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Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz
(részlet)
Október
Már hát elérkezett a víg október is,
Mely után sóhajtott Bakhus ezerszer is.
Itt van a víg szüret, s mustos kádja körűl
A szüretelőknek víg tábora örűl.
Melybe hordogatja a megért szőllőket,
Víg tánccal s lármával nyomja benne őket.
Kellemes zúgással omlanak cseppjeik,
Jó kedvvel biztatnak zavaros leveik.
A sajtó örvendő lármával csikorog,
Oldalán a piros nektár zúgva csorog.
A lucskos parasztok szurtos képpel járnak,
Néki, nékimennek a tele sajtárnak.
Az ideit szűrik, isszák a tavalyit,
Jövő esztendőre tartják majd a mait.
Az újnak örűlnek, s ótól kurjongatnak,
Mert markokba teljes kulacsot forgatnak.
Tántorgó lábokkal és reszkető kézzel
Mégis sok hordókat tőltnek meg mustmézzel.
S míg a zúgó léhón lefelé foly a must,
Azalatt a hordó mellet isznak víg tust.
Haragszik a gyermek Bakhus a hordóba,
Míg egy részét ki nem szedik a lopóba.
Mérgébe tajtékját túrja a szájára,
Kiüti fenekét s elfut utóljára.
Rips, raps, a szőllők már puszta támasz megett
Gyászolnak, hajdani díszek mind oda lett.
Sok mustos kólika, sok hasrágás, salva
Venia, a tőkék mellé van plántálva.
Kapj az átalaghoz, ne szégyenld, barátom,
Ne szégyenld; ládd, én is a számat nem tátom.
Gyönyörű munka ez, ha szinte lucskos is,
Örömmel nyúl ehhez a paszamántos is.
Még must korába is a bor víggá tészen,
S minden reátartást a szívből elvészen.
Hátha még férﬁkort érhet a hordóba,
S mint királyi székbe, kiszáll a kancsóba?
Mely édesen pezseg! már előre látom,
Mely vígakká tészen ő akkor, barátom! Idvez légy, Liéus, jóltévő istenség!
Tetőled szívünkből fut a kedvetlenség,
Te a barátságot s örömöt érleled:
Légy jó! ím, kezet fog az ember teveled.

Ovisaink
Az óvodai élet szervezése nem volt mindig egyszerű,
a mai napig sem az, de az óvoda kollektívája számára
nincs lehetetlen. Pedagógusként tudom, hogy a kicsi
gyermek a kis dolgokban is nagy csodát lát. Erre
alapozva szerveztük meg az év végi programjainkat
is, melyek a kapott visszajelzések alapján, nagyon jól
sikerültek.
A „Gyermeknapi maskarádé” nagyon vidám
hangulatban telt. Az óvoda udvarán életre kelt a
varázskastély, ott ünnepelt minden mesehős. Volt ott
dínomdánom, táncmulatság és sok-sok játék.
Játszottunk egy bűvös-bájos egyszerit, volt
benne csacskaság, bohócság, mosoly, jókedv és
felhőtlen boldogság. Majd a gyerekhét keretén belül
vendégül láttuk a KUTTYOMFITTY TÁRSULATOT,
akik a Cirkusz folklórikusz előadásukkal csempésztek
nagy mosolyt a gyermekeink arcára.
Az év végén két kirándulást is szerveztünk az
ovisoknak. A párkányi moziba látogattunk el, ahol
kedvenc meseﬁlmjüket tekintették meg
M A N C S Ő R J Á R AT c í m m e l . Te r m é s z e t e s e n
betartottunk minden előírást. Az egész mozi a muzslai
ovisoké volt.
Majd kirándultunk egyet a messze környéken híres MUZSLAI SZŐLŐHEGYRE. Az első feladat a „Megeszlek-lak”
megkeresése volt jelzések segítségével, ahol sok ﬁnomság várt a gyerekekre. Kívül-belül megnézték Robi bácsi traktorát és a
cseresznyemagköpő verseny is érdekesnek bizonyult. Majd megkezdtük a szőlőhegy felfedezését. A túra során barikákat
simogattak, megnézték madártávlatból falujukat, Szent Orbán szobrát és végül megtalálták a nyalókát termő varázsfát.
Szinte fel sem eszméltünk és
eljött az év vége. Bizony nincs is
meghatóbb egy óvónő számára,
mint amikor elbúcsúznak a
nagycsoportosok. A ballagás
napján csinosan felöltözve,
hangos, vidám énekszóval
búcsúztak. Ezt könnyek nélkül
nehéz volt megállni. A gyermek
mennyei ajándék.
Köszönjük, hogy egy időre
nekünk ajándékozták Őket azért,
hogy Önökkel együtt
megismertessük velük a világot,
az életnek egy szeletkéjét. És ők
szeptembertől már iskolások
lesznek - a muzslai Endrődy János
Alapiskola tanulói. Sok szép, új
élmény vár rájuk ezután is, csak
más jellegű. Egy biztos! Nagynagy szükségük lesz ezután is
Önökre, Szülőkre. Tehát van
feladat, méghozzá gyönyörű
feladat! Kívánok sok sikert, erőt,
türelmet, kitartást hozzá!
Kedves Szülők! Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy velünk együtt tudtak munkálkodni, nevelgetni,
formálgatni, a helyes úton terelgetni a gyermekeket a 2020/2021-es tanévben. Bízom abban, hogy az idei iskolaévben ezt a
közös munkát folytatjuk.
Az első fellépésünk, ami még a nyári szünet végén volt, a CSEMADOK által szervezett szüreti ünnepségen nagyon jól
sikerült.
Szeptember 2-án újra gyermekzsivajtól lett hangos az óvoda. Nekiláttunk újult erővel a munkának, bízva abban, hogy
ebben a tanévben már nem lesznek bezárások.
Mariček Beáta, óvodaigazgató

Az Endrődy Alapiskola nyáron sem pihent
A muzslai Endrődy János Alapiskola nyárra sem csendesedett el
teljesen, nem állt le sem a ﬁzikai, sem a szellemi munka az iskola falai
között.
A vezetőség és a fenntartó mindent elkövet a színvonalas,
minőségi oktatás érdekében. Ehhez a nyár folyamán egyrészt a
szükséges technikai eszközöket biztosították be. Minden osztály új
digitális munkasarkot és WIFI-elérhetőséget kapott, valamint az
idegen nyelv oktatásának támogatására új tabletek lettek beszerezve.
Másrészt az iskola ügyel a gyerekek jó közérzetére is, ennek
érdekében minden osztályba redőnyöket szereltek fel, mely a nyári
forróságban ideális klímát biztosít a tantermekben.
Az iskola vezetősége, a falu képviselete és a Jövő 2000
alapítvány támogatása révén 2021. június 25-én megrendezésre
kerülhetett egy koncerttel egybekötött hangszerbemutató, amelyet a
tanulóink nagy izgalommal vártak. Egy kicsit belekóstolhattak, hogy
milyen érzés a néphagyományokat őrző és ápoló, büszke
„endrődysnek” lenni. A tanulók jó hangulatát a Figur banda biztosította
Hanusz Zoltán vezetésével.
A kellemes kintlétet is biztosítottuk a gyerekeknek, tovább szépítettük az udvart. Megtörtént a térkövezés, valamint
mosott folyami kavicsokkal díszítették az egyenetlen részeket, mely ﬁnom, esztétikus képet kölcsönöz az udvarnak. A
szabadtéri sporteszközök alatt a talajt műfűvel borították be, mely nemcsak praktikus, hanem elegáns is. Ezen javítások
otthonosságot, kellemes miliőt varázsolnak az iskola területére.

A szellemi munka is folytatódott a nyári szünetben. Az iskola megszervezte a nyári iskolát, melyet augusztus közepén
egy héten keresztül valósítottak meg. Minden évfolyamból akadtak jelentkezők, akik az élményszerű tanulást, szórakozást
választották a szünidőben. Sokszínű, színvonalas programokkal készültek a pedagógusok. A központi téma István királyunk
köré csoportosult, hiszen a zárónap augusztus 20-ra esett. Ezen belül az államalapítással, a mondákkal, István királyunk
koronázásával foglalkozhattak a gyerekek, valamint visszautaztunk az időben egészen a magyarok bejöveteléig. Volt
hagyományos íjászat és solymászat, melyet nagyon élveztek a gyerekek, felnőttek egyaránt. A kézműves-foglalkozások
keretében csoportmunkában a gyerekek termésekből alkották meg a Szent Korona mását, mely a későbbiekben az iskola
falát fogja díszíteni. A legkisebbek a magyar népmeséket dolgozták fel dramatikus formában. Kreatív pedagógusok
segítségével paravánt készítettek a meséhez, mely emelte a nyári iskola végén bemutatott előadás színvonalát.
Az ünnepélyes tanévnyitó keretében szeptemberben kinyitotta kapuit az iskola, új kisdiákok vehették birtokukba az
elsős iskolapadokat. Nagy öröm a pedagógusok számára, hogy az iskola diáklétszáma egyre növekszik, mely a hatékony
iskolavezetésnek és – nem utolsósorban – a szülők bizalmának tudható be, melyet ezúton is köszön az iskola minden
alkalmazottja. Az iskola vezetésében változás állt be, hiszen az igazgatóhelyettesi posztról távozott Barusz Szerénke, aki

42 évig dolgozott, mint pedagógus. Megérdemelt
nyugdíjas éveihez ezúton is kívánunk neki nagyon
jó egészséget, hosszú boldog életet szerettei
körében! Két új igazgatóhelyettes váltotta a volt
igazgatóhelyettes asszonyt: alsó tagozaton Mgr.
Madari Katalin, felső tagozaton pedig Mgr.
Fundárek Szilvia fogja erősíteni az iskola
vezetőségének a csapatát.
Az iskola célja továbbra is a hatékony,
színvonalas, élményszerű oktatás biztosítása. Az
elsődleges szempontok közé tartozik a gyerekek
identitástudatának megerősítése, hiszen a
magyar gyerek tanuljon anyanyelvén, magyar
iskolában. Nagy hangsúly helyeződik a
hagyományok beépítésére is, főleg az alsó
tagozatos tantárgyak körében. A kisdiákoknak
lehetőségük van megismerni a néptáncot,
népzenét, népdalokat, mondókákat, melyek
nemcsak általános műveltséget, de kellemes
kikapcsolódást is biztosítanak a gyerekeknek. A
népi gyermekjátékok, táncok elsajátítása során
bizonyítottan javítható a gyerekek tanulmányi
eredménye, valamint megelőzhetők a különböző olvasási, írási, számolási rendellenességek. A legnagyobb öröm a gyerekek
mosolygó arcát nézni tánc közben, melyre már volt lehetőség, hiszen az iskola néptánccsoportja, a Farickás két alkalommal is
sikeresen bemutatkozott a községben.
A 2021/2022-es tanévben bár nem tudni, hogyan fog alakulni a covidhelyzet, de az iskola pedagógusai mindent
megtesznek azért, hogy minél zökkenőmentesebben teljen el ez az iskolaév, természetesen a minisztérium által előírt
óvintézkedéseket betartva.
Az iskola pedagógusai egészségben, sikerekben gazdag új tanévet kívánnak minden gyermeknek és kedves
családjuknak!
Madari Katalin

Manótábor – Muzsla
A CSEMADOK Muzslai ASZ a pandémia okozta egy év
kényszerpihenő után újra megnyitotta a Manótábor kapuit.
A táborba 6 – 10 év közötti gyerekeket vártak a szervezők.
Egy héten át színes program várta a táborba érkező
apróságokat. Hétfőn a már hagyományos sportdélelőttel
vette kezdetét a program. Kedden sportoltunk egy kicsit a
komáromi Olymp Centerben, majd délután ellátogattunk a
diósförgepatonyi Malkia Parkba. Szerdán az ógyallai
csillagvizsgálóban láttunk és hallottunk érdekességeket a
Földünkről és a világűrről, majd megnéztük a gútai
vízimalmot.
Csütörtökön a lovaglás rejtelmeibe vezettek be
bennünket a komáromi Holdas lovardában, ahol gyerekek
és kísérőik egyaránt izgalommal várták, mikor ülhetnek fel
Matyi nyergébe, valamint hogy végre kezükbe foghassák
az íjat és eltalálják a kijelölt célt. A pénteki zárónapon ismét
a sporté volt a főszerep. Nagy szeretettel fogadott
bennünket a párkányi kajak – kenu egyesület edzője. A
gyerekek egy szárazföldi edzés keretében próbálhatták ki
magukat az egyszerűnek nem mondható sportágban. A
tábor zárásaként a párkányi öreg fürdőben lubickolva
töltöttünk el egy kellemes délutánt.
A gyerekek csillogó szemmel búcsúztak el a táborvezetőktől, mondván: „Én jövőre is jövök.”
Páva Anita
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Emmausz Tábor - avagy elsőáldozási felkészülés
kicsit másképp
Az elmúlt két év sok mindenben átírta a
szokásainkat, kitaposott utainkat. A
korlátozások, járványügyi szabályok
akarva-akaratlanul új lehetőségek Ferenc pápa Sasváron mondott szavaival
élve - a kreativitás felé terelt
mindannyiunkat. Ez alól nem volt kivétel
az elsőáldozási felkészítés sem. Szép
gyümölcse lett e kreativitásnak a napközi
Emmausz Tábor 2021. július 26. augusztus 1. között, amely az ebedi
plébánián és udvarán valósult meg.
Az év elejétől tartó személyes
jelenléti korlátozások idején - a szülők
együttműködésének hála - kialakult a heti
délutáni online katekézis az elsőáldozó
gyerekekkel.
Vasárnaponként hétről hétre az adott nap
evangéliumi részével foglalkoztunk
konkrét elhatározásokat téve. Ez a forma
segített a kapcsolat és a készület
elevenen tartásában, és nagyon sok
kérdés is felmerült a gyermekekben az evangéliumi szakaszokat olvasva, hallgatva.
Aztán vártuk, mikor lesz lehetséges a személyes találkozás. A szentmisék korlátozott létszámú jelenléttel indultak be
tavasszal, s bizonytalan volt a nyár. „Vajon lehet szentáldozásra készülni szentmisén való részvétel nélkül?” - fogalmazódott
meg bennem a kérdés.
Aztán jött az ötlet, hogy a sikeres napközi formájú Kórustábor
tapasztalatán felbuzdulva legyen egy tábor azon gyerekek számára,
akik az elsőáldozásra készülnek. Év közben az elméleti tudást már
elsajátíthatták, így a tábor célja az volt, hogy a Jézussal való
személyes kapcsolat kialakuljon, ami különösképpen a személyes
ima, a szentmise ünneplése és a kiengesztelődés szentsége, vagyis a
szentgyónás által valósul meg. Nem utolsósorban célunk volt, hogy a
gyerekek megtapasztalják az Egyház élő közösségét is.
A tábor nevét arról a faluról kapta, ahová a két tanítvány tartott
csalódva, reményvesztetten Jézus keresztre feszítése után (Lk 24,1335). Az Emmauszba vezető úton társult hozzájuk a Feltámadott Úr, akit
a kenyértörésben ismertek fel.
A tábort meghirdettük a plébániánkon, de gyorsan csatlakoztak hozzá
a szomszédos egyházközségekből is, ahol szintén korlátozott volt a
felkészülési lehetőség.
Így állt össze az a 16 fős közösség, akik első nap Jézus barátaival
találkozhattak: a vak Bartimeussal, a vámos Zakeussal, aztán Lázárral
és a kánai ifjú házaspárral, akiktől azt kérdezték: Ki számotokra Jézus?
A mindennapok át voltak szőve reggeli bemelegítő mozgással, majd
napindító imádsággal, ahol nagyon mély és bensőséges megosztások
születtek. Közös foglalkozásban több témakört érintettünk: Ki Jézus
számomra? Ki vagyok én? Hogyan lehetünk kapcsolatban
egymással? A szentmise ünneplése, a megbocsátás tapasztalata felkészülés a szentgyónásra… Minden foglalkozás témáját kisebb
csoportokban mélyítettük el. A tízparancsolatot nagyszerű bibliodrámai
előadásokkal ismerhettük meg az idősebb ﬁatalok által előadott
jelenetek segítségével. A szünetekben és szieszta idején a fociladba
végig mozgásban volt, ahogy a trambulin is, de voltak, akik a hűs
csendes olvasósarkat választották pihenésképp. A nap csúcspontjába,
a szentmise ünneplésére csatlakoztak a szülők, nagyszülők is, a gyerekek pedig felolvasói és ministráns szolgálattal
kapcsolódtak be. Csütörtökre meghívtuk a szülőket, hogy meghitt családi kiengesztelődési liturgiában fejezzék ki egymás
iránti megbocsátásukat, és adjanak szülői áldást gyermekükre. Ezután rendhagyó ünnepi vacsorához ültünk majdnem úgy,
mint az apostolok.
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Péntek a szentgyónásra való készület, lecsendesedés és lelkiismeretvizsgálat napja volt. Este a templom megtelt hívekkel,
akik szentségimádást végezve kísérték imádsággal a gyerekek első szentgyónását. Itt kapták meg a fehér elsőáldozási
ruhájukat, jelezve lelkük kegyelmi állapotát.
Szombaton zarándoklaton vettünk részt a közeli Cigléd-kegyhelyen, délután pedig liturgikus próba volt a nagy nap előtt.
Vasárnap 9 ünneplő szívű gyermek járulhatott a szentáldozásban jelen lévő Úr Jézushoz a muzslai templomunkban (a
többiek saját egyházközségeikben vagy a NEK-en). Kívánjuk számukra a Jézussal és az egymással való barátság
erősödését, folytatását, s bízunk benne, hogy egyre több muzslai gyermek és ﬁatal is csatlakozik a jövőben!
Nagy hála van bennem az Úr iránt, hogy az Emmausz Tábor mellett megvalósulhattak további nyári eseményeink is,
mint a vízitúra a Vágon és a Dunán, a családos táborozás Tarjánpusztán, a IV. Kórustábor, valamint hogy részt vehettünk a X.
Felvidéki Ministráns Olimpián tekintélyes 2. helyezést elérve.
Köszönet illeti szervezőtársaimat, valamint minden segítőt,
szülőt és nagyszülőt, szponzort, akik személyes vagy
háttérjelenlétükkel, anyagi és lelki támogatásukkal adták az
ösztönzést az egyházközségünk nyári programjainak
megvalósításához. Isten ﬁzessen meg érte!
Borka Iván atya

Juniális
2021 egy rendhagyó év, ugyanis először szerveztük meg a Szenior Juniálist. A nyugdíjasok és az egészségkárosultak helyi
szervezete közösen szervezte meg a Szenior Juniálist. Úgy gondoltuk, hogy a bezárások miatt már szükségünk van a
társaságra, kis kikapcsolódásra.

A két helyi szervezetnek tagságát összehívtuk egy kis beszélgetésre és szórakozásra. A jó hangulatról Kellner
Benjamin gondoskodott.
Szeretnénk ezt az eseményt a jövőben is megszervezni közösen.
Remes Mária és Szalai Bernadett
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Járási Dal- és Táncünnepély
A Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának
Járási Dal- és Táncünnepélye zajlott szombaton,
2021. augusztus 7-én a muzslai szabadtéri
színpadon. Fellépőkből és nézőkből nem volt hiány,
hiszen már régóta nélkülöznünk kellett többek között a
hagyományéltető rendezvényeket is. A vendégeket és
a nézőket a község polgármestere, Farkas Iván és
Kantár Éva, a Területi Választmány elnöknője
köszöntötte. Köszöntőt mondott még Bárdos Gyula, a
Csemadok országos elnöke és Csenger Tibor, a Nyitra
megyei önkormányzat alelnöke.
A műsort a helyi Endrődy János Alapiskola
tanulói nyitották meg: Vágvölgyi Orsolya 6. osztályos
szavaló és Štrbík Lea 7. osztályos mesemondó. A
fellépőket a tizenkét éves Sztruhár Mátyás konferálta
fel, csokorba foglalva a dalárdák, együttesek és
csoportok rövid történetét is. A műsor fellépői voltak a muzslai Dallos éneklőcsoport, az udvardi Dalárda, Kisújfaluról két
néptánccsoport /Ösztövér, Rozmaring/, a szőgyéni Szőlővirág népdalkör, a bényi Pántlika gyermek néptánccsoport, a
tardoskeddi férﬁkar és vegyeskar, a bélai Kék Szivárvány asszonykórus, a szímői Citera- és Népdalkör, az érsekújvári
Csemadok népdalköre, a szalkai Rikkancsok tánccsoport, a kürti Bokréta vegyeskórus és a nagykéri vegyes éneklőcsoport. A
táncünnepély további fellépői a szomszédos járásokból voltak. Az ímelyi Fagyöngy népdalkör és nyugdíjasok, Csitári

menyecskekórus és az érsekkétyi Pacsirta éneklőcsoport. A Járási Dal- és Táncünnepély az est folyamán az Érsekújvári
Operettkvintett zenés műsorával fejeződött be. Nagyon szépen köszönjük a helyi önkormányzatnak és a Csemadok helyi
alapszervezetének a segítséget.
Danczi József

8
Őszi szüreti ünnepség Muzslán

A CSEMADOK Muzslai ASZ-e a pandémia
okozta korlátozások ellenére igyekezett
sikeresen megszervezni a hagyományos
szüreti ünnepséget. Igaz, hogy a szüreti
felvonulás emelkedett hangulatáról idén le
kellett mondanunk, de ennek ellenére
reméljük, hogy kellemes szórakozást tudtunk
biztosítani falunk lakossága részére. Nagyon
jólesett, hogy a társszervezetekre és Muzsla
község támogatására most is számíthattunk.
Szeretnénk köszönetet mondani Muzsla
községnek a támogatásért, a Kertbarátkörnek
a borkóstolás biztosításáért, a Vadlibák
Vadásztársaságnak az ízletes vadgulyásáért,
valamint falunk asszonyainak a pogácsa és a
sütemény elkészítéséért.
A CSEMADOK Muzslai ASZ-e fontosnak tartja,
hogy a ﬁatalokat is bevonja a kulturális
rendezvények lebonyolításába, gondolva az
utánpótlásra. Idén először a hagyományos konferálás helyett Vágvölgyi
Teréznek, a CSEMADOK oszlopos tagjának az unokáját, Vágvölgyi
Orsolyát kértük fel a műsor felkonferálására. Orsi nagyszerűen megoldotta
ezt a feladatot. Gratulálunk neki!
A kultúrműsort a helyi óvodások és iskolások műsorával kezdtük,
melyet a helyi nyugdíjasklub mellett működő énekcsoport előadása
követett.
Dicséret a helyi nyugdíjasoknak, akik szintén gondoskodnak az
utánpótlásról. Baracska Ida néni unokáját, Baracska Benedeket kísérte, aki
gyönyörű gyermeki hangjával tolmácsolta a szebbnél szebb népdalokat. A
Dallos éneklőcsoport is igyekezett emelni a műsor színvonalát. A Papp
Katalin MMA növendékei és tanára produkciója után Bernáth Tamás és
Szvrcsek Anita kápráztatta el a közönséget.
A hangulatot fokozta Csókás Judit produkciója, melyet Gergely Róbert sztárvendég koronázott meg. A szüreti
ünnepség keretén belül került sor a 32. Muzslai Borverseny kiértékelésére, valamint az Új Kenyér megszentelésére,
melyekről külön cikkben olvashatnak.
SZ. M.
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Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem
Szombaton került sor a Magyarok Kenyere felvidéki ünnepségére és az Új Kenyér megáldására Muzslán. A gazdák - akik az
ünnepségre a Csallóköztől Bodrogközig terjedő térségekből érkeztek – jelképesen összeöntötték a magukkal hozott búzát.
Mindez a Magyarok Kenyere - 15 Millió Búzaszem program keretében történt, mellyel kidomborították a különböző
térségekben tevékenykedő magyar gazdák összetartozását, valamint a rászorulók támogatását szerte az egész Kárpátmedencében. Borka Iván atya, Muzsla plébánosa áldotta meg az Új Kenyeret és a búzát.

Az ünnepség az Új Kenyér megszelésével végződött, amelyet a nevezettek végeztek el. Akik a rendezvényre
ellátogattak, ezt a kenyeret meg is kóstolhatták. Különös zamata, fenséges íze magával ragadta a jelen levőket.
Farkas Iván polgármester

A 32. Muzslai Borverseny kiértékelése
A Kertbarátkör helyi szervezete június 29-re szervezte meg a 32. Muzslai
Borverseny zártkörű borbírálatát. Ez alkalommal 62 bormintát értékeltek a
bírák. A borbírák két bizottságban bíráltak. Az A bizottságban Beneﬁ
László, Révész Gábor, ifj. Lancz József, a B bizottságban Miroslav
Petrech, Simonka István és Fülöp Péter voltak.
A borverseny ünnepélyes kiértékelése a szüreti ünnepség keretén

belül zajlott augusztus 28-án. A borverseny
abszolút győztese Becse József lett a 2018-as
évjáratú merlot vörösborával, mellyel elnyerte a
championnak járó vándorserleget. A legjobb
fehérbornak járó díjat Takács Gyula vihette haza
2020-as évjáratú szürkebarát boráért. A legjobb
rozébornak járó díjat Kovács Gyula 2020-as
évjáratú kékfrankos borával nyerte el. A legjobb
vörösbornak járó díjat Peter Scholtz 2019-es
évjáratú cabernet sauvignon borával szerezte
meg.
A borok jó minőségét az elért eredmények
i
s tükrözik, hiszen a zsűri 10 arany-, 22 ezüst- és
15 bronzérmet osztott ki. A bírálaton részt vett borokat az ünnepség keretén belül meg lehetett megkóstolni.
Biztos vagyok benne, hogy borosgazdáink bármely borversenyen megállják helyüket és méltóan képviselik falunkat,
valamint a helyi borászok közösségét. Köszönet ezért minden érintett borosgazdának.
Petrík Tamás
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A „HAZAJÁRÓK“ Muzslán
Abban a megtiszteltetésben volt része Muzslának, hogy községünkbe is ellátogatott a HAZAJÁRÓ – honismereti
magazinműsor stábja.

Megcsodálták a Kisboldogasszony Plébánia-templom homlokzatát, elbeszélgettek a helyi nyugdíjasklub tagjaival, valamint
falunk polgármesterével, Farkas Ivánnal.Megcsodálták a muzslai szőlőhegyet, valamint részt vettek a Dallos éneklőcsoport
kosztümös próbáján is.

A „Hazajárók“ stábjának felvételét, amelyben az ebedi, a bélai és további környékbeli települések mellett a Muzslán felvett
képsorok is láthatók, újra megtekinthetik a következő linken:
https://mediaklikk.hu/video/hazajaro-helembai-hegyseg/?fbclid=IwAR0ER4k4mP5QHs5Qkac-z9tO_8F71Yqo0d9e4DSayJEvLiyDnNm4hPJhCE#
SZ. M.
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Kirándulás a Velencei-tónál és Etyeken
A Muzslai Kertbarátkör vezetősége hagyományosan idén is megszervezte nyári kirándulását. Ebben az évben a Velenceitóhoz és az Etyeki borvidékre látogattunk el. Augusztus 7-én reggel indultunk 38 személy részvételével. Az első úti célunk
Gárdony volt.

Miután megérkeztünk a Velencei-tóhoz hatórás szabadprogram várt mindenkire. Legtöbben a fürdőzést, de voltak,
akik a városnézést választották. Délután az Etyeki borvidékre indultunk tovább. A Hernyák birtokon már vártak bennünket. A
Hernyák család tagjai elmondták, hogy hála a kivételes klimatikus viszonyoknak és az értékes meszes talajnak, a
szőlőtermesztés szempontjából kimeríthetetlen lehetőségeket
hordoz magában e táj. Céljuk, hogy az évek alatt megszerzett 7
hektáros terület minden titkát megismerjék, és a rajta termesztett
szőlőt a legkiválóbb kondícióban szüretelhessék évről évre. A
borászatuk és egyben a borvidék vezető fajtái a sauvignon blanc, a
chardonnay és a pinot noir. Ezek mellett királyleánykával és zöld
veltelinivel foglalkoznak. Pincéjükben ötvöződik az acéltartályok adta
kontrollált erjesztés lehetősége, a tradicionális fahordók
használatával. Törekszenek arra, hogy a borvidéken megszokott
könnyed reduktív borok mellett tartalmasabb, izgalmasabb tételeket
is be tudjanak mutatni. Betekintést nyerhettünk a családi
pincészetükbe.Az ízletes vacsora közben a Hernyák pincészet borait
kóstoltuk.
Remélem, mindenki jól érezte magát és természetesen a jövő
évi kiránduláson is részt vesz.
Petrík Tamás

A Szlovák Vöröskereszt Muzslai Alapszervezete
Covid-19 – a vírus, amely befészkelte magát mindannyiunk életébe, gondolataiba, tetteibe. Egyik napról a másikra meg kellett
változtatnunk a hosszú évek során berögződött társadalmi és magánéleti szokásainkat. Tudomásul kellett vennünk, s el
kellett fogadnunk az egészségügyi szakemberek és az állami szervek által hozott intézkedéseket és megszorításokat. A
Szlovák Vöröskereszt Muzslai Alapszervezetének tevékenységét is korlátozták annak ellenére, hogy a szervezet aktivitása
elsősorban az önkéntes véradásban nyilvánult meg. S mindez abban az időszakban történt, amikor a kórházaknak a
legnagyobb szükségük volt az életmentő cseppekre. Az Érsekújvári Nemzeti Transzfúziós Állomás hirtelen átértékelte és
megnehezítette az alapszervezetek munkáját. A járványügyi intézkedések következtében a muzslai véradóknak sem kellett,
sőt tilos lett a tömeges véradások szervezése és a rajtuk való részvétel. A mai napig is az önkéntes véradóknak individuálisan
kell bejelentkezniük és időpontot kérniük a véradásra. Viszont nagy örömünkre szolgál, hogy nem kell végre Érsekújvárba
utazgatnunk véradásra, megtehetjük ugyanezt Párkányban is. Kezdeti félelmeink a túlterhelt kórháztól, a tömegektől tehát
megszűntek. Önkéntes véradóinkat nem veszítettük el. Minden elismerésünk és köszönetünk az övék.
A gyülekezési tilalom 2020 végén meghiúsította évzáró taggyűlésünk megtartását és a Janský-emlékplakettek
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átadását. Ezért a plaketteket Farkas Iván polgármester úr egyénileg adta át a Muzslai Községi Hivatal épületében: a 40szeres véradó Pathó Lászlónak (aranyplakett), a 20-szoros Kurdi Attilának (ezüstplakett), illetve a 10-szeres véradó
hölgyeknek: Zsitva Györgyinek és Kurdi Szabinának (bronzplakett). Valamennyiüknek szívből gratulálunk.
A Nemzeti Transzfúziós állomás Érsekújvárban és a Szlovák Vöröskereszt Muzslai Alapszervezete kéri az önkéntes
véradókat, hogy továbbra is kapcsolódjanak be az életmentő véradásba Újvárban vagy Párkányban. A következő
telefonszámokon kérhetnek időpontot: 035 / 64 00 185 vagy 035 / 69 12 250.
Minden kedves véradónak köszönöm a megértését és kedvességét, s jó egészséget kívánok.
Józsa Viktória

Betekintés a Dallos életébe
Meglepetéssel indult a nyár a csoport háza táján.
A Hazajáró – honismereti magazinműsor
szerkesztői látogattak el hozzánk, s tiszteltek meg
bennünket azzal, hogy részesei lehettünk a falut
bemutató turisztikai magazinműsornak. Büszkén
tettünk eleget a stáb felkérésének.
Ezt követően az egészségkárosultak és a
nyugdíjasok helyi szervezetének évzáróján
léphettünk újra színpadra, ahol csoportunk
legújabb tagja, Pathó Daniela nagy izgalommal
várta, hogy bemutatkozzon a nagyközönség előtt.
Majd a Muzslán megrendezésre kerülő Járási
Dal- és Táncünnepélyen hazai csoportként
elsőnek léphettünk a színpadra. Az augusztus 29én megrendezésre kerülő szüreti ünnepségről
sem hiányozhatott a csoport.
Örömmel vettük a kisújfalusi Csemadok
f e l k é r é s é t , a k i k a s z e p t e m b e r 11 - é n
megrendezésre kerülő szüreti felvonulásra hívták
meg csoportunkat, hogy fellépésünkkel
színesítsük műsorukat.
Örömünkre szolgál, hogy a ﬁatal generáció is érdeklődéssel fordul a csoport felé. A közeljövőben két újabb ﬁatallal
bővül csoportunk, Hegedűs Boglárka és Vágvölgyi Orsolya személyében, akik már most nagy izgalommal készülnek a rájuk
váró feladatokra, fellépésekre. Reméljük, hogy az ő példájukat követve a jövőben további ﬁatalok is kedvet kapnak majd a
csatlakozáshoz. Várunk mindenkit szeretettel.
Páva Anita

Már megint FOCI, FOCI és
FOCI....
A 2021/2022-es évadban újra két korosztályban
indított csapatot a Muzslai Sportegyesület.
A megújult U11 korosztályú csapat az
újvári futballszövetség által irányított III. ligában
U11, míg az U15 a IV. ligában szerepel. Mindkét
csapat változáson ment át. Az U11 csapatba
kezdő gyerekeket kellett beépíteni, az U15-be
pedig a tavalyi sikeres U11-es csapatból kerültek
fel játékosok. Az ősz folyamán lejátszott
mérkőzések alapján elmondható, hogy nagyon
sikeresen szerepelt mind a két csapat.
Az U11-es korosztály 3 érsekújvári
csapattal van egy csoportban. Sajnos a környező
falvakban nem tudnak csapatokat kialakítani
ebben a korosztályban. Eddig 5 mérkőzésből 2
győzelmet aratott a csapat.
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Az U15-ös korosztály beérett. A kétéves munka meghozta a gyümölcsét.
6 mérkőzésből 6 győzelem született.
Összesen 51 gólt rúgtak és mindössze 3-at kaptak. 18 ponttal magasan vezetik a bajnokságot.

Nagyon fontos továbbá, hogy a lelkesedés és az érdeklődés a szülők és a gyermekek részéről is töretlen. A két
csoportban közel 40 játékos kergeti hetente kétszer a tréningen a labdát. A muzslai srácokon kívül még a környező falvakból:
Ebedről, Köbölkútról, Kisújfaluról és még Párkányból is látogatják az edzéseket.
Remélhetőleg az idei szezon nem lesz megszakítva a COVID által, s a gyermekeknek a szülőkkel együtt még
sok szép élményben lesz részük.
Márton László edző

A felnőtt focicsapat új tagjai
A Muzslai Sportegyesület felnőtt csapatát 3 ukrán focista erősíti, akik
jelenléte felpezsdítette az összjátékot a helyi csapatban.
Danylo Papuk és Denys Papuk nevű ikerpár 1999-ben született
a Don-kanyar térségében. Szüleiket sajnálatos módon elvesztették a
térségben jelenleg zajló harcok során. Jelenleg a nagymamájuk neveli
őket. Elmondásuk szerint a foci az életük. Ezért az edzői iskolát is
elvégezték Ukrajnában.
Az ukrán focisták harmadik tagja, Dmytro Shyrokov 2000-ben
született. Az életét a focinak szentelte.
2019 őszén jöttek mindhárman először Muzslára. A perbetei
sport akkori vezetősége ajánlotta a ﬁatal focistákat a muzslai
sportegyesület vezetőségének, mivel felismerték tehetségüket. Ők a
muzslai csapatnak a húzóemberei, sok kisiskolás gyereknek a
példaképei. A csapat hosszú távon tervez velük.
A helyi sportszervezet vezetősége

Alapításának 10. évfordulóját ünnepli a Papp Katalin Magán
Művészeti Alapiskola
A m u z s l a i s z é k h e l y ű P a p p K a t a l i n M a g á n M ű v é s z e t i A l a p i s k o l a 2 0 11 . s z e p t e m b e r
1-jén kezdte meg működését. A művészeti iskola az alapító igazgató asszony, Papp Katalin több évtizedes szakmai
tapasztalatára, hivatása iránti eltökéltségére épül már a kezdetektől fogva. Tudatosan törekedett megteremteni azt a
lehetőséget Muzsla és a környező települések gyermekei számára, amely biztosíthatja kreatív képességük kibontakozását.
Az idei nyarat igazán különleges zenei rendezvénnyel kezdtük „Csendül a nóta, száll a muzsika" címmel június végén a
muzslai szabadtéri színpadon. Kuriózumnak számít, hogy tehetséges ﬁataljaink a méltán híres és sikeres Rikkony Sándor
által alapított népi zenekar kíséretében muzsikálhattak. Hangversenyünk fő küldetése az volt, hogy a művészeti
alapiskolánkat látogató diákokkal megismertesse és megszerettesse a magyar dal-, tánc- és zenekincseinek hagyományait.
Köszönjük a Jövő 2000 Alapítvány támogatását, mely nélkül műsorunk nem jöhetett volna létre.
Ahogy iskolánk megalakulásakor felkértük a lelkiatyákat, hogy erősítsenek hitünkben, úgy idén is, az immár 10.
tanévnyitó ünnepségünkön Nt. Pólya Csaba református lelkipásztor és Fóthy Zoltán római katolikus plébános közvetítették az
Úr áldását az iskola tevékenységére.
Farkas Iván polgármester úr köszöntőjében méltatta iskolánkat.
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Az évfordulót szeretnénk méltó módon, nagy közönség előtt, gálahangversennyel megünnepelni. Továbbá
reményeink szerint ebben a tanévben lehetőségünk lesz olyan alkalmak megrendezésére, melyeken közelebb hozhatjuk
régiónkból származó, immár hivatásos művészek tevékenységét. Ők biztos példaként szolgálnak ifjú növendékeink számára
nemcsak tehetségükkel, hanem rendíthetetlen kitartásukkal és szívből jövő odaadásukkal.
Az ünnep apropóján kiadott, iskolánk életét bemutató kiadványunkban feljegyeztük növendékeink sikereit is, melyek
közül a legfrissebb Sándor Ferenc hegedűsünk bemutatkozása a VIRTUOSOS V4+ nemzetközi televíziós tehetségkutató
verseny szereplőválogatásán az RTVS pozsonyi stúdiójában.
A jubileum alkalmából Papp Katalin alapító igazgató asszony köszönetét fejezi ki Farkas Iván polgármesternek
támogató hozzáállásáért, a jelenlegi és hajdani kollégáknak áldozatkész munkájukért, hisz mindnyájunk érdeme iskolánk
méltóságteljes működése.
A szülők bizalma pedig kötelez bennünket az érdemleges folytatásra.
Szabó Anikó igazgatóhelyettes

Sarjad a költészet Muzslán
Ősz
Mondd, Isten!
Szeretet lángja
Mondd, Isten, miért gonosz
a világ?
Ami ingyen van, azt is
pénzért adják!
Végtelennyi lakatra zárják a
szívük,
a szeretetről embereknek nincs
hírük!
Mondd, Isten, teszel-e ez
ellen,
kapunk-e hírt még arról,
hogy
ember már nem él gyarlón?
Hogy lehullanak a lakatok, s
járványként önti el a világot
a szeretet,
mondd, Isten, megérik ezt még
az emberek!?

Sárcsizmáját felöltve
nyár mögé lopódzott
az ősz,
megijesztve ezzel
a nyarat,
aki így hamar elszalad.
Valamikor volt érdek nélküli
varázs,
úgy égett, mint tűzön a
parázs, s
ismeretlen volt a lakat,
varázslón parázslott a
szeretet,
hogy feledhettétek ezt el,
emberek!?
Mészáros Melinda

Pedig dúlt s fúlt ám
ez a nyár,
hű, micsoda meleggel,
s oly nagy ereje volt,
hát ki is hitte volna,
hogy egy sárcsizmát
öltött ősz nyarat győz!
Csupa rekord meleggel,
nemhogy sár, aszályos
hővel
virult a nyár gőzerővel.
De lám, idején jövet
az ősz nyarat követ.
Mészáros Melinda
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Falunk asszonyainak jól bevált receptjei
Anyukám kedvenc diótortája:

Piskóta:
9 tojásfehérjét 10 evőkanál kristálycukorral felverünk. A 9 tojássárgáját
összekeverjük, majd a habba keverjük. Továbbá belekeverünk 9 kanál lisztet,
6 kanál darált diót, 0,5 csomag sütőport, kevés darált kávét. 2 kivajazott,
kilisztezett tortasütőben megsütjük.
Krém:
2 egész tojást, 2 tojássárgáját, 3 evőkanál cukrot sűrű krémmé főzünk gőz
fölött. 2 tojásfehérjét 2 evőkanál kristálycukorral kemény habbá verünk. A
kettőt összekeverjük és egy egész teavajat adunk hozzá.
Jó étvágyat kíván: SZ. M.

Házasságot kötöttek

Újszülöttek

Halálozás

Sok boldogságot kívánunk!

Megérkeztek az új muzslai lakosok.

Az elmúlt hónapokban örökre
távozott sorainkból:

Jenei Tamás István és Kosztolánszki
Darina

Bogdányi Alex

Bircsák Izabella, szül. Rajj

Vanda Zoé

Kiánek Mária, szül. Linter

Kosdi René és Kurdi Sabina
Elzer Imre
Lencsés Tibor és Mgr. Márton
Gabriella

Nagy László

Sulci Zoltán és Bezzone Marta
Gratulálunk!

Jó egészséget kívánunk!

Emléküket megőrizzük!

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

