu pri závere akcie sme sa lúčili uspokojením z ďalšej vydarenej akcie a so želaním
stretnutia sa o rok.
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REPORTÁŽ

FOTOREPORTÁŽ

Mojmírovské vinobranie
a Družstevný deň
Súbor z Bulharska

Alegorický voz z PD Mojmírovce

Folklórny súbor
Malá Furmicska z Csömöru

Deti z MŠ Mojmírovce

Zbojník zo ZŠ
Mojmírovce

Folklórny súbor Báló Lipót
z Csömöru

Text: Alena Filová
Foto: Bc. Juraj Arpáš

Spevácky zbor Ozvena z Budapešti
Slávnostný prípitok starostu obce I. Kováča
a predsedu PD Mojmírovce Ing. P. Schultza
Tohtoročné obecné slávnosti sa konali v sobotu 8. 9. už na vynovenom Námestí sv. Ladislava.
Mojmírovská kapela už od skorých popoludňajších hodín zvolávala svojou hudbou obyvateľov
Mojmíroviec, ale i hostí zo širokého okolia na
slávnosti Mojmírovského vinobrania a Družstevného dňa. Po príhovore starostu obce Imricha
Kováča a predsedu PD Mojmírovce Ing. Petra
Schultza nasledoval bohatý kultúrny program,
v ktorom vystúpili domáci ale i zahraniční interpreti. Samozrejme nechýbalo ani trhové mestečko,
stánky s bohatým občerstvením, atrakcie pre deti,
prekrásny alegorický voz a burčiak z PD Mojmírovce, ale aj 25. výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
Obecné slávnosti boli zavŕšené v nedeľu slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Ladislava.
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Súbor Úsmev z Cabaja

Mojmírovská kapela
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
účinkujúcim, sponzorom, ale i všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vydarený
priebeh tohtoročných obecných slávností.
Slávnostná sv. omša

Folklórny súbor Veľká Furmicska
z Csömöru

Súbor Nádej z Čápora

Myjavská cimbalovka

Penco & Eifel

Oto Weiter a Andrea
Fischer-Uhríková

Viac fotografií nájdete na internetovej stránke obce www.mojmirovce.sk
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ZAČAL SA ŠKOLSKÝ ROK

Informácie
z materskej školy

Školský rok 2012/2013
v ZŠ Mojmírovce

V jedno ráno - bolo to 3. 9. 2012 na školskom
dvore Základnej školy Mojmírovce zazvonil
školský zvonček... Svojim zvukom pozval všetky
školopovinné deti do školy. No najviac zvonil pre
nových prvákov!

Opäť raz zaznel zvonec pre ,,malých školáčikov“ i ,,veľkých školákov“ v ZŠ Mojmírovce.
Jedinečná a srdečná atmosféra z konca školského
roka mala pokračovanie aj v úvode roka. Všetci
sme si pozorne vypočuli slová pani riaditeľky
PaedDr. Kataríny Kúdelovej, ktorá nám predstavila plány do budúceho školského roka.
Slávnostné otvorenie prišiel pozdraviť aj starosta
obce Imrich Kováč, riaditeľka MŠ Mojmírovce
Margita Tatranská, ktorá nám odovzdala do starostlivosti prváčikov a riaditeľ ZUŠ Bc. Rudolf
Arpáš. Potešili sme sa aj prítomnosti mnohých
rodičov, ktorí aj takto dali najavo, že im záleží
na našej škole.
Čo nás čaká v budúcom školskom roku?
Do základnej školy bude v školskom roku
2012/2013 chodiť 397 žiakov, ktorí sa budú učiť
v devätnástich triedach. Poslaním školy je vzdelávať i vychovávať. My sa budeme spoločnými
silami snažiť o to, aby každé dieťa zažilo v škole
aspoň malý úspech a prejavila sa dobrota jeho
srdiečka. V priebehu roka sa môžu žiaci tešiť aj
na exkurzie, výlety, besedy, výchovné koncerty,
školskú akadémiu, lyžiarsky, dopravný a plavecký výcvik, školy v prírode.... Svoje záujmy
môžu rozvíjať v krúžkoch rôzneho zamerania
od vzdelávacích, ktoré pripravia deviatakov na
Testovanie 9, cez prírodovedné, umelecké, počítačové, krúžky cudzích jazykov až po celú škálu
športových krúžkov. Popoludní sa o deti postarajú tety vychovávateľky v ŠKD.

Materská škola Mojmírovce odovzdala do 1.
ročníka 20 detí , ktoré nastúpia povinnú školskú
dochádzku.
V tomto školskom roku 2012 - 2013 máme do
MŠ Mojmírovce prihlásených 63 detí. Z toho 55
začne naše zariadenie navštevovať od septembra
a od II. polroka pribudne ďalších 8 detí . Evidujeme niekoľko žiadostí, ktoré ešte nemôžeme
vybaviť.
Teší nás, že do našej materskej školy deti prichádzajú, že ich môžeme v našej škole privítať a
po celý rok môžeme spolu zažívať radosti našich
malých školákov.
Vedenie Materskej školy Mojmírovce

ZAČAL SA ŠKOLSKÝ ROK
V našej škole rozvíjame i talent a nadanie
detí, ktoré budeme prezentovať v účasti na
súťažiach, predmetových olympiádach a projektoch. Za všetky projekty spomeniem aspoň
niektoré: Modernizácia vzdelávacieho procesu
na základných školách, Infovek, Zdravá škola,
Cesta k emocionálnej zrelosti, Na túru s naturou,
Čitateľská gramotnosť v predmete SJL a MAT,
mediálny projekt ,,SME v škole.“ Naši žiaci sa
zapojili do realizácie projektu Vráťme vodu do
parku Mojmírovce, ktorý realizuje občianske
združenie Mojmírovské kroky s podporou Nadácie Ekopolis.
Do nového školského roka si spoločne zaželajme veľa zdravia, elánu a radosti z našich detí.
PaedDr. Mária Eliašová

Nový školský rok
v OUI Mojmírovce
Tretieho septembra začal školský rok 2012/
2013 aj v Odbornom učilišti internátnom Mojmírovce. V areáli školy sa zhromaždili žiaci, učitelia, nepedagogickí pracovníci i rodičia.
Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka
školy PaedDr. Janka Stoláriková. Poukázala na
ciele výučby v našom učilišti, privítala nových
prvákov a popriala svojim pedagógom energiu,
pracovný elán a optimizmus do nasledujúcich
mesiacov. Upriamila v ňom pozornosť na dôležitosť využívania informačno-komunikačných
technológií v modernej škole.
Nový školský rok sa v našom OUI začal pre
139 žiakov. Na svoje budúce povolanie sa pripravujú nielen v Mojmírovciach, ale aj v alokovanom pracovisku v Palárikove v nasledujúcich
učebných odboroch:
• Kožiarska výroba so zameraním na opravu
obuvi
• Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo:
kvetinár, zeleninár, sadovník,

• Polygrafická výroba - knihár a kartonáž,
• Obchodná prevádzka - príprava jedál,
• Obchodná prevádzka - skladovanie tovaru,
• Obchodná prevádzka - cukrárska výroba
Podstatou vyučovania v našom OUI je odborný výcvik. Žiaci na praktickom vyučovaní
získavajú odborné pracovné kompetencie. Náplňou vzdelávacej činnosti je i učebný plán školy
obsahujúci aj všeobecno-vzdelávacie a odborné
predmety. Na ich hodinách žiaci nadobúdajú všeobecné odborné teoretické spôsobilosti.
Mnohí žiaci budú v novom školskom roku
navštevovať aj atraktívne záujmové krúžky, či
školskú knižnicu. Organizačne pripravujeme pre
nich aj výchovné koncerty, alebo besedy s odborníkmi.
Súčasťou školy je internát, v ktorom nájde
od septembra nový domov až 24 žiakov. Vychovávatelia majú pre nich pripravený zaujímavý
výchovný program.
OUI Mojmírovce organizuje mnohé výlety,
napríklad do Bojníc, alebo susedného Rakúska.
Aj týmto spôsobom sa pedagógovia snažia o rozšírenie obzoru svojich zverencov. Naša škola
sa aktívne podieľa na viacerých významných
výstavách v regióne a prezentáciách výrobkov,
spomeňme aspoň Mladého tvorcu na Agrokomplexe. Najšikovnejší žiaci reprezentujú školu
v rámci svojich učebných odborov, v športových
súťažiach, na celoslovenskej súťaži v umeleckom
prednese poézie a prózy na podujatiach pripravených k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

INZERCIA
* Hľadáte skúsenú a zodpovednú opatrovateľku k
vášmu dieťaťu? Opatrím vaše dieťa akéhokoľvek
veku, kedykoľvek budete potrebovať, celodenne
i na niekoľko hodín, s možnosťou uplatnenia
príspevku od štátu do troch rokov veku dieťaťa.
Kontakt: opatrovanienr@gmail.com
* Predám vykŕmené kačice. Cena za 1 kg / 5 €.
Tel. číslo: 0918 343 296
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* Predám jablká Idared, Golden Delicius,
Starking.
Mgr. Viktor Štourač, Štúrova 7, Mojmírovce
Tel. číslo: 0905 966 557, 0949 096 128
* Predám rodinný dom v tichej časti Svätoplukova, štvorec s letnou kuchyňou na 13 árovom
pozemku. Cena 39.000 alebo dohoda.
Tel. číslo: 0948 383 144
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ZAZNAMENALI SME

ZAZNAMENALI SME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Cyklotúr a 2012
(5.7.-10.7.2012)

Most medzi generáciami

Text: Ivan Mojmír
Foto: Bc. Rudolf Arpáš

Zoborský

Impozantná budova Domu kultúry na Trojičnom námestí v Trnave bola miestom 13. ročníka
Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov
seniorov 2012, ktorá sa niesla pod heslom Most
medzi generáciami s posolstvom kultúrneho
dedičstva. Toto vrcholné podujatie najúspešnejších kolektívov zo všetkých krajov Slovenska sa
uskutočnilo v druhej polovici
septembra s podporou Ministerstva kultúry SR a Trnavského samosprávneho kraja.
Cieľom prehliadky bolo aktivizovať seniorov k záujmovej
činnosti, zakladať nové súbory,
ale predovšetkým dať priestor
už existujúcim speváckym
skupinám, aby takto verejne
prezentovali svoje kvality. Na
prehliadke sa zúčastnili kolektívy zastupujúce kraje SR, medzi
nimi aj ľudový spevácky súbor
Senior z našich Mojmíroviec,
ktorý reprezentoval Nitriansky
samosprávny kraj.
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Prehliadku otvorili vrcholní funkcionári
Ústredia Jednoty dôchodcov na Slovensku,
krajskej organizácie v Trnave a primátor mesta.
V úvode vystúpili Pesničkári pezinskí a potom
nasledovala prehliadka 8 súborov z jednotlivých
krajov, ktoré prezentovali ľudové piesne z regiónov, hymnické aj vlastné skladby na vysokej
umeleckej úrovni. Preplnená veľká sála ich
odmeňovala častým potleskom. Aj súbor Senior
si rytmickými ľudovými piesňami z nášho regiónu získal vďačné obecenstvo.
V programe vystúpili aj deti
z folklórneho súboru Trnafček,
ktoré spolu so seniormi vytvorili pomyselný most – prepojenie
medzi generáciami. Program
uzatváral mužský spevácky
zbor Bradlan z Trnavy. Diplomy a upomienkové darčeky
budú pripomínať súborom toto
významné podujatie, ktoré sa
nieslo v duchu oslavy našej rodnej vlasti. Moderátorky ukončili
prehliadku slovami: mamky, slovenské mamičky, aj vy dedkovia
a babičky, učte deti a vnukov tie
krásne slovenské pesničky.

Cieľom prázdninovej cyklotúry 2012, ktorej sa zúčastnili Ján Nemeš,
Michal Palatický, Roman Sabo, Slavo Kvasňovský, Július Seleši a Dáša
a Imrich Kováčoví, bolo spoznávanie Východného Slovenska, konkrétne
okolia Zemplínskej šíravy - tiež sa jej s obľubou hovorí „slovenské more“.
Zemplínska šírava svojou dĺžkou 11 km, šírkou 3,5 km a rozlohou 33 km²
sa radí na 12 priečku jazerných plôch v Európe. Na jej brehoch bolo vybudovaných 7 rekreačných stredísk: Biela hora, Hôrka, Medvedia hora, Kaluža,
Kamenec, Klokočov a Paľkov.
My sme počas šiestich dní pobytu v areáli autocampu obce Kaluža bicyklami absolvovali trasu na Morské oko, ktoré je súčasťou CHKO Vihorlat.
Trasa bola dosť náročná. 28 km sme stúpali na Krivec do nadmorskej výšky
526 m a odtiaľ ešte takých 900 m stúpania k Morskému oku. Odmenou nám
však bol pohľad na krásnu prírodu.
Večer sme navštívili obec Vinné a pivničku Rudolfa Stašku, ktorý počas
ochutnávania jeho excelentných vín nám porozprával o histórii pestovania
viniča a výroby
vína v tejto oblasti.
Najzaují mavejšie
vínko bolo z odrody
Dornfelder
barrique, ktoré nás
zaujalo svojou čokoládovo-višňovou
vôňou.
Navštívili sme
i mesto Michalovce, o ktorom prvá
písomná zmienka je
z roku 1244. K historicko-kultúrnym
pamiatkam mesta
patrí Sztárajovský kaštieľ, kde sídli Zemplínske múzeum. Jeho exponáty
dokumentujú prírodný historický a kultúrny vývoj tejto oblasti.
Neďaleko dedinky Vinné je Vinianske jazero, ktoré vzniklo vytvorením
umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka. Plocha jazera je
8 ha a priemerná hĺbka je 3 m. Boli sme očarení malebnosťou prostredia,
hustými lesmi obkolesujúcimi jazero a vybudovanou oddychovo relaxačnou
zónou okolo celého jazera.
Predposledný deň sme sa vybrali bicyklami obísť okolo celej Zemplínskej šíravy, pričom sme prešli 45 km. Na hrádzi ZŠ, ktorá je vybudovaná na
južnej strane, nás zastihla búrka ktorá netrvala dlho. Avšak keď sme prišli
do campu spustil sa taký silný lejak, že našim vojenským stanom pretekali
potôčky vody. Pršalo takmer 3 hodiny.
Posledný deň bola naplánovaná plavba po šírave, ktorú nám umožnil Romanov kamarát so svojou vlastnou loďou. Plavby sa zúčastnili všetci okrem
Janka a Dáši, ktorí sušili stan a ostatné veci, aby sme mohli pobaliť a vydať
sa na cestu domov. Cieľ našej cyklotúry bol splnený.

V októbri
oslavujú:
85 - te narodeniny
Štefánia Foltánová,
Ľudovít Belák
80 - te narodeniny
Mária Hadžová,
Mária Drinková
65 - te narodeniny
Michal Barus,
Ing. Stanislav
Andris
60 - te narodeniny
Viera Porubská,
Adrianna Bosáková
Oslávencom želáme
veľa zdravia, šťastia
a rodinnej pohody.

Prišli na svet:
Charlotte Kudryová,
Ondrej Mucha,
Katrin Ciara
Oláhová,
Michaela
Tulipánová
Deťom želáme veľa
zdravia, šťastné
a radostné detstvo.

Opustili nás:
Peter Drinka
Rodine vyslovujeme
úprimnú a hlbokú
sústrasť.

Ing. Alžbeta Kováčová
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Facebook Autoškola PANTER
PANTERÁCI Nitra

Autoškola PANTER

Vítame do klubu
vodiĀov už aj
16-násřroĀných
žiadateĺov !

Len pre Vás v septembri

320 EUR
Do kurzu
na osobný
automobil
sk. B sa môžete
nahlásiř na
obecnom úrade
alebo na Āísle:

INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

staré knihy, časopisy, noviny...
Ak by niekto likvidoval knižnicu,
alebo by nepotreboval staré knihy
z povale po babke a dedkovi, dajte
mi prosím vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt:

Pavol Deglovič 0905 259 609
Mail: pdeglovic@panter-pmd.sk

