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Starostovia obce Mužla a mesta Nyergesújfalu 
podpísali dohodu o družobných stykoch dvoch osád

Svätoštefanské požehnanie 
chleba v Mužle

Podpísaný dokument požehnali farári 
Nyergesújfalu a Mužly 

Teta Mária Kissová z Mužly odovzdala
starostke  mesta Nyergesújfalu nádhernú tortu,

skvejúcu sa v maďarských farbách Éva Bandor bola v Mužle

Oberačková zábava sa skončila 
veľkým úspechom 
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19. augusta 2017 došlo k slávnostnému podpísaniu dohody 
o bratských vzťahoch medzi mestom Nyergesújfalu a obcou 
Mužla. Dohodu vlastnoručným podpisom potvrdili 
Magdolna Mihelik, starostka Nyergesújfalu a Iván Farkas, 
starosta obce Mužla na spoločnom slávnostnom zasadnutí 
samosprávy dvoch osád. Na udalosti sa zúčastnili aj 
poslanci obce Mužľa (Vojvodina) pod vedením zástupkyne 
predsedu tamojšej samosprávy, Kristíny Vidrács a  ďalšie 
významné politické osobnosti a verejní činitelia ako štátny 
tajomník a poslanec parlamentu Pál Völner, riaditeľ Ister-
Granum EGTC Péter Nagy, cirkevní hodnostári a 
predstavitelia mnohých známych organizácií z oboch strán 
Dunaja. Podpísaný dokument požehnal aj farár z 
Nyergesújfalu, aj farár z Mužly. Našu obec reprezentovali: 
spevácko-tanečná skupina Dallos a ženský spevácky zbor 
Gyöngyvirág a Mužľu Mužľanský miešaný zbor. Ďalej 
vystúpil Krúžok priateľstva z Nyergesújfalu a Nemecký 
národnostný spevácky zbor. Veríme, že podpísaná dohoda 
o vzájomnej spolupráci sa časom naplní konkrétnymi činmi.

Starosta obce Mužla p. Iván Farkas vo svojom 
slávnostnom prejave povedal: „Pevné a trvalé vzťahy medzi 
našimi osadami vyplývajú z minulosti, veď naša minulosť je 
v mnohom spoločná, pričom nie je zanedbateľná ani 
prítomnosť. V rokoch 1946 – 47 sa diali na Slovensku 
tragické udalosti, ktoré rozbili veľa rodín. Vysídlenie, 
deportácia, výmena obyvateľov. Mnoho mužlianskych rodín 
muselo odísť do Maďarska, na Nížinu, ba ešte ďalej. Však 
mnohí z nich sa vrátili na pravý breh Dunaja, do 

Nyergesújfalu, aby boli čo najbližšie k rodnej zemi. Cítili, že 
ich rodná zem volá a čaká...

Neskôr, v 70. a 80. rokoch mnoho Mužlančanov našlo svoj 
chlieb vo Viscoze v Nyergesújfalu... V uplynulých rokoch sa 
vyvinuli vynikajúce vzťahy medzi Spoločnosťou vinárov v 
Nyergesújfalu, vedenou Andrásom Némethom a 
Spoločnosťou záhradkárov v Mužle, vedenou Tomášom 
Petrikom. Dunaj nás už spája, a nerozdeľuje, tak ako to bolo 
v minulosti cez desaťročia... Možno sú naše školy a škôlky 
ďaleko od seba, možno fandíme inému futbalovému 
mužstvu, možno hovoríme odlišným nárečím, ale budujeme 
také spoločenstvo, v  ktorom nie je dôležité, kde sme na 
mape, ale hocikedy môžeme poukázať na to, že sme členmi 
tohto spoločenstva.“

Pani Magdolna Mihelik, starostka Nyergesújfalu 
hodnotila zrod bratského vzťahu medzi našimi osadami 
podobným nadšením ako p. Ing. Farkas. 

„Naším spoločným úsilím je, aby vzťahy medzi Mužlou a 
naším mestom boli navzájom výhodné. Budeme klásť veľký 
dôraz na to, aby popri civiloch vznikla živá spolupráca aj v 
hospodárskej a vzdelávacej sfére. Dôležité je, aby sme 
našimi skromnými prostriedkami prispeli k zachovaniu 
identity Maďarov na juhu Slovenska. To všetko je zakotvené 
v dokumente našich bratských osád.“                                                                                                    

                                                                                                                                                            
Spracovala: M. SZ.

Zrodila sa dohoda medzi bratskými osadami 
Nyergesújfalu a Mužla

Svätoštefanské požehnanie chleba v Mužle

20. augusta 2017 sa v obci konala 
ďalšia významná udalosť, v rámci 
ktorej venovala našej obci 
organizácia „A Magyar Szik-
vízgyártók Jedlík Ányos 
Lovagrendje“ chlieb Karpatskej 
kotliny, ktorý požehnal už v 
obnovenom Kostole Panny Márie 
v Mužle na svätej omši pán farár 
Iván Borka. Náladu slávnostnej 
svätej omše zvýšilo aj vystúpenie 
speváckeho zboru z Vojvodiny   
(Mužľa). Obec Mužla touto cestou 
ďakuje každému, kto sa zapojil do 
obetavej práce a zúčastnil sa 
dojímavej slávnosti v obci.

                                                                                                   
M. SZ.
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Obec Mužla – v zastúpení 
starostom obce pánom Ivánom 
Farkasom, Rímskokatolícka 
c i rkev,  Farnosť  Muž la  –  v 
zastúpení pánom farárom Ivánom 
Borkom  a ZO CSEMADOK-u – v  
zastúpení pani Annou Zács  20. 
augusta 2017 založili Obecnú 
zbierku miestneho bohatstva, o 
ktorú sa bude starať 9-členný 
výbor OZMB.

Každého zakladateľa zastupujú vo výbore 3 osoby, úlohou ktorých je zozbierať 
a podľa kategórií systematizovať národné a  kresťanské cennosti, 
nachádzajúce sa na území Mužly.

Výbor najprv prehodnotí návrhy, až potom sa rozhodne o prijatí danej národnej 
alebo kresťanskej hodnoty do Obecnej  zbierky miestneho bohatstva. Potom 
sú údaje zaslané Výboru „Felvidéki  Értéktár“. Po založení Obecnej zbierky 
miestneho bohatstva miestna knižnica zahájila výstavu Gabriely 
Mészárosovej Nagyovej a Klaudie Szalaiovej Belánovej, ktorú obecenstvo 
malo možnosť navštíviť viac ako mesiac.

                                                                            M. SZ

Založenie Obecnej zbierky miestneho bohatstva

Rozšírila sa ponuka oberačkovej slávnosti

ZO CSEMADOK-u v Mužle od roku 2015 postupne rozširuje vírenie oberačkovej zábavy. Naším cieľom je, aby si malí aj veľkí 
našli to, čo ich zaujíma a baví. Nerobíme tajomstvo ani z toho, že chceme upevniť spoluprácu miestnych spoločenských 
organizácií. Vďaka tomu sa oberačková slávnosť za uplynulé dva roky stala obecným dňom. Sme šťastní, že nás v  našej 
práci vedenie a zamestnanci obce v plnej miere podporujú. Ďakujeme starostovi a samospráve obce Mužla za finančnú 
pomoc, Nitrianskemu kraju, Fondu BGA, pani Alžbete Csányiovej a Ing. Borosovi ( za zabezpečenie javiska a podpory pri 
stravovaní), Gáborovi Csicsóovi za zabezpečenie koní a jazdcov, Viktorovi Csákvárimu za prepravu vínnych domčekov, 
stolov, lavíc a pod., DAP-u v Mužle, všetkým miestnym podnikateľom a podnikateľom v okolí a každému, kto nejakou formou 
prispel k úspechu podujatia. 
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Zvlášť ďakujeme Mužlančanom, ktorí koláčikmi, zákuskami, pagáčmi, malinovkou, vínom ponúkali účastníkov sprievodu na 
každej zastávke, čím očarili nielen domácich, ale aj hostí z Nyergesújfalu. 
Ďakujeme aj spoločenským organizáciám za ich súdržnosť. Spolu s Csemadokom dokázali, že v našej obci funguje dobrá 
skupinka, ktorá je schopná na čokoľvek. 

Ďakujeme členom ZO 
záhradkárov za výstavu 
ich produktov, Zväzu 
dôchodcov v Mužle za 
vinársku výstavu  a  
jedálne špeciality, Zväzu 
zdravotne postihnutých, 
členky ktorého núkali 
d o m á c e  c e s t o v i n y, 
č lenom Poľovnícke j 
spoločnosti Divé husi, 
ktorí z diviny pripravili a 
predávali chutný guláš, 
podobne ako aj naši 
dobrovoľní hasiči, ktorým taktiež ďakujeme.   Vďaka Viktórii Józsovej a Terézii Scholtzovej    za levanduľové zvláštnosti a 
Reštaurácii U bieleho koňa za občerstvenie a pečené dobroty. V tomto roku sme Mužlančanov prekvapili 3 novinkami: 1. 
vláčik, ktorým v popoludňajších hodinách deti mohli zdarma jazdiť po dedine. 2. vínna ulička pre milovníkov vína. Ďakujeme 
našim záhradkárom a požiarnikom za postavenie domčekov. 3. Deti mohli vyskúšať pred kultúrnym domom drevené ľudové 
hry. Členky výboru ZO CSEMADOK-u v Mužle dúfajú, že bohatý celodenný program, vystúpenie škôlkarov, školákov, skupín 
Dallos a Gyöngyvirág, vystúpenie pozvaných spevákov a „uličná zábava v kultúrnom dome“ zaujali každého.

M.Sz.
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„Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;
túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových“ (žalm 83)                                     

Počas písania týchto riadkov už finišujeme v prípravách na 200. výročie 
vysvätenia nášho kostola. Maliari  skončili svoju prácu, ale pre nedostatok 
pracovnej sily už mešká zavedenie moderného osvetlenia. Naši veriaci sa 
horlivo pripravujú na trojdňovú slávnosť  ( triduum ) a nadšene nacvičujú 
spievané vešpery k Panne Márii. Uvažujem nad tým, čo je trvalé z ľudskej práce, 
snahy a úsilia. Ak sa pozrieme okolo seba v našej obci, ale aj hocikde inde, 
vidíme, že pre potomkov ostalo predovšetkým sakrálne dedičstvo: kostol, 
kaplnka, socha Svätej trojice, ex dono alebo ex voto stavané sochy, kríž na ceste 
do vinohradov s nápisom: „Ukrižovanému Ježišovi na počesť a slávu postavila 
obec Musla  18. mája 1779“. Áno, projektanti, stavbári, reštaurátori, majstri, ktorí 
už dávno dokončili svoj pozemský život, ale ich tvorba, dobrá vôľa dodnes ostala 
medzi nami. Takouto absolútnou hodnotou je pre nás Farský kostol Narodenia 
Panny Márie. Podľa záznamov kostol pochádza zo začiatku 18. storočia a v roku 
1815 sa ho rozhodli rozšíriť. Vychádzajúc zo svetských a cirkevných udalostí si 
predstavme, že tu v Mužle začali rozširovať kostol. Čo viedlo k tomu našich predkov, prarodičov, praprarodičov a Mužlančanov 
vôbec?  Jedno je isté: po dvojročných prácach mohlo byť obrovskou radosťou 8. septembra 1817 požehnanie kostola 
Karolom Perényim, asistentom ostrihomského biskupa. Kostol bol rozšírený vo forme kríža.  Sme vďační našim predkom, 
ktorí ho nám zverili a očakávajú od nás zodpovedný prístup. Sme vďační Pánu Bohu, že nám dal dostatok síl, nadšenia, 
odvahy, súdržnosti, ľudských a materiálnych zdrojov a sponzorov. Sme vďační, že náš nedávno požehnaný kostol dostal nové 
stavebné otvory, moderné osvetlenie a kompletnú maľovku. Prosíme našu Pannu Máriu, aby sa za nás prihovorila u Boha, aby 
sme spoznali a znovu objavili náš krst, aby sme pocítili spolupatričnosť, Ecclesiu, čiže cirkev. Kristus chce, aby sme sa stali jej 
živými členmi.
 

Vyjadrenie vďaky

Touto cestou chcem vyjadriť vrúcnu vďaku našim hlavným sponzorom – popri obci Mužla, Ministerstve ľudských zdrojov a 
Nitrianskom biskupstve všetkým tým, ktorí svojimi modlitbami, príspevkami a službami napomáhali a podporovali vnútornú 
rekonštrukciu nášho kostola. Ďakujeme aj odborníkom za ich svedomitú prácu. Deo gratias!

                                                                                                   farár Iván Borka   

Činnosť Obecnej knižnice v Mužle v roku 2017

Prvým podujatím tohto roka bolo predstavenie knihy Lakadáre od Józsefa 
Menyhárta, László Kocura a Lóránta Zalku. V marci sa uskutočnila beseda so 
spisovateľkou Katalin Szűcs o jej knihe Maďarské školy v (Česko)Slovensku. 
Hovorila o vzdelávaní v maďarskom jazyku v povojnových rokoch. V tom 
istom mesiaci sa konalo stretnutie aj s Jánosom Fóthym o jeho knihe Päť 
rokov v Afrike. Hovoril o svojich zážitkoch, ktoré prežil v Alžírsku ako 
zverolekár. V apríli bola predstavená kniha Józsefa Gazdaga: Z denníka 
fanúšika futbalu. V máji sa Mužlančanom predstavila skupina tvorcov zo 
Štúrova a bola zahájená výstava obrazov  Ľudovíta Grófa, Ákosa Gerstnera 
a Sándora Bugyácsa. V júni nás navštívila spisovateľka Ariela Grandi, ktorá 
nám predstavila svoje knihy, písané pre deti. Ferenc Kovács hovoril o svojich 
spomienkach z  2. svetovej vojny v 
knihe Študenti v búrke.Začiatkom 

júla k  nám prišla Éva Bandor, laureátka ceny Jászai Mari a porozprávala nám svoje 
zážitky z Filmového festivalu v Cannesi a  Pekingu. Zväz maďarských knihovníkov  
na Slovensku uskutočnil u nás kurz o tom, čo robiť, aby si deti obľúbili čítanie.  V 
rámci Andersenovej noci sme deťom, ktoré najčastejšie navštevujú knižnicu, udelili 
titul Knihomoľ. O rok dostanú titul Kráľ a Kráľovná. Papierové divadlo pozná každý 
škôlkar a školáčik. Pracovníčky knižnice naďalej srdečne očakávajú každého.

                                                  Marianna Mészáros, vedúca knižnice
 

Správy


