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1. évfolyam

A fejlődés, gyarapodás útjára léptünk…
Községünk polgármestere, Farkas Iván háromnegyed
éve vette át Muzsla irányítását. Polgármester úr, e röpke
idő elteltével vonjunk egy mérleget, milyen
eredményeket sikerült elérnetek együtt a képviselőtestület tagjaival és a községi hivatal dolgozóival?
Leglátványosabb eredményünk minden bizonnyal
községünk főutcája útburkolatának felújítása. Ezen kívül

közlekedési jelzőtáblával korlátoztuk a teherforgalmat. 12
tonna össztömeg felett a főutcára immár tilos behajtani. E
felújítás szinte mindenkit érint és nagyon időszerű volt.
Számos gépkocsivezető, kerékpáros illetve az út mentén
lakók bosszankodására találtunk megoldást. Megígértük –
teljesítettük. Sokak meglepetésére, hiszen kevesen hitték el,
hogy erre képesek leszünk. Következhet az út lefestése, a
patakhíd melletti gyalogoshíd újjáépítése, a zebrák
lefestése. Felújítottuk a sportcsarnok tetőszerkezetét, az
esővíz immár nem csurog be a küzdőtérre. Korábban, bő két
év folyamán sem sikerült ezt megoldani. Első idei
beruházásunkvolt, amit megvalósítottunk, hiszen
értékmegőrző beavatkozásról volt szó, nem várhattunk a
kivitelezéssel. Átépítettük a szolgáltatások háza földszinti
épületrészét, oda telepítjük a nyugdíjasok napközi otthonát.
Fontos beruházás volt ez, mert segítheti célunk elérését,
hogy sikeresen megpályázzuk a nyugdíjasok
gondozóhálózatának kialakítását, a szociális szolgáltatás
beindítását. Itt meg kell jegyeznem, hogy községünkben a
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mai napig egyetlen szociális szolgáltatás sem működött,
januártól pedig 3 szociális szolgáltatás is beindulhat. Az
egykori Montanara szállodát ugyanis magán
beruházásból nyugdíjasok otthonává alakítják át. Az
alapiskola vezetésével együtt átadtuk rendeltetésének
az iskola udvarán a játszóteret. Folyamatosan fogjuk
bővíteni újabb és újabb játékokkal. A község jelentős
részén felújítottuk a hangosbemondót, ma már szinte az
egész településen hallható a hirdetés. A jövő év elején
folytatni fogjuk a rendszer felújítását. Kiadtuk az
újságunkat, a Muzslai Hírmondót, amelyet a jövő évtől
negyedévente szeretnénk megjelentetni. Megújult
községünk honlapja, tájékoztató jellegűvé változtattuk,
korszerűsítettük és megszépítettük. Nagyon jó
visszhangja van, Muzslától igen nagy távolságban is. A
község belterületén 4 különböző helyszínen szüntettük
meg az illegális szemétlerakatokat, egy helyen pedig
külterületen. Két utcában megjavítottuk az árkokat.
Felpezsdítettük a közmunkások tevékenységét.
Dicséret illeti legtöbbjüket, valamint a koordinátorokat,
zömében becsületes munkát végeznek. Remélem, hogy
községünk lakossága érzékeli és értékeli településünk
arculatának megszépülését, különösen a temetőben és
községünk parkjaiban, közterein. Köszönet azért, mert
sokkal nagyobb tempóban dolgoznak, mint az elmúlt
időszakban, munkájuknak azonban van látszata.
Kismuzslán Boros mérnök segítségével megjavították a

buszmegállókat, Csenkén pedig a közmunkások rakták
rendbe, némi községi segédlettel. Tisztelettel
megköszönjük! A buszmegállók mellé és a főtérre

Kiadja: Muzsla község, IČO: 00 309 125, A kiadás rendszeressége: 2x évente
ISSN1339-9861 Nyilvántartási szám: EV 5198/15

1

Mu
5

201

írmo
H
i
a
l
s
z
ber

em
nov

ndó

A fejlődés, gyarapodás útjára léptünk…

szemétkosarakat telepítettünk. Lehetőségeink közepette,
folyamatosan javíttatjuk meg az utcai fényforrásokat, miután
a neoncsövek kiégnek. Új számítógépes rendszert
telepítettünk a községi hivatalban, hogy javuljon a községi
szolgáltatások minősége. Az Endrődy János Ifjúsági Alapot
törvényes keretek közé iktattuk, ma már jogszerűen
működik az alap, a szülők és a végzős diákok
megelégedésére. Rendeződni látszik a felső tó ügye.
Jelentkeztek a tó vízművének új tulajdonosai, két ízben
jártak már a községi hivatalban. Remélhetőleg tiszta
szándékkal érkeztek. Ajánlatot tettek a tó alatti telkek
hosszú távú bérbevételére. Emiatt lesz fontos, hogy a telkek
tulajdonosai tulajdonlappal vagy más okirattal igazolják
tulajdonviszonyukat, küldjék el a tulajdonosoknak vagy
hozzák be a községi hivatalba. Azokat itt összegyűjtjük, és
egy csomagban átadjuk a vízmű tulajdonosainak, akik majd
a telektulajdonosokkal megvitatják a bérleti feltételeket. Más
településeken, ahol ők a tavak tulajdonosai, nagyipari
haltenyésztéssel foglalkoznak. Remélhetőleg nálunk is ezt
szeretnék, ehhez pedig ki kell majd tisztítaniuk a tavat és
környékét. De ez majd a jövő zenéje…….Remélem,
érződik: a fejlődés, gyarapodás útjára léptünk!
Bizonyára, időközben gondokkal is meg kellett
küzdenetek.
Döbbenetes, hogy milyen ellenlábasai vannak
községünknek, a községi hivatalnak. Július hó folyamán
összesen öt esetben foglalkoztunk olyan ellenőrzéssel,
inspekcióval valamelyik állami hatóság részéről, amelyik
muzslai polgár vagy polgárok feljelentése alapján valósult
meg. Ezek közül 3 névtelen feljelentés volt, egy valótlan
névvel és címmel volt benyújtva, egy feljelentést pedig
másik polgártársunk nevében nyújtottak be. Az érintett,
Lang Györgyi ez ügyben büntetőjogi feljelentést tett a járási
ügyészségen. A feljelentések alaptalanok voltak, az állami
hatóságok szigorú ellenőrei nem találtak kifogást,
kivetnivalót vagy törvénysértést a községi hivatal
tevékenységében, a dolgozók munkájában. Az
ellenőrzések ránk nézve minden esetben kedvezően,
büntetés nélkül zárultak. Mindazonáltal döbbenetes
fejlemény ez, mert hihetetlenül hátráltatta munkánkat. Egy
kis túlzással júliusban más tevékenységet nem folytattam,
csakis az állami hatóság ellenőrzéseivel voltam, voltunk
elfoglalva. Igazunk bebizonyítása hihetetlenül időigényes
és energiaigényes volt. Az utóbbi két feljelentés olyan
szakmai színvonalon volt megírva, hogy arra a
községünkből ketten, hárman képesek. Nagyon szűk tehát
azok köre, akik így szórakoztak, ezzel községünk és a
községi hivatal ellenlábasaivá váltak. Nem érték el céljukat,
nem bénították le a községi hivatal munkáját. Igaz, nagyban
hátráltatták. Községünk érdekében lenne kívánatos, ha
abbahagynák a felesleges feljelentéseket. A községi hivatal
munkatársait hagyják dolgozni, hadd végezzék munkájukat,
tevékenységüket községünk lakossága érdekében.
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Miért volt szükség a községi hivatal
állományának átalakítására?
Fél év próbaidőt adtam a községi hivatal korábbi
dolgozóinak, lehetőséget adtam számukra, hadd
bizonyítsanak. Egyetlen kivétel volt csupán, a
többieknek ez nem sikerült. Ennek fő oka abban
rejlik, hogy egy törvényes rendelkezés
következtében jövő évtől községi hivatalunk
betagozódik az elektronikus kormányzás
rendszerébe. Ennek legalább két kedvező hatása
lesz a polgárokra nézve, miközben újabb
igényeket támaszt majd a hivatal dolgozóira
nézve: ügyintézését a polgár a községi hivatallal a
jövőben majd lebonyolíthatja elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül. Nem kell majd feltétlenül
személyesen ellátogatnia a községi hivatalba.
Hasonlóan fog ez történni, mint az interneten
történő bevásárlás. Másodsorban, ha leadja a
kérvényét, minden további okiratot a rendszeren
belül kell majd mellékelni, nem pedig a polgárnak
beadványához iktatni. Persze, ez a felfutás
fokozatosan fog megtörténni. Ehhez azonban
alkalmas, megfelelően képzett dolgozókra lesz
szükség, akik nem félnek az új kihívásoktól.
Egyetlen ilyen akadt a régi gárdában. Az eltávozott
dolgozók tapasztaltak voltak, rutinból végezték a
hivatali munkát. Ma már ez kevés, előnyeik mellett
hiányosságokat is tapasztaltam a tevékenységük
során. Emiatt döntöttem a leváltásuk mellett. Tiszta
a lelkiismeretem, mert a községi hivatal berkeiben
számukra felajánlottam egy másik munkahelyet.
Ők azonban ezt visszautasították. Ezen kívül az
önkormányzat alakuló ülésén, tavaly
decemberben a résztvevőknek megígértem, hogy
új időszak kezdődik, részben új emberekkel, az
eddigiektől eltérő, más hozzáállással.
Megígértem, hogy diplomások fognak a községi
hivatalban dolgozni. Ma már ezt megtehetjük, és a
muzslaiak megérdemlik a magasabb színvonalú
hivatali szolgáltatásokat. Remélem, hogy a tisztelt
polgárok értékelik szolgáltatásunk minőségi
változását a községi hivatalban, hogy alapvetően
megváltozott a légkör, a dolgozók készsége és
elhivatottsága. Úgy érzem, tudatosítják
küldetésüket, hivatásuk értelmét: tenni a
polgárokért s nem fordítva. Hozzáállásukat
tekintve, a jövőben is igényes leszek velük
szemben. Terveim között szerepel, hogy a
lakosság szempontjából leggyakoribb
szolgáltatásokat idővel leköltöztetjük a községi
hivatal földszintjére. Az idősebbeknek ne kelljen
felgyalogolniuk a lépcsőn az emeletre. Sőt, emiatt
a jövő márciusban esedékes parlamenti
választásoknál mindkét választási bizottság a
földszinten végzi majd a dolgát.
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Hogyan értékeled a kulturális élet felpezsdülését községünkben?
Tettünk is érte, nem is keveset és a sor folytatódni fog! A Csemadok Muzslai Alapszervezete kitűnően megszervezte
az idei szüreti felvonulást, tavasszal amatőr színházi produkcióval és VujityTvrtko fellépésével lepte meg a
muzslaiakat. November 6-án pedig szervezésükben jöhet a Budapesti Bulvárszínház fergeteges fellépése. Az
Endrődy János Alapiskola nagyszerűen megszervezte a II. Regionális Mazsorett Fesztivált. Az iskola vezetésének
köszönhetően szervezték meg községünkben a Duna Menti Tavasz elődöntőjét az iskolások színpadi produkciója és
a bábosok kategóriájában. Az óvodások és az iskolások szinte minden rendezvényen számot adnak tehetségükről
és tudásukról. Örömmel tölt el, hogy a Nyugdíjasok Klubjának tevékenysége is felpezsdült. Létrehozták az
asszonykórust, a Gyöngyvirágot, amely nagyszerűen képviselte községünket Bécsben, a Szent István Ünnepségen.
A muzslai népviselet ott óriási elismerést aratott. A Kertbarátok Köre példásan megszervezte a helyi borversenyt, ám
a 11. Ister-Granum Borverseny muzslai megszervezése aratta az igazi elismerést a szűkebb-tágabb régióban. A
további társadalmi szervezetek is kitettek magukért, mind aktívan tevékenykednek, láttatják magukat, tagjaik
megelégedésére különböző aktivitásokat, közös utazásokat, kirándulásokat szerveznek. Legyen az az
Egészségkárosultak Helyi Szervezete, a Vöröskereszt Helyi Szervezete, amely rendszeresen szervez véradást. A
helyi plébános úr, Mgr. Borka Iván kulturális, társadalmi és mozgást, egészséges életvitelt ösztönző tevékenysége is
vitathatatlan. Szellemi és testi felépülést ajándékoz mindenkinek, aki vele tart a kirándulásokon, zarándokutakon
vagy a túrák alkalmával.
Mit szólsz a helyi labdarúgócsapat tevékenységéhez, amely széleskörű átalakításon esett át.
A felnőtt csapat hullámzó teljesítményt nyújt, minden bizonnyal érződik az edző hiánya. Bíztatni kell a csapatot akkor
is, ha nem megy, mert sokkal több van a csapatban, egy rutinos edzőnek a játékosokból ki kell hozni a maximumot. Be
is fog ez következni. Annak viszont nagyon örülök, hogy beérik annak gyümölcse, amit az elejétől fogva
szorgalmaztam: az ifjúsági és a kölyökcsapat kapják meg a költségvetésben elkülönített, biztos forrásukat. Az ifjúsági
csapat feljebb jutott és nem illetődött meg a neves ellenfeleitől, gyakran városi együttesektől sem. Hosszabb távú
stratégiánk sikeres lehet, az ifjúsági csapatban nevelkedett iﬁsták idővel, fokozatosan kiváló alapot szolgáltathatnak
a felnőtt csapat számára. Emiatt fontos, hogy feljebb jutottak és sorozatban erős ellenfelekkel játszhatnak. Ebben
rejlik a muzslai felnőtt csapat jövője! Örülök annak, hogy az U13-as korosztályú kölyökcsapatunk részére sikerült
elintéznem, hogy részt vehettek nyáron a nagyszabású Negyedi Ifjúsági Labdarúgótornán, amelyen németországi,
franciaországi, székelyföldi, magyarországi és hazai csapatok társaságában léphettek pályára. Növekedésük
szempontjából hihetetlenül fontos tapasztalatokat gyűjthettek és bizonyára nagyon szép élményekkel távoztak
Negyedről, ahol négy tartalmas, gyönyörű napot töltöttek el.
Milyen terveid valósulhatnak meg a közeljövőben?
Remélhetőleg a közeljövőben beindítjuk a nyugdíjasok, a rászorulók gondozó-hálózatát. Óriási igény mutatkozik rá
mind a gondozottak, mind a gondozók részéről. Persze fontos szempont, hogy számos munkahelyet hozhatunk
ezzel létre községünkben. A tél folyamán feltehetőleg berendezzük a Hangyaszövetkezet épületét, kulturált
körülmények között működtethetjük majd a könyvtárat és a közösségi központot. Remélhetőleg elmozdulunk a felső
tó rendezésének irányába is, ez ügyben végre megjelent a fény a képzeletbeli alagút végén. Készül a
szennyvíztisztító és a szennyvízhálózat valamint a szőlőhegyi ivóvízhálózat tervdokumentációja. Más beruházások
is láthatáron vannak, ezeket azonban még nem szívesen részletezném. Hadd lepjük majd meg a muzslaiakat jövő
tavasszal! Terveink megvalósításához kérjük a lakosság megértését és segítségét, hiszen együtt, közösen sokkal
többet tehetünk közös lakhelyünk szépítéséért, jobbításáért. Emellett nagy dicséret illeti az asztaliteniszezőket is,
hiszen a sors különös ﬁntora folytán mindkét csapatunk felsőbb osztályba került. Sok sikert kívánunk a
sportolóinknak, szép eredményeket érjenek el a gyepen és a sportcsarnokban egyaránt! Vigyék minél messzebbre
községünk jó hírét.
Így legyen! Köszönöm szépen a beszélgetést.
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Híreink

Visszatekintő az Endrődy János Alapiskola 2014-2015-ös tanévére
Az oktatás mellett a nevelésre is egyre nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a felgyorsult világunkban.
Nevelői értékkel bír minden olyan
rendezvényünk, ahol diákjaink megtanulják
tisztelni a múltat, és megbecsülni a jelen adta
lehetőségeket.
Tarka Délután elnevezésű műsorunk már aévek
óta összefoglalja az iskolánkon működő
szakkörök egész éves munkáját. Hagyománnyá
vált már, hogy kilencedikeseink palotással
búcsúznak az iskolától, diáktársaiktól és
tanítóiktól. Mellettük nagy sikert aratott a
P r a m i e n o k , a Ve r ő c k e Ir o d a l m i S z ín p a d ,
Hausknecht Vivien népdalénekesünk, a Pilinke hagyományőrző csoportunk és aNapsugár – Szivárvány
Mazsorettek.
Hagyományőrző csoportunk 2 éve működik. Nyitrai Tímea, Lacza Zsuzsanna és Bachorecz Veronika vezetésével
elevenítik fel szülőföldünk hagyományait, szokásait, hiszen gyermekeink a népi játékokon keresztül azonosulhatnak
leginkább elődeink életérzéseivel. A „Mit játsszunk, lányok?” elnevezésű szerkesztett játékkal a Duna Menti
Tavasz országos versenyről bronz sávos helyezéssel és felejthetetlen élménnyel tértek haza.
Értékmegőrző ereje van iskolánk ballagó matróz egyenruhájának is.
Diákjaink büszkén viselik nagyobb rendezvényeken is, és így hirdetik
az együvé tartozás örömét. A ballagás minden iskola egyik
legnagyobb ünnepe. Lezárul egy korszak, ami minden diák számára
meghatározó. Az elmúlt iskolaévben 17 diák intett búcsút a jó öreg
alma maternek. Szeptembertől más-más középiskolában folytatják
tanulmányaikat. Az elmúlt kilenc év alatt tarisznyájuk megtelt tudással,
számtalan élménnyel. Számos alkalommal öregbítették iskolánk jó
hírét. A ballagás alkalmával minden évben a legeredményesebb
diákot falunk polgármestere tünteti ki. Díszoklevelet kapott Szabó
Dóra és Szórád Lili, akik ősztől a Pozsonyi Duna Utcai Gimnáziumban
kamatoztathatják tudásukat.
Elballagott diákjaink előtt az iskola kapuja minden öt évben újra kitárul.
Szeretettel várja
őket vissza a jó öreg alma mater 10, 15, 20 és akár 60 év után is.
Jóleső érzés látni, hogy kisdiák, édesanya, édesapa és
nagyszülő egyszerre éli át egy „kisiskola” hívó szavát, szeretetét
és megbecsülését.
XIV. alkalommal szerveztük meg a muzslai iskola volt diákjainak
találkozóját. Utoljára jött el közénk Baráthné Csicsatka Joli néni,
aki a muzslai alapiskolában kezdte meg tanári pályafutását.
Nagy hangsúlyt fektetünk baráti iskoláink kapcsolatának
ápolására is. A mogyorósbányai iskolával már évek óta minden
télen közös sítáborban ápoljuk barátságunkat. A vajdasági
Muzslyán második alkalommal vettek részt diákjaink a Kárpátmedencei „LogIQai – játékos tanulótáborban”, melyet a Bánáti
Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezett. A négy nap alatt
megismerkedtek diákjaink a vajdasági magyarok vendégszeretetével. A viszontlátás reményében, élményekben
gazdagon tértünk haza.
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Zalaba Zsóﬁa, az iskola igazgatónője
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A VIII. Manó tábor:
2015. július 27-31. között került megrendezésre a
VIII. Manó tábor Muzslán. A táborlakók vidám
hangulatban töltötték a hetet. A saját „Manó
indulóval” rendelkező napközis táborba 50 gyerkőc
jelentkezett. A CSEMADOK helyi alapszervezete
által írt két sikeres pályázatnak köszönhetően a
gyerekek teljes ellátásban részesültek, ami
magába foglalta a tízórait, meleg ebédet és a
frissítővel, ill. gyümölccsel spékelt uzsonnát
egyaránt. A gazdag programnak köszönhetően
minden táborlakó megtalálta a szívéhez
legközelebb álló elfoglaltságot.
Miután falunk polgármestere, Farkas Iván mérnök úr megnyitotta a VIII. Manó tábort, a gyerekek megtekinthették
a párkányi tűzoltók lebilincselő bemutatóját a sportpályán. Minden gyerek külön kipróbálhatta a tűzoltó gumitömlő
erejét, megcsodálhatta a tűzoltóautó tartályát felülről, sőt még az autóba is beülhetett. A sportvetélkedők során
lehetőség nyílt a helyi CSEMADOK által vásárolt sportkellékek
kipróbálására. El kell azonban mondanunk, hogy minden
újdonság ellenére a legnagyobb sikere a „hagyományos”
kötélhúzásnak volt.
A hétfő délutánt íjászkodással, arcfestéssel, kézműveskedéssel
és trambulinozással töltötték a táborlakók. Kedden, szerdán és
csütörtökön buszkirándulás formájában a Manó tábor résztvevői
ellátogattak a neszmélyi hajóskanzenba, a kemencei
kisvasúthoz és a vasútmúzeumhoz.
Az élvezetes túra után megpihentek az erdei játszótéren, majd
újra kifáraszthatták magukat a párkányi fürdőben lubickolás
közben. Mindhárom nap a hétfőn saját kezűleg elkészített
batikolt egyenpólóban jelentek meg a gyerekek, melyet nagyon élveztek.A pénteket találó módon „állati
délelőttnek” nevezték el, hiszen ellátogattak a muzslai „BOCI FARMRA”, hogy megsimogassák az újszülött kis
kisborjúkat. Méltó folytatása volt ez a kedden elkezdett
állatsimogatásnak, amikor is megcsodálhatták a nomád élet
varázsát a kőhídgyarmati Batka farmon, ahol az agyagozás
mellett kipróbálták a „kecskepásztorkodást” is.
Az „állati délelőtt” lezárásaként a gyerekek
meghallgathatták Csiﬀáry László ornitológus interaktív
előadását a házi- és a vadállatokról. Mindezek után a
táborlakóknak és falunk lakosságának lehetősége nyílt
megtekinteni a Kuttyomﬁtty társulat: Eltáncolt cipellők c.
előadását. A színvonalas bábjáték egyaránt lekötött kicsit és
nagyot.Az egész hetes programsorozatot egy
rendőrbemutató zárta, melynek során a gyerekek
felpróbálhatták a golyóállómellényt, lefényképezkedhettek
a szolgálati pisztollyal és gumibottal, valamint
megtapasztalhatták, hogy milyen utazni egy
rendőrautóban.
Sz.M.

5

Mu
5

201

írmo
H
i
a
l
s
z
ber

em
nov

ndó

Aktivitás a helyi CSEMADOK berkeiben

Szüreti felvonulás és vigalom
A CSEMADOK helyi alapszervezete a többi helyi szervezettel és a
község önkormányzatával karöltve évről évre egy nagyszabású
szüreti felvonulás keretén belül elrepíti lakosait a régmúltba.
Idén, 2015. szeptember 12-én is Muzsla község a már
hagyománnyá vált szüreti felvonulástól volt hangos. A helyi

DALLOS éneklőcsoport a muzslai Gyöngyvirág asszonykórussal,
a párkányi Pásztortűz néptáncegyüttessel, a cigánygyerekeknek
öltözött ﬁatalokkal, továbbá a meglepetés kísérettel karöltve lovas
kocsikon és traktorokon hangos énekszóval látogattak el a
falukülönböző pontjain kijelölt megállóhelyekre. A menet élén a
bíró, a bíróné, ill. a kisbíró hintaja pompázott. Az összegyűlt
tömeget a kisbíró tájékoztatta az idei szőlőtermésről.
A falu lakosai házi készítésű ﬁnomságokkal várták a felvonulás
résztvevőit, akik a szíves fogadtatást egy-egy dalcsokorral
hálálták meg.
„Amióta újra hagyomány lett ez a szüreti felvonulás, hát mi mindig
nagyon várjuk, mindig nagyon készülünk kávéval, üdítővel,
pogácsával, sósokkal, édességgel és süteményekkel.” (Kottra
Anna)

6

A felvonulás a falu főterén ért véget, ahol
folytatódott a szórakozás. A kultúrműsort a
helyi óvodások, ill. az Endrődy János
Alapiskola Szivárvány és Napsugár
mazsorettcsoportjai nyitották meg. A
DALLOS éneklő és tánccsoport, valamint a
Gyöngyvirág Asszonykórus egyéni
dalcsokrukon kívül egy közös produkcióval
is meglepték a közönséget.
Muzslaiként tovább színesítette a műsort
CarlingtonCodner és a Free CrazyDance
c s a p a t a . To v á b b á b e m u t a t k o z o t t a
Pásztortűznéptáncegyüttes, a Pengetők”
citerazenekar Párkányból és a fűri
Nosztalgia női kar. Az este sztárvendégei a
Madách színház művészei, Szeredy
Krisztina és Jenei Gábor voltak. A
színvonalas kultúrműsor megtekintése
mellett az odalátogatóknak lehetőségük
nyílt megtekinteni a muzslai Kertbarátkör
terménykiállítását, ahol az idei zöldség, ill.
gyümölcstermést lehetett megcsodálni és
megkóstolni. Azonban nem csak
gyümölcsöt és zöldséget lehetett
csemegézni a Kertbarátkör jóvoltából,
hanem egy csinos kis faházban
ízletesebbnél ízletesebb borokból lehetett
kóstolgatni. „Az újonnan elkészült faház a
Jövő 2000 Alapítvány tulajdonában van,
mely saját pályázati pénzünkből valósult
meg, és minden civil szervezetnek ingyen a
rendelkezésére bocsátjuk, ha kéri. A
Csemadok napon a kertbarátoknak adtuk
éppen kölcsön”- tudtam meg Mészáros
Bélától, Muzsla önkormányzati
képviselőjétől.
A helyi nyugdíjas szervezet tagjai által
odavarázsolt régmúltat idéző
konyhasarokban házi készítésű
lekvárkülönlegességekből csemegézhettek
az emberek. A kóstoló sikeréről mi sem
tanúskodik jobban, mint maga a tény, hogy
minden elfogyott.
A szüreti hagyományok felelevenítése nem
új keletű dolog Muzslán.
Mészáros Erzsébet, a helyi CSEMADOK
vezetőségi tagja a következőképpen
emlékszik az eseményekre: „a hatvanas és
hetvenes években még voltak felvonulások
és szüreti bállal végződő ünnepség. A régi
kultúrház báltermében volt a szüreti bál,
ahol a táncoló bálozók feje fölött kifeszített
drótokon szőlőfürtök voltak, és a
csőszlányok éles sípszóval riasztották el az
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éppen lopkodókat. Akit tetten értek, azt
fölvitték a bíróhoz, aki a színpadon ült,
és ő szabta meg, hogy milyen (pár
koronás) büntetést kap a tolvaj.”
A rendezvény hangulatához hozzájárult
a lopótökszívó verseny, a gulyásfőző
verseny 7 résztvevője, a falu lakosai
által elkészített 14 töklámpás és a 8
madárijesztő, ill. a 19 fajta ízletesebbnél
í z l e t e s e b b p o g á c s a é s a 11 f é l e
ínycsiklandozó rétes. Minden kedves
résztvevőnek köszönjük az aktivitást.
A szüreti vigadalom sokszínűsége a
helyi szervezetek összefogásának
eredménye, és valójában a
hagyományápolás mellett ez az igazi
hozadéka a rendezvénynek.
A CSEMADOK helyi alapszervezete
ezúton szeretne köszönetet mondani
mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a vigalom sikeréhez.
„Ha nem tudjuk a történelmünket, nem tudjuk a hagyományainkat, akkor nem igazán világos a jövőnk, és mi azt
szeretnénk, hogy pontosan ezekkel tisztában legyünk. Tudjuk azt, hogy mit tettek az elődeink értünk, és mit kell
nekünk tennünk a következő generáció érdekében, és ennek a felelősségnek a tudatában szeretnénk a
közösségünket egybekovácsolni Muzsla községben.”(Farkas Iván, Muzsla község polgármestere)
További akciók:
2015. október 6. – Koszorúzás az aradi vértanúk emlékére
2015. november 6. – színházi előadás a muzslai kultúrházban 18.00- órai kezdettel.
A budapesti BulvárszínházStraub Dezső rendezésébenbemutatja a„Délután a legjobb, avagy a miniszter
félrelép”c.komédiáját két felvonásban, Straub Dezső, Nyertes Zsuzsa és Harsányi Gábor főszereplésével.
2015. november 28. – Katalin-bál (megújult formában, egybekötve a Hegyközség „újbormustrájával”, a Pásztortűz
néptáncegyüttes fellépésével, értékes tomboladíjakkal, ill. ízletes vacsorával, ár: 8,-€) Mindenkit szeretettel
várunk. A bevétel teljes összegét a jövő évi szüreti vigalom megszervezésére fordítjuk.)
2015. december 6. - Mikulásváró (meglepetés a gyerekeknek)
2015 tele és 2016 tavasza – anyaggyűjtés a Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából. Ezen esemény
szorgalmazója Scholtz Terézia, a helyi CSEMADOK elnök asszonya volt, aki a következőképpen foglalta össze a
dolog lényegét:
„A Beneš-dekrétumok alapján megtörtént lakosságcsere 70.évfordulója alkalmából, tavaszra egy kiállítást
tervezünk megvalósítani.
Mint tudjuk, április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja.
A kiállítás megvalósításához a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázaton sikerült anyagi támogatást nyernünk,
melyet a levéltárakban megtalálható dokumentumok feltárásárahasználunk majd fel.
Mivel a történelemnek e máig is fájó eseménye községünkbenis sok családot érintett, ezúton szeretném megkérni
mindazokat, akiknek valamilyen tárgyi emlékeik vannak ebből az időből (fényképek, levelek, iratok...),hogy
értesítsenek bennünket.Köszönettel várunk minden segítséget, főleg a kitelepítések által érintett
személyek tapasztalatairól, ill. emlékeiről szóló beszámolókat.”
Sz.M.
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A helyi Vöröskereszt tevékenysége

Sokan nem is sejtik, hogy milyen komoly és nemes munkát végez a Vöröskereszt Muzslai
AlapszervezeteCserman József vezetésével, kinek munkáját Farkas Márta, alelnök és Szilva Beáta, titkár
segítik. Az elnök úr elmondása szerint azon fáradoznak, hogy „tagjaik, véradóik tisztességes s a kornak megfelelő
körülmények között fejthessék ki
tevékenységüket, és egyúttal megfelelő
erkölcsi elismerésben legyenek
részesítve.” A szervezet harmincas
tagsággal büszkélkedik. Évente négyszeri
alkalommal szerveznek véradást, melyre
az Érsekújvári Egyetemi kórház
transzfúziós osztályán kerül sor. Azonban
volt arra is példa, hogy mindez
Párkányban, ill. 2006 és 2009 őszén a
muzslai kultúrházban történt meg.
„Több esetben névre szóló segítségnek
szántuk a „vörös aranyat”. Volt, amikor
komoly műtéthez vagy súlyos betegség
kezeléséhez kellett a vér. Mindezt
önzetlenül tettük abban a hitben, hogy
segítségünkkel reményt és esélyt adunk
az érintetteknek. Számomra legfelemelőbb érzés az volt, amikor az újszülött osztály számára adtunk vért” – árulta
el Cserman József.
Minden egyes véradást követően ünnepélyes vendéglátással kedveskednek az önzetlen véradóknak a muzslai
Fehér ló fogadóban. A karácsonyi ünnepi összejövetelükön minden évben csekély ajándékkal lepik meg tagjaikat,
kifejezve ezzel a hálát és a megbecsülést.Farkas Iván polgármester úr, aki szintén megtisztelte jelenlétével a
véradókat a 2014-es karácsonyi ünnepségen, hozzászólásában méltatta a helyi Vöröskereszt munkáját, és
elismeréssel szólt a Janský-érmek, ill. a község által kiállított díszoklevélátadásáról.
Kép a Janský-éremről (STILL 0926 00000)-szlovákba
Hogy mi is az a Janský-érem? A járási Vöröskereszt a Janský-éremarany fokozatával tünteti ki a véradókat, a
férﬁak esetében negyvenszeres, a hölgyek esetében harmincszoros véradásért, továbbá ezüst fokozattal a
hússzoros, ill. bronz fokozattal a tízszeres véradásért. A Janský-érmek a polgármester által kiállított elismerő
díszoklevél kíséretében a karácsonyi ünnepségen kerülnek átadásra. Mindez Cserman József elnök úr
szorgalmazásának köszönhetően itt, Muzslán.
Tekintettel arra, hogy a Vöröskereszt Helyi Alapszervezete az idén jubilált, nemrég ünnepelte 10. évfordulóját, az
elnök úr készített egy rövid visszatekintést az elmúlt időszakra.
„ Újkori történetünk 2005. január 18-án kezdődik, amikor is az akkori vezetőségi tagok, Mudr. Vojcek Beáta, Štrbík
Mária és szerény önmagam újraszerveztük a Vöröskereszt Helyi Alapszervezetét. 2010-ben az alapszervezetünk
vezetőségében váltás történt, és azóta is a cikk elején említett felállásban dolgozunk. A tíz év leforgása alatt
negyvenszer voltunk vért adni. Az egyéni véradások száma ez idő alatt meghaladta az 500 véradást. 8 véradónk
elérte a Janský-érem arany fokozatát, név szerint: Pathó Gyula, Kováč Judit, Cserman József, Pathó László,
Takács Gyula, Mészáros Zoltán, Balázs Mihály és Vajda Ernő. Kovács Gyula ekkor már ezen érem jogos
tulajdonosa volt.A Janský-érem ezüst fokozatának boldog tulajdonosa: Kovács József, Benyovič Róbert, Fraňo
Gábor, Szilva György, Simon Sándor, Vágvölgyi László, Pathó László, Szabó Róbert, Tóth Attila, Perunský József
és Fraňo Tibor. Bronz fokozattal büszkélkedik: Dobrocsányi Tibor, Zsitva Ottó, Lupták József, Csongár György,
Szilva Beáta és Farkas Márta. Mindenkinek szeretnék még egyszer gratulálni, ill. kifejezni hálámat, amiért részt
vesznek ennek a nagyszerű dolognak a lebonyolításában. Továbbá szeretnék köszönetet mondani Muzsla
község önkormányzatának az anyagi támogatásért, ami elősegíti szervezetünk gördülékeny működését.”
(Cserman József beszámolója alapján összeállította Sz.M.)
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A muzslai képviselő-testület
Ezentúl a Hírmondó minden egyes számában
megszólítjuk a képviselő-testület egytagját két kérdés
erejéig, mégpedig a testületbe való beszavazásuk
arányának sorrendjében.
Legelőször tehát Csányi Erzsébet képviselőasszonyt
kerestem meg, akit a 2014. november 15-i helyhatósági
választásokon a muzslai választók a legnagyobb
bizalommal szavaztak be a képviselő-testületbe.
Beta néni! Minek tulajdonítja ezt a nagy bizalmat?
„A választási kampányomban csak annyit mondtam,
hogy aki bízik bennem, az szavazzon rám. Három
alkalommal szavaztak be a képviselő-testületbe. Az első
alkalommal ötödiknek, a második alkalommal
másodiknak, tavaly pedig elsőnek. 44 éve lakom
Kismuzslán, ahogy tudok, segítek az embereknek.
Szeretek a rendezvényeken részt venni, s lehetőségeim
szerint támogatni a szervezőket. Magánszemélyként és
az Agronatúr (Boros László mérnök úr) képviseletében
rendszeresen támogatom az óvodai, ill. iskolai
rendezvényeket, valamint a helyi szervezetek akcióit,
legyen az sport vagy Csemadok esemény. Tagja vagyok
az Egészségkárosultak helyi szervezetének, ill.
vezetőségi tagként tevékenykedem a helyi Nyugdíjas
klubban. A segítőszándék nálam mindig elsődleges.”
Ön felelős a majorokat érintő problémák
megoldásáért. Vázolná nekem a helyzetet?
„Muzslához 3 major tartozik: Csenke 18 családdal,
Szent- Györgyhalma 2 családdal és Kismuzsla 20
családdal. Két nagy probléma sújtja a majorokat. Az egyik
a munkanélküliség, a másik pedig a házak megvétele.
Ami a munkanélküliséget illeti, az Agronatúr próbál
segíteni a kismuzslaiakon. Öt embert megegyezés
alapján alkalmaz („dohoda”), míg egy személyt állandó
jelleggel. A majorokban található házak már kétszer fel
voltak értékelve. 27 házat az elmúlt időszakban már
sikeresen megvehettek az ott lakók, azonban 17 ház még
mindig nem kerülhetett eladásra. Jó lenne, ha ez a
helyzet minél hamarabb rendeződne, hiszen a házakban
lakó emberek addig nem akarnak a házak tatarozására
költeni, amíg az nincs a birtokukban. Véleményem
szerint mindenki számára jobb lenne, ha a majorokban
lakó emberek kulturáltabb körülmények között
élhetnének.

megjavításra kerültek a majorokban található
buszmegállók. Az alapanyagot Boros László
mérnök úr (Agronatúr) biztosította, míg a
munkát a község megbízásából a
falumunkások végezték el. A megjavított
buszmegállók immár menedéket nyújtanak a
muzslai iskolabuszra várakozó iskolásoknak,
ill. óvodásoknak. Szent-Györgyhalma és
Csenke saját temetővel is rendelkezik,
melyekben az elhagyatott sírok
rendbentartásáért a falumunkások felelnek. A
temetőkhöz vezető utat éppúgy, mint a
Kismuzslán található focipályát rendszeresen
az Agronatúr munkásai kaszálják. A Bátorkeszi
és Muzsla közötti bekötőutat facsemeték
szegélyezik egészen Kismuzsláig, melyek
gondozásáért szintén a falumunkások felelnek.
Nekik köszönhető a szintén Kismuzslán
található „facsemetés” rendszeres gondozása
is. Az itt nevelt fák idővel az utak mellé kerülnek
kiültetésre, hogy szépítsék környezetünket”tudtam meg Csányi Erzsébet
képviselőasszonytól. Sz.M.

Pozitívumként kell azonban megemlítenem, hogy az
elmúlt választási kampány óta konténerek lettek
elhelyezve a majorokban, így az emberek egy
meghatározott helyen ürítik ki szemetesládájukat. A
szemét elszállítását a falu vállalta magára. Továbbá
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Falunk legkisebbjei, az óvodások
Nyolc csillogó szemű nagycsoportos ballagott el
idén júniusban a muzslai óvodából. Mindannyian a
helyi Endrődy János Alapiskolában kezdték meg
tanulmányaikat. A ballagás napján a kultúrház
moziterme zsúfolásig tele volt a hozzátartozókkal,
ill. a helyi AI elsős növendékeivel. A ballagó ovisokat
a kiscsoportosok és a középsősök búcsúztatták.
Útravalóul átvehették falunk polgármesterétől,
Farkas Ivántól egy ajándékcsomag kíséretében az
iskolatáska utalványt, melynek minden ballagó
óvodás nagyon örült. Mielőtt leendő osztályfőnökük,
Pethes Mária, lekísérte őket az iskolába, Balog
Gizella, a helyi Nyugdíjas szervezet elnöke, egy kis
meglepetéssel kedveskedett a gyerkőcöknek. Az
óvónénik szívét csak az a tény vidította fel, hogy a
2015/2016-os tanévre 11 kis óvodást írattak be az
intézménybe. A nyolc kis ballagó ovis szomorú
szemmel, de sok kedves emlékkel hagyta el az
óvoda kapuját. Szívesen emlékeznek majd vissza
az itt töltött évekre, hiszen sok élményben volt
részük a három év alatt. Az „Örömök hete”
szerintem mindannyiukban megmarad majd. A
háromnapos gyermeknapi programsorozat keretén
belül megtekinthették a Kuttyomﬁtty társulat Cirkusz
Folklorikusz c. előadását, részt vehettek a XII.
Óvodás hagyományos sportnapon az első
osztályosokkal együtt, ill. menetgyakorlat
formájában felavatták az újonnan vásárolt reﬂex
mellényeket. A gazdag programsorozat a községi
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hivatal támogatásával jöhetett létre. A fennmaradt
pénzből sporteszközöket vásároltak – tudtam meg az
óvoda igazgatónőjétől, Hornyák Mártától. Továbbá
elmesélte azt is, hogy mekkora örömet szerzett a
gyerekek számára az óriási favonat, melyet az ovi
udvarán állítottak fel. A nagy értékű játékszert a
jótékonysági szülői bál teljes bevételéből (506 €) és a
falu lakosainak „Új Szó szelvény” gyűjtéséből (633 €)
fedezték.
Az óvoda igazgatósága ezúton szeretne köszönetet
mondani a szülőknek és minden jó szándékú
embernek a segítségért. Továbbá szeretné felhívni az
óvodás szülők és a bálozó kedvű lakosság
ﬁgyelmét, hogy idén januárvagy február tájékán
újra megrendezésre kerül a jótékonysági szülői
bál, ahol akár csak a puszta részvétellel
támogatni lehet az intézmény működését.
Az óvodások rendszeresen készülnek
ajándékműsorral a szülőknek, ill. a
nyugdíjasoknak, valamint minden évben
fellépnek a már hagyománnyá vált szüreti
felvonuláson. Októberben „tejnapot” tartottak,
melyen a szülőknek meglepetés kóstolóval
készültek.Az év további része is
programdúsnak bizonyul. Novemberben
fellépnek a névadó ünnepségen, decemberben
pedig „kézművesnap” keretén belül tartják meg
a Mikulás-napot.Sz.M.
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2015. máj. 8. Plébániai gyalogtúra a Pilisben.
Kihasználva a munkaszüneti napot, a dobogókői
parkolóból indult útnak a gyermekzsivajtól hangos, ám a
meglett korúakat is szép számban képviselő lelkes
csapat a dobogókői gyalogtúrának. Mint útközben
kiderült, ez az útvonal a tartalék erőbedobást is
igényelte, de megérte: így “madártávlatból” láthattuk a
templomunk tornyát.
2015. máj. 10. Szentmise és megemlékezés az
önkormányzattal és a civil szervezetekkel a II.
világháború áldozatairól.
2015. máj. 23. Az esős idő ellenére a Szt. Orbánszobornál a “boros szent” közbenjárását kértük az Úrnál
szőlőinkre. Este pedig a Mária Rádió mobil stúdióját
befogadva templomunkba végeztük a szentségimádást
gyertyafénynél, Taizé-i énekekkel, meditációval és
csenddel kísérve az Oltáriszentségben jelen lévő
Krisztus előtt.
2015. jún. 21. autóbuszos zarándoklaton vettünk részt a
bacsfa-szentantali Szűz Mária kegykép könnyezésének
a 300. jubileuma alkalmából.
A nyár folyamán három alkalommal is –júl. 12., aug. 23.,

szept. 15. sikerült – a jézusi parancsot megfogadva:
“Evezz a mélyre és vessétek ki hálóitokat!” (Lk 5,4)
kisebbeket és nagyobbakat meghívni az SzMCsszímői
csónakházához, hogy mi is megtapasztalhassuk, hogy
Jézus hálójában, az Egyházban együtt lenni jó:
”Augusztus 23-án egy kiváló kenutúrán vettünk részt a
Vágon. Bár a víz sekély volt, és ezért sokat bajlódtunk a
csónakokkal, a gyönyörű táj, az állatvilág és a kiváló
hangulat kárpótolt mindenért. Csodásan éreztük
magunkat, s motiváltak vagyunk a folytatásra.” (Szabó
M.)
2015. aug. 28-29. kétnapos plébániai kirándulás
Mátraverebély-Szentkút– Gyöngyösön
2015. szept. 6. Szűz Máriaszületése
(Kisboldogasszony) – plébániatemplomunk búcsúja. Az
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ünnepi szentmise főcelebránsa és
szónoka Ft. Szép Attila atya, a
Pécsi Egyházmegye kancellárja
volt.
A templomfelújítás következő
szakasza
2015 júliusában folytatódtak a
belső és külső munkálatok a
templomon. A belső nedves
vakolat leverése végett szükség
volt a templompadok összetolására, ami a hívők
szorgalmas segítségével ügyesen ment végbe. Kiderült,
hogy a padok némelyikét Bartlik János bélai ács
készítette 1900. júl. 21-én – beleégetve nevét örökül -,
de fény derült arra is, hogy a padok alatt a talaj égetett
tégla és föld, melyen át a földből a nedvességet a padok
szépen isszák magukba (néhol lyukassá korhadt
állapotig). Kívül a falak menti vízelvezetés megoldása
volt a fő cél, valamint az esővíz falaktól való elvezetése.
Dréncső és új esővíz-elvezető csőrendszer került a
földbe (a kivezetéseit és tereprendezést még szükséges
befejezni), az oldalbejáratok lépcsői új térkőburkolattal
készültek el.
A mostani munkálatok 8.850€-t tettek ki, melyből a helyi
önkormányzat 3.000 €, a Nyitrai Egyházmegye 2.500 €,
a DAP 1.000 €, a Jövő 2000 Alapítvány 100 €, a hívők
adománya pedig 834,36 € volt. Hálás köszönet a
támogatóknak és a jószándékú adakozóknak.
Két év múlva, 2017. szept. 8-án ünnepeljük
plébániatemplomunk újraszentelésének 200.
évfordulóját, amikor kereszthajókkal bővítették azt.
Elődeink nyomában járva és örökségükhöz hűen a
bicentenáriumi jubileumot illő és igazságos lenne szép,
tiszta és megújított belső templomtérben ünnepelni.
Ennek megvalósítása érdekében minden lehetséges
követ igyekezünk megmozgatni.
Szakmai téren felvettük a kapcsolatot Csanády Gábor
DLA, építésszel, a DE-MK Építészmérnöki tanszékének
tanárával.
Az anyagi források előteremtésében a támogatások és
pályázatok lehetséges kiaknázása mellett bízunk a
muzslaiak – templomba járók és még nem járók –
nagylelkűségében, pozitív hozzáállásában és
összefogásában. Sok régi szép templom bejárata fölött
ugyanis a Szentírás ezen felirata olvasható: “Domus Dei
et Porta Coeli– Az Isten háza és a mennyország ajtaja”
(Ter 28,17). Legyen ehhez méltó muzslai templomunk is!
Összeállította: Borka Iván, plébános úr
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Plébániai kirándulás “Mátraalján, falu
szélén…”
Augusztus végén immár harmadszor került sor plébániai
kirándulásra. A muzslai, ebediés bélai hívek körében nagy
népszerűségnek örvendett Borka Iván plébános 2 napos
programajánlata, így az autóbusz napokon belül meg is telt
jelentkezőkkel.
A programtervezés nagyszerűen volt összeállítva, minden
korosztály számára adódott lehetőség tartalmas lelki és testi
feltöltődésre.
A festői szépségűMátrában látogathattuk meg a teljesen
felújított Mátraverebély-Szentkút zarándokhelyét, ahol a lelki
programokon kívül ebédeltünk és sziesztáztunk.
A nagy hőség ellenére, pihenés helyett megmásztuk a
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely új
Zarándokközpontja fölötti hegyoldalon találhatóRemetebarlangot, amelyekben a XIII. századtól éltek remeték a
barlanglakásokban. Nemcsak a mai gyerekeknek, de
számunkra is elképesztő, hogyan lehet olyan körülmények
között a világtól elzárva Istennel élni.
Az otthonmaradókról sem feledkeztünk meg, Szentkút
vizéhez csodálatos gyógyulások köthetők, így kihasználva a
lehetőséget mi is vittünk egy-egy ﬂakonnal családtagjainknak,
ismerőseinknek, betegeinknek, akikért a délután elvégzett
keresztutat is felajánlottuk.
Számomra egyik legemlékezetesebb élmény volt a
gyöngyöspatai templom oltárának megtekintése. A XIV.
századi gótikus templom már külsőmegjelenésében is
felkeltette az érdeklődésemet. Szentélyében
Magyarországon egyedülállótémájúés szépségűfőoltárt rejt.
A hatalmas, nyolc méter magas főoltár, teljes egészében fából
faragott, gazdagon aranyozott, színes, ún. Jessze-oltár,
Jézus családfáját szemlélteti. Az oltáron fekvőJessze
törzséből fa sarjad, ágain bibliai királyok, próféták –köztük
Salamon és Dávid –dús aranyozású, festett szobrai fölött
koronás Máriatrónol, karján a kisdeddel.
Szálláshelyünkön, a gyöngyös-farkasmályi pincék
tőszomszédságában épült borhotelben
nagyszerűkiszolgálásban volt részünk.
Vacsora után borászaink kritikusan ízlelgették a helyi borokat.
Mindenképpen kiváló“csapatépítő”programnak bizonyult az
esti borkóstoló. Kedves vendéglátóink ﬁnom boraik
kínálgatása közben megismertettek bennünket a pincesor
történetével is.
A pincék különlegessége, hogy azokat francia hadifoglyok
vájták a Sárhegy megkövesedett vulkanikus kőzetébe a
18.század végén. Nagy gondot fordítottak arra, hogy minden
pince kifelélejtsen, ezáltal a mustgáz és a folyadékok kiutat
találjanak a pincékből. Közép- és Kelet-Európa legnagyobb
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kézzel vájt pincéje találhatóitt. Ezek a pincék
nyújtottak menedéket a világháborúk alatt több
ezer ember számára.
Másnap szintén élménydús programokon
vehettünk részt, ami legfőképpen a
gyermekeknek kedvezett.
Gyöngyösön töltött napunkat szentmisével
kezdtük a SzentBertalan-templomban, azután
megtekintettük a templom karzatán
berendezett
“Számontartva”elnevezésűvándorkiállítást a
kommunista terror pap áldozatainak
hagyatékaiból, a kommunista
egyházüldözésről. Ez a megrendítő,
elgondolkodtatóprogram mély nyomokat
hagyott bennem, így hazatérve utánanéztem a
világhálón az ezzel kapcsolatos weboldalnak,
ahol a hangfelvételek között
meghallgathatóBurián Lászlóesperes úr
börtönéveiről szólóbeszélgetés, a kiállításon
pedig megtalálhatónéhány személyes tárgya
is.
Megtekintettük még a Szt. Bertalan kincstárat
és ötvösműhelyt, ami az esztergomi
Főszékesegyházi kincstár után a második
leggazdagabb egyházi gyűjtemény
Magyarországon.
Délután pedig érdeklődési terület szerint
lehetőség volt választani a gazdag fakultatív:
pihenő, aktív-pihenős, sőt adrenalin
programból egyaránt.
Legnagyobb népszerűségnek a kisvasút
örvendett, a legkisebbeket pedig az állatkert
lakói varázsolták el.
Aki a kisvasutat választotta, Mátrafüreden
meglátogathatta a Palóc Babamúzeumot,és
természetesen Muzsla-kilátóis vonzotta a
muzslai túrázókat.
Az útról testileg, lelkileg feltöltődve,
élményekkel, információkkal telve tértünk
haza.
Köszönjük lelkiatyánknak a kiválószervezést
és a körültekintőprogramválasztást, különös
tekintettel a kisgyermekes családokra is.
Bízunk benne, hogy továbbra is sok
hasonlókirándulásban lesz részünk, aminek
megszervezéséhez erőt, egészséget és
persze sok kitartás kívánunk.
(Nyitrai Tímea)
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Megemlékezés a II. világháborúban elhunyt muzslai lakosokról
2015. május 10-én a vasárnapi szentmise után az egybegyűlt közösség lesétált a hősi halottak emlékművéheza községi
parkba,hogy megemlékezzen a II. világháborúban elhunyt muzslai lakosokról. AznapBorka Iván plébános úr a szentmisét
Muzsla hősi halottainak lelki üdvösségéért ajánlotta fel.
Az Endrődy János Alapiskolaképviseletében, Szórád Lili, szavalatával rótta le kegyeletét a hősi halottak előtt. Ezt követően
Farkas Iván, Muzsla község polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, és név szerint felsorolta a 150 muzslai hősi halott
nevét, mely kőbe lett vésve az I. és a II. világháborúban elesettek emlékművének márványtábláján. Az emlékmű a
Csodaszarvast, vagyis a megszületést, megújhodást jelképezi. „A muzslai hősi halottakon kívül 28 honvéd nyugszik egy
sírban a muzslai temetőben, akiket a Szent László hadosztály honvédeiként Muzslán és a környékén lelt a halál. Rajtuk
kívülkülön sírban nyugszik Bogdány János honvéd, aki a muzslai katonai kórházban halt meg.”- tudatta a polgármester úr az
egybegyűltekkel. Ezt követően aNyugdíjasKlub Gyöngyvirág Asszonykórusa a CSEMADOK helyi ASZ-e mellett működő
Dallos éneklőcsoporttal együtt a Béke fejedelme kezdetű dallalfejezte ki tiszteletét a II.
világháború áldozatai előtt. A dal a békéért, hazáért és családért szóló imát foglalja
magába.
Bánhidy Vajk történész, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium
történelemtanárának megemlékező szónoklata meghatotta az egybegyűlteket.
Beszédében elmondta, hogy „70 évvel ezelőtt ért véget az a szörnyűséges hat év,
amely számos emberéletet és irreális helyzetet megkövetelt a kor emberétől. Pedig ők,
nagy valószínűség szerint, nem akartak hősök lenni. Ők egy olyan életet szerettek
volna élni, hogy boldogan, békességben és egészségben, hitüket megtartva éljék
hétköznapjaikat, szüleikkel, testvéreikkel és gyermekeikkel együtt.”
A megemlékező kultúrműsort Sankó Júlia szavalata zárta. Ezt követte a
koszorúzás.Az I. és a II. világháborúban elesettek emlékművénél koszorút helyezett
el Muzsla önkormányzatának képviseletében Farkas Iván és az önkormányzati
képviselők, a helyi egyházközség nevébenBorka Iván plébános úr, Szabó Mónika és Szabó Róbert, a CSEMADOK Muzslai
ASZ nevében Scholtz Terézia és Mészáros Erzsébetet, az Endrődy János Alapiskola nevében, Zalaba Zsóﬁa és Szórád
Katalin, az MKP Muzslai HSz–e nevében Mészáros Béla és Becse József, a Nyugdíjasok Szervezete nevében Balog
Gizella és Csapszky Erzsébet, az Egészségkárosultak Szervezete nevébenPetró József és Mészáros Anna,
aVöröskereszt Muzslai Szervezete nevében pedig Cserman József és Szilva Beáta. Ezt követően Muzsla község
polgáraielhelyeztéka kegyelet virágait, és gyertyát gyújtottak a hősi halottak emlékére, majd közösen elénekelték a magyar
himnuszt. Ezt követően az egybegyűlt tömeg átvonult a helyi temetőbe, hogy fejet hajtson a hősi halottak emléke előtt, és
megkoszorúzza a Szent László Hadosztály honvédeinek két sírját.
(Sz.M.)
Kétnapos Hajós – Szeged kirándulás
A Muzslai Kertbarátkör vezetősége 2015-ben is megszervezte a
már hagyománnyá vált kétnapos nyári kirándulást. Idén a Hajósi
borvidékre látogattunk el.Augusztus 21-én kora reggel indultunk
42 személlyel. Az első megállónk Kalocsán volt, ahol eltölthettünk
egy kellemes délelőttöt.Délután megérkeztünk Hajósra a Kovács

pincészetbe.A település nevezetessége az a komplett
faluszerkezetet alkotó 1200 présház, amely
egyedülálló a világon.A család egyik tagja fogadott
minket, s megmutatta nekünk a szőlőterületet,
amelyen gazdálkodnak.Továbbá betekintést
nyerhettünk a családi pincészetükbe is.Láthattunk
modern fémtartályokat és hagyományos fahordókat
egyaránt.Vacsora közben a Kovács pincészet borait
kóstoltuk meg.Az est folyamán a vidám hangulatról
egy helybeli harmonikás gondoskodott.Másnap
reggel elindultunk fürödni a Mórahalmi Élmény és
Gyógyfürdőbe.A délutáni órákban egy idegenvezető
kíséretében két órán keresztül csodálhattuk Szeged
város szépségét.Megismerkedhettünk a város
történelmi múltjával, és megtekinthettük a város
nevezetességeit. A hazaút előtt elfogyasztottunk egy
kitűnő halászlevet a Szegedi halászcsárdában. Úgy
gondolom, hogy időnként el kell menni más-más
borvidékekre, hogy megismerjük az ottani
hagyományokat, hogy jól érezzük magunkat, és
természetesen, hogy jó borokat kóstoljunk.
(Petrik Tamás, a Kertbarátkör elnöke)
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A 35 éves Nyugdíjas Szervezet aktivitása

Muzslán működik a környék egyik legaktívabb
nyugdíjas szervezete. Az elmúlt hónapokban sem
tétlenkedtek. Nagy lelkesedéssel díszítették
templomunkat az Úrnapja alkalmából.
„Az Úrnapi körmenetet június első vasárnapján
ünnepeltük. Vasárnap kora reggel elkezdődtek az
előkészületek. A hívek közös erővel lelkesen
készítették a sátraikat. Utána a díszítés következett,
mind a négy állomás szép dekorációt kapott. A „szinút”,
a körmenet útvonalának díszítése is ötletes volt. Az
úrnapi körmenet a vasárnapi szentmisével kezdődött,
melyet Iván atya celebrált. A körmenet során a volt
elsőáldozók virágszirmokkal hintették a „szinutat” az
Oltáriszentség előtt. Ezt a csodálatos napot azok az
emberek tudják igazán értékelni, akik munkájukkal,
részvételükkel, hozzájárultak az esemény
lebonyolításához. Egyedüli célunk az volt, hogy együtt
lehessünk az Úrral. A keresztény közösség aktív tagjai
nem szorulnak szervezésre, mindenki tudja a kötelességét, és örömmel segítünk egymásnak.” –árulta el Balog Gizella,
a Muzslai Nyugdíjas Klub elnöke.
Balog Gizella a vezetője a Gyöngyvirág Asszonykórusnak is, mely tíz hónapja alakult. A kórus heti kétszeri
alkalommal próbál. Az új dalcsokrok elsajátításában Baracska Gabriella segíti munkájukat, aki szintén az asszonykórus
tagja. Rendszeresen fellépnek a helyi rendezvényeken, továbbá részt vettek Garamkövesden a Bor és dalversenyen,
valamint Bécsben a Szent István király ünnepségen.
A nyugdíjas szervezet egy nagyszabású rendezvény keretén belül ünnepelte meg 35. Évfordulóját 2015. június 13-án.
„Megemlékeztünk az alapító tagokról – meséli a szervezet elnökasszonya. Az alapító tagok: id. Csuport László, Sulci
József, Jenei Gyula, Balog Ferenc, Rab László, Kiánek József, Kolen János és Pathó András voltak. Közülük sajnos
már csakSulci Józsi bácsit tudtuk köszönteni.
Az ünnepség a muzslai kultúrház mozitermében került megrendezésre. Meghívott vendégeink voltak: Farkas Iván
mérnök, falunk polgármestere, Borka Iván atya, falunk plébánosa, dr. Vojcek János, falunk orvosa, a helyi szervezetek
elnökei, elnöknői, a bélai Szivárvány kórus tagjai, a bélai nyugdíjas szervezet elnök asszonya, valamint Varga Mihály
polgármester.
Külön köszöntöttük a volt menyecske kórus idős tagjait. A nyugdíjas szervezet sokat köszönhet Laci bácsinak, mivel ő
egyengette a szervezet rögös útját. A műsorban fellépett a nemrég alakult Gyöngyvirág énekkórus és a régi muzslai
menyecskekórus is. Nagy sikere volt a CSEMADOK helyi szervezete mellett működő Dallos ének és tánccsoportnak. Az
óvodások és a helyi alapiskola tanulói változatos műsorral lepték meg vendégeinket. A Pilinke csoport tánccal és
énekkel, a végzős diákok pedig egy színvonalas
színdarabbal ékesítették a műsort. Štrbík Mária egy
szép verssel, a bélai Szivárvány énekkar tartalmas
műsorral, Baracska Ida zenetanárnő növendékei
pedig egy változatos zenei összeállítással
szórakoztatták az egybegyűlteket. Adíszítés az
alapiskola pedagógusainak és Szórád Irénkének
köszönhető. A vacsora utáni ﬁnomságokat: a házi
rétest Elzer Magdolna Szőgyénből, a pogácsát és a
süteményt Čapsky Erzsébet és Szórád Irénke, a 35ös tortát Kiss Mária készítette. A nedűt Borvák
Marika és Csányi Erzsébet ajánlotta fel.”
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Az Egészségkárosultak Szervezete

Fröccstúra a muzslai szőlőhegyen

A Muzslai Egészségkárosultak Szervezetének tagjai ﬁatalokat
megszégyenítő aktivitással töltötték az elmúlt hónapokat.2015. április
18-án a Bolha a fülben c. színházi előadást tekintették meg
Bátorkeszin.
Évek óta baráti kapcsolatot ápolnakaz Egészségkárosultak Párkányi
Alapszervezetével, amely Tácsik Katalin vezetésével működik. A jó
együttműködésnek köszönhetően idén is meghívást kaptak május 25-

Borka Iván atya hangulatos madárcsicsergés
közepette nyitotta meg aHegyközség 2015. május
23-án megszervezettI. Szent Orbán-napi
fröccstúráját. Szent Orbán a szőlőegyik
védőszentje, melynek liturgikus emléknapja május

én a párkányi Vadas termálfürdőben megrendezett Sportrehabilitációs
napra, mely magába foglalta az anyák napi ünnepséget is. Miután az
édesanyákat virággal köszöntötték, különféle sportjátékokon vehettek
részt. A muzslai alapszervezet tagjai közül négyen dobogós helyen
végeztek a különböző sportszámokban. Elmondásuk szerint mindenki
nagyon jól érezte magát.
2 0 1 5 . j ú n i u s 2 3 - á n Ta r d o s k e d d e n i s m e g r e n d e z t é k a
Sportrehabilitációs napot, ám ezúttal járási szinten. Mind a 12
megjelent szervezet négyszer négyes csoporttal nevezhetett be a
versenybe. A muzslai csapat gránátdobásban a II. helyezést érte el,
egyéni versenyben pedig 1 arany és 1 ezüstéremmel gazdagodott.
Petró József, a muzslai alapszervezet elnöke szerint azért is ennyire
közkedvelt ez a járási rendezvény, mert a tagok évről évre számos régi
ismerőssel találkozhatnak itt újra.
Idén a pálmát a Leányfalun található gyógyfürdő vitte el, ahová kétszer
is ellátogattak (július 2-án és augusztus 5-én).
A komáromi termálfürdőt családias hangulata miatt kedvelik. Ide 2015.
július 16-án látogattak el.
Idén a szervezet két tagja hatnapos gyógykezelésen vehetett részt
szeptember 21-e és 26-a között. Az üdülés SklennéTeplicén valósult
meg az ottani gyógyfürdőben. A kedvezményes ár magába foglalta a
teljes ellátást és a barlangfürdő korlátlan használatát. Egyelőre sajnos
kevesen használják ki a gyógykezelések ezen formáját – tudtam meg
Petró Józseftől, aki ezennel szeretné felhívni a tagok ﬁgyelmét, hogy
hasonló lehetőségek a közeljövőben is lesznek november tájékán
Turčianske, ill. TrenčianskeTeplicén.
2015. december 5-re tervezik a már hagyománnyá vált Mikulás-napi
ünnepség megszervezését, melyet rendszeresen Mészáros Anna és
Petró József szavalata színesít. Az ízletes vacsora előtt idén tervezik a
jubilánsok köszöntését is. (Petró József alapján összeállította: Sz.M.)

25-én van. Ilyenkor az egyház és a borosgazdák az
Isten áldását kérik a fagyok és az időjárás pusztítása
ellen.
A szőlőhegyen felállított Szent Orbán-szobor
megáldása után az egybegyűltek átvonultak a
pincékhez.A ﬁnomabbnál ﬁnomabb borok kóstolása
kárpótolta a résztvevőket az eső által elmosott
túráért. Két pincében folyt a borkóstolás. A Borvák
pincében lehetőség nyílt a Borvák pincészet borai
mellett Vágvölgyi Zoltán és Csákváry Viktor, ill.
Mészáros Henrietta borainak kóstolására, míg a
Kovács pincében, a Kovács pincészet nedűi
társaságában Petrik Tamás kóstoltatta Zalaba
József és Dávid borait.
„Igazán szerencsés, hogy így elsőre sikerült öt
borászt összehozni e nemes cél érdekében. A
hangulat családias volt, nem volt tömeg, tehát
mindenki tudott mindenkivel beszélgetni. A cél
valójában ez volt. Nem egy „20. borfesztivált”
akartunk, amiből van már elég a környéken, hanem
szerettünk volna egy olyan rendezvényt, amelyet a
meghívott vendégek és mi is élvezünk. Mivel az idei
rendezvény nagyon jól sikerült, be is lehet írni a jövő
évi naptárunkba, hogy a május 25-hez legközelebb
eső szombaton megrendezésre kerül a II. Szent
Orbán-napi fröccstúra”- nyilatkozta a
falutévébenBorvák Mária, a Hegyközség elnöke.
Borka Iván plébános úr kiemelte a rendezvény
ötletességét, hiszen a fröccstúra által egy kicsit
láttatva van a községnek a szőlőhegyi része is.
További pozitívumként jelölte meg a fröccstúra
vallási vonzatát, mely által a hegyen felállított Szent
Orbán-szobor a borkultúrarészévé válhat.
(Vágvölgyi Zoltán felvétele alapján összeállította:
Sz.M.)
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A Vadlibák Vadásztársaság aktivitása

A Vadlibák Vadásztársaság a Családi vadásznapot a „Június a vadászat hónapja” program keretében június 14-én
rendezte meg a helyi vadászháznál immár második alkalommal. A rendezvény célja sokrétű. Elsősorban a természet és
vadvédelemmel kapcsolatos aktuális problémák megbeszélése teljesen kötetlen formában, a vadászok és
családtagjaik közötti baráti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése, valamint a kötetlen szórakozás. A rendezvény
előkészítését főleg a vezetőség végzi, de a tagság is tevékenyen bekapcsolódik. A szervezés és az anyagok
bebiztosítása a vezetőség feladata, a vadászház, az ebéd és vacsora előkészítésében az egész tagság részt vesz.
A Családi vadásznap programja a következőképpen alakult: A főzéssel megbízott vadászok a társaság elnökének és
egyben főszakácsának, Csuport Lászlónak vezetésével már kora reggeltől elkezdték a ﬁnom vadászételek készítését. A
vadászok többsége délelőtt 9 óra környékén érkezett a vadászházhoz. Kirakták az asztalokat, székeket és a padokat a
vadászház elé, tehát elkészítették az esemény színhelyét. Az esemény részét képezte egy kis szórakoztató
koronglövészet a társaság lőterén, melynek első három helyezettje tárgyi jutalomban részesült. Ez a kis házi verseny dél
körül ért véget. Az ebédhez a vadászházhoz érkeztek a vadászok családtagjai is és együtt fogyasztották el a ﬁnom
vaddisznópörköltet. Az ebédhez és a délutáni szórakozáshoz néhány vendéget is hívtunk. Vadász barátokat,
szponzorokat, a falu, valamint a szövetkezet elöljáróit, természetesen családostól. A délután a szórakozás jegyében
zajlott. Mindenki fogyaszthatott a vadászfeleségek által készített süteményekből, pogácsákból és egyéb
ﬁnomságokból, valamint szeszes italokból, alkoholmentes üdítőkből és kávéból. Estefelé vaddisznósültet
fogyaszthattak a résztvevők. A vadásznap kellemes nótázással ért véget és persze a kicsit ünneprontó rakodással.

A már hagyományos „Galamblövészet”
A muzslai,,VADLIBÁK,, Vadásztársaság ez évben július 26-án, vasárnap rendezte meg amár hagyományos
koronglövő versenyt Muzsla község polgármesterének vándorserlegéért. Az eseményt komoly előkészületek előzték
meg, mint a lőtér karbantartása és előkészítése, a vadak elejtése, a vadhús és egyéb főzési alapanyagok előkészítése.
Az évek óta közkedvelt rendezvényen az idén a meleg, de szeles időjárás ellenére 42 versenyző és több száz néző vett
részt. A versenyzők az ún.„vadászkör”, versenyszámban mérték össze tudásukat, amelyben körönként 14 korongra kell
lőni. Minden versenyzőnek 3 kört kellett lőni, s az összeredményt számították be a versenybe. Külön-külön verseny folyt
a vendég, illetve hazai versenyzők között. A végső sorrend a következőképpen alakult:
A polgármester vándorserlegét az idén Csintalan Csaba, hetényi versenyző nyerte 40 találattal.
2. Kocsis Vilmos – Komárom
3. Krajniak Erik – Kisgyarmat
A hazaiak versenyében a következő sorrend alakult ki: A
polgármester vándorserlegét Gróf Ervin nyerte 37 találattal.
2. Becse András
3. Szilva Zoltán
4. Štverák Csaba
5. Lipták Ferenc
6. Barti László
A vándorserleget községünk polgármestere, Farkas Iván adta át a
győzteseknek. A fentemlített versenyzők különböző díjakat
vehettek át, melyekért köszönet szponzorainknak: Muzslai
Községi Hivatal, a helyi Agrárvállalkozók szövetkezete, Boros
Lászlóvállakozó(Kis-Muzsla), Fehér Ló vendéglő, RIVEL kft.,
Szabó Róbert vállalkozó, Zalaba Imre vállalkozó, Štrbík Arnold
vállalkozó, Fárbry József vállalkozó, a párkányi Unifer vaskereskedés, a párkányi PIPO – építőanyag kereskedés, a
párkányi Sir Higgins vendéglő, a párkányi BramosCreations Kft., a komáromi Hubert-K vadászüzlet és a komáromi
Répás Sándor. A vadászok az idén is mindent megtettek azért, hogy a verseny résztvevői és a közönség jól érezze
magát e hagyományos rendezvényen. Aki megéhezett, az a Csuport László vezetésével készített ﬁnom őz- és
vaddisznópörkölttel csillapíthatta éhségét, illetve különféle üdítőitalokat fogyaszthatott.
(Gróf Ervin)

16

Muz

slai H
201

Eurocamp
Nemzetközi U-13 labdarúgó torna
2001-ben indult útjára a nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna.
Az ötletgazdák a németországi Emsetal sportegyesületének vezetői
Rainer Zeiß és Enrico Fuchs urak, valamint VolkerJeck üzletember
voltak. A muzslai gyerekek már öt évvel ezelőtt is részt vettek
ezen a tornán, akkor Halasi Frigyes tanár úr vezetésével.
Barátságot és a sportszerűséget fő célként szem előtt tartva
mérkőztek meg a kupáért.
A rangos nemzetközi utánpótlás labdarúgó torna ez évi
színhelye a mátyusföldi nagyközség, Negyed. Idén már 15.
alkalommal került megrendezésre az EUROCAMP nemzetközi
ifjúsági focitorna, amelyen 5 ország csapatai vettek részt. A
németországi Emsetal, a franciaországi Hucqueliers, a
magyarországi Bóly, Magyarbóly és Törökbálint, a romániai
Csernáton és a hazai Negyed valamint Muzsla együttesei.
A csapatok kísérőikkel, szurkolóikkal, szüleikkel csütörtök délután
érkeztek a negyedi alapiskolába, a szálláshelyre. Este, miután
mindenki megvacsorázott, a versenyszabályok ismertetésére került
sor, majd a fogadóest következett. Pénteken a csapatok a párkányi
Vadas üdülőkomplexumba utaztak, hogy lehűtsék magukat a
tikkasztó hőségben. Este a felnőttek borkóstolón és vacsorán
vettek részt Muzslán a helyi kultúrházban, ahol községünk
polgármestere, Farkas Iván, valamint önkormányzati
képviselője, Becse József látták vendégül az egyes csapatok
vezetőit, a résztvevő települések polgármestereit. A gyerkőcöket
pedig lovasbemutató és lövészverseny várta Negyeden, az
iskolánál.
A pénteki pihenő után szombaton kezdetét vette a torna. Reggel
minden csapat felsorakozott az iskolaudvaron, hogy a
hagyományokat megtartva felvonuljanak a község utcáin, egészen a
futballpályáig. A felvonulást a Tambores csoport kísérte fergeteges
dobjátékával. A futballpályán Negyed község polgármestere,
Jancsó István köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a
sporteseményt.
A mérkőzések délelőtt 10 órától kezdődtek. Az A csoportba Negyed,
Magyarbóly, Csernáton, Hucqueliers csapata, a B csoportba pedig
Muzsla, Emsetal, Törökbálint, valamint Bóly együttese került. A
csoportmérkőzések 2 x 15 percig, a helyosztók 2 x 20 percig
tartottak.
Az eredményhirdetésen minden csapat oklevelet és
serleget kapott. Jutalmat kapott a torna legjobb játékosa, a
muzslai Sulci Bence, a legjobb kapus, Bosnyák Martin
Magyarbólyból, a legtöbb gólt szerző játékos, Matthauser Ádám
Törökbálintról. Sulci Bencének gratulálunk!
Hétfőn reggel a sportolók kísérőikkel budapesti kiránduláson vettek
részt. Visszaérkezve az iskola épületébe Vendégestet tartottak, a
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csapatok hazájuk tradicionális ételeivel és
egyéb ﬁnomságokkal vendégelték meg
egymást.
Az eredmény ellenére leszögezhető, hogy
a muzslai U13 korosztályú
labdarúgócsapat a negyedi nemzetközi
tornán helytállt. Ifjú játékosai értékes
tapasztalatokat gyűjtöttek, amelyek
további fejlődésük szempontjából
meghatározók lehetnek. Köszönet illeti
községünk polgármesterét, Farkas
Ivánt, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
a muzslai kölyökcsapat meghívást
kapott a nemzetközi labdarúgótornára.
TJ AC Muzsla játékosai, akik a
nemzetközi tornán részt vettek a :
Bolzán Erik, Fundárek Kornél, Škultéty
Márk, Szórád Attila, Vágvölgyi Krisztián,
Ciganec Szabolcs, Klimó Kitti, Sulci
Bence, Marsal Donát, Zalaba Imre, Zalaba
Márton, Fenyvesi Dominik, Kovács
Dominik, Pálmai Olivér.
Vezetők: Ármai Adrián, Klimó Roland,
Sulci Péter, Fundárek Gábor.
Az Eurocamp 2015 végső sorrendje:
1. Törökbálint
2. Emsetal
3. Magyarbóly
4. Hucqueliers
5. Bóly
6. Negyed
7. Muzsla
8. Csernáton
(A sportvezetőségből: Klimó Roland
elnök és Ármai Adrián)
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Muzsla életéből
Falunk asszonyainak kedvenc receptjei

OLAJOS KRUMPLIS POGÁCSA.
Hozzávalók: 75 dkg félgrízes liszt (polohrubá), 50 dkg főtt krumpliáttörve,4dl tej, 5
dkgélesztő, 1 kávéskanál kristálycukor, 1 e.k. só, 2dl olaj, a kenéshez1db tojás
Elkészítés:
A héjában főtt krumplikat meghámozzuk, áttörjük, és hagyjuk kihűlni. 1 dl tejben
elkeverjük a cukrot,belemorzsoljuk az élesztőt,majd 10 percalatt felfuttatjuk. A
lisztet egy tálba tesszük,közepébe mélyedést készítünk,beletesszük a sót, a kihűlt
krumplit, a maradék tejet és az olajat.Az egészet jól összegyúrjuk,
kidagasztjuk,majd tiszta konyharuhával letakarva meleg helyen 30 percig a
duplájára kelesztjük.Lisztezett deszkára tesszük,kinyújtjuk ujjnyi vastagságúra,majd pogácsa szaggatóval
kiszaggatjuk.Sütőpapírral bélelt tepsire téve kelesztjük még 10 percig.
A tojást kis tálban villával felverjük,majd megkenjük a pogácsákat, és 200 C fokraelőmelegített sütőben 25-30 perc
alattszép pirosra sütjük. Jó étvágyat kívánunk!
(Petró Valéria receptje)

Házasságotkötöttek
Sok boldogságot kívánunk!
Szabó Roland és Krizsán
Andrea (2015.6.20.)
Kovács Péter és Fekete
Krisztína (2015.7.17.)
Icso Zoltán és
KántorováTatiana (2015.7.25)
Kubík László és Erdőš Éva
(2015.8.15.)
Dobai Péter és
PintérováLenka (2015.8.15.)
ZvaraMarek és Vígh Markéta
(2015.8.22.)
Szabó Gábor és Puskás
Melinda (2015.9.26.)

Gratulálunk!

Újszülöttek
Megérkeztek az új muzslai
lakosok.
Černócky Fanni Olívia
(2015.4.29.)
Kovács Dominik (2015.5.26.)

Jó egészséget kívánunk!

Halálozás
Az elmúlt hónapokban örökre
távozott sorainkból:
Mészáros Mária, szül.
Rana (2015.4.8.) ezúton is
elnézést kérünk a
hozzátartozóktól, amiért igen
tisztelt halottunk az előző
számból adminisztrációs hiba
miatt kimaradt.
Nagy Magdolna szül. Csikós
(2015.5.2.)
Vaskovics Mária szül.
Gál (2015.5.20.)
SzivekMárton(2015.5.24.)
Koňuch Anna szül.
Fröhlich (2015.5.25.)
Szentgáli András (2015.7.6.)
Vágvölgyi Ilona szül.
Molnár (2015.8.19.)
Mészáros Borbála szül.
Bucsek (2015.8.23.)
Emléküket megőrizzük!

(A fenti táblázatban felsoroltak a Hírmondó megelőző s záma ésa lapz árta közti idősz akot ölelik fel)

Tájékoztató
Várjuk ötleteiket, ill. bármely olyan esemény leírását, amelyet szeretnének megjelentetni a
Hírmondóban. Továbbá bárki, aki úgy gondolja, hogy szívesen megosztaná tapasztalatait a
mindennapi életről (pl.: kedvenc receptem, én így metszem a fákat, mert, stb. témakörökben) várjuk
jelentkezését Szilva Mónikánál, szilvamonika.77@gmail.com, ill. a 0918 931 418-as telefonszámon.
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