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Vykročili sme na cestu rozvoja...
Starosta našej obce, Ing. Iván Farkas riadenie obce
prevzal pred trištvrte rokom.Pán starosta, urobme
rýchlu bilanciu, čo si za takýto krátky čas stihol urobiť
spolu s miestnou samosprávou a zamestnancami
obecného úradu?
Hádam, najviditeľnejším výsledkom je rekonštrukcia
vozovky na hlavnej ulici
obce. Popritom sme
spolu s pracovníkmi
RSÚC osadili dopravné
značenie zakazujúce
vjazd nákladných
súprav nad 12 ton na
vozovku hlavnej ulice.
Táto rekonštrukcia sa
dotýka takmer každého
obyvateľa a bola veľmi
aktuálna. Vyriešili sme
tým problém mnohých
vodičov, cyklistov ale aj
obyvateľov, ktorí bývajú
na hlavnej ulici. Sľúbili
sme to občanom - a teraz sme svoj sľub splnili. Na
prekvapenie mnohých sa nám podarilo splniť jednu z
najzávažnejších úloh nášho volebného programu. Môže
nasledovať prestavba mostu cez potok, označenie
pruhov a prechodu chodcov na ceste. Uskutočnili sme
rekonštrukciu krovu športovej haly, aby nemohla pretekať
dažďová voda. Tieto opravy sa pred dvoma – tromi rokmi
nepodarilo urobiť. Prestavba prízemia domu služieb bola
veľmi dôležitá investícia, nakoľko tam presťahujeme
denný klub dôchodcov, čo nám môže pomôcť v úspešnom
vybudovaní siete starostlivosti o dôchodcov. Treba
pripomenúť, že dodnes v obci žiadne sociálne služby
neexistovali. Však dúfam, že od januára môžeme zaviesť
dokonca až tri, keďže bývalý hotel Montanara bol zo
súkromnej investície prestavaný na domov dôchodcov.

Spolu s vedením základnej školy sme odovzdali detské
ihrisko, ktoré plánujeme neustále zveľaďovať. Keďže
sme v značnej miere obnovili obecný rozhlas, oznámenia
skoro všade výborne počuť. Vydali sme prvé dve čísla
novín Mužliansky hlásnik. Budeme ho vydávať
pravidelne štvrťročne. Je to naše spoločné „ dieťa „ , sú to
naše spoločné noviny, veď ho napĺňajú obsahom mnohí
obyvatelia obce. Obnovili sme aj našu webovú stránku, o
ktorej sa mnohí ľudia vyjadrujú s uznaním. Na území
obce sme likvidovali na 4 miestach ilegálne skládky
odpadov a mimo nej 1. V dvoch uliciach sme upravili jarky
a povzbudili sme robotníkov. Väčšinu z nich, ako aj
koordinátorov, môžeme pokojne pochváliť za ich čestne
vykonanú prácu. Dúfam, že aj obyvatelia obce zbadali
zmeny, ktoré nastali. V Malej Mužle pomocou pána
inžiniera Borosa opravili autobusové zastávky. V
Čenkove to urobili verejní robotníci. Pri zastávkach sme
postavili koše na smeti. Nepretržite sledujeme a
opravujeme verejné osvetlenie. V obecnom úrade sme
zriadili nový počítačový systém pre skvalitnenie služieb.
Mládežnícky fond Jánosa Endrődyho sme na
spokojnosť rodičov a žiakov legalizovali. Zdá sa, že sa
vyrieši aj otázka horného jazera. Jeho noví majitelia už
dvakrát boli v obecnom úrade a chcú prenajať pozemky
pod ním. Preto je nevyhnutné, aby majitelia týchto
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pozemkov vlastníckym listom vedeli potvrdiť svoje
vlastníctvo. Títo uchádzači sa už v iných
usadlostiach zaoberajú chovom rýb.
Dúfam, že každý vidí, začali sme kráčať po ceste
rozvoja a vzrastu.
Počula som, že ste medzičasom museli
bojovať aj s rôznymi ťažkosťami.
V júli sme sa museli podriadiť 5 takým kontrolám,
inšpekciám zo strany štátnych orgánov, ktoré sa
konali na základe bezdôvodného udania nášho
spoluobčana, prípadne spoluobčanov. Tri boli
anonymné, 1 bolo podané pod falošným menom a
falošnou adresou a 1 bolo zaslané v mene iného
spoluobčana, a to v mene pani Georgíny Langovej,
ktorá hneď podala trestné oznámenie na Okresnej
prokuratúre. Dve posledné sťažnosti boli napísané
na takej vysokej odbornej úrovni, že to v našej obci
dokážu iba dvaja – traja. Vyšetrovanie štátnymi
orgánmi sa uzatvorilo pre obecný úrad priaznivo,
žiadnu pokutu sme nedostali. Naši protivníci svoj
cieľ nedosiahli, ochromiť prácu obecného úradu
nedokázali, ale žiaľ nás poriadne brzdili v práci,
vykonávanej pre dobro nášho obyvateľstva.
Prečo bolo potrebné vymeniť zamestnancov
obecného úradu?
Všetci dostali polročnú skúšobnú dobu, počas
ktorej mohli dokázať svoje schopnosti. To sa
podarilo iba jednej osobe. Od budúceho roka sa
náš úrad zapojí do elektronického systému, čo
znamená, že občan nemusí osobne navštíviť OÚ,
ale svoje záležitosti môže vybaviť aj elektronickou
cestou.
Odchádzajúci zamestnanci boli skúsení
pracovníci, žiaľ sa u nich prejavili isté nedostatky.
Pri ich odchode som sa im poďakoval za dlhoročnú
prácu na obecnom úrade a dostali aj viacmesačné
odstupné. Predtým som im ponúkol inú pracovnú
pozíciu v rámci obecného úradu. Žiaľ moju ponuku
odmietli. Na ustanovujúcom zasadnutí
samosprávy som sľúbil Mužlančanom, že ich budú
obsluhovať na obecnom úrade diplomovaní
pracovníci. Mužlančania si to zaslúžia. Otvárame
novú éru s novými ľuďmi, novým zmýšľaním a
novým postojom. Naši zamestnanci si uvedomujú,
že konajú v prospech obyvateľov obce a nikdy nie
opačne.
V budúcnosti plánujem najčastejšie navštevované
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kancelárie presťahovať na prízemie, aby starší ľudia
nemuseli chodiť po schodoch na poschodie. Dokonca v
marcových voľbách oba volebné výbory umiestnime tiež na
prízemí.
Ako hodnotíš rozvoj kultúrneho života v obci?
MO CSEMADOK-u na jar milo prekvapila Mužlančanov
divadelným predstavením a vystúpením TvrtkaVujityho.
Obe podujatia vzbudili obrovský záujem u obyvateľov obce.
Vynikajúco sa vydarili aj oberačkové oslavy v septembri
tohto roka. 6. novembra sa predstavia v miestnom
kultúrnom dome členovia divadla Bulvár z Budapešti.
Základná škola JánosaEndrődyho vynikajúco usporiadala
II. regionálny festival mažoretiek a semiﬁnále Podunajskej
jari, na ktorom naši žiaci dosiahli veľký úspech aj v kategórii
bábkarov. Som šťastný, keď vidím našich školákov a
škôlkarov vystupovať na väčšine obecných podujatí.
Aj klub dôchodcov sa veľmi aktivizuje. Založili spevácky
zbor Gyöngyvirág, ktorý úspešne reprezentoval našu obec
vo Viedni na oslavách Svätého Štefana. Viedenčania boli
unesení mužlianskym krojom. Aj záhradkári boli aktívni,
najmä pri organizovaní 11. vinárskej súťaže Ister – Granum.
Toto podujatie malo veľký ohlas v celom regióne. Musím
však uznať, že aj ostatné organizácie sa aktívne zapájajú do
spoločenského života. Či je to MO Zdravotne postihnutých,
či Červený kríž alebo pán farár Mgr. Ivan Borka.
Čo povieš na premenu miestneho futbalového
mužstva?
Dospelým chýba rutinný tréner, ktorý by z nich vyvolal
maximum. Som však šťastný, že mládežnícke mužstvo a
dorast postúpili. Viem si predstaviť, že ich členovia raz budú
tvoriť základ dospelého mužstva.
Aké plány máš do blízkej budúcnosti?
Dôchodcovia a obyvatelia, odkázaní na pomoc už veľmi
čakajú zavedenie opatrovateľskej služby. Samozrejme,
okrem ich záujmov máme na zreteli aj skutočnosť, že tým
založíme viaceré pracovné miesta u nás v obci. V zimných
mesiacoch zariadime budovu „ Hangyaszövetkezet“, kde v
kultúrnom prostredí bude pracovať nová knižnica a
spoločenské centrum. Zdá sa, že sa nám podarí vyriešiť
otázku horného jazera. Už sa pripravujú plány čistiaceho
zariadenia odpadovej vody, vybudovania siete odpadovej
vody a siete pitnej vody vo vinohrade. Pri plnení týchto
plánov prosíme našich spoluobčanov o pochopenie a
pomoc. Pre skrášľovanie a zveľaďovanie nášho bydliska
môžeme urobiť veľa, ale len spoločnými silami. A v
neposlednom rade mi ešte dovoľ, aby som touto cestou
zablahoželal aj našim hráčom v stolnom tenise. Obe
mužstvá sa dostali do vyššej triedy.
Ďakujem za rozhovor.

Muz

Správy
Aktivita poľovníckeho spolku Vadlibák
(Divé husi)
V rámci programu „ Jún je mesiac lovu „ poľovnícky
spolok „ Vadlibák „ usporiadal 14. júna 2015 u
poľovníckeho domu 2. rodinný poľovnícky deň. Ich
cieľom bolo riešenie aktuálnych otázok, súvisiacich s
prírodou a ochranou divej zveri, prehĺbenie priateľských
vzťahov medzi poľovníkmi a medzi ich rodinnými
príslušníkmi a v neposlednom rade zábava. Prípravu
zabezpečil výbor spolu s členmi spolku. Za šéfkuchára
vymenovali Ladislava Csuporta, ktorý urobil všetko pre
to, aby boli poľovnícke jedlá skutočne výborné. Kým
kuchári varili, ostatní sa zúčastnili streleckej súťaže. Prví
traja boli odmenení. Poľovníci, ich rodinní príslušníci a
pozvaní hostia, samozrejme spolu s rodinami si sadli k
stolu. Každý sa najedol dosýta. Po výdatnom obede
mohli maškrtiť zo všelijakých dobrôt, ktoré pripravili
poľovnícke manželky. Zo stola nechýbalo ani
alkoholické, nealkoholické občerstvenie, ani káva.
Podvečer sa prítomní mohli najesť vynikajúcej pečenej
diviny. Poľovnícky rodinný deň sa skončil veselým
spevom prítomných.

Už tradičná streľba na „holuby”
Poľovnícky spolok Divé husi 26. júla 2015 usporiadal
súťaž v streľbe na asfaltové terče za Putovný pohár
starostu obce Mužla. Pred súťažou bola dôkladne
pripravená strelnica, divina a pod. Napriek veľkej
horúčave a veternému počasiu sa do súťaže zapojili 42
súťažiaci a stovky divákov. Súťažiaci si zmerali svoje
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vedomosti v súťažnom čísle „ poľovnícky krúžok „ ,
kde strieľali na 14 terčov. Každý strelil trikrát a
nakoniec boli body spočítané. Zvlášť súťažili
hostia aj domáci.
Konečné poradie bolo nasledovné:
Putovný pohár starostu získal v tomto roku
súťažiaci CsabaCsintalan z Chotína 40 zásahmi.
2. Viliam Kocsis – Komárno
3. Erik Krajniak - Sikenička
Putovný pohár starostu získal v súťaži domácich
Ervín Gróf 37 zásahmi.
2. Ondrej Becse
3. Zoltán Szilva
4. CsabaŠtverák
5. František Lipták
6. Ladislav Barti
Putovný pohár odovzdal víťazom starosta obce
pán Iván Farkas. Hore uvedení súťažiaci dostali
rôzne ceny, vďaka našim sponzorom: Obecný úrad
v Mužle, Družstvo agropodnikateľov v Mužle,
podnikateľ Ladislav Boros ( Malá Mužla ),
reštaurácia U bieleho koňa, RIVEL s.r.o.,
podnikateľ Róbert Szabó, podnikateľ Imre Zalaba,
podnikateľ Arnold Štrbík, podnikateľ Jozef Fábry,
Železiarstvo Unifer v Štúrove, Stavebniny PIPO v
Štúrove, reštaurácia Sir Higgins v Štúrove,
BramosCreations s.r.o. v Štúrove, poľovnícky
obchod Hubert-K v Komárne a Alexander Répás z
Komárna.
Poľovníci aj v tomto roku vynaložili všetko úsilie,
aby sa súťažiaci a diváci cítili veľmi dobre.
autor: Ervín Gróf

Aktivita v MO CSEMADOK – u
27 – 31. júla 2015 sme uskutočnili VIII. tábor škriatkov v
Mužle. Obyvatelia tábora strávili celý týždeň vo veselej
nálade. Bolo ich 50 a mali vlastnú pochodovú pieseň.
Vďaka našim úspešným konkurzom sme zabezpečili
všetko, čo deti potrebovali ( desiatu, olovrant,
občerstvenie, obedy a i.)
Ponúkli sme im pestrý program, teda každé dieťa si našlo
to, čo ho najviac zaujalo. Tábor slávnostne otvoril
starosta obce pán Iván Farkas. Deti si mohli pozrieť
predstavenie štúrovských hasičov, všetky ich pomôcky
mohli vyskúšať, dokonca si mohli sadnúť aj do
hasičského auta. MO CSEMADOK – u nakúpila rôzne
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športové potreby, ktoré deti s radosťou využili.
V nasledujúcich dňoch sa uskutočnili rôzne
autobusové výlety, túry, návšteva štúrovského
termálneho kúpaliska a pod. Na farme v Mužle a
Kamennom Moste hladkali teliatka a kozliatka.
Posledný deň si vypočuli prednášku ornitológa
Ladislava Csifáryho a pozreli si bábkovú hru
Pretancované topánky.
Miestna organizácia CSEMADOK – u spolu so
samosprávou obce a ostatnými spoločenskými
organizáciami z roka na rok umožňuje obyvateľom
obce ocitnúť sa v minulosti, prežívať staré zvyky a
zúčastniť sa oberačkového sprievodu. Aj 12.
septembra 2015 sa všade ozýval smiech a spev. Celý
deň vládla vynikajúca nálada. Sprievod na viacerých
miestach čakali všelijaké dobroty, čiže mohli maškrtiť,
koľko vládali. Počas dňa sa konali rôzne súťaže
(súťaž vo varení guláša, v pečení pagáčov, závinov, v

príprave strašiakov a tekvicových lampášov ). Starosta
obce pán Iván Farkas povedal: „Národ bez minulosti
nemôže mať budúcnosť. Treba držať spolu a navzájom
si pomáhať. „
Ďalšie podujatia:
6. október 2015 – spomienka na 13 aradských
mučeníkov
6. november 2015 – divadelné predstavenie v
kultúrnom dome
28. november 2015 – Katarínsky ples
6. december 2015 – čakanie Mikuláša ( prekvapenie
pre deti )
Zima 2015 a jar 2016 – na výzvu predsedníčky MO
CSEMADOK-u pani Terézie Scholtzovej budeme
zbierať staré fotograﬁe, listy, dokumenty a pod.,
súvisiace s vysťahovaním obyvateľov maďarskej
národnosti. Za pochopenie každému vopred ďakujeme.

Činnosť MO Červeného kríža
Mnohí si nevedia ani predstaviť, akú dôležitú a šľachetnú prácu vykonáva táto organizácia pod vedením svojho
predsedu pána Jozefa Csermana. Podpredsedníčka Marta Farkasová a tajomníčka Beáta Szilvaová mu vždy
ochotne pomáhajú. Podľa pána predsedu sa snažia, aby ich členovia mohli pracovať v príjemnom, poctivom a dobe
zodpovedajúcom prostredí a zároveň, aby získali patričné morálne uznanie. Organizácia sa pýši 30 členmi. Ročne
štyrikrát organizujú darovanie krvi. Odbery vykonávajú odborní pracovníci transfúznej stanice Univerzitnej
nemocnice v Nových Zámkoch. V rokoch 2006 a 2009 sa odbery konali v Štúrove, ale aj v miestnom kultúrnom
dome. Darcovia sú si vedomí toho, že zachraňujú mnohé životy.
Po každom darovaní krvi sú darcovia pohostení v Mužle U bieleho koňa. Vedenie organizácie na vianočnom
stretnutí každý rok prekvapí svojich členov nejakou maličkosťou, vyjadrujúc tým úctu a vďaku voči nim. Aj pán Iván
Farkas, starosta obce, blahoželal na vianočnej slávnosti r. 2014 členom z príležitosti odovzdania medailí Jánskeho
a Čestného uznania, ktoré bolo venované organizácii obecným úradom.
Zlatú medailu Jánskeho venuje Okresný výbor Červeného kríža tým mužom, ktorí darovali svoju krv najmenej 40krát a ženám, ktoré ju darovali 30-krát. Striebornú medailu za darovanie 20-krát a bronzovú za darovanie 10-krát.
Tieto medaile budú aj tento rok odovzdané na vianočnom
stretnutí. Členovia MO Červeného kríža darovali krv v
uplynulých desiatich rokoch štyridsaťkrát. Zlatou medailou
sa doteraz môžu pýšiť: Július Pathó, Judita Kováčová, Jozef
Cserman, Ladislav Pathó, Július Takács, Zoltán Mészáros,
Michal Balázs, Ernest Vajda a Július Kovács. Šťastnými
majiteľmi striebornej medaily sú: Jozef Kovács, Róbert
Benyovič, Gabriel Fraňo, Juraj Szilva, Alexander Simon,
Ladislav Vágvölgyi, Ladislav Pathó, Róbert Szabó, Attila
Tóth, Jozef Perunský a Tibor Fraňo. Bronzovú medailu
majú: Tibor Dobrocsányi, OttóZsitva, Jozef Lupták, Juraj
Csongár, Beáta Szilvaová a Marta Farkasová. Im všetkým aj
touto cestou blahoželáme a ďakujeme.
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Organizácia zdravotne postihnutých
Aj jej členovia vyvinuli v uplynulých mesiacoch obrovskú
aktivitu.
18. apríla 2015 si pozreli divadelné predstavenie v
Bátorových Kosihách pod názvom Blcha v uchu.
Už roky pestujú priateľské vzťahy so ZO zdravotne
postihnutých v Štúrove, pôsobiacou pod vedením Kataríny
Tácsikovej. Vďaka dobrej spolupráci boli pozvaní 25. mája do
Štúrova na športový rehabilitačný deň, konajúci sa v
termálnom kúpalisku Vadas. Štyria z našich obsadili
popredné miesta.
23. júna 2015 sa zúčastnili športového rehabilitačného dňa v
Tvrdošovciach. Na okresnej súťaži získali 1 zlatú a 1
striebornú medailu.
Avšak najlepšie sa cítili na termálnom kúpalisku v Leányfalu,
ktoré navštívili dvakrát ( 2. júla a 5. augusta ).
Aj komárňanské kúpalisko majú všetci radi pre jeho rodinnú
atmosféru. Strávili tu 1 deň, a to 16. júl 2015.
Ešte v tomto roku sa dvaja členovia organizácie mohli
zúčastniť 21. – 26. septembra šesťdňového liečenia v

Sklených Tepliciach. Pán Jozef Petro povedal, že
takáto možnosť sa poskytne aj v blízkej budúcnosti (
o k o l o n o v e m b r a ) v Tu r č i a n s k y c h a l e b o v
Trenčianskych Tepliciach.
5. decembra 2015 na Mikuláša ešte plánujú už
tradičnú oslavu, ktorú spestrí svojou recitáciou pani
Anna Mészáros a pán Jozef Petro.

Aktivita dôchodcov v Mužle
Organizácia dôchodcov v Mužle patrí medzi najaktívnejšie
organizácie nášho regiónu. Jej členovia oddane pracovali aj v
uplynulých mesiacoch. Z príležitosti Dňa Pána v prvú júnovú
nedeľu uskutočnili procesiu, do prípravy ktorej sa zapojili
všetci veriaci. Pani Gizela Baloghová, predsedníčka klubu
dôchodcov, nám prezradila, že všetci aktívni členovia
poznajú svoje povinnosti a ochotne pomáhajú jeden
druhému.
Pod jej vedením vznikol pred desiatimi mesiacmi spevácky
zbor žien Gyöngyvirág ( Konvalinka ). Členky sa stretávajú
dvakrát do týždňa. Pri nacvičovaní nových piesní im pomáha
pani Gabriela Baracsková, ktorá je tiež členkou zboru.
Pravidelne vystupujú na miestnych podujatiach. Zúčastnili sa
aj Vinárskeho a speváckeho festivalu v Kameničnej nad
Hronom a na oslavách Svätého Štefana vo Viedni. 13. júna
2015 dôchodcovia oslávili 35. výročie založenia svojej
organizácie, v rámci ktorého si pripomenuli zakladateľov:
Ladislava Csuporta staršieho, Jozefa Sulciho, Júliusa
Jeneiho, Františka Balogha, Ladislava Raba, Jozefa
Kiáneka, Jána Kolena a Ondreja Pathóa. Z nich mohli
pozdraviť žiaľ iba uja Jozefa Sulciho.
Slávnosť sa konala v miestnom kultúrnom dome vo veľmi
dobrej nálade. Jej úroveň zvýšilo vystúpenie viacerých
generácií: najstarší spevácky zbor mužlianskych žien, zbor
Gyöngyvirág, spevácka a tanečná skupina Dallos, žiaci

miestnej základnej školy a deti z materskej školy.
Program ďalej spestrili žiaci pani učiteľky Idy
Baracskovej, členovia skupiny Pilinke, spevácky zbor
Szivárvány ( Dúha ) a v neposlednom rade pani Mária
Štrbíková svojou recitáciou. O vyzdobenie kultúrneho
domu sa postarali učitelia miestnej základnej školy a
pani Irena Szórádová. Aby prítomní nehladovali, pani
Magdaléna Elzerová zo Svodína ponúkla prítomných
domácim závinom, Alžbeta Čapská a Irena
Szórádová pagáčmi a zákuskami, Mária Kissová
tortou, Mária Borváková a Alžbeta Csányiová
občerstvením.
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8. máj 2015 Cirkevná pešia túra v Pilisi.
Skupina nadšencov, deti i dospelí, sa vybrali
na túru na Dobogókő. Nikdy nezabudnú, že
odtiaľ videli vežu nášho kostola.
10. máj 2015 Konala sa svätá omša a
spomienka na obete 2. svetovej vojny spolu
s miestnou samosprávou a civilnými
organizáciami.
23. máj 2015 Napriek daždivému počasiu
vinári prosili patróna vína a hrozna o
požehnanie vinohradu..
21. jún 2015 Návšteva pútnického miesta z
príležitosti 300. výročia slzenia Panny Márie.
V priebehu leta sa nám trikrát ( 12. júla, 23.
augusta a 15. septembra ) podarilo splniť
Ježišov príkaz „ Veslujte do hĺbky a hoďte
svoje siete! „ , aby sme zistili, že v Ježišovej
sieti, v cirkvi žiť spolu je dobré.
28 – 29. august 2015 Dvojdňový výlet
Mátraverebély – Szentkút v Gyöngyösi.
6. september 2015 Narodenie Panny Márie,
hody. Slávnostnú svätú omšu celebroval pán
farár SzépAttila, kancelár katolíckej Diecézy
v Pécsi.

8. máj 2015 Cirkevná pešia túra v Pilisi. Skupina nadšencov, deti i
dospelí, sa vybrali na túru na Dobogókő. Nikdy nezabudnú, že odtiaľ
videli vežu nášho kostola.
10. máj 2015 Konala sa svätá omša a spomienka na obete 2.
svetovej vojny spolu s miestnou samosprávou a civilnými
organizáciami.
23. máj 2015 Napriek daždivému počasiu vinári prosili patróna vína
a hrozna o požehnanie vinohradu..
21. jún 2015 Návšteva pútnického miesta z príležitosti 300. výročia
slzenia Panny Márie.
V priebehu leta sa nám trikrát ( 12. júla, 23. augusta a 15. septembra )
podarilo splniť Ježišov príkaz „ Veslujte do hĺbky a hoďte svoje siete!
„ , aby sme zistili, že v Ježišovej sieti, v cirkvi žiť spolu je dobré.
28 – 29. august 2015 Dvojdňový výlet Mátraverebély – Szentkút v
Gyöngyösi.
6. september 2015 Narodenie Panny Márie, hody. Slávnostnú svätú
omšu celebroval pán farár SzépAttila, kancelár katolíckej Diecézy v
Pécsi.

Činnosť Organizácie
záhradkárov v Mužle
Výbor mužlianskych záhradkárov aj v tomto
roku počas leta uskutočnil dvojdňový výlet, a
to do vinárskeho kraja Hajós. Odchádzali
21. augusta 2015 v raných hodinách. V
predpoludňajších hodinách sa zastavili v
Kalocsi, kde strávili príjemné hodiny.
Popoludní prišli do obce Hajós, kde ich už
čakala rodina Kovácsová. Ukázali im svoj
vinohrad a pri dobrom víne si vymenili
skúsenosti.
V obci sa nachádza 1200 lisovní, ktoré tvoria
kompletný systém, jedinečný na svete. Na
druhý deň navštívili Szeged ( Segedín ), kde
si prezreli pamätihodnosti mesta. Večer sa
vrátili domov s presvedčením, že takéto
výlety sú nielen zaujímavé, ale aj užitočné.
Budú ich organizovať aj v budúcnosti, nielen
pre zábavu, ale aj pre získanie nových
skúseností a priateľov.
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Ďalšia fáza obnovenia kostola
V júli 2015 ďalej pokračovali vnútorné a vonkajšie práce kostola.
Kvôli odstráneniu mokrej omietky bolo vnútri potrebné posunúť
lavice, čo sa pomocou veriacich podarilo šikovne. Vysvitlo, že
niektoré robil tesár JánosBartlik z Belej ešte 21. júla 1900. Ďalej sme
sa dozvedeli, že pod lavicami sú na podlahe vypálené tehly a zem. Zo
zeme sa dostáva voda do lavíc, ktoré sú už na niektorých miestach
spráchnivené. Zvonku zas bolo nevyhnutné vybudovanie
odvodňovacieho systému. Obnovili sme aj schody vedľajších
vchodov.
Za tieto práce sme zaplatili 8.850 €. Z toho výdavky sponzorovala
miestna samospráva 3.000 €, Nitrianska diecéza 2.500 €, DAP 1.000
€, Jövő 2000 Alapítvány ( Nadácia budúcnosť 2000 ) 100 € a veriaci
834.36 €. Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom.
O dva roky, 8. septembra 2017, budeme oslavovať 200. výročie
znovusvätenia nášho kostola. Toto jubileum by sme mali osláviť v
peknom, čistom, obnovenom priestore. V záujme toho urobíme
všetko.
Z odbornej stránky sme už nadviazali spojenie s pánom
GáboromCsanádym DLA architektom, profesorom Stavebnej
univerzity DE-MK. Popri všetkých možných konkurzov a sponzorov
pevne veríme aj v pozitívny postoj, veľkorysosť a súdržnosť veriacich
i neveriacich. Nad mnohými vchodmi starých kostolov môžeme čítať
nápis zo Svätého písma: „ DomusDeiet Porta Coeli – AzIstenházaés
a menyországajtaja „ ( Ter 28,17 ). Nech je aj náš kostol taký!
(autor: farár Ivan Borka)
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Späť do školského roka 2014 / 2015 v Základnej škole Jánosa Endrődyho v Mužle
V našom zrýchlenom svete treba venovať zvýšenú
pozornosť popri vyučovaní aj výchove detí. Každé
podujatie, na ktorom sa žiaci naučia vážiť si minulosť
a možnosti prítomnosti má výchovné hodnoty. Už
tradičný kultúrny program Tarkadélután ( Pestré
popoludnie ) zhŕňa celoročnú aktivitu záujmových
krúžkov, pracujúcich na škole. Deviataci sa už
tradične lúčia so školou, so žiakmi a učiteľmi tancom „
palotás „ . Okrem nich mal veľký úspech slovenský
divadelný krúžok Pramienok, maďarský divadelný
krúžok Verőcke, speváčka ľudových piesní
VivienHausknechtová, ochrancovia ľudových tradícií
v skupine Pilinke a Mažoretky Napsugár –Szivárvány.
Skupina ochrancov ľudových tradícií pracuje už druhý
rok pod vedením učiteliek TímeyNyitraiovej, Zuzany
Laczaovej a Veroniky Bachoreczovej. Oživuje ľudové
tradície a zvyky rodného kraja. Deti sa dokážu stotožniť
zmýšľaním a citmi našich predkov najľahšie cez ľudové hry.
Z celoslovenského kola súťaže Duna MentiTavasz (
Podunajská jar ) sa vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami a
umiestnením v bronzovom pásme. Predstavili sa hrou „ Čo
sa hrajme, dievčatá? „
Jedným z najväčších sviatkov každej školy je rozlúčka
deviatakov so školou. Koncom minulého školského roka
opustilo našu školu 17 žiakov a svoje štúdium od septembra
pokračujú v rozličných školách. U nás je už vo zvyku, že z
príležitosti rozlúčky dostane najúspešnejší žiak od starostu
obce čestný diplom. V júni ho dostali dve žiačky: Dóra
Szabóová a LiliSzórádová. Obe pokračujú v štúdiu v
Gymnáziu na Dunajskej ulici v Bratislave.
V máji sa uskutočnilo štrnáste stretnutie bývalých žiakov našej školy. Posledný raz prišla medzi nás pani učiteľka
Baráthová, rodená Csicsatková Jolana. Svoje pedagogické pôsobenie začala na našej škole.
Základná škola v Mužle udržiava družobné styky so školou obce Mogyorósbánya, s ktorou už viac rokov
organizujú spoločné lyžiarske kurzy. Žiaci našej školy sa zúčastnili tábora LoglQai vo Vajdaságu ( Vojvodine ) v
Srbsku. S bohatými zážitkami sa vrátili domov.
autorka: Zsóﬁa Zalaba
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Naši najmenší – škôlkari
Osem detičiek z najstaršej skupiny sa v júni rozlúčilo s
materskou školou a v septembri nastúpilo do Základnej
školy JánosaEndrődyho v Mužle. V deň rozlúčky bola
sála kultúrneho domu preplnená príbuznými detí a
prvákmi miestnej ZŠ. Starosta obce pán Iván Farkas
odovzdal škôlkarom malý darček a poukážku na školskú
tašku. Pani Gizela Baloghová ich tiež prekvapila
nejakým darčekom. Detičky určite s radosťou budú
spomínať na uplynulé tri roky v škôlke. Určite nezabudnú
na Týždeň radostí, na divadelné predstavenie skupiny
Kuttyomﬁtty, predstavenie Cirkusu Folklorikusu, na XII.
športový deň a i. Tento bohatý program sa uskutočnil

ﬁnančnou podporou obecného úradu. Riaditeľka MŠ pani
Marta Horňáková nám prezradila, že zo zisku
dobročinného plesu rodičov nakúpili veľa hračiek pre deti,
dokonca aj veľký drevený vláčik, umiestnený na dvore
MŠ. Touto cestou sa chce poďakovať všetkým
dobrosrdečným ľuďom a zároveň prosí rodičov a
obyvateľov, aby sa v čo najväčšom počte zapojili v januári
2016 do ďalšieho dobročinného plesu rodičov.
Škôlkari pravidelne pripravujú kultúrny program pre
rodičov, dôchodcov a každoročne vystupujú na
oberačkovej slávnosti. Na október plánujú „ mliečny deň“,
na ktorom bude rodičov čakať prekvapenie. V novembri
vystúpia na slávnostnom zápise novorodeniatok do
matriky a na december zorganizujú Deň Mikuláša.

Medzi štyrmi očami s pani poslankyňou Alžbetou Csányiovou
Odteraz v každom Hlásniku oslovíme jedného poslanca miestnej samosprávy na dve
otázky. Ako prvú som navštívila pani Alžbetu Csányiovú, ktorá vo voľbách do zastupiteľských
orgánov 15. novembra 2014 získala najväčšiu dôveru voličov.
Pani Betka, čomu pripisujete túto obrovskú dôveru?
Vo volebnej kampani som povedala len toľko, že kto mi dôveruje, nech hlasuje na mňa.
Trikrát som bola zvolená do miestnej samosprávy. Pred ôsmimi rokmi som bola piata, pred
štyrmi druhá a vlani prvá. 44 rokov žijem v Malej Mužle. Rada sa zúčastňujem rôznych
podujatí a podporujem organizátorov. V zastúpení Agronatúr ( pán inžinier Ladislav Boros )
pravidelne podporujem podujatia materskej a základnej školy. Som členkou Zväzu
zdravotne postihnutých a členkou výboru klubu dôchodcov. Pomáhať ľuďom je pre mňa
prvoradá úloha.
Vy zodpovedáte za riešenie problémov v majeroch. Povedali by ste nám o tom niečo?
K Mužle patria tri majery: Čenkov s 18 rodinami, Jurský Chlm s 2 a Malá Mužla s 20 rodinami. Najväčším problémom je
nezamestnanosť. Agronatúr sa pokúša pomôcť tak, že na dohodu zamestnáva 5 Malomužlančanov a 1 na neurčitú
dobu. V majeroch 27 domov už kúpili v nich žijúce rodiny, ale 17 domov ešte nie je vyriešených. V nich žijúce rodiny
nechcú začať žiadne opravy dovtedy, kým ich nebudú mať vo vlastníctve. Od uplynulého volebného obdobia boli
umiestnené v majeroch kontainery. Odvoz smetí zabezpečuje obec. Boli opravené autobusové zastávky. Materiál
zabezpečil pán inžinier L. Boros. Jurský Chlm a Čenkov majú vlastný cintorín, na ktorých za opustené hroby
zodpovedajú obecný robotníci. Malá Mužla má futbalové ihrisko, ktoré pravidelne kosia robotníci Agronatúr. Pestujú tu
malé stromy, ktoré neskôr vysadia s cieľom skrášľovania prostredia.

Túra za strekom v mužlianskom vinohrade
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23. mája 2015 Vinohradnícka obec uskutočnila z príležitosti I.
Svätého Urbana túru za strekom. Zahájil ju pán farár Iván
Borka. Svätý Urban je jedným z patrónov hrozna. Jeho
liturgickým dňom je 25. máj. V tento deň vinohradníci prosia
Pána o požehnanie proti mrazom a nepriaznivému počasiu.
Po požehnaní sochy Svätého Urbana prítomní prešli k
pivniciam, kde boli pre neuskutočnenú túru kvôli dažďu
odškodnení chutnými vínami. Ochutnávka prebiehala v pivnici
pána Imricha Borváka, Zoltána Vágvölgyiho, Viktora
Csákváriho a Henriety Mészárosovej. V pivnici pána Kovácsa
ponúkal vína Jozefa a Dávida Zalabových Tomáš Petrík.
Predsedníčka Vinohradníckej obce Mária Borváková bola s
priebehom podujatia veľmi spokojná.

Muz

Správy
Pod Matrou, na okraji dediny
Koncom augusta sa už tretíkrát konal farský výlet,
účastníkmi ktorého boli veriaci z Mužly, Obidu a Belej.
Bol to dvojdňový autobusový zájazd, program
ktorého bol pánom farárom Ivanom Borkom dôkladne
vypracovaný. Navštívili sme v malebnej Matre
obnovené pútnické miesto Mátraverebély – Szentkút.
Napriek veľkej horúčave sme sa vyšplhali k
Pustovníckej jaskyni, kde od 13. storočia žili
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pustovníci. Nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých bolo
nepredstaviteľné, ako tu mohli žiť ľudia, odlúčení od
sveta a všetkej civilizácie. Zázračná voda Szentkút – u
vraj už vyliečila mnohé choroby, preto sme z nej doviezli
aj domov našim rodinným príslušníkom, príbuzným a
známym. Moju pozornosť upútal aj gotický kostol zo 14.
storočia. Nachádza sa v ňom prekrásny 8-metrov vysoký
drevený pozlátený oltár, ktorý znázorňuje rodokmeň
Ježiša.
Boli sme ubytovaní v hoteli, v susedstve vinárskych
pivníc, kde naši vinohradníci kriticky ochutnávali podané
vína. Oboznámili nás aj s dejinami pivníc. Vyryli ich
údajne francúzski vojnoví zajatci ručne do vulkanickej
hory Sárhegy. Druhý deň bol tiež bohatý na zážitky. Začal
sa svätou omšou v kostole Szent – Bertalan. Tu sme si
pozreli aj výstavu „ Számontartva „ o prenasledovaní
cirkvi komunistickým režimom. Navštívili sme aj druhú
najbohatšiu cirkevnú pokladnicu v Maďarsku. Deti boli
očarené hlavne detskou železnicou a zoologickou
záhradou.
Ďakujeme pánu farárovi za uskutočnenie tohto
prekrásneho výletu a želáme mu veľa zdravia k
organizovaniu podobných podujatí.
autorka: Tímea Nyitraiová

Spomienka na Mužlančanov, zosnulých počas 2. svetovej vojny
10. mája 2015 účastníci nedeľnej svätej omše prešli do obecného parku k pomníku hrdinov, pred ktorým spomínali na
obete 1. a 2. svetovej vojny. V ten deň aj svätá omša bola venovaná hrdinom obce.
Po recitácii LiliSzórádovej, vtedy ešte žiačky Základnej školy JánosaEndrődyho v Mužle starosta obce pán Iván
Farkas privítal prítomných a vymenoval všetkých 150 hrdinov 1. a 2. svetovej vojny. Poukázal na to, že pomník
symbolizuje zázračného jeleňa, čiže narodenie a obrodenie. Ďalej povedal, že na miestnom cintoríne v spoločnom
hrobe odpočíva 28 vojakov maďarskej armády, ktorí padli v Mužle, prípadne na jej okolí. Okrem nich tu našiel večný
spánok aj vojak JánosBogdány, ktorý zomrel v tunajšej vojenskej nemocnici.
Potom nasledovalo vystúpenie speváckeho zboru klubu dôchodcov Gyöngyvirág a speváckej skupiny CSEMADOK
– u Dallos. Spoločne predniesli pieseň, začínajúcu sa slovami „ Békefejedelme ... „ . Vyjadruje modlitbu za mier, vlasť
a rodinu.
Príhovor historika pána Vajka Bánhidyho, učiteľa Františkánskeho gymnázia PelbártaTemesváriho v Ostrihome
hlboko dojal prítomných. Hovoril o tom, že pred sedemdesiatimi rokmi sa skončili hrôzy 2. svetovej vojny, ktoré
vyžadovali mnoho ľudských životov. Nechceli byť hrdinami, chceli žiť šťastne spolu so svojimi rodičmi, súrodencami a
deťmi.
V závere programu odznela recitácia pani Júlie Sankóovej, po ktorej predstavitelia miestnej samosprávy a
spoločenských organizácií položili k pomníku vence úcty a vďaky: v mene miestnej samosprávy pán Iván Farkas a
poslanci, v mene cirkevného spoločenstva pán farár Ivan Borka, Monika Szabóová a Róbert Szabó, v mene MO
CSEMADOK – u pani Terézia Scholtzová a Alžbeta Mészárosová, mene ZŠ JánosaEndrődyhoZsóﬁa Zalaba a
Katarína Szórádová, v mene MO Strany maďarskej komunity Béla Mészáros a Jozef Becse, v mene dôchodcov
Gizela Baloghová a Alžbeta Csapszká, v mene Organizácie zdravotne postihnutých Jozef Petró a Anna Mészáros a
v neposlednom rade v mene Červeného kríža Jozef Cserman a Beáta Szilvaová. Ostatní obyvatelia obce položili k
pomníku kytice kvetov a zapálili sviečky. Po zaspievaní maďarskej hymny sa prítomní presunuli na miestny cintorín,
kde položili vence na dva hroby vojakov maďarskej divízie.
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Obľúbené recepty našich gazdiniek
Zemiakové pagáče
Potrebné: 50 dkg varených a pretlačených zemiakov, 75 dkg polohrubej múky,
4 dl mlieka, 5 dkg kvasnice, 1 pol. lyž. soli, 2 dl oleja
Príprava: Všetko pomiesime a na teplom mieste necháme kysnúť. Z
rozvalcovaného cesta urobíme pagáče. Rozložíme ich na pekáči na väčšiu
diaľku od seba. Natrieme žĺtkom a upečieme. Dobrú chuť prajem!
recept Valérie Petróovej

EUROCAMP
Medzinárodné futbalové majstrovstvá
U – 13
Medzinárodné futbalové majstrovstvá dorastu sa začali v
roku 2001. Ich vysnívateľmi boli vedúci nemeckého
športového klubu Emsetal páni RainerZeib, EnricoFuchs
a obchodník pán VolkerJeck. Dorast z Mužly sa pod
vedením p. učiteľa Fridricha Halasiho sa už aj pred piatimi
rokmi zúčastnil tohto turnaja. Našťastie aj v tomto roku
dostali pozvanie na toto mimoriadne podujatie, ktoré sa
konalo pod heslom: „ Priateľstvo spája! „ Tohoročný
EUROCAMP sa konal už pätnásty krát, a to v obci Neded.
Zúčastnili sa ho mužstvá piatich štátov: Emsetal z
Nemecka, Hucqueliers z Francúzska, Bóly, Magyarbóly a
Törökbálint z Maďarska, Csernáton z Rumunska, Mužla a
Neded zo Slovenska. Futbalisti a ich tréneri boli
umiestnení v Základnej škole v Nedede. Turnaj sa začal v
sobotu o 10,00 hod. Na športovom ihrisku účastníkov
privítal starosta obce Neded pán Štefan Jancsó. V
skupine „ A „ hrali mužstvá: Neded, Magyarbóly,
Csernáton a Hucqueliers . V skupine „B“ : Mužla, Emsetal,
Törökbálint a Bóly. Hry trvali 2 x 15 minút. Najlepším
hráčom turnaja sa stal BenceSulci z Mužly a najlepším
brankárom Martin Bosnyák z Magyarbólyu, Najviac gólov
strelil ÁdámMatthauser z Törökbálintu.
Hráči TJ AC Mužla: Erik Bolzán, Kornél Fundárek, Marek
Škultéty, Attila Szórád, Krisztián Vágvölgyi, Szabolcs
Ciganec, Kitti Klimóová, Bence Sulci, Donát Marsal, Imre
Zalaba, Márton Zalaba, Dominik Fenyvesi, Dominik
Kovács, Oliver Pálmai. Tréneri: Adrián Ármai, Roland
Klimó, Peter Sulci a Gabriel Fundárek.

Konečné poradie EUROCAMP – u 2015:
1. Törökbálint
2. Emsetal
3. Magyarbóly
4. Hucqueliers
5. Bóly
6. Neded
7. Mužla
8. Csernáton
(autori: Adrián Ármaia Roland Klimó )

Informácia

10

Čakáme Vaše nápady, správy, príhody. Kto by chcel zverejniť svoje skúsenosti z každodenného
života (napr.: recepty, rady a pod.) môže sa prihlásiť u pani Moniky Szilvovej:
szilvamonika.77@gmail.com, alebo na tel. č.: 0918 931 418

