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Muzsla község és Nyergesújfalu város polgármesterei 
aláírták a testvér-települési megállapodást

A Kertbarátkör Egerben járt
Éjjeli fürdőzés az Egészségkárosultak helyi 

szervezetével

Nagy sikerrel zárult a szüreti 
felvonulás

Plébániai tábor

A 10. jubiláns Manótábor

A helyi nyugdíjasok is kirándultak

A testvér-települési megállapodás aláírása ünnepi 
keretek között zajlott
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Testvér-települési megállapodás született Muzsla község 
és Nyergesújfalu város között
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2017. augusztus 19-én került sor Nyergesújfalu város és 
Muzsla község közötti testvér-települési kapcsolat 
ünnepélyes aláírására. Az eseményen a két település 
önkormányzata együttes ünnepi képviselő-testületi ülést 
tartott, melynek keretén belül jóváhagyták a megállapodást, 
amelyet Mihelik Magdolna, Nyergesújfalu polgármestere és 
Farkas Iván, Muzsla polgármestere látott el kézjegyével. 

 Az eseményen jelen voltak a vajdasági Muzslya képviselői 
Vidrács Krisztina tanácselnök helyettes vezetésével, 
valamint neves politikai és közéleti személyiségek, úgy mint 
Völner Pál államtitkár, parlamenti képviselő, Nagy Péter az 
Ister-Granum EGTC igazgatója, egyházi méltóságok és 
számos ismert egyesület vezetője a Duna mindkét oldaláról. 
Az aláírt dokumentumot Nyergesújfalu és Muzsla plébánosa 
áldotta meg. A fogadást követően felléptek a muzslaiak 
képviseletében a Dallos ének- és táncegyüttes, a 
Gyöngyvirág asszonykórus, a Muzslyai Vegyeskórus 
citerakísérettel, a nyergesújfalui Barátságkör Egyesület 
csoportjai, valamint a Német Nemzetiségi Dalkör. 
Remélhetjük, hogy e gyönyörű rendezvényen aláírt testvér-
települési és együttműködési szerződés a jövőben számos 
konkrétummal telik majd meg.

Hogy „vajon mire alapozhatjuk a tartós, szilárd testvér-
települési kapcsolatunkat?” -tette fel a kérdést és fejtette ki 
véleményét ünnepi beszédében Farkas Iván, Muzsla 
polgármestere. „Elsősorban a múltunkra, hiszen a múltunk 
számos tekintetben közös. Ám a jelenünk sem kevésbé 
elhanyagolható. 1946-47-ben tragikus, családokat 
szétziláló események zajlottak Szlovákiában. Kitelepítés, 
deportáció, lakosságcsere. Számos muzslai családot 
Magyarországra, az Alföldre vagy még távolabbra telepí-
tettek a hatóságok. Ám sokan közülük visszavándoroltak a 
Duna jobb partjához, a lehető legközelebb szülőföldjükhöz, 
Nyergesújfalura. Mert a lelkükben érezték, valami titokzatos 
hang azt suttogta: a szülőföld bölcsője visszahívta, 

RÉGIÓNK FEJLŐDÉSE, POLGÁRAINAK 
GYARAPODÁSA A CÉLUNK

Obec Mužla, 943 52 Mužla č.711, IČO: 00309125

visszavárta őket…
Később a 70-es és a 80-as években számos muzslai és környékbeli találta meg kenyerét és munkaadóját a nyergesújfalui 
Viscosában... Az elmúlt években pedig kiváló kapcsolat alakult ki a Németh András vezette Nyergesújfalui Borászok 
Társulása, valamint a Petrik Tamás által vezetett Muzslai Kertbarátkör között. A Duna tehát immár összeköt bennünket és 
nem elválaszt, mint a múltban évtizedekig…Lehet, hogy iskoláink, óvodáink távolabb vannak egymástól; lehet, hogy más 
focicsapatnak szurkolunk; lehet, hogy más tájszólással beszélünk, de közösen egy olyan testvéri közösséget építünk, 
amelyben nem az a fontos, hogy hol vagyunk a térképen, hanem az, hogy bárhol, bármikor rábökhetünk erre a térképre, hogy: 
íme, én is a testvér-települési közösségbe tartozom.”

Mihelik Magdolna, Nyergesújfalu polgármestere hasonló méltató szavakkal illette a testvér-települési kapcsolat 
megszületését. „Közös törekvésünk, hogy Muzsla és városunk kapcsolata mindkét fél számára kölcsönösen előnyös legyen. 
Kiemelt célunk, hogy a civilek mellett a gazdasági és közművelődési, köznevelési élet szereplői között élő együttműködés 
alakuljon ki. Kiemelt fontosságú, hogy a felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez szerény eszközeinkkel 
hozzájáruljunk. Mindezeket tartalmazza a testvér-települési okmány szövege.” 

                                                                                                       Összeállította: SZ. M.

R-MH-MH-03
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A Muzslai Települési 
Értéktár megalapítása 

Muzsla község - Farkas Iván polgármester képviseletében, 
a Római Katolikus Egyház Muzslai Plébánia - Borka Iván 
plébános képviseletében, ill. a Csemadok Muzslai 
Alapszervezete - Zács Anna elnöknő képviseletében 2017. 
augusztus 20-án megalapította a Muzslai Települési 
Értéktárat, melynek gondozója a 9 tagú Muzslai Települési 
Értéktár Bizottság. Minden alapítót 3-3 személy képvisel a 
bizottságban, melynek feladata azonosítani, begyűjteni és 

kategóriák szerint rendszerezni a Muzsla település területén 
fellelhető nemzeti, valamint keresztény értékeket és elkészíteni 
az értéktárat. A bizottság a helyi szintnek megfelelő értéktárba 
beküldött javaslatok mérlegelését követően határozati 
formában dönt az adott értéktárba való nemzeti, valamint 
keresztény érték felvételéről, ill. annak adatait megküldi a 
Felvidéki Értéktár Bizottságnak. Az értéktár megalapítása után 
a helyi könyvtár megnyitotta Nagyné Mészáros Gabriella és 
Belán Szalai Klaudia festményeiből összeállított tárlatát, melyet 
több mint egy hónapon keresztül látogathatott az érdeklődő 
közönség.

                                                 Összeállította: SZ. M.

Szt. István-napi kenyéráldás Muzslán

2017. augusztus 20-án egy másik neves esemény is történt Muzslán. A Magyar Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovagrendje 
községünknek ajánlotta a Kárpát-medence kenyerét, melyet az immár felújított muzslai Kisboldogasszony-plébánia-
templomban tartott szentmisén Borka Iván atya áldott meg.  Az ünnepi szentmise hangulatát tovább fokozta a Vajdaságból 
érkezett muzslyai kórus fellépése. Muzsla község ezúton szeretné megköszönni minden kedves közreműködő és résztvevő 
odaadó tevékenységét és jelenlétét a megható muzslai ünnepségen.                                                        SZ . M.
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A Muzslai Községi Könyvtár tevékenysége a 2017-es évben
Az idei év első rendezvénye Menyhárt József, Kocur László és Zalka Lóránt 
Lakadáré című könyvének bemutatása volt. A szerzők meséltek a 
vőfélymesterség kulisszatitkairól. Márciusban került sor Szűcs Katalin a 
Magyar iskolák (Cseh)Szlovákiában című könyvének bemutatójára, ahol a 
szerző vázolta a háború utáni magyar nyelvű oktatás helyzetét. Szintén 
márciusban író-olvasó találkozót tartottunk Fóthy Jánossal, aki Öt év 
Afrikában című kötetének kapcsán mesélt állatorvosként eltöltött időszakáról 
Algériában. Gazdag József futballszakértő áprilisban mutatta be nálunk az 
Egy futballfüggő naplójából című könyvét, és mesélt sportújságíróként 
végzett munkájáról. 
 
Májusban bemutatkozott a Párkányi Regionális Alkotókör. Ez az este egyben 
Gróf Lajos, Gerstner Ákos és Bugyács Sándor festőművészek képeinek 
tárlatnyitója is volt. Júniusban Ariela Grandi írónő mutatta be gyermekek 
számára írt fantasy-regényeit. Kovács Ferenc a Diákok a viharban című kötet 
szerzője a II. világháború megpróbáltatásairól mesélt nekünk.
 
Július elején Bandor Éva Jászai Mari-díjas színművésznővel beszélgettünk a 
Cannes-i és a Pekingi Filmfesztiválon megélt élményeiről. A Szlovákiai 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Muzslán szervezett képzést könyvtárosok 
számára, ahol megtanulhattuk, hogyan lehet megszerettetni az olvasást a 
gyerekekkel játékok, mondókák által. A Csemadok által szervezett Andersen 
éjszakáján könyvmollyá avattuk a gyerekeket, és megígértük, hogy a 
legtöbbet könyvtárba járókat királlyá, királynővé avatjuk a jövő évben.   A 
papírszínház a kisiskolások és óvodások körében jól ismert, mivel 

osztályonként látogatják a könyvtárat, és a mesék mellett játékosan bemutatjuk nekik a könyvtár működését, és könyveket 
ajánlunk számukra. Szívesen láttuk a nyugdíjasklub tagjait is egy filmvetítésen.    A nyugdíjas napközi látogatói is eljöttek egy 
kis beszélgetésre, valamint megemlékeztünk velük József Attiláról a költészet napja alkalmából.

                                                                         Mészáros Marianna, könyvtárvezető

Összefoglaló a helyi igazgatóválasztásokról
Muzsla polgármestere, Ing. Farkas Iván 2017. augusztus 4-én kinevezte 
Mgr. Zalaba Zsófiát az Endrődy János Alapiskola igazgatójává. Tette ezt a 
megbékélés jegyében Muzsla községben. A régi-új igazgatónővel 
megkötötték a megbékélési szerződést, amely mindkét fél, az Endrődy 
János Alapiskola és annak fenntartója számára rögzíti a teendőket, 
intézkedéseket, amelyek az iskola berkeiben haladéktalanul megvalósításra 
várnak, továbbá amelyeket az iskola fenntartójának kell végrehajtania, és 
amelyek mentén elérhető a két intézmény közötti megbékélés, korrekt 
kapcsolat a jövőben. A kinevezés az iskola fenntartója nevében a község 
polgármestere számára a 2017. július 20-i képviselő-testületi szavazás 

eredményeként kötelező 
érvényű volt, ellenkező 
esetben le kellett volna 
mondania polgármesteri 
tisztségéről.
Muzsla polgármestere, Ing. Farkas Iván 2017. július 12-én a Muzslai 
Óvoda Iskolatanácsának javaslatára Horňák Mártát nevezte ki a Muzslai 
Óvoda igazgatójává a következő 5 éves megbízatási időszakra. Az 
igazgatónő megbízatási időszaka 2017. augusztus 1-jén vette kezdetét. 
Eredményes tevékenységet kívánunk a kinevezett igazgatónőknek!
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Bővült a szüreti felvonulás és vigadalom kínálata

A CSEMADOK Muzslai Alapszervezete a 2015-ös évtől fokozatosan bővíti a szüreti vigadalom forgatagát. Célunk, hogy 
községünk apraja-nagyja meglelje a számára kedves foglalkozást, programot, látnivalót. További nem titkolt célunk a helyi 
szervezetek együttműködésének elősegítése és erősítése. Ennek köszönhetően a szüreti felvonulás az elmúlt két év alatt 
fokozatosan falunappá nőtte ki magát, amit eddig Muzslán sokan hiányoltak. Nagy örömünkre a község vezetősége a községi 
alkalmazottakkal egyetemben nagyban segíti a munkánkat. Köszönet az anyagi támogatásért Muzsla polgármesterének és 
önkormányzatának, Nyitra megyének, a BGA-nak, Árendás Zsoltnak (a különleges traktorkíséretért) Csányi Erzsébetnek és 
Boros mérnöknek (a színpad szállításáért, ill. az étkeztetési támogatásért), Csicsó Gábornak (a lovas menet 
megszervezéséért), Csákvári Viktornak (a népi játékok, padok és borházak szállításáért), a DAP Muzslának, a helyi és 
környékbeli vállalkozóknak, valamint minden egyes egyénnek, aki valamivel hozzájárult az esemény sikeréhez.

Külön köszönet a felvonulás résztvevőit vendégül látó muzslai polgároknak, akik vendégszeretetükkel elbűvölték nemcsak a 
hazai, de a nyergesújfalui vendégeinket is. A 2017. szeptember 2-án zajló szüreti vigadalom sikere újfent a helyi szervezetek 
összefogásának köszönhető, akik a helyi CSEMADOK szervezésében bebizonyították, hogy egy „jó kis csapat” működik 
községünkben, akik együtt sokra képesek. 

Köszönet a Kertbarátkörnek a 
terménykiállításért, a Muzslai 
Nyugdíjas Szervezetnek a 
borászati kiállításért és az 
ételkülönlegességekért, ill. a 
Muzslai Egészségkárosultak 
Szervezetének, akik a helyi 
nyugdíjasokhoz hasonlóan 
ház i  kész í tésű  szár í to t t 
tésztával kedveskedtek az oda 

látogatóknak. Továbbá a Vadlibák Vadásztársaságnak, akik ízletes gulyást 
készítettek eladásra vadhúsból, a Muzslai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, akik 
Muzsla község felkérésére elkészítették az eladásra szánt két fajta 
ínycsiklandozó gulyást, Józsa Viktóriának és Scholtz Teréziának a levendula 
különlegességekért, Dencső Annabellának és Szilva Angelikának az 
arcfestésért, a Fehér Ló Fogadónak a frissítők és a sültek biztosításáért, ill. a 
helyi és környező árusoknak a kínálat bővítéséért.
       
Idén 3 újdonsággal kedveskedtünk a muzslaiaknak. A felvonulás menetét a 
kisvonat kibérlésével színesítettük, melyet délután a gyerekek bérmentve 
vehettek igénybe a falu területén. Idén először a borkedvelő közönségnek 
borutcával kedveskedtünk, ahol a helyi borászok bemutathatták és kínálhatták 
boraikat. A borbódék felállításáért köszönet a Kertbarátkörnek és a helyi 
tűzoltóknak. A harmadik különlegességet a gyermekek számára készítettük. 
Népi fajátékokat próbálhattak ki a kultúrház előtti téren, melyek nagy sikert 
arattak. 
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A tartalmas kultúrműsort többek között, a helyi ovisokat és az iskolásokat követően, a Dallos és a Gyöngyvirág asszonykórus 
előadása is színesítette.
A CSEMADOK Muzslai Alapszervezete reméli, hogy az eső miatt a bálterembe szorult utcabállal méltón koronázta meg a 
szeptember 2-i eseményeket, és mindenki kellemes élményekkel távozott haza.

                                                        SZ. M.

Idén jubilált a Manótábor
Immár tizedik éve július utolsó hetében a CSEMADOK Muzslai 
Alapszervezete megszervezte a méltán nagy sikerű 
Manótábort. Jubiláltunk! Az előző kilenc esztendőben minden 
meghirdetett időpont telt házzal működött. A visszatérések 
alapján talán nem túlzás kijelenteni, hogy tartalmas, jól sikerült 
táborok voltak ezek. Nyaranta több mint 45 gyermek találta meg 
egyhetes aktív időtöltését. Célunk volt, hogy a gyermek minden 
perce le legyen kötve és ne legyen ideje unatkozni, ezért egy 
hétbe próbáltuk összesűríteni a lehető legtöbb sportprogramot, 
játékos vetélkedőt, kirándulást, kreatív és kézműves foglal-
kozást és múzeumlátogatást. Hétfőn délelőtt sportversenyeken 
és tűzoltó bemutatón vettek részt a gyermekek, köszönet érte a 
Muzslai Önkéntes Tűzoltó Szervezetnek. Az ízletes ebéd után 
rendőrbemutató várt a gyermekekre és kipróbálhatták, milyen az, amikor gyorsan és szirénázva száguldanak a rend őrei. 
Lehetőségük volt még íjászkodásra, valamint kreatív kézműves foglalkozásra: gyöngyfűzésre, papírból elefántot és 
mákbabát készítettek, agyagoztak, arcot festettek. Kedd délelőtt a párkányi moziban az ÉNEKELJ! című animációs film került 
vetítésre. Sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, így a fürdőzés helyett sétahajózás volt a program. Szerdai napon 
ellátogattunk az Ógyallai Csillagvizsgálóba, ahol a legérdekesebb program a csillagképek bemutatása volt, hiszen 
„megmozdult” fölöttünk a csillagos égbolt.   
 
Megtekintettük a történelmi épületet és a nagy távcsőbe is belepillantottunk. Délután pedig a Gútai Vízimalomhoz látogattunk 
el. Csütörtökön Szentantal felé vettük az irányt. A kastély mindenkit elvarázsolt. Volt, akit a „királylányos” ruhák 
vagy a vadásztrófeák, de volt, akit a korabeli fegyverek nyűgöztek le. Délután pedig Bacsófalván tettünk 
egy túrát, néha bizony nem könnyű terepen. A tábor utolsó napján Érsekújvárba vonatoztunk el. 
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„Mily kedvesek a te hajlékaid, seregeknek Ura! Kívánkozik 
és sóvárog az én lelkem az Úr csarnokai után” (83. zsoltár)

E sorok írása közben javában finiselünk a készülődéssel a templomunk 
felszentelésének 200. évfordulójára. Bár a festők elvégezték munkájukat, 
munkaerő híján időcsúszásban dolgoznak a mesterek a nyílászárók és a 
korszerű megvilágítás beszerelésén, plébániánk hívei pedig buzgón 
készülnek az ünnepi három napra (triduum), miközben Kisboldogasszony 
énekes zsolozsmáját lelkesen gyakorolják… Mindeközben azon tűnődöm, 
vajon mi marad meg tartósan, hosszú távon az emberi munkából, 
igyekezetből és erőfeszítésből? Ha körülnézünk községünkben, de akár 
máshol is, többnyire a szakrális épített örökségek maradtak fenn több 
emberöltőkön át az utókornak: egy templom vagy kápolna, egy 
Szentháromság-szobor, adományként (ex dono) vagy fogadalomból (ex voto) 
emelt szobor vagy feszület - ahogy a szőlőhegyre vezető út határkeresztje is 
jelzi feliratával örökül hagyva: „A megfeszettetett Jézusnak tiszteletére és 
dicsőségére Musla Helyég állítatta föl 1779. máj.18.” Igen, a tervezők, az 
építők, az állíttatók, a felújítók, a mesterek és az adományozók a földi életüket 
már rég befejezték, ám munkájuk, jó szándékuk, felajánlásuk gyümölcse máig 
itt maradt. Ilyen érték számunkra a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt 
plébániatemplomunk. Bár maga a templom a feljegyzések alapján a 18. sz. 
elejéből származik, mégis 1815-ben úgy döntöttek, megnagyobbítják. 
Belegondolva a kor világi és egyházi eseményeibe: a nagy francia forradalom 
utáni időkben itt, Muzslán templomot kezdtek bővíteni. Vajon mi vezette a déd- 
ük- és szépszüleinket, az akkori muzslaiakat minderre? Annyi bizonyos, hogy 
a kétéves munkálatok után nagy örömünnep lehetett 1817. szeptember 8., 
amikor Perényi Károly, esztergomi segédpüspök felszentelte a kereszt 
alakúra kibővített szentegyházunkat! Hálásan gondolunk elődeinkre, akiktől 

kölcsön kaptuk azt - ami remélhetőleg a mi földi életünkön is túlmutat. Felelősséget is támasztanak ők elénk, ezért örülünk és 
hálásak vagyunk, hogy az Úr adott idén is erőt, lelkesedést, bátorságot, s nem utolsó sorban összefogást, emberi és anyagi 
forrásokat és támogatókat, hogy immár új nyílászárókkal, korszerű megvilágítással és teljes belső festéssel ékesedhetett a 
napokban megáldott templomunk. Szeretnénk kérni Kisasszonyunkat, a Boldogságos Szűz Máriát, járjon közben értünk 
Istennél, hogy mi is megismerjük, és újra felfedezzük keresztségünket, megtapasztaljuk azt a közösséget - az Ecclésiát, 
vagyis az Egyházat, melyet Krisztus akar, s annak élő tagjai legyünk! Köszönetnyilvánítás: Ezúton szeretném kifejezni hálás 
köszönetemet fő támogatóink - Muzsla Község, az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Nyitrai Püspökség - mellett 
mindazoknak, akik az idei évben is imáikkal, adományaikkal, felajánlásukkal és templom körül végzett szolgálatukkal   

segítették és támogatták templomunk belső felújítási munkálatait. Köszönjük a szakembereknek 
becsületes munkájukat! Deo gratias!                                                                                                                                                     

Borka Iván, plébános                  

 F e l ú j í t á s e l ő t t 

 F e l ú j í t á s u t á n 

Bár aznap nem emeletes vonattal utazhattunk, de a gyerekek a 
vonatfülkék varázsát hamar felfedezték, így hangos énekszóval, ill. 
nagy nevetéssel töltötték az utazást. Bátran kijelenthetem, hogy 
aznap a játszótér volt a legkedveltebb program, ahol kisebb és 
nagyobb is megtalálta a számára legkedvesebbet. Volt ott 
akadálypálya, mászófal, csúszda, labirintus, hinta és sok más játék.     
Hazaérve, a Manó-induló eléneklése után, egy meglepetés jubileumi 
torta várt reánk. Nagyon finom volt! A programok során a felhőtlen 
jókedv, a vidámság került a középpontba. Az önfeledt szórakozás, a 
kötetlen beszélgetések, az érdekes programok biztosították a 
kellemes kikapcsolódást mindenki számára. Támogatóink, akik 
nélkül ez a tábor nem jöhetett volna létre: Muzsla község, Nyitra 
megye, DAP Muzsla, Csányi Erzsébet, Sárközi Imre, Stancz Gonda 
Alíz, Tóth Katalin, Balog Krisztián, MIRKOM s.r.o., Mészáros 
Zsuzsanna, Szentgáli Judit, Mészáros Anita, Čief Vilmos és a helyi 
tűzoltók, valamint a CSEMADOK Muzslai Alapszervezete.  
Köszönet a segítségért!                                            

Mariček Beáta
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Villáminterjú Farkas Ivánnal

Községünk polgármestere, Farkas Iván a lassan befejeződő 4. választási 
időszakban a Nyitra Megyei Önkormányzat képviselője, az MKP 
képviselőcsoportjának elnöke, frakcióvezetője. A választási időszak 
eredményeiről kérdeztük őt.
 
Polgármester úr, képviselő úr, milyen fejlesztéseket, beruházásokat 
sikerült megvalósítaniuk a párkányi választási körzetben a 
hamarosan befejeződő megyei választási időszakban?                                 
A párkányi választási körzetben viszonylag kevés megyei intézmény 
található. Emiatt figyelmünk főleg a rossz állapotban levő megyei közutak 
felújítására összpontosult.  Muzsla belterületén és külterületén számos 
megyei útszakasz burkolatát újítottuk fel. Ezen kívül Ebed, Szőgyén és Sárkány belterületén is felújítottuk a megyei utak 
burkolatát. Új burkolatot kapott a Kisgyarmat és Zalaba közötti út, valamint a Garamkövesd és a szalkai határátkelő közötti 
útszakasz. Az európai uniós IROP program fejlesztései közé soroltuk a Párkány és Bajcs közötti út teljes felújítását. Jelentős 
előrelépés történt a Helemba és Ipolydamásd között megépítésre váró Ipoly-híd előkészületeiben. Ma úgy tűnik, 2018-ban 
elkezdődhet a híd megépítése. 

A megyei intézmények tekintetében is beszámolhat eredményekről?
Természetesen. Közel 1 millió eurós beruházás valósult meg a megyei hatáskörben levő Párkányi Rendelőintézetben, amely 
európai uniós támogatással valósulhatott meg. Felújították a rendelőintézet épületét, számos új orvosi műszer és berendezés 
lett üzembe helyezve. Jelentős beruházással megújultak a Kovácspataki Nyugdíjas Otthon épületei. Komoly eredmény, hogy 
a drasztikusan csökkenő diáklétszám ellenére „víz felett tartottuk” a párkányi gimnáziumot. 
Ám mostantól a gimnázium új vezetésén és a szülőkön múlik, hogyan tovább.

                                             Köszönöm szépen a tájékoztatást.  SZ. M.                   

Szeptembertől folytatódik az angol nyelvtanfolyam Muzslán 

Örömmel tudatom a falu apraja-nagyja számára, hogy a Muzslán zajló angol nyelvtanfolyam szeptembertől folytatódik! 
Sikeres egy év van mögöttünk, hiszen a tanfolyam tavaly szeptemberben indult, és nagy érdeklődésnek örvendett. Biztatok 
minden kedves olvasót, hogy éljen a lehetőséggel, hogy falujában, itt helyben nyelvtanfolyam zajlik, és bátran jelentkezzenek 
a szeptemberben induló órákra. Ahogy tavalyi bemutatkozásomban jeleztem, szakmámat tekintve angoltanár vagyok, 
ráadásul életemből húsz évet angol környezetben, Kanadában töltöttem. Önöknek tehát sok év tapasztalatát és tökéletes 
kiejtést adok át az óráimon. Bárki jelentkezhet korra és tudásszintre való tekintet nélkül. Az érdeklődők hívjanak engem, 
Szakállas Katalint a számomon: 0948 345 654. Az alábbiakban néhány kedves tanítványom írta meg véleményét a muzslai 
angol nyelvtanfolyammal kapcsolatban:
„Szeptemberben kezdtem angolul tanulni. Most nyáron kirándulni voltunk, és a különbség az előző évekhez képest óriási volt! 
Tudtam angolul ételt rendelni, a szálláson angolul tudtam beszélni, nagyon jól jött az új tudás! Biztos, hogy szeptembertől is 
folytatni fogom a tanulást!” (Szentgáli Judit)
„A fiam Angliában él, gyakran látogatjuk őt. Az utazáskor, az ottlétkor annyira hasznos az angol! Az órák nagyon családias, 
vidám hangulatban zajlanak. Nekem nagyon tetszik az is, hogy a tanárnő az órákon valós történeteket is elmond, amiket 
külföldön töltött évei alatt tapasztalt.” (Hammerschmidt Erzsébet)
„Én még alapiskolás vagyok, az angol kötelező a számunkra az iskolában, de azért még ránk fér a gyakorlás az iskolán kívül 
is. Főleg az tetszik nekem, hogy sok párbeszédet gyakorlunk olyan témákban, amikre az életben szükségünk lesz.” (Slezák 
Tünde)
„Én már éveken keresztül tanulgattam angolul otthon. De az ember mikor egyedül tanul, akkor a kiejtést nem tudja úgy 
megtanulni a könyvekből, mint a tanárnőtől a tanfolyamon. Az idei nyári kirándulásunkon a buszon már tudtam angolul jegyet 
kérni, a szálláshelyen tudtam intézkedni, az étteremben ételt rendelni, vásárolni, sőt, még alkudozni is!” (Szentgáli Nóra)
„Nekem a mindenem az angol nyelvtanfolyam! Annyira szeretek oda járni! Nagyszerű a társaság, aranyos, kedves a tanító 
néni, sokat tanulunk, nagyon jól haladunk, fejlődünk, és ez engem nagyon lelkesít.” (Drapák Anita)
„Mi rendszeresen utazunk Angliába a fiainkhoz, és bizony régebben semmit nem értettem abból, amit a határon mondtak 
nekünk a hivatalnokok. Ezért beiratkoztam a muzslai tanfolyamra. Mikor legutóbb kint voltam Angliában, már nagyon sok 
mindent megértettem az emberek beszédéből. Egész más élmény volt így utazni!” (Sulci Erzsébet)
                                                                                       
                                                                                                   Szakállas Katalin
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Óvodánk életéből

Május elején óvodásaink az anyák napja alkalmából ünnepélyen 
köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Ajándékműsoruk után átadták 
a saját kezűleg készített ajándékokat. Anyák napi ünnepélyünk az utóbbi 
években családi ünnepséggé nőtte ki magát, hiszen az anyukákat, 
nagymamákat az apukák, nagypapák is elkísérik. Már több éve hagyomány 
óvodánkban, hogy a gyermeknap hetében több napon keresztül ünnepelünk. 
Így volt ez az idei évben is. Három napra csupa olyan programot szerveztünk, 
melyeket vidámság, szórakozás, játék és mozgás jellemzett. A gyerekeknek 
lehetőségük volt az óvoda udvarán pónilovon lovagolni, megtekinteni a 
Kuttyonfitty Társulat  „Eltáncolt cipellők”  című előadását, valamint élvezni a 
sport és mozgás örömét az óvoda melletti sportcsarnokban. Mindhárom nap 
új élményekkel gazdagodva térhettek haza az óvodából. Az iskolaév utolsó 
hónapja a ballagás, búcsúzkodás jegyében telt. Az óvoda apraja és nagyja a 
ballagási ünnepségre készült. Az idén 15 óvodásunktól vettünk búcsút, ők 
már szeptembertől iskolások lesznek. A kicsik nagyobb része nagycsoportossá nőtt, helyet adva a szeptemberben érkező 
óvodásoknak.

                                                                                                   Gróf Ivetka óvó néni

Iskolánk sikereinek titka

Hamarosan véget ér a nyári szünidő és új iskolaév veszi kezdetét. Új 
erővel, nagy tervekkel folytatódhat az oktató-nevelő munka az iskola 
falai között. Nehéz és küzdelmes hónapok állnak mögöttünk, de 
büszkén vállaljuk eddigi munkánkat, hiszen iskolánk azon kevés 
magyar iskolák közé tartozik, ahol évről évre, ha kis mértékben is, de 
emelkedik a diáklétszám. Hosszú évek munkája az áprilisi 
beiratkozás alkalmával is megmutatkozott. A 29 beíratott gyermek 
közül 18 a muzslai, 10 az ebedi és 1 kisgyermek a kisújfalusi óvodából 
érkezett. Az elmúlt iskolaév ismét csak elismerésre és örömre adott 
okot, hiszen helytálltunk számos olyan tanulmányi versenyen, ahol 
szép eredményekkel büszkélkedhetünk. A regionális és körzeti 
fordulók mellett a járási és országos versenyeken való eredményes 
szereplés diákjaink és pedagógusaink szorgalmas munkáját tükrözik. 
Az elkövetkezőkben helyszűke miatt az elmúlt iskolaév országos 

sikerei kerülnek csak említésre. A Kincskeresők Országos Konferenciáján az iskolánkat a nyolcadik évfolyamos Száz 
Emese és Fundárek Kornél képviselte. Iskolánk 100. születésnapja alkalmából az elmúlt egy évszázad legfontosabb 
eseményeit gyűjtötték össze és ismertették a szakmai zsűri előtt. A Budapesten megrendezésre került XXII. Országos 
Szorobánversenyen a több mint 400 versenyző közül iskolánk négy diákja a megérdemelt V. 
helyezést érte el: Krško Patrik 3. évfolyam, Gróf Virág és Zalaba Márton 6. évfolyam és Száz 
Emese 8. évfolyam. A Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny regionális fordulóján Száz 
Emese 8. osztályos tanuló bejutott az ország legjobb 20 helyesírója közé. A Mozaik 
Országos Tanulmányi Verseny szintén sikereket hozott Radosicky Emma 2. évfolyamos 
tanulónak. Az internetes tanulmányi versenybe szülei segítségével jelentkezett be, és az 
előkelő 4. helyezést érte el. Az Ipolyi Arnold Népmesemondó Országos Verseny már VIII. 
alkalommal Rozsnyón került megrendezésre.  A szakmai zsűri Klimó Kitti 8. évfolyamos 
tanulót aranysávos és Syllaba Jázmin 7. évfolyamos tanulót ezüstsávos minősítéssel 
jutalmazta. Joggal lehetünk büszkék az iskola eredményeire, hiszen évről évre szebb 
eredményekkel bizonyítjuk a pedagógiai munka minőségét. Mindenkinek köszönjük a 
biztatást, a támogatást és bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló sikerek viszik előre az 
Endrődy János Alapiskolát.

                                                                               Az iskola vezetősége
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Plébániai tábor Muzslán
Július második hetében Borka Iván atya három tanító néni segítségével 
plébániai táborba hívta a gyermekeket. Mivel az idén Szent László Emlékév 
van, igyekeztünk olyan programokat összeállítani, melynek köszönhetően 
fiataljaink minél jobban megismerik Szent László, a lovagkirály életét. Tudjuk, 
hogy Szent László királyunk jártas volt a harcokban, ezért a tábor elején 
mindenki elkészítette a saját kardját és pajzsát, hogy teljesíteni tudja a lovagi 
hétpróbát: megkeresték Szent László pénzét, átugrották a Tordai- hasadékot, 
megtalálták Szent László füvét, megmászták a muzslai szőlőhegyet. Így végül 
kiérdemelték a lovagi címet. Hogy Szent Lászlót jobban megismerjük, buszra 
szálltunk, és a közeli Bény községbe látogattunk el. Az ottani plébános úr, 
Szalay András atya elmondta a 800 éves bényi Szűz Mária templom 
történetét, majd megtekinthettük a 12 apostol tiszteletére felszentelt rotundát, 
körtemplomot. De vajon miként kapcsolódik Szent László Bényhez?  A 
legenda szerint királyunk katonáival menekült az üldözői elől. Mikor már 
emberei fáradtak és szomjasak voltak, Szent László a kardját a földsáncba 
szúrta, majd a Szűzanyához imádkozott. Ezután csoda történt, a kard helyén 
víz tört elő. Itt áll a Mária-kegyhely és -kápolna, amit a bényi Szentkút néven 
ismernek. András atya, köszönjük a ránk szánt idejét és az élvezetes 
történelmi sétát. Másnap egy hosszabb kirándulásra is vállalkoztunk. Győrben a Szent László Látogatóközpontban Szent 
László hermáját, ereklyetartóját tekintettük meg. Ez a harmadik legértékesebb ereklye a Szent Korona és a Szent Jobb után. 
Természetesen Győrben a boldoggá avatott Apor Vilmos püspökről is megnéztünk egy kiállítást. A napot a Rába 
kalandparkban zártuk. Itt megbizonyosodhattunk arról, hogy a muzslai fiúk és lányok, kicsik és nagyok bátorsága, kitartása 
méltóvá teszi őket a lovagi címre. A táborokban már megszokott, hogy megkérdezzük a résztvevőket, mi tetszett nekik a 
leginkább. A válaszok közt szerepelt a kalandpark, a számháború, a métázás, a társasjáték-délután, a kirándulások. Nekem, 
nekünk Ti, a gyermekek tetszettetek. A lelkesedésetek, a jókedvetek, a kíváncsiságotok, a közös imádságaink, s a többször 
feltett kérdésetek: „Jövőre is lesz hittantábor?“ A gyermekek nevében köszönjük az anyukáknak, nagymamáknak, 
támogatóknak a naponta frissen sütött kalácsokat, pogácsát, jégkrémet, az ízletes gyümölcsöket. Köszönjük a szőlőhegyen 
főzött paprikás krumplit, a pincehelységet, ahol kézműveskedtünk. Hálásak vagyunk a nyugdíjasklubnak a finom 
süteményért, s végül, de nem utolsó sorban a polgármesterünknek, hogy támogatta plébániai táborunkat, s biztosította 
számunkra a helyiséget. Bízunk benne, hogy táborunk elérte a célját, s gyermekeink számára Szent László királyunk 
követendő példa lesz mindannyiunk számára.    

                                                                 Lacza Zsuzsanna tanító néni

A muzslaiak is részt vettek a 
KID Família Kupa 

Gyermeklabdarúgó Tornán

A Família Perlaki Pihenőpark és Vendéglátó-ipari Kft. 
balatonszárszói KID Família Üdülője 2017. május 27-én VII. 
a l ka lommal  rendeze t t  gye rmek labdarúgó  to rná t 
Balatonszárszón. Felhívásunkra 25 csapat jelentkezett, de az 
egynapos torna miatt korlátoznunk kellett a csapatok 
létszámát, így 12 csapat nevezését tudtuk elfogadni. Az 

eredményhirdetés során a díjakat DOROGI SÁNDOR polgármester – Balatonszárszó Önkormányzat –, ill. SARANG 
SÁNDOR a Balatonszárszó NKSE tiszteletbeli örökös elnöke és HARMATH IMRE a Balatonszárszó NKSE elnöke adta át.  
Muzsla Község Önkormányzata különdíjban részesítette a Balatonszárszó NKSE és Muzsla község csapatát. A díjakat 
FARKAS IVÁN polgármester - Muzsla Község Önkormányzata – adta át. A sikeres, eredményes és sportszerű tornát a 
meghívott vendégeken kívül nagyon sok, a gyermeklabdarúgást szerető szülő és szurkoló tekintette meg.

Végeredmény:
1./ FERENCVÁROS
2./ BUDAPESTI HONVÉD
3./ KAPOSVÁR
4./ CSEPEL HUNGARY CLUB 94 SE

5./ HONVÉD MFA RÉGIÓ
6./ TOLNA VFC
7./ SIÓFOKI BÁNYÁSZ
8./ BUDAI FC – TABÁN

9./ BALATONSZÁRSZÓ NKSE
10./ VASAS KUBALA AKADÉMIA
11./ MUZSLA / SZLOVÁKIA /
12./ TELKI FOCI SULI

Perlaki Endre, főszervező cikke alapján



12

2017. szeptemberMuzslai Hírmondó

Hírek

A muzslai képviselő-testület                                                                      
A képviselő-testület tagjai közül ez alkalommal Zalaba Imrét 
kérdeztem a községben folytatott munkájáról.

Melyik bizottság tagjaként dolgozol, mivel foglal-
koztok?
Nehéz és mindenki számára tanulságos időszak után 
kaptam a szerkesztőség kérdését. A választási időszak 
több mint felén túl vagyunk. Közel 3 évvel ezelőtt számos 
megkeresés után döntöttem úgy, hogy önkormányzati 
képviselőként a helyi közösség munkáját szeretném 
segíteni. A kilenctagú testület összetétele mostanára kissé 
megváltozott, de én továbbra is hátrányban a független 
képviselők sorát erősítem. Munkámmal a pénzügyi 
bizottság tevékenységét segítem, amelynek feladata 
véleményezni a képviselő-testület elé kerülő költségvetési 
koncepciót, az önkormányzat és intézményei éves 
költségvetési javaslatát.   A bizottság további feladatai 
véleményezni a tervezett bevételek-kiadások az előző 
évihez viszonyítva milyen mértékben változnak, növeke-
dési szintjük miként alakul. Véleményezi a képviselő-
testület elé kerülő egyéb pénzügyi, gazdasági 
előterjesztéseket, melyek az önkormányzat költségvetését, 
vagyoni helyzetét érintik, továbbá javaslatokat tesz a helyi 
adórendeletekkel és tervezetekkel kapcsolatosan.

Két évvel ezelőtt milyen konkrét programmal indultál a 
választásokon? Ezen célkitűzéseid közül mit sikerült 
elérned a mai napig?
Közel három évvel ezelőtt azzal a céllal indultam a 

választásokon, hogy segítsem a falu fejlődését, a már 
meglévő tapasztalataimmal támogassam a község 
fejlesztését érintő pozitív elképzeléseket. Július hónap 
végéig aktívan részt vettem a helyi sportegyesület 
munkájában. Vezetőségi tagként a szervezet eredményes 
előrelépéséért dolgoztam. 

Hogyan értékelnéd képviselői munkádat az elmúlt két 
év távlatában? Vannak-e esetleg további távlati 
terveid?

Ez az első képviselői időszakom és úgy gondolom, hogy 
igyekeztem támogatni azokat a döntéseket, amelyek a falu 
fejlődését szolgálják. Nem volt az ilyen jellegű munkában 
még tapasztalatom, de úgy, ahogy eddig is, szeretném a 
rám szavazó emberek bizalmát meghálálni. Sajnos 
független képviselőként számos olyan tanácskozásra nem 
kapok meghívást, amelyen már előre sok vitás kérdés eldől. 
Sokszor nehéz a mások előre megbeszélt tanácskozásait 
támogatni vagy esetleg megvétózni. További terveim között 
szerepel az ilyen és ehhez hasonló titkos tanácskozások 
megszüntetése, melyek, meggyőződésem, tovább mélyítik 
a faluban meglévő ellentéteket.  Közvetlen az iskolai 
igazgatóválasztás után bízom abban, hogy ilyen vagy 
hasonló történések nem fogják már a közösséget tovább 
mérgezni és minden képviselő azon fog dolgozni, hogy 
béke és megértés uralkodjon községünkben.  
Köszönöm a lehetőséget.

                     Tisztelettel: Zalaba Imre

Muzsla Község Önkormányzata nem szokott tartani titkos tanácskozásokat.
A hivatalos Önkormányzati Tanács szokott ülésezni, amely az Önkormányzat Képviselő-testületének döntés-előkészítő 
szerve. A polgármester hívja össze a vonatkozó jogszabályok értelmében.  Zalaba Imre önkormányzati képviselő nem tagja 
az Önkormányzati Tanácsnak. Ennek ellenére meghívom a hivatalos Önkormányzati Tanács legközelebbi tanácskozására. 
Hadd lássa, semmilyen titkos napirendi pont sem szerepel a tanács napirendi pontjai között.

 Tisztelettel:  Farkas Iván, polgármester 

Kétnapos Szilvásvárad – Eger – Egerszalók  kirándulás
A Muzslai Kertbarátkör vezetősége rendhagyóan idén is megszervezte a kétnapos nyári kirándulást. Ebben az évben a Egri 
borvidékre látogattunk el. Augusztus 25-én reggel indultunk 47 személlyel. Az első megállónk Szilvásváradon volt, ahol 
négyórás szabadprogram várt mindenkire. Legtöbben az erdei vonatozást választották. A vonat megállóitól könnyen 
megközelíthető volt az Istállóskői Ősember barlang, a Fátyol-vízesés, a Szabadtéri Erdei Múzeum, az Erdészeti Múzeum, a 
pisztrángos tavak és a Lipicai Ménes. Délután megérkeztünk Egerbe Kovács Nimród borászhoz, ahol betekintést 
nyerhettünk a családi pincészetükbe. Láthattunk modern fémtartályokat és hagyományos fahordókat. Az ízletes vacsora 
közben a Kovács Nimród pincészet borait kóstoltuk. Másnap az Egerszalóki 
Gyógy- és Wellnessfürdő kényeztetésének adtuk át magunkat. A délutáni 
órákban visszatértünk Egerbe, ahol kétórás idegenvezetés kíséretében 
megtekinthettük Eger város szépségeit. Halhattunk a város történelmi múltjáról 
és megtekinthettük a város nevezetességeit. A hazautazás előtt elfogyasztottunk 
egy nagyszerű halászlevet a Szépasszonyvölgyben lévő Kulacs csárdában. 
Remélem, mindenki jól érezte magát, és szívesen csatlakozik majd a jövő évi    
kirándulásunkhoz is.

                                                                   
Petrík Tamás, a Kertbarátkör elnöke
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A nyugdíjas szervezet ezen a nyáron két igen szép kirándulást szervezett. Az egyik utazás célja a Tihanyi Apátság volt 
Magyarországon. Idegenvezetőnk nagyon szépen bemutatta a barokk templomot, I. András király kriptáját 1055-ből, ill. 
Boldog IV. Károly király emlékszobáját. Az Echo étterem teraszáról gyönyörű panoráma tükrözte a Balaton szépségét. Ebéd 

után a felújított kálvárián imádsággal fejeztük be utunkat. A 
másik kirándulásunk a betléri kastélyhoz vezetett. Magyar 
idegenvezető kalauzolt el bennünket az Andrássyak 
múzeumába, ahol a sok szép festmény elkápráztatott minket. 
Serédy Zsófia múmiája is helyet kapott Betléren, amíg vissza 
nem  kerülhet eredeti helyére, a felújítás alatt lévő 
Krasznahorkára. Útközben hazafelé megálltunk az ochtinai 
aragonitbarlangban. Lenyűgöző látványban volt részünk. A 
Kisboldogasszony-plébánia keresztény hívei részt vettek az 
érsekújvári Porcinkula búcsún. A kálváriajárás rózsafüzér 
imádsággal kezdődött, következett a keresztúti ájtatosság, ezt 
követte 19:00 órakor a magyar szentmise, ahol sokan teljes 
búcsút nyertek. Lélekben gazdagon megtisztulva tértünk haza.

                                                                                                    
Balog Gizella, elnöknő          

Hírek

Az Egészségkárosultak Muzslai Alapszervezte

A helyi szervezet továbbra is nagyon aktívan működik. 
2017. május 20-án ellátogattunk Győrbe, ahol egy 
csodás napot tölthettünk el az aquacentrumban. A 
szervezet elnöknője 2017. május 22-én részt vett a 
járási plenáris ülésen, ahol többek között szó esett a 
június 29-én megtartandó sportvetélkedőről, melyet 
minden évben Tardoskedden rendeznek meg. A 
szervezet tagjai a nagy hőség ellenére szívesen 
látogattak el a rendezvényre, ahol nagyon jól érezték 
magukat. 2017. június 24-én nyolc tagunk részt vett a 
„Dunatakarításon”. Önkéntes munkájukkal igyekeztek 
szebbé tenni a környezetünket. 2017. június 6-án 
tartottuk a vezetőségi gyűlésünket, ahol elterveztük, 
hogy a nyári hónapokban további sok pihenéssel 

egybekötött fürdőzést szervezünk majd. Mivel a közeli fürdők közül 
a tagság a Leányfalun található gyógyfürdőt kedveli a legjobban, 
meglátogattuk a létesítményt július 6-án és 24-én, augusztus 9-én 
és 18-án. Mind a négy alkalommal zsúfolásig telt a busz. Nagy 
örömünkre a fiatal családok egyre gyakrabban csatlakoznak 
hozzánk, és elmondásuk szerint nagyon jól érzik magukat az 
általunk rendezett kirándulásokon.  Augusztus 18-án az éjjeli 
fürdőzés élményét próbáltuk ki. A nem szokványos időpont minden 
fürdőző tetszését elnyerte. Büszkén mondhatjuk el, hogy a 
szervezetben nagyon jó kis csapat működik, akik aktivitásukat a 
jövőben sem kívánják csökkenteni.

Remes Mária, a szervezet elnöke

A helyi aktív nyugdíjasok
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Hírek, Keresztrejtvény

A Muzslai Önkéntes Tűzoltó Szervezet tevékenysége
A helyi tűzoltók az ötödik helyen végeztek a Kőhídgyarmaton 2017. június 
17-én megrendezett területi versenyen, ahol Farkas Iván polgármestertől 
átvehették Muzsla község különdíját is. Július utolsó hetében Čief Vilmos 
elnöknek köszönhetően egy tűzoltó-bemutatóval színesítették a 10. 
Manótábor programját, nagy örömet okozva a gyerekeknek. 2017. 
augusztus 12-én részt vettek a Kisújfalun megrendezett éjjeli versenyen, 
ahol további tapasztalatokkal gazdagodhatott a helyi csapat. Végezetül, 
de nem utolsó sorban pedig szeptember elején ízletes gulyás 
elkészítésével segítették a helyi CSEMADOK és Muzsla község 
munkáját. 

                                                                                              SZ. M.
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 A megfejtéseket küldjék el a  e-mail címre, ill. dobják be a községháza bejáratánál elhelyezett muzslaihirmondo@gmail.com
postaládába 2017. november 5-ig. A helyes megfejtők között tárgyi ajándékot sorsolunk ki. Jó szórakozást!

A Muzslai Hírmondó előző számában leközölt keresztrejtvény helyes megfejtése a 
következő volt: Gratulálunk a „Se az okosokat, se a szépeket, én téged szeretlek.” 
helyes megfejtést beküldőknek! A következő szerencsés beküldőt jutalmazzuk ajándékkal: 
Máté Szilvia, Muzsla 291. Gratulálunk!

mailto:muzslaihirmondo@gmail.com
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Házasságot kötöttek Újszülöttek Halálozás

 Sok boldogságot kívánunk! Megérkeztek az új muzslai lakosok. Az elmúlt hónapokban örökre távozott 
sorainkból:

Hajtman Ferenc és Pál, szül. Ondró 
Mária (2017.6.5.)

Bc. Tallósi Martin és Radvanská Emese 
(2017.6.10.)

Tokár Géza és Pathó Marianna 
(2017.6.22.)

Kukliš József és Takács Valéria 
(2017.7.1.)

Porubszky Attila és Budai Ágnes 
(2017.7.29.)

Somodi András és Matuszná, szül. Kurdi 
Márta (2017.8.12.)

Černócky János és Kiss Krisztína 
(2017.9.2.)

Kubík Benjámin (2017.9.3.) Vágvölgyi Margit, szül. Palík 
(2017.5.25.)

Foltán Gizella, szül. Uzsák (2017.6.7.)
Varga Mária, szül. Pallag (2017.6.15.)

Putyera János (2017.6.23.)
Horňák Ilona, szül. Gál (2017.7.20.)

Bagota Anna, szül. Szórád 
(2017.7.20.)

Rafael Róbert (2017.8.1.)
Pathó Ilona, szül. Kozma (2017.8.14.)

Mókus Béla (2017.9.1.)

Gratulálunk! Jó egészséget kívánunk! Emléküket megőrizzük!

Tájékoztató

Várjuk ötleteiket, észrevételeiket a muzslaihirmondo@gmail.com e-mail címre.

(A fenti táblázatban felsoroltak a Hírmondó megelőző száma és a lapzárta közti időszakot ölelik fel. Az 
összeállításért köszönet Zsitva Györgyikének, falunk anyakönyvvezetőjének.)

Községünk életéből

A muzslai vasútállomás új, kétnyelvű megnevezése

Ahogy a mellékelt fénykép 
mutatja, a muzslai vasútállomás 
végre megkapta régiójához 
méltó kétnyelvű megnevezését, 
minden magyar a jkú utas 
örömére.
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