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Áldo�, békés karácsonyi ünnepeket!  

Eredményekben, sikerekben és egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk 

településünk minden polgárának és minden kedves újságolvasónak! 

Farkas Iván polgármester, az önkormányzati képviselők, a községi hivatal dolgozói, 

valamint a Muzslai Hírmondó szerkesztősége



Juhász Gyula: KARÁCSONY FELÉ

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot
S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet a szívemben
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen

S ne csak így decemberben.

A járvány idején elért eredmények Muzslán

A bő másfél éve tartó járvány idején sem állt meg az élet Muzslán, már ami a községi önkormányzat tevékenységét, a községi 
beruházásokat és fejlesztéseket illeti. Három dolgot szeretnék az elején kiemelni:

7 éve vettük át az előző faluvezetéstől Muzsla község irányítását. Amikor az első választási időszakunkat értékeltük 
2018-ban, kiderült, hogy az eredményeket illetően alaposan túlszárnyaltuk azt, amit 2014-ben a választási programunkban 
vállaltunk. Hisz 104 kisebb-nagyobb beruházást, alapos felújítást vagy korszerűsítést hajtottunk végre. Ebből tíz nagyobb 
költségvetésű, bonyolult beruházás volt.

Az elmúlt években alapvető vezérelvünk a következő hármas osztás volt: 25 munkahelyet hoztunk létre a község 
égisze alatt, beruházás beruházást követett, miközben a község hitelállományát, adósságait nem növeltük meg. Ez ma 
kevesebb, mint az éves költségvetésünk 1 százaléka. Azt is örököltük, hiszen a hitelt elődeink még 2006-ban vették fel 
bérlakások építésére.            
Heteken belül újabb 3 munkahelyet hozunk létre egészségkárosultak számára a működő védett munkahelyünk bővítésével. 

Nagyon jó tapasztalatom van Muzsla lakosságával. 6-7 éve hozzáláttunk környezetünk megtisztításához, az illegális 
hulladéklerakatok megszüntetéséhez, komolyan vettük a közmunkaprogramot, a zöld hulladék esetében korszerű 
hulladékgazdálkodást létesítettünk. Látták, tapasztalták ezt lakosaink és csatlakoztak. Azóta lelkesen hozzáláttak portáik 
környékének megtisztításához, környezetük megszépítéséhez. A közös igyekezetnek az lett az eredménye, hogy 
településünk arculata hihetetlenül megváltozott, megszépült. A muzslaiak rokonai, ismerősei, akik csak évek múltán 
látogattak el a faluba, nem ismertek rá Muzslára. Ezt szeretnénk folytatni, fokozni.
Az alapoktól kezdtük, de azóta is széles nyomtávon folytatjuk településünk megújítását. Nemcsak az élet egy-két 
területén. Átfogó gondoskodásunk az élet szinte minden területén, a település szinte minden hatáskörében megmutatkozik. 
2015-től 2021-ig minden főutca, főút felülete Muzslán új burkolattal lett ellátva. A beltelekben és a kültelekben egyaránt. 
Egyetlen kivétel a Vásáros út és a Komáromi út, hiszen ezek az állami tulajdonban levő I/63-as út utcái. Folytatjuk a sort, 
hiszen eldöntöttük, hogy 2021-től minden évben egy-egy utca – községi tulajdonban levő mellékút – új burkolattal lesz ellátva.
2016-ban létrehoztuk községünkben a korszerű szociális szolgáltatásokat. EU-támogatással működik a nyugdíjas 
rászorultak gondozóhálózata, állami támogatással a nyugdíjasok napközi otthona. A gondozók a járvány idején sem pihentek, 
megszakítás nélkül végezték a dolgukat. Sőt, februártól megszervezték a jelentkező nyugdíjasok oltását Covid-19 ellen, 
rábeszélést és kényszert mellőzve, csupán az önként jelentkezők számára. Lefoglalták számukra az időpontot, községi 
járművekkel elszállították őket oltásra a kórházakba. Tavasszal az érdeklődő nyugdíjasok számára ez óriási segítség volt. 
Több mint 270 muzslai nyugdíjas kapta meg az ilyen jellegű községi gondoskodást. Majd megnyitottuk Párkányban a megyei 
oltóközpontot, később beindult a mobil oltóközpont községünkben is. De nem állunk meg. Középtávú célunk teljes, 24 órás 
ellátást biztosító nyugdíjas otthon megnyitása Muzslán. Egyelőre úgy tűnik, Nyitra megye beruházásának köszönhetően e 
célunk nemsokára megvalósulhat. 
Számos ismerősömtől hallottam, hogy településükön a járvány idején az élet szinte teljesen megállt. Mi ott folytattuk, ahol 
korábban abba sem hagytuk. Csak a járvány idején, 2020 márciusától megvalósított vagy elkezdett beruházásokat említem 
meg: tavaly nyáron befejeztük és átadtuk rendeltetésének a csodálatos szabadtéri színpadunkat. Parkosítottuk, fásítottuk a 
templompartot és a központi buszmegálló környékét. Ingyenes internet WiFi-vételi lehetőséggel láttuk el községünk utcáit, 
tereit – a szlovákiai falvak között elsőként. Turisztikai tájékozódási táblákat helyeztünk el a községben, belül teljesen 
felújítottuk a sportcsarnokot – új küzdőtér-burkolat, korszerű, takarékos belső megvilágítás, levegőkeringetési-rendszer lett a 
sportcsarnokba szerelve. Alaposan bővítettük a könyvtárunk könyvállományát, több utcában felújítottuk az esővíz 
elvezetését, teljesen felújítottuk az óvoda játszóterét. Felújítottuk továbbá az egyik nyilvános községi játszóteret az iskola 
szomszédságában, a korábbi játszóvárakat a majorokra telepítettük.



Felújítottuk a járdát és a támfalat a község központjában, községünk 
utcáit elláttuk közlekedési jelzőtáblákkal. Korszerű, drót nélküli 
falurádiót telepítettünk, amellyel e-mailben és SMS-ben is 
továbbítható a hirdetés. Hároméves előkészítés eredményeként 
községünk utcáit hivatalos megnevezéssel, a házakat új helyrajzi 
számokkal láttuk el. A Felső utca útfelületét új burkolattal láttuk el, 
parkosítottuk és fásítottuk az óvoda udvarát, Esterházy János 
tiszteletére emlékoszlopot állítottunk. Közben elkezdtük az Interreg 
Program támogatásával, az Ister-Granum ETT égisze alatt, de 
községi beruházással a nemzetközi szőlészeti és borászati 
szolgáltatóház építését egy meglévő, de kihasználatlan épület 
újjáépítésével.   
Mások is tették a dolgukat: az Endrődy János Alapiskola udvara 
teljesen megújult, erdei játszóteret és műfüves mozgásteret is 
létesítettek, biztonságossá tették a kinti fitnesz környezetét. Az 

iskola épületének alagsorában korszerű tánctermet létesítettek, hiszen az iskola néptáncra és hagyományőrzésre 
szakosodott. Nyitra megye teljes burkolatfelújítást végzett, előbb a Templomparti úton, majd idén nyáron a Nagyhegyi úton – 
immár mindkettő megnevezése Szőlőhegy út -  egészen a vasúti átjáróig. A községi kábeltelevízió új tulajdonosa, a Slovanet 
Részvénytársaság hozzáfogott a szolgáltatás teljes digitalizálásához, a cikk írásakor éppen az optokábeleket telepítik.   
A felsorolt eredmények csupán az elmúlt másfél évben, a járvány ideje alatt születtek meg. Járvány ide vagy oda, tettük a 
dolgunkat.
Három célunk van a közeljövőt illetően: lakóparkot fejlesztünk, szennyvízhálózatot építünk és az utolsó, eddig fel nem 
újított községi épületet, a művelődési házat szeretnénk teljesen újjáépíteni. Az előbbi esetében a 9 hektáros terület 
telekrendezése zajlik. Amint befejeződik, elkezdjük a telkek parcellázását és értékesítését úgy, hogy a terület 80 
százalékában családi házak építésére alkalmas építési telkeket fogunk értékesíteni. A maradék részben bérlakásokat 
szeretnénk építeni és folytatni a fent leírt programunkat, amellyel az ifjú párok - házasok vagy élettársak - számára utalnánk ki 
községi építési telkeket, ha vállalják a ház felépítését és hatósági átvételét 2 éven belül.  
A szennyvízhálózat esetében az elmúlt 5 év alatt megvásároltuk a hiányzó telkeket, módosítottuk a község területrendezési 
tervét, elkészítettük a tervdokumentációt, megszereztük a jogerős építkezési engedélyeket és sikeresen befejeztük a 
közbeszerzést. Vagyis, ha forrásunk lenne, holnap hozzáfoghatnánk a szennyvízhálózat építésének a község egész 
területén, valamint a nyomócső építésének, amely a korszerű, felújított párkányi víztisztítóra kapcsolódna. Minderre teljesen 
felkészültünk. Nem vártunk, míg a sült galamb a szánkba repül….
A művelődési ház felújítására három pályázatunk is versenyben van. Amennyiben sikeresek lennénk, épülete kívül-belül 
megújulna, a legkorszerűbb környezetkímélő, megújuló energiaforrásokkal látnánk el, a színpadi technika műszaki 
szempontból a „kőkorszakból” a XXI. századba röppenne. Reménykedünk hát…..Itt ragadom meg az alkalmat, hogy 
megköszönjem a gyümölcsöző, szoros együttműködést az önkormányzati képviselőknek, a községi hivatal dolgozóinak, 
valamint a társadalmi szervezetek tagjainak.
Végül a helyi önkormányzat, a községi hivatal dolgozói nevében, valamint saját nevemben pihenéssel, családi 
körben megélt, áldott, békés karácsonyi ünnepeket, egyúttal sikerekben és eredményekben gazdag, egészségben 
megélt, boldog új esztendőt kívánok községünk minden kedves polgárának!

Farkas Iván, községünk polgármestere

Megújult a muzslai óvoda udvara

Az óvoda udvarát oly módon kell kialakítani, hogy 
az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, 
megfeleljen a változó igényeknek - ezt tartottuk 
szem előtt, amikor megálmodtuk és terveztük az 
óvoda udvarának felújítását. Nagy segítségünkre 
volt ebben a munkálatok megtervezője Varga 
Péter, kivitelezője a Csákvári Garden - akinek 
szakértői hozzáállásáért és hozzánk való 
türelméért nagy köszönet jár. De köszönet jár még 

segítőinknek: Dencső Márknak, valamint a községi hivatal dolgozóinak és a karvai szakközépiskola 
csapatának. A beruházás az SzK Falvak Felújításának Programja anyagi támogatásával valósulhatott 
meg, valamint Muzsla község egészítette ki a hiányzó költségeket.
A felújítás célja az esztétikai ízlés formálása, valamint a gyermekek ismereteinek bővítése. A kicsik 
megfigyelhetik a változatos növényfajok fejlődési folyamatát, részt vehetnek majd gondozásukban is, 
mivel a projekt tartalmaz magas ágyásokat is, melyekről tavasztól ők maguk gondoskodnak majd. 
Ezzel is erősítve bennük a környezettudatosságot és a növényvilág megóvása iránti pozitív 
hozzáállást.

Mariček Beáta, igazgatónő



Néhány pillanat az Endrődyből

Az Endrődy János Alapiskolában a 2021/2022-es tanév kezdete óta is számos tevékenységre került sor.
Ezek közül kiemelem a szeptember 9-én megrendezésre került Nagy utazás a korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig c. 
szakmai napot Muzslán.
Papánek Bianka magyar-szlovák szakos kolléganőm 
összefoglalásából megtudhatjuk, miről szólt a szakmai 
nap.
„Hogyan befolyásol ják az érzelmek a tanulók 
teljesítményét? Hogyan tudunk egy szorongó tanulónak 
segíteni nehézségeinek leküzdésében? Mi a közös a 
mozgás és a tanulás elősegítése között? A pedagógiai 
szakmai közeg egyre nagyobb hangsúlyt fektet a tanulók 
testi és szellemi jóllétére. Nemcsak a tárgyi tudás átadását 
tartja fontosnak, hanem olyan óvodai és iskolai környezet 
kialakítását is, ahol a tanulás és játék kiegészíti egymást, 
ahová a tanulók szeretettel járnak, ahol a problémáikra 
tanáraik felfigyelnek és segítő kezet is nyújtanak. Ennek 
szellemében került megrendezésre 2021. szeptember 9-
én Muzslán a Nagy utazás a korai fejlesztéstől a 
tehetséggondozásig c. pedagógiai szakmai nap a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

jóvoltából.  Fekete Irén, az SZMPSZ elnökének munkáját 
társszervezőként segítette Salgó Gabriella, az SZMPSZ 
Érsekújvári Területi Választmányának elnöke, Czibor 
Angelika, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának 
elnöke, továbbá Farkas Iván, Muzsla község polgármestere 
és Ölveczky Árpád, az Endrődy János Alapiskola igazgatója. 
A műhelyfoglalkozásokat a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményéből 
érkező vendégelőadók tartották Kozma Szabolcs igazgató úr 
vezetésével. Az előadás-sorozaton a járványügyi előírásoknak 
megfelelően előzetes regisztráció ellenében 60 fő vehetett részt. 
Az előadások két helyszínen zajlottak: a kultúrházban és a tavaly 
átadott szabadtéri színpadon.

A szakmai nap célirányú képzést nyújtott a mozgás és a 
gyógypedagógia eszköztárával, ahol az elmélet a 
gyakorlattal összekapcsolva igyekezett segítséget 
nyújtani a diagnosztika, a prevenció és a terápia területein, 
s nem csupán az oktatásnak, de a vélemény- és 
tapasztalatcserének is helyt adott. Az előadásokat három 
szekcióra osztották fel. Az első szekció előadása az 
óvodáskorú gyerekek mozgásával, testtartásával és korai 
fejlesztésével foglalkozott. Az óvodapedagógusok 
részére két foglalkozást tartottak: a Mozgás határok 
nélkül címen Takács-Budai Csilla gyógypedagógus, 
Maradj talpon, légy egyenes!  címen pedig Posta 
Krisztina Anna gyógytestnevelő beszélt a mozgás 
fontosságáról, akik könnyen elsajátítható mozgásos 
gyakorlatokat is átadtak a hallgatóságnak. 
 A második szekció közönségének sorait alsó tagozatos tanítók töltötték be, akik szintén két előadáson vehettek 
részt. Az Úton az olvasás és írás fejlesztése felé című előadás keretén belül Kozma Szabolcs logopédus kifejtette 
annak módszereit, hogy a testkép és a végtagok koordinációja, valamint az érzékszerveink tudatos használata miképp 
nyújthat segítséget az óvodás gyermekek és alsó tagozatos tanulók fejlesztésében, az olvasás és írás könnyebb 
elsajátításában. Polákné Szeiman Katalin gyógypedagógus pedig a játékok birodalmába kalauzolta a hallgatóságot. 
Hagyományos táblajátékokon keresztül mutatta be a logika és a figyelem fejlesztésének lehetőségeit. 
 A harmadik szekció előadásai felső tagozatos tanároknak nyújtottak betekintést az érzelmi intelligencia 
fogalmának megértésébe. Az Értelem kontra érzelem, az érzelmi intelligencia a mindennapi pedagógiai munkában és 
a Hogyan szelídítsük meg az indulatokat? - a gyermekkori agresszió okai és megoldási lehetőségei című előadások révén 
Hutvágner Kamilla pszichológus ismertette az érdeklődőkkel az érzelmi intelligencia fejleszthetőségének fontosságát, az 
érzelmek felismerését és összekapcsolását a tanulók teljesítményével, az iskolai környezetben előforduló indulatkezelés 
lehetőségeit, továbbá az önuralmi és önismereti foglalkozáshoz használható különböző eszközök és játékok bemutatására is 
sor került. 
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A szakmai nap nemcsak a tudás átadásáról és a megszívlelendő jó tanácsokról szólt. Az előadások zárásaként Bernáth 
Tamás, a Komáromi Jókai Színház színművészének zenés fellépése biztosította a nap végére a feltöltődést és a jó 
hangulatot.
 A tapasztalt szakemberek segítsége mindig áldás, így bízunk benne, hogy a jövőben is minőségi előadásokon 
fejleszthetjük a tudásunkat.”
Iskolaprogramunk részévé vált a hagyományőrzés a népi játékok és néptánc beépítése az oktató-nevelő munkába. 
Ezt a célt hivatott erősíteni a 2020-ban megalakult Farickás Néptánccsoport, melyről Madari Katalin 
igazgatóhelyettes, az együttes koreográfusa így ír: 
„A Farickás Néptánccsoport vezetői Madari Katalin és Páva Anita. A csoportban jelenleg 30 tanuló tevékenykedik. Az 
alsó  tagozat tanulói alkotják a csoportot, bár ebben az iskolai tanévben a felső tagozatról is jelentkeztek táncos lábú diákok. A 
tavalyi évi előadásunkat az ő közreműködésükkel állítottuk össze. Felvidéki táncokat tanultunk a Csallóközből, mégpedig 
ugrós és jókai polgári táncokat. Ezzel az összeállítással főleg a kisebbeknek kedveztünk, mivel jelenleg ők alkotják a csoport 
jelentős részét. Természetesen a nagyobbakról sem feledkezünk meg, hiszen az idei iskolai tanévben két műsorszámmal 
készülünk, melyben a nagyobbaknak és a kisebbeknek is külön táncokkal kívánunk kedveskedni. Célunk, hogy minden 
korosztály megtalálja a neki tetsző táncokat. A magyar néptánc tára szerencsére gazdag, nem lesz nehéz kiválasztani a 
legmegfelelőbbeket, hogy az alsó és felső tagozat táncos tanulóinak igényeit kielégítsük. 
A gyermekfolklórcsoport célja elsősorban, hogy megismertesse a legifjabb generáció tagjait a népzenével és a néptánccal, 
mert néphagyományaink ismerete nagy hatással van mind a közösség építésében, mind az identitás fejlődésében. A 
foglalkozásokon a népi játékok és népdalok tanulásával is foglalkozunk. A néptáncoktatásban elsősorban a hazai régiók népi 
hagyományaira összpontosítunk, de természetesen helyet kapnak más régiók táncai is. Szeretnénk olyan generációt nevelni 
az iskolában, akik életében a néptánc, a néphagyomány meghatározó tényezővé válik.

2021 októberében meglátogatták az Endrődy János Alapiskolát az egykori nyugdíjas igazgatói és tanárai. A 
vendégeknek műsorral kedveskedett a Farickás Néptáncsoportunk, Štrbík Lea népmesét és Kiss Rebeka verset adott elő. A 
fogadást jelenlétével megtisztelte Farkas Iván polgármester úr is, akinek a tollából idézve: „A nyugdíjas pedagógusok 
megismerkedhettek az alapiskola igazgatójával, mai pedagógusaival, megtekinthették a számos beruházást, fejlesztést és 
megtapasztalhatták a korszerű körülményeket, amelyek közepette végezhetik hivatásukat a mai pedagógusok. 
Egybehangzóan kifejtették: hihetetlen fejlődést tapasztaltak, a mai körülményeket össze sem lehet hasonlítani azokkal, 
amelyek közepette 15-20 éve ők tanították és nevelték az akkori diákokat.”

Intézményvezetőként elmondhatom, hogy ezeket a rendezvényeket, fejlesztéseket, a néptánccsoportunk megalakulását az 
összefogás, a közös gondolkodás és kreatív munka jellemezte a tanárok, tanulók, szülők, szakdolgozók és a fenntartó között. 
Ezért az elért eredmény iskolánk közösségében mindenkinek közös értéket képvisel, melynek középpontjába mindig a tanuló 
kerül.

Ölveczky Árpád, igazgató
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„Az Ifjú Szivek Táncszínház (korábban Ifjú Szivek Magyar 
Művészegyüttes) az egyik legismertebb szlovákiai magyar 
néptáncegyüttes, amely eredetileg a Népes táncegyüttes 
megszűnte után 1955-ben alakult. A csoport ma is magas 
szinten mutatja be a Kárpát-medencei (elsősorban magyar) 
néptáncművészetet színházi táncelőadások keretein belül 

Szlovákiában, valamint a Kárpát-medencén kívül (például 
Franciaországban, Ausztráliában, az Egyesült Államokban, 
Japánban, Svájcban, Svédországban stb.) és belül egyaránt.
A színházi produkciók mellett az együttes aktívan 
közreműködik néhány országos rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában. Tevékenysége kiterjed a múlt században 
gyűjtött archív tánc- és zenei felvételek dokumentálására, 
rendszerezésére és hozzáférhetővé tételére, valamint a hazai 
néptáncoktatás megerősítésére.” - olvashatjuk a Wikipédia 
nevű szabad enciklopédia oldalán.

Sz. M.

Muzslán Esterházy János emlékoszlopot avattunk

November 3-án Muzslán az Esterházy Emlékév alkalmából az 
Endrődy János Alapiskola előtti történelmi emlékparkban 
felavatták Esterházy János emlékoszlopát.
Az ünnepi megemlékezés a kora délutáni órákban zajlott, 
hogy az alapiskola felső tagozatos diákjai is jelen lehessenek 
a rendezvényen. Az iskola aulájában pedig Esterházy János 
vándorkiállításán ismerkedhettek meg a felvidéki magyar 
mártírhalált halt életével, sorsával.

A megemlékezés Lőrincz Sarolta Aranka Esterházyhoz szóló 
versével kezdődött, melyet az iskola diákja szavalt el. Farkas 
Iván polgármester üdvözölte a megjelent vendégeket: Hrubík 
Bélát, a Csemadok volt országos elnökét, Bolya Szabolcs 
megyei képviselőt, a Szövetség MKP platformjának járási 
elnökét, Borka Iván helyi plébánost, a Limes-Anavum elnökét, 
Dániel Erzsébetet, Lanz Roland tanárt, a Pannonia PT 
képviselőjét, az emlékkiállítás szervezőjét, az Endrődy János 
Alapiskola igazgatóját, Ölveczky Árpádot, az iskola pedagógusait és diákjait, a helyi intézmények, civil szervezetek 
képviselőit és a megjelent muzslai lakosokat. A polgármester kihangsúlyozta, hogy a hazai tankönyvek nem tartalmazzák a 
felvidéki mártír politikus életét, példáját, ezért is tartotta fontosnak a helyi önkormányzati képviselőkkel egyetértésben, hogy 
ezen emlékoszlop példaképül jelezze, emlékeztesse falujukban a mai és jövő nemzedéket a politikus hitbéli és nemzetéhez 
hű magatartására. S a jövőben minden évben itt tartanak majd megemlékezést Esterházy Jánosról.

Muzslán járt az Ifjú Szivek 
Táncszínház

E nagyhírű néptáncegyüttes 2021. szeptember 10-én 
ellátogatott községünkbe is, ahol egy fergeteges és rendkívül 
dinamikus előadást produkált a helyi szabadtéri színpadon. A 
nézőknek nagyszerű és emlékezetes élményben volt részük.
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Bolya Szabolcs a Szövetség MKP platformjának járási 
elnöksége nevében üdvözölte a megjelenteket, és köszönte 
meg a muzslaiaknak e nemes és példaértékű cselekedetét. 
Örömmel nyugtázta, hogy „Felvidék-szerte szaporodnak az 
emlékhelyek a mártír politikusunk tiszteletére”.
Hrubík Béla ünnepi szónok a hitéhez, nemzetéhez hű politikus 
üzenetét vázolta fel az elárvult, megüresedett világ magára 
hagyott emberének, akinek értékrendje a jelenlegi társadalom 
legalacsonyabb szintjére süllyedt. Felsorolta az életünk 
mindazon területét, amelyen egy embertelen, lelketlen, hitetlen, 
elmagányosodott világ süllyesztőjében találjuk magunkat. Mert:
  „Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, 
amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig 
szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága!” 

Az ünnepi beszéd után Borka Iván plébános örömét fejezte 
ki, hogy ezen megemlékezés része lett a minden hónap első 
szerdáján Alsóbodokon (e napon is) megtartott ünnepi 
misének. Megáldotta, megszentelte az emlékoszlopot, majd 
Esterházy imájával fejezte be az egyházi szertartást.
A koszorúzásban valamennyi szervezet részt vett, s a 
megemlékezés, az emlékoszlop avatása a Himnusz 
eléneklésével ért véget.A betonoszlopra rádolgozott bronz 
e m l é k p l a k e t t  O l á h  S z i l v e s z t e r  m a g y a r o r s z á g i 
szobrászművész munkája. Hrubík Bélától, az emlékplakett 
terjesztőjétől megtudtuk, hogy az emlékév alkalmából még ez 
év folyamán  több faluban is jelt adnak Esterházy emlékének.

Dániel Erzsébet

A Vadlibák Vadásztársaság emléktáblát avatott

A helyi Vadlibák Vadásztársaság október 23-án egy kis ünnepséget szervezett, amelyen megemlékeztünk elhunyt 
vadásztársainkról, akik a muzslai vadásztársaság 70 éves létezése óta távoztak az „örök vadászmezőkre”. Tiszteletükre egy 
emléktáblát - talán mondhatjuk - egy kis emlékművet avattunk fel. 
Az emléktábla ötlete még 2019-ben fogalmazódott meg. A tábla felavatását eredetileg 2020-ra, a vadászház átadásának 20. 
évfordulójára terveztük, hiszen a vadászház megvalósításában résztvevő vadászok közül is sokan eltávoztak közülünk. 
Sajnos a tábla megvalósítását nagymértékben befolyásolta a tavalyi járványhelyzet. A tábla ugyan elkészült, de annak 
elhelyezése és felavatása csak az idén valósulhatott meg.
Az emléktáblát leleplezése után Borka Iván plébános szentelte fel, majd pedig az önkormányzat nevében Farkas Iván 
polgármester, valamint a tagság nevében Čuport László és Becse András rangidős vadászok koszorúzták meg.
 Az ünnepség végén mindenki gyújthatott egy mécsest az emléktáblánál. A rendezvény színvonalát emelte a vadászkürtösök, 
Székely István és fiának köszöntője. 

Gróf Ervin, elnök
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A polgármesterünk kitüntetése Pest megyében

Pest Megye Önkormányzata a Pest Megye Külkapcsolataiért Díj kitüntetésben részesítette Farkas Iván polgármester urat az 
MKP Nyitra megyei képviselőjeként végzett munkájáért.

Kinek és minek köszönhető, hogy a te személyedet javasolták e megtisztelő 
kitüntetésre?
Pest Megye Közgyűlésének alelnöke, Wentzel Ferenc javaslatára 2020.december 4-én hozta 
meg a megyei közgyűlés az erről szóló határozatot. A díj ünnepélyes átnyújtására azonban 
2021. augusztus 28-án került sor a megyeházán, mivel a megyei közgyűlés 2021-ben e napon 
tartotta első tanácskozását a járványra, valamint a veszélyes helyzetre való tekintettel. A Pest 
Megye Külkapcsolataiért Díjat a megyei közgyűlés évente egy személynek adományozza.

A kitüntetés indoklása: Nitra megye és Pest megye közösségeit erősítő szakmai, társadalmi és 
emberi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért kapta 2020-ban Farkas 
Iván a Pest Megye Külkapcsolataiért Díjat.

Köszönöm szépen a javaslattevőnek, Wentzel Ferencnek, a megyei közgyűlés alelnökének, 
Szabó Istvánnak, a megyei közgyűlés elnökének, valamint a Pest Megyei Közgyűlés tagjainak, 
akik a javaslatot 2020 decemberében megszavazták. Megtisztelő számomra.

Kérlek, hogy sorold fel azon konkrét aktivitásaidat, 
amelyek befolyásolhatták a határozatot, a megtisztelő díj 
megítélését!
2008-ban a Nyitra Megyei Önkormányzatban javaslatot tettem 
három új határátkelő megnyitására – ezen belül 2 Ipoly-híd 
megépítésére: Helemba-Ipolydamásd, Ipolypásztó-
Vámosmikola és Ipolyvisk-Tésa között. Javaslatomat a megyei 
önkormányzat elfogadta. Miután az előbbi javaslata meghiúsult 
- abban az időszakban, amikor nem voltam megyei képviselő - a 
2013-ban lezajlott eredményes megyei választásokat követően 
2014-ben újabb javaslatot tet tem a Nyitra Megyei 
Önkormányzatban a Helemba és Ipolydamásd közötti híd 
megépítésére és új határátkelő megnyitására. Javaslatomat a 
megyei testület ismét elfogadta, a híd építése néhány hete 
elkezdődött.
Részt vállaltam a Pontibus Európai Területi Társulás (ETT) 
létrehozásában, amelyet Nyitra megye és Pest megye közösen 
hozott létre 2015-ben. A Pontibus ETT eredményes RE-START elnevezésű EU-pályázata keretében aktívan közreműködök 
az Ipoly mentén, a szalkai és a helembai beruházások megvalósításában, amelyek megnövelik a szociális ellátás színvonalát 
Nyitra megyében, azon belül a párkányi választási körzetben. 
2017-ben az Interreg Szlovákia-Magyarország Program keretében közös pályázatot nyújtottunk be Muzsla község és a 
magyarországi Perbál község, a Mária út keretében megvalósuló kulturális infrastruktúra megépítésére, együtt Wentzel 
Ferenccel. 2019-ben az Interreg Kis Projekt Alap keretében közös pályázatot nyújtott be Muzsla község és a magyarországi 
Ipolydamásd község. A pályázat eredményes lett, általa sikerült befejezni a muzslai szabadtéri színpad megépítését.
2017-ben az utolsó hézagot pótoltuk a Duna Párkány és Komárom közötti szakaszán. Muzsla község és Nyergesújfalu város 

testvértelepülési kapcsolatot létesített. Az Ister-Granum Európai Területi 
Társulás (ETT) szenátusának (elnökségének) tagja vagyok. Aktív szerepet 
vállaltam a határon átnyúló regionális kapcsolatok, valamint a helyi 
önkormányzatok közötti kapcsolatok ápolásában és fejlesztésében. 
Kezdeményezésemre az Ister-Granum Heritage projekt keretében – amely 
11 konkrét beruházást foglal magába a helyi termékek és szolgáltatások 
fellendítésére az Ister-Granum ETT területén - Muzslán fog megépülni a 
Duna bal partján, valamint a Duna jobb partján tevékenykedő szőlészek és 
borászok számára a Szőlészeti és Borászati Szolgáltatóház. Aktívan 
közreműködök számos olyan határon átnyúló pályázat vagy projekt 
megvalósításában, amely a kulturális örökségünk megóvását, a turizmus 
fellendítését, a közlekedési kapcsolatok megerősítését vagy éppen a 
települések közötti kapcsolatok, illetve a közösségek kapcsolatainak 
ápolását, fejlesztését célozzák meg.

A Muzslai Hírmondó szerkesztősége nevében szívből gratulálok Farkas Iván polgármester úrnak a kitüntetéshez. A 
további munkájához pedig sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánunk!

Sz.M.
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A jubiláns nyugdíjasok köszöntése

A helyi nyugdíjas szervezet 2021. szeptember 25-én tartotta a jubilánsok ünnepségét. Minden évben felköszöntjük a kerek 
évfordulójukat ünneplő tagjainkat. Az idén  22 jubilánst ajándékozhattunk meg. Vannak közöttük olyanok is, akik aktív 
munkájukkal segítik a szervezetet.

Tiszteletünk, melyet irányukba tanúsítunk, magába foglalja támogatásunkat, szeretetünket és nagyrabecsülésünket.
Szüleink, nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk. Kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen 
kincs a számunkra. Jó egészséget, tartalmas boldog életet minden jubilálónak.

Szalai Bernadett

A Muzslai Asztalitenisz Szakosztály 80 éves aktív sportolója

Karol Bota (szül.: 1941.12.5.) Bény Kolónia lakosa. Gyermekkora óta minden szabadidejét a sportnak szentelte. A kötelező 
katonai szolgálat letöltése alatt a csehországi České Budejovice futballcsapatát erősítette. Hazatérte után az oroszkai, majd a 
bényi futballcsapat tagja volt. 37 éves koráig aktívan focizott. Nem csak a foci volt az egyetlen sport az életében. Kilométereket 
biciklizett a kondíciója megőrzése érdekében, valamint rengeteget pingpongozott. Ezt a sportágat a mai napig 
versenyszerűen űzi. Az évek során erősítette az asztalitenisz szakosztályt Oroszkán, Zselízen, Lekéren, Nánán és 
Párkányban. Kiváló játékosként sok győzelmet tudhat magáénak. Veteránként Szlovákiában és Magyarországon is 
megmérettette magát.
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AC Muzsla C csapata, amely a 2017/2018-as járási bajnokságot megnyerte. A fotón balról a 3. Bota úr.

A benne lakozó sportszellemnek köszönhetően a legtöbb szabadidejét még ma is a sportnak szenteli. A sportkollektíva 
tagjaként érzi magát teljes embernek. 2014-től Karol Bota a Muzslai Asztalitenisz Szakosztály tagja, ahol nagyon jól érzi 
magát a baráti légkör miatt.
A jubiláns asztaliteniszező a 80. életévét töltötte be. Ez alkalomból szeretne köszönetet mondani a sportolótársainak, 
a szakosztály vezetőjének, Árendáš Gyulának, valamint Muzsla község polgármesterének, Farkas Ivánnak, akik 
biztosítják a helyi asztelitenisz szakosztály működésének feltételeit.

A Muzslai Asztalitenisz Szakosztály és Muzsla község nevében szívből gratulálunk Karol Botának a kerek születésnaphoz. 
Kívánunk sok erőt, egészséget, boldogságot és harmonikus családi életet.

A Muzslai Asztalitenisz Szakosztály kollektívája, -ford. Sz. M.-

Sikerei veteránként (70. életéve fölött)
 2012 - Érsekújvári járási bajnokság   2. hely
 2014 - Érsekújvári járási bajnokság   3. hely
 2015 - Veterán bajnokság Dunamocs   3. hely
 2016 - Szlovák veterán bajnokság   3. hely
 2016 - Magyar veterán bajnokság, egyéni játék 2. hely
 2018 - Magyar veterán bajnokság, egyéni játék  3. hely
 2018 - Magyar veterán bajnokság, páros játék  3. hely
 2021 - Magyar veterán bajnokság, egyéni játék 3. hely
 2021 - Magyar veterán bajnokság, páros játék  3. hely

Humor sarok

Két skót beszélget:
– Képzeld, az én feleségem születésnapja és a névnapja 

is karácsonyra esik.
– Nohát, micsoda véletlen!

– Dehogy véletlen! Mit gondolsz, miért pont őt vettem 
feleségül?

- Hallom, letartóztatták a férjedet.
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi 

bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna...
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December 24. (péntek)
Urunk születése 

19.30 vigília

December 25. (szombat)
Urunk születése 

11.00

December 26. (vasárnap)
Szent Család ünnepe 

11.00

December 27. (hétfő)
Szent János apostol 

15.00 (szentmise és boráldás)

December 31. (péntek)
Év végi hálaadás 

11.00

2022. január 1.
Szűz Mária, Isten anyja

11.00

Január 2. (vasárnap)
Karácsony utáni 2. vasárnap 

11.00

Január 6. (csütörtök)
Urunk megjelenése (Vízkereszt) 

11.00

Január 9. (vasárnap)
Urunk megkeresztelkedése 

11.00

Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József!
Oltalmazd családunkat/közösségünket:
segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk!
Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, hűséget, világos és tiszta 
lelkiismeretet, természetes alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden 
felebarátunk iránt! Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk!
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének! Ámen.

Isteni Üdvözítőnk, aki emberré lett - a Boldogságos Szűz Mária és Szent 
József közbenjárására - áldja meg otthonainkat és családjainkat, 
védelmezzen mindenkit minden bűntől és bajtól a 2022-es esztendőben!
Ezt kívánja imádsággal és szeretettel: 

Borka Iván, plébános

Ünnepi szentmisék rendje Muzslán
a karácsonyi időben 2021

A szentmiséken az aktuális járványügyi intézkedések alapján tudunk részt venni.
Az egyéni lelkipásztori ellátás (betegek és idősek látogatása otthonaikban, betegek kenete, bűnbánat szentsége és 
szentáldozás, otthonaink megáldása) előzetes egyeztetés alapján korlátlanul lehetséges.

Tel: +421 36 75 83 113, email: muzla@nrb.sk

Édesapák imája Szent Józsefhez

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, 
köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. 
Most Szent József életét példának tekintve kérlek:

- Adj nekem hitet és érzékeny lelket, 
hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.

mailto:muzla@nrb.sk
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- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem, 
hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.

- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani
 amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.

- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen. 
Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.

- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel, 
hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.

- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam 
munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják 
derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, 
elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.

- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. 
Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék 
gondviselő, atyai szeretetedet.

- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra, 
és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.

- Tudják értékelni teremtésed csodáját. 
Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.

- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik.
 Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta 
életet éljenek.

- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, 
és unokáinkat vallásosan neveljék.

- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, 
és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. 
Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.

- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. 
Tudjak akkor szólni és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.

- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan,
 lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát:
 Áldd meg életünket, mai napunkat. Ámen.

Sarjad a költészet Muzslán

Egyszer régen, nagyon régen,
valamikor tündérek táncoltak a jégen,
jégsapkájuk volt, csillámport hintettek
pálcájukkal szét, s e por, ez jelentette

a szeretet s béke jelét.

Különösképpen a táncukat adventkor járták,
s ettől a szíveket szeretetbe zárták,

mérhetetlen szeretetet osztottak így szét,
s a szegénynek is így volt szép.

Kedves, kis tündérek amerre jártak,
ha szegénynek, ha gazdagnak

adtak szeretetvásznat, e vászonra
mécseske került, mi a szeretettől lángra derült!

Először csak egy kis mécses dalolta
a szeretet dallamát, aztán sorban

kettő s három, és jaj, a negyediken
eljött lassan a karácsony!

Mészáros Melinda: Mérhetetlen szeretet



Házasságot kötöttek Újszülöttek Halálozás

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

Hammerschmidt Richard és Szabó 
Henrietta

Bogdányi Alex

Vanda Zoé

Dobsony Irén, szül. Kucsera
Varga István Ferenc

Kubik Sándor
Henczi Gabriel
Kovács László

Kovács Mária, szül. Rácz
Szabó László

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.

Falunk asszonyainak jól bevált receptjei

Házi készítésű sushi

Hozzávalók:
500g gömbölyű szemű rizs

1l víz
pici só

1 csomag/5db algalap (nori sheets)
kígyóuborka

hidegen füstölt lazac
szójaszósz

savanyított gyömbér
wasabi

Elkészítés:
Lassú tűzön megfőzzük a rizst. Akkor jó, amikor egy kicsit ragadós. Meghámozzuk és levágjuk az uborkát vékony 
csíkokra. Az algalapra rárakjuk a forró rizst (kb. 3 nagy evőkanálnyi mennyiséget). Vékony rétegben egyenletesen 
elosztjuk. A lap aljára, a rizs tetejére teszünk egy vékony csík uborkát vagy lazacot.
Szorosan összetekerjük és hagyjuk kihűlni. Amíg várunk, a szójaszószt és a savanyított gyömbért egy-egy kis tálkába 
rakjuk. Amikor kihűltek a tekercsek, kb. 2cm-es vastag egyforma hengerekre vágjuk és a wasabival díszített tányérra 
rakjuk. 

Jó étvágyat kíván a recept beküldője: Pathó Daniela
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A megfejtéseket küldjék el a  e-mail címre, ill. dobják muzslaihirmondo@gmail.com
be a községháza bejáratánál elhelyezett postaládába 2022. január 22-ig.

A helyes megfejtők között dedikált Gerely Róbert CD-t sorsolunk ki.
Jó szórakozást!

mailto:muzslaihirmondo@gmail.com
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