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Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők
Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.

Sikerekben és eredményekben gazdag, egészségben megélt
2022-t kívánok minden kedves polgártársamnak!
A külső körülmények, a körülöttünk zajló események ellenére újévi beszédemben az új esztendőre, az új kezdetre, a
reményre, a ránk váró kedvező folyamatokra szeretném helyezni a hangsúlyt.
2021-ben ott folytattuk, ahol 2020-ban abba sem hagytuk. 2020 körülményei, hangulata érződött 2021-ben is. Folytatódott a
járvány, részben a bezártság, a társadalmi elszigeteltség. Újra igényes, sokak egészségét, számos muzslai család eddigi
helyzetét és nyugalmát alaposan befolyásoló évet tudhatunk magunk mögött. Ismét elszenvedtünk emberi veszteségeket.
Hozzátartozóik fogadják őszinte részvétünket.
Pontosan egy éve, az újév napján, 2020-at a KIHÍVÁSOK éveként jellemeztem. 2020-ban ugyanis az új helyzetnek
köszönhetően rengeteg kihívással kellett szembenéznie mindnyájunknak. Egészségügy, oktatás, szociális terület,
munkahely, hivatalok, intézmények, kultúra, sport, kikapcsolódás – nem volt egyetlen olyan terület sem, ahol ne kellett volna
váratlan, rendkívüli helyzettel szembenéznünk.
Amennyiben a távozó évet, 2021-et kellene jellemeznem, akkor a MEGPRÓBÁLTATÁSOK éveként jellemezném. Hiszen a
sors, a külső körülmények újra adagolták mindazt, amivel egy évvel korábban, 2020-ban szembesültünk. Esetenként
erőteljesebben. Mégis úgy érzem, hogy közben tapasztalatot szereztünk, sokkal felkészültebben, szakmai szempontból
megalapozottabban reagáltunk a külső körülményekre, mint 2020-ban. A MEGPRÓBÁLTATÁSOKAT többségében
megoldottuk, teljesítettük közös erővel.
A kedvezőtlen külső körülmények ellenére 2021-ben munkatársaimmal, az önkormányzati képviselőkkel, a községi hivatal és
a községi szolgáltatások dolgozóival, a pedagógusokkal, óvodai és iskolai dolgozókkal együtt igyekeztünk a községi
feladatokat, községi szolgáltatásokat ellátni. Az önök érdekében. Nem féltek, nem féltünk kockázatot vállalni, járvány idején is
szolgáltuk településünk lakosságát. Sőt, számos fontos beruházást is végrehajtottunk, amelyet nem sok település
engedhetett meg magának járvány idején. Muzslán megtettük. Ígérem, így teszünk majd jövőre, így teszünk majd a jövőben
is.
A nyári hónapokban arra is vállalkoztunk, hogy külső térben, a szabadtéri színpadon számos közösségi, kulturális
rendezvényt megszervezzünk. Augusztus végén közös erővel megtartottuk a hagyományos szüreti felvonulást. Sőt,
kiegészítettük az új kenyér ünnepével, megáldásával, amely országos rendezvény volt. Tettük mindezt, hogy a bezártság
érzését valamelyest enyhítsük. Hogy végre – igaz, külső térben –együtt lehessünk, együtt ünnepelhessünk.
Az érdeklődő rászorultak számára képesek voltunk idejekorán, mindjárt a lehetőség kezdetén, február derekán közösségileg
megszervezni beoltásukat, a csoportos szállítással együtt. Majd elértük, hogy áprilistól a szomszédban, Párkányban vehették
fel az érdeklődők az oltást. Nyártól pedig községünkbe is rendre ellátogat a mobil oltószolgálat. Mindemellett le kell szögezni,
hogy az oltás szabad egyéni döntés eredménye kell, hogy legyen. Nem szabad kényszer hatása alatt senkit sem arra
kötelezni. Hiszen számos, akár egészségügyi oka lehet annak, ha a fertőzött inkább a gyógyszeres kezelés mellett dönt.
Elutasítom társadalmunk, faluközösségünk kettéosztását beoltottakra és oltatlanokra.
Egyúttal meg szeretném köszönni községünk lakosságának a fegyelmezett hozzáállást, amelyet a járvány idején
tanúsítottak. Nagyon sokan, szinte kivétel nélkül. Vigyáztunk magunkra és vigyáztunk egymásra. Nagy köszönet ezért. Volt
értelme.
E ponton szeretném megragadni az alkalmat, hogy Muzsla lakosságának azt kívánjam 2022-re, hogy a külső körülmények
végre alaposan megváltozzanak. Legyen vége 2022-ben a járványnak, a bezártságnak, a társadalmi elszigetelődésnek.
Térjen vissza az élet, térjenek vissza mindennapjaink a korábban megszokott kerékvágásba. Folyamatosan, szünet nélkül
tanulhassanak a diákok az iskola falain belül, folyamatosan, megszakítás nélkül hordhassák a szülők gyermekeiket az
óvodába. Akadályok nélkül járhassanak munkahelyükre, akár a határ túloldalára. Nyissanak meg a vendéglők, nyíljon meg
újra a könyvtár és a kultúrház, nyíljon meg a focipálya, a felújított sportcsarnok, kezdődjenek el végre a bajnokságok a
focistáknak, az asztaliteniszezőknek egyaránt. Kezdjünk el újra mozogni, nyüzsögni, szervezhessünk újra teljes értékű
kulturális életet. Indulhasson újra Muzslán a közösségi élet.
Jöjjön vissza a cselekvés ideje, szállja meg házaitokat, a portáitokat újra a jókedv, optimizmus, a tenni akarás, a
cselekvőképesség.
Községünknek azt kívánom, továbbra is fejlődjön, gyarapodjon, mint az utóbbi években, a fejlődés ereje ne törjön meg a
jövőben sem. Ez elsősorban a mi feladatunk, az önkormányzat felelőssége. Ezzel együtt mindnyájunké, hiszen minden
polgártársunk, minden muzslai család hozzájárulhat közvetlen környezete szépítéséhez, gyarapításához. Muzsla legyen
élhető, szeretett otthona minden lakosának, minden polgárának kivétel nélkül. Községünkben érezze magát itthon az, aki itt
született, aki itt nőtt fel, s aki hosszabb-rövidebb ideje itt él közöttünk, velünk együtt alkot helyi faluközösséget.
Minden kedves polgártársamnak sikerekben és eredményekben gazdag, egészségben megélt, békés, boldog új évet
kívánok! 2021-gyel összehasonlítva a 2022-es év hozzon sokkal több vidámságot, örömöt, közösségi és egyéni sikert, de
legfőképpen: jó erőt és egészséget kívánok!
A községi önkormányzat képviselői, a községi hivatal, valamint a községi szolgáltatások dolgozói, a muzslai társadalmi
szervezetek nevében és saját nevemben egyaránt!
Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra 2022-ben is!
Farkas Iván, községünk polgármestere

A 2021-es népszámlálás adatai Muzslán
A 2021-ben lezajlott népszámlálás községünket, Muzslát érintő adatai a következők:
1912 lakosa volt Muzslának (a 2011-ben lezajlott népszámláláskor 1923 lakosa volt). Ebből 1464
magyar nemzetiségű, ami a lakosság 76,57 %-a (2011-ben 1427 lakos volt magyar nemzetiségű,
akkor ez a lakosság 74,21 %-a volt). 102 lakos 2. helyen jelölte meg magyar nemzetiségét, ezzel
együtt 1566 a magyar vagy részben magyar nemzetiségűek aránya Muzslán, ami az összlakosság
81,9 %-a. 2021-ben 307 lakos vallotta magát szlovák nemzetiségűnek, ez a lakosság 16 %-a (2011ben 380 fő, ez 19,7 % volt). 51 lakos más nemzetiségű, 90 lakos pedig nem adta meg identitását
(2011-ben 22 lakos volt más nemzetiségű és 94-en nem adták meg identitásukat).
Farkas Iván, községünk polgármestere

A kábeltelevízió korszerűsítése
A muzslai kábeltelevízió tulajdonosa, a Slovanet részvénytársaság 2021
decemberére befejezte a kábeltelevízió teljes digitalizálását. Lecserélték az
elöregedett hálózatot, a központi egységet berendezéseivel együtt. Helyettük
korszerű, digitális eszközöket telepítettek. Az utcai hálózatba
szakaszerősítőket szereltek.
A muzslaiak számára mindez sokkal jobb műsorközvetítést eredményezett, az
eddigiekkel összehasonlítva sokkal jobb, élvezhetőbb képet és hangot adott,
miközben a csatornakínálat is alaposan bővült. Az előﬁzető több különböző
árkategóriájú csomagból választhat. A szolgáltató továbbra is műszaki hátteret
biztosít a vasárnap délutánonként jelentkező muzslai FaluTelevízió adásának
és a muzslai önkormányzat képviselő-testületi üléseinek egyenes adásban
történő közvetítésére. Immár sokkal magasabb műszaki színvonalon.
A szolgáltató emellett széles sávú, igen gyors kábeles, optikai internetszolgáltatást is kínál. Érdeklődni
és hibabejelentést tenni a szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet szlovákul és magyarul a 02 208 28 208
telefonszámon.
Farkas Iván, Muzsla község polgármestere

A muzslaiak adománygyűjtése az ukrajnai
menekülteknek és a kárpátaljai magyaroknak

„Segítsük közösen a menekülteket!“ felhívással fordult a Muzslai Községi Hivatal falunk lakói felé.
Humanitárius segítséget kívántak nyújtani az Ukrajnából elmenekültek számára, akik ideiglenesen vagy tartósan keresnek
menedéket Szlovákia keleti régióiban, valamint a Kárpátalján élő testvéreink számára, akik ellátása egyre inkább akadozik a
mindennapi élethez szükséges alapvető cikkekből.
A község vezetése felhívással fordult a muzslai vállalkozók, lakosok, társadalmi szervezetek felé, hogy aki adakozhat és van
módja rá, támogassa törekvéseiket. A következő árucikkeket gyűjtötték: tartós élelmiszerek, tartós bébiételek, tisztálkodási,
higiéniai és toalett eszközök, vízmelegítők, teaforraló edények, pokrócok és villanymelegítők sátrakba és menedékházakba.
Szentgáli Jutka, Muzsla község alkalmazottja felelt a adományok összegyűjtéséért. Elmondása szerint az emberek nagyon
szívesen hozták az adományaikat. Sajnálják a háborús régió lakosait, és számtalanszor kifejtették nézetüket, miszerint: bár
ne kéne adni, bár ne lenne rá szükség.
Az adományok szép számban gyűltek össze, melyeket a köbölkúti köztesraktárba szállítottak Muzsla község dolgozói. Az
adományok sorát innen szállítják majd keletre, hogy segítsék a rászorultakat.
Muzsla Község Önkormányzata köszöni minden kedves adakozónak a segítséget.
Sz. M.

Új villamos trafóállomások Muzslán
A Západoslovenská distribučná, a.s. lekapcsolt egy régi transzformátorállomást
Muzslán, helyette két új, korszerű transzformátorállomást telepített. A
beruházásnak két fő oka volt: a magasfeszültségű 22 kV-os légvezeték, amely a
beltelekben, lakott területen északi irányból a házak, az udvarok és a kertek felett
húzódott, meg lett szüntetve, helyette immár a földbe helyezett kábelvezeték
szolgálja a magasfeszültségű villamos energia átvitelét Muzslán a két új
transzformátorig. Ezzel a szolgáltató lényegesen megnövelte az energiaátvitel
biztonságát, elsősorban a környezetére való tekintettel. Második: az eddigi régi
transzformátor helyett két korszerűt telepítettek a község különböző pontjain, hogy
megnöveljék a leadható teljesítményt a meglévő fogyasztási pontok
megnövekedett energiafogyasztásának fedezésére (lakásbővítés, házak
felújítása vagy vállalkozás telepítése céljából), távlatilag az új fogyasztók hálózatra
kapcsolásának lehetővé tételére.
A beruházó, a Západoslovenská distribučná, a.s. illetékeseinek tájékoztatása
szerint a beruházást folytatni fogják a község olyan egyéb területein, ahol a
beltelekben, lakott területen házak, udvarok és kertek felett halad a
magasfeszültségű villamos légvezeték.
Farkas Iván, Muzsla község polgármestere

Regionális szakmai konferencia zajlott Muzslán a
vízgazdálkodásról

Regionális szakmai konferencia zajlott 2021 decemberében Muzslán,
amelyen részt vettek a párkányi régió polgármesterei és a muzslai
önkormányzati képviselők. A konferencia témái voltak: a regionális
fejlesztésre szánt források a 2021-2027 közötti uniós időszakban és azok
megpályázása, a párkányi régióban feltűnően hiányos vízgazdálkodási
infrastruktúra (szennyvízhálózatok, víztisztítók, ivóvízhálózat)
fejlesztésének lehetőségei, a beruházás előkészítésének,
ﬁnanszírozásának és megvalósításának lehetőségei.
A szakmai konferenciát Farkas Iván, Muzsla polgármestere, Nyitra
megyei képviselő vezette, fő előadói prof. Dušan Velič, a SzK Beruházási
és Régiófejlesztési Minisztériumának államtitkára, valamint a
minisztérium vezérigazgatói voltak, akik hatáskörébe a regionális
fejlesztés és az EU forrásainak felhasználása tartozik. Az elnöki asztalnál
helyet foglalt továbbá Bolya Szabolcs, Nyitra megyei képviselő, Eugen
Szabó, Párkány város polgármestere, a Déli Régió Regionális Társulás
elnöke, valamint a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. fejlesztési ágazat vezetőnője.
A konferencián résztvevő polgármesterek és önkormányzati képviselők minőségi áttekintést és hasznos információkat
kaphattak a témában legilletékesebb vezetőktől, felelős politikusoktól és szakemberektől Szlovákiában. A rendezvény
tartalmas sajtókonferenciával zárult.
Farkas Iván, Muzsla polgármestere
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A ZMOS-szal közösen tartottunk országos sajtótájékoztatót
Muzslán

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának
(ZMOS) központi igazgatójával, Michal
Kaliňákkal tartottunk 2021 decemberében
országos sajtótájékoztatót Muzslán a párkányi
régiót sújtó helyzetről, amelyet a
vízgazdálkodási infrastruktúra hiánya okoz.
Ezzel országos szinten hívtuk fel a ﬁgyelmet
arra, hogy a hiány a párkányi kistérségben és
további déli térségekben okoz súlyos
gondokat. Terheket ró a lakosságra és kíméletlen környezetszennyezéssel jár.
Muzslán ötször, Szőgyénben tízszer annyiba kerül köbméterenként a szennyvíz
elszállítása és tisztítása, mint a járási székhelyen vagy a fővárosban. Párkánynak
közművesített és korszerű víztisztítója van. Nána és Garamkövesd részben
közművesített, a térség további 20 községének, köztük Muzslának sincs
szennyvízhálózata. A párkányi régió egyetlen községének, Garampáldnak nincs
ivóvízhálózata és Gyivának sem, amely Sárkány részét képezi.
Az országos sajtótájékoztatót azért szerveztük meg, hogy felhívjuk az országos
felelősök ﬁgyelmét az áldatlan helyzetre régiónkban és községünkben. Kérjük a
segítségüket, hogy a tisztább környezetünk elérése érdekében támogassák
törekvéseinket. A sajtótájékoztatón a ZMOS központi igazgatója és a vendéglátó
polgármester mellett részt vett Szabó Eugen Párkány, Góra Mónika Garampáld, Méri
Szabolcs Szőgyén, valamint Szőcs Ferenc Köbölkút polgármestere.
Farkas Iván, Muzsla polgármestere

Betekintés a muzslai óvoda
életébe
A koronavírus okozta változás mindenki életében
meghatározó időszakot jelent, így a miénkben is. Teljesen
átalakult az óvodai élet, új folyamatokat kellett kidolgoznunk,
amelyek a legjobban illeszkedtek a gyerekek életéhez. A
nehézségek ellenére igyekeztünk a mindennapok mellett
tartalmas programokat biztosítani az óvodásainknak.
Az első őszi programunk a szüret volt. A gyerekek
elsajátították a szőlő feldolgozásának minden apró csínját. A
szőlő leszüretelése után leszemezték a fürtöket, közben
felcsendültek a szüreti dalok és versek. A segítségükkel
kipréselt mustot jóízűen fogyasztották el.
Mivel fontos számunkra az egészségünk védelme, így ebben
az évben egy kicsit több ﬁgyelmet szenteltünk rá. Vitaminnapot tartottunk.
Ez a nap sok-sok mindent foglalt magába: a gyermekek játszottak a gyümölcsökkel, színeztek, ragasztottak, pecsételtek.
Ivetka néni elbábozta Anni Panni történetét, mellyel minden gyermeknek vidámságot varázsolt az arcára, az Ősztündérek
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kézműves foglalkozásra hívták a gyerekeket, szakács
nénik pedig csupa egészséges ﬁnomságokkal lepték
meg az ovisokat.
Hetente ellátogattunk a párkányi sóbarlangba is. A
sószoba egyfajta kuckós mesebarlanggá alakult, ahol a
meséké és nagy beszélgetéseké volt a főszerep.
Relaxációs és lazító gyakorlatokat is végeztünk. Nagyon
jó volt ez a légúti betegségekre, különböző allergiákra,
inﬂuenzára. Nem beszélve arról, hogy az ovisok jól
érezték magukat a különleges, nem mindennapi
foglalkozás folyamán.
Decemberben is sok vidám program várt a gyerekekre.
Járt nálunk a Mikulás, az ovisok vidám énekszóval
fogadták a nagyszakállút. Mivel a muzslai óvodában
csupa jó gyerek van, így mindenki kapott
meglepetéscsomagot.
Óvodánk fő irányultsága a néphagyományok
megismerése és felelevenítése.

A karácsonyra való készülődéskor is ennek
tettünk eleget. Az óvodánk az idei évben is
sikeres volt a Rákóczi Szövetség által kihirdetett
pályázaton. Ennek köszönhetően kézműves
műhelyek kialakításával a karácsonyi manók régi
mesterségekkel ismerkedtek meg. Manó
nyomdában képeslap készült, játékkészítő
műhelyben fakanál bábok, de öntöttünk
szappant, készítettünk mézgyertyát, sütöttünk
mézeskalácsot. Az elkészített „portéka“ pedig a
karácsonyi vásár keretén belül piacra került. Itt
szeretném megköszönni a szülők támogatását.
Karácsonykor, az év egyik legjelesebb ünnepén,
az óvodások egy kis műsorral köszöntötték a
muzslai lakosokat a kábeltévén keresztül. A
nagycsoportosok Luca-napi szokásokat
mutattak be, a kiscsoportosok pedig ünnepi
műsorral készültek.

A farsangi vigadalom keretén belül az oviban
ördögösködött a Kuttyomﬁtty Társulat, előadásuk címe
az Ördöngős dudás volt. Együtt ünnepeltük a társulat
10 éves szülinapját és a farsang kezdetét. A
gyermekekkel együtt megadtuk a módját a
„színházlátogatásnak". Szépen kiöltözve,
színházjeggyel léptünk be a mese birodalmába.
Az idei évben is hagyományosan február elején lett
megrendezve a télbúcsúztató farsangi mulatság. A
gyermekek jókedvvel bújtak kedvenc szuperhősük,
hercegnőjük vagy állatuk „bőrébe”. Mókáztunk,
táncoltunk, versengtünk, tombolát sorsoltunk.
Nagyszerűen sikerült az idei télűzés.

Ezzel a programmal a téli ünnepkört lezártuk és elkezdtük a tavaszi programjainkra és tevékenységeinkre való hangolódást.
Érdekes, hagyományokra épülő és élményekben gazdag programokkal készülünk a gyermekeknek.
Mariček Beáta, igazgatónő
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„Színes napok“ a járvány idején az Endrődyben
Az elmúlt két iskolaév életét sajnos nagyban befolyásolta a világjárvány. Nagyon bíztunk benne, hogy az idei 2021/2022-es
tanév már jobb lesz és visszatérhetünk a régi kerékvágásba, rendezvényeket szervezhetünk diákjainknak, ahol együtt,
önfeledten szórakozhatnak, értékes tudással gazdagodhatnak, ahogyan annak lennie kell. Ez ismét sajnos több esetben nem
teljesülhetett, és habár országosan az iskolák nem voltak lezárva, de a betegség nem került el bennünket sem, több esetben
osztályok, vagy akár az egész intézmény bezárásra kényszerült. Ennek ellenére igyekeztünk megvalósítani tanulmányi
kirándulást, iskolai rendezvényt, valamint diákjaink bekapcsolódtak versenyekbe is, amelyekből kiemelném a
legsikeresebbeket.
Szeptemberben a tanévkezdés színes programokkal indult iskolánkban. Tanulóink a 8. és 9. osztályból egy tanulmányi
kiránduláson vehettek részt szeptember 29-én Szímőn, ahol megtekintették a Kis Technikai Múzeumban a Jedlik Ányos
kiállítást. Jedlik Ányos nevéhez több mint 86 találmány kapcsolható. Leghíresebb találmányai a szódavíz előállítása és a
dinamó kivitelezése volt. Iskolánk csoportját Szímő polgármestere fogadta, aki megismertette diákjainkat Jedlik Ányos
múltjával és munkásságával. A következő állomás a szódagyár látogatása volt. A múzeumban 20. századi elektromos
műszaki cikkekkel ismerkedhettek meg diákjaink, valamint a szódagyártás rejtelmeibe is betekintést kaphattak. A hazafelé
tartó úton meglátogatták a gútai vízimalmot és átsétálhattak Közép-Európa leghosszabb fahídján, majd a vízimalom
működéséről hallhattak egy nagyon érdekes előadást. A közeli, mégis tartalmas kirándulásról sok-sok tudással és élménnyel
gazdagodva tértek haza az iskola tanulói.
Szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a magyar népmese napját. E jeles alkalomból ünnepséget
tartottunk az iskola udvarán, ahol kiállítottuk a tanulók által készített rajzokat, amelyek egy-egy népmeserészletet ábrázoltak.
Iskolánk alsó tagozatos tanulóinak, pedagógusainak, valamint nevelőiknek és az ő kreativitásuknak köszönhetően nagyon
szép művek születtek különféle technikákkal díszítve, amelyek közül a legszebbek kiértékelésre kerültek. A Verőcke irodalmi
színpad a Só c. népmesét adta elő nagy sikerrel.
Minden évben méltón megemlékezünk az aradi vértanúkról, akiket 1849. október 6-án végeztek ki kegyetlen módon. Hőseink
előtti tiszteletadásként ünnepi hangulatban a Verőcke irodalmi színpad műsorával adóztunk emléküknek.
Iskolánk 8. és 9. osztályos tanulói október 7-én egy rendhagyó történelmi órán vettek részt a muzslai könyvtárban. Dr. Kovács
Vilmos a budapesti Hadtörténeti Múzeum vezetője a II. világháború Budapest környéki harcairól, valamint a Szent László
hadosztály tevékenységéről a párkányi régióban tartott egy lebilincselő, elgondolkodtató és tanulságos előadást a diákoknak,
akik nagyon sokat tanultak az elhangzottakból, valamint minden tanuló egy értékes könyvet kapott ajándékba.
November első hetében faragott dísztökök ékesítették iskolánk földszinti folyosóját és a lépcsőházát, ami a tanulók, szülők és
pedagógusaik szorgalmas munkáját dicsérik. A péntekre tervezett „Tök jó nap“, ahol mindenféle tökből készített
ﬁnomságokkal és érdekesnél érdekesebb foglalkozásokkal készültünk, sajnos a nagyszámú megbetegedés miatt elmaradt,
jövőre remélhetőleg már pótolni tudjuk, mert a tanulók nagy lelkesedéssel várták.
Az adventi készülődés ünnepi hangulatban telt iskolánkban. Minden héten egy-egy osztály kis műsorral készülve meggyújtott
egy gyertyát az adventi koszorún, ami a földszinti folyosón pompázott a karácsonyfa mellett. December 6-án iskolánkba is
ellátogatott a Mikulás, aminek kicsik és nagyok is egyaránt örültek, lelkesen mondták, énekelték a megtanult műsorukat,
amiért természetesen ajándékot kaptak a jó öreg Mikulásunktól.
Január 22-én ünnepeltük a magyar kultúra napjának 199. évfordulóját. A Verőcke irodalmi színpad diákjai egy rövid
kultúrműsor keretén belül megemlékeztek a magyar himnusz keletkezésének időpontjáról, amit az iskolarádión keresztül
adtak elő diáktársaiknak, mivel a járványhelyzet nem tette lehetővé a nagyobb csoportosulást a folyosón.
Február utolsó hetében tavaszváró színes napokat tartottunk iskolánkban. A hét három napján piros, zöld, majd sárga színű
ruhába lehetett öltözni tetőtől talpig, amit nagyon sok tanuló és pedagógus örömmel teljesített is, így vidám napokat tudhatunk
magunk mögött sok-sok vidámsággal és nevetéssel fűszerezve. A hét megkoronázásaképpen február 25-én egy
nagyszabású télűző hagyományőrző kiszehajtást terveztünk a
községben iskolánk tanulóinak szereplésével. Miután a hangos csapat
végigvonult volna Muzsla utcáin, a végállomásnál, a kultúrháznál a
kiszebáb elégetésére került volna sor, amellyel elűzzük a telet és a
betegséget, reménykedve várva a tavaszt és a megújulást. Sajnos ezt
az eseményt nem tudtuk megrendezni, mivel az adott héten napról
napra karanténba kényszerültek az osztályok, így péntekre csupán 3
foghíjas osztályunk maradt. A tavaszváró hét utolsó napjára farsangi
osztálybulik voltak betervezve, amit a meglévő 3 osztályban tudtunk
csak megtartani, ahol nagyon jó hangulatban szórakoztak a tanulók.
Amint enyhülnek az intézkedések és letelik a böjti időszak,
mindenképpen tervezünk egy „utófarsangi“ ünnepséget is.
Az új tanév sem múlhat el tanulmányi versenyek nélkül, bár a
járványügyi helyzet miatt szinte mindegyik az online térben zajlik. Az
iskolába való visszatérésünk után már szeptember végén megkezdtük
a felkészülést, amelyekre számos tehetséges endrődys szorgalmasan
készül felkészítő pedagógusaik segítségével.
Iskolánk minden évben képviselteti magát az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen. Tanulóink ebben az évben is szebbnél
szebb mesével készültek a nagy megmérettetésre. Az országos döntőben négy tanuló képviselte iskolánkat, akik mind
nagyon előkelő helyen végeztek: Baracska Benedek (3.o.) ezüstsáv, Kelemen Márk (4.o.) ezüstsáv, Síkela Kitti (5.o.)
ezüstsáv, Štrbík Lea (8.o.) bronzsáv.
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Bekapcsolódtunk a földrajz olimpiász versenybe is, ahol a járási fordulóban sikeres megoldóként szerepelt Radošicky Emma
és Diósi Attila 7. osztályos tanulóink.
Iskolánk tanulói sikeresen szerepeltek a technikai olimpiászon is: Dencső Denis (8.o.) 5. helyen végzett, Oszlík Gergő (8.o.)
pedig az előkelő 3. helyen.
Az idei évben a biológia olimpiászon iskolánk 8. osztályos tanulója, Hegedűs Boglárka vett részt, aki sikeres megoldóként
szerepelt.
Az elmúlt két évben a járvány miatt sajnos a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny elmaradt. Az idei évben, mint PetőﬁTompa Országos Seregszemle néven lesz megrendezve, amelynek körzeti fordulójára szorgalmasan készül az iskolai
fordulóból továbbjutott 15 tanuló.

Az angol olimpiász járási fordulóján iskolánkat Diósi Attila (7.o.) tanuló, valamint Krško Patrik (8.o.) tanuló képviselte.
Immár második alkalommal kapcsolódik be iskolánk a magyarországi NyelvÉsz tanulmányi versenybe, a megyei fordulóban a
következő tanulóknak szorítunk majd a megmérettetéshez: Árendás Botond (4.o.), Kelemen Márk (4.o.), Pathó Raul (4.o.),
Hauzner Roman (7.o.),Radošicky Emma (7.o.) Vágvölgyi Orsolya (7.o.), Hegedűs Boglárka (8.o.).
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A Pitagorasz matematikai verseny iskolai fordulójában sikeresen
szerepelt és továbbjutott a járási fordulóba: Baracska Benedek (3.o.),
Kormos Anna (3.o.), Kósa Noémi (3.o.), Németh Erika (3.o.), Petrík
Balázs (3.o.), Piski Dominik (3.o.), Radošicky Daniel (3o.), Radošicky
Regina (3.o.), Borsík Patrik Alexander (4.o.), Dencső Molli (4.o.),
Kelemen Márk (4.o.), Pathó Raul (4.o.),Árendás Botond (4.o.), Krško
Krisztián (5.o.), Krško Roland (5.o.), Rónavölgyi Áron (6.o.), Szurdi
Róbert (6.o.), Radošicky Emma (7.o.), Krško Patrik (8.o.).

Iskolánkba nagyon sok tehetséges, rajzolni szerető diák jár, így rendszeresen részt veszünk hazai és nemzetközi
rajzversenyeken is.
Részt vettünk az Európai Mobilitási Hét rajz- és kreatív pályázaton, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett meg Magyarországon „A vasút világa - színes álmok!“ címmel. Krško Patrik (8.o.)
tanulónk sikeresen szerepelt, valamint Lancz Luca, 2. osztályos tanulónk elhozta a fődíjjal járó 1. helyezést.
Minden évben képviseltetjük magunkat a Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázaton, eredményes versenyzőink:
Kósa Noémi (3.o.) és Dibusz Dániel (7.o.).
„Kde bolo, tam bolo – Hol volt, hol nem volt...” mesefesztiválon Benedek Elek meséinek rajfeldolgozásával Černócky Fanni
Olívia (1.o.) tanulónk 2. helyezést és Kovács Dominik (1.o.) tanulónk 3. helyezést ért el.
Európsky týždeň mobility – „Vianoce s autobusom Arriva“ rajzpályázaton a következő tanulóink szerepeltek sikeresen az 1.
osztályból: Černócky Fanni Olívia, Hauzner Hugo és Feigl Hanna.
A versenyekben résztvevő tanulóknak gratulálunk, köszönjük azt a plusz munkát, amit szabadidejükből áldoznak a
gyakorlásra. További sok sikert, motivációt és mindenekfelett kitartást kívánunk. Az őket felkészítő pedagógusoknak, iskolánk
valamennyi tanárának pedig szintén köszönjük áldozatos munkájukat, hiszen egy versenyre felkészíteni a diákot nagyon sok
munkával jár, és ha még eredményt is ér el a tanuló, az mindenképpen nagy-nagy büszkeség és öröm mindnyájunknak,
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hiszen iskolánk elsődleges célja a minőségi oktatás
fejlesztése, amit csakis sok-sok áldozatos munkával lehet
elérni.
Szép, esztétikus környezetben tanulni még inkább
motiváló tényező. Erre is nagy hangsúlyt fektetünk,
mindig arra törekszünk, hogy még szebbé varázsoljuk azt
a helyet, ahol napjaink legtöbb részét töltjük. Befejeződött
intézményünk biológiai, ﬁzikai és számítástechnikai
szaktantermének teljes felújítása korszerű
taneszközökkel felszerelve, amely megfelel a mai kor
követelményeinek.
Iskolánk földszinti folyosója is egy látványos nagy
faliújsággal színesedett, ahol a tanulók elért eredményei
láthatóak az életfa szimbólumát felhasználva. A
különlegessége pedig ennek a faliújságnak, hogy
mozgásérzékelő reﬂektorral van megvilágítva, így amikor
bárki elmegy mellette, csodálatos fényekben pompáznak
tanulóink eredményei.
Mivel nagyon sok terv, megrendezésre váró rendezvény van a tarsolyunkban, bízunk abban, hogy a járványhelyzet javul és
meg is tudjuk azokat valósítani, sok-sok boldog pillanatot és felejthetetlen élményt adva ezzel iskolánk tanulóinak. Hiszen
elsősorban a tanulmányi eredményekre, a színvonal növelésére törekszünk, de legalább annyira fontos az is, hogy azt a
tudást hogyan adjuk át a tanulóknak, hiszen 20-30 év múlva nem arra fog emlékezni a diák, hogy mit tanult meg, hanem arra,
hogyan tanulta meg azt és kitől!
Fundárek Szilvia, igazgatóhelyettes

Egyházközségünk életéből
Járványügyi korlátozások enyhítése a templomban
A járványügyi helyzet javulása után enyhültek a korlátozások, ami érinti a szentmisén való jelenlétünk lehetőségeit is:
ź

2022. február 26-tól megszűnt az oltott/gyógyult/oltatlan rezsim. Ezért immár személyesen tudunk mindannyian részt
venni a szentmiséken.

ź

2022. március 6-tól (nagyböjt 1. vasárnapjától) hatályát veszítette a felmentés a vasárnapi és ünnepnapi szentmise
kötelezettsége alól a Nyitrai Egyházmegye területén, ami a járvány időszakára volt érvényben. Ez azt jelenti, hogy a
megkeresztelt római katolikus krisztushívő a vasárnapot és ünnepnapot a szentmisén való személyes részvétellel
köteles megszentelni. Szeretettel hívunk ezért mindenkit, hogy az online/streamelt/közvetített szentmisékről személyes
jelenlétibe visszatérve erősítsük a találkozás örömét a szentmiséken. A vasárnapi szentmise 11 órakor kezdődik.

ź

a járványhelyzet alatt a szentmisén a kézre történő áldoztatás volt megengedett. A szentáldozásnak ez a formája a
Szlovák Püspöki Kar határozata alapján a járvány után is lehetséges marad. Ez azt jelenti, hogy a hívő eldöntheti, ezután
a nyelvre vagy a kézre történő áldozást fogja előnyben részesíteni, mert mindkettő megengedett lesz. Az Eucharisztiát a
megszentelő kegyelem állapotában (súlyos bűn nélkül) vehetjük magunkhoz.
Szinódus a szinodalitásról
Ferenc pápa 2023 októberére hirdette meg a XVI. Rendes Püspöki Szinódust. A szinódus kifejezés a
görög szün-hodosz szavak összetétele, magyarul annyit jelent: együtt haladás. Jelmondata: Egy
szinodális Egyházért: közösség, részvétel, küldetés. A szinódus 3 szakaszban zajlik:

ź

I. szakasz: az egyes egyházmegyék plébániáin, közösségekben történnek a beszélgetések. Az észrevételekből az
egyes országok püspöki karaiban állítják össze az ún. munkadokumentumot.

ź

II. szakasz: az egyes kontinensek püspöki karainak tanácsain belül összegzik az észrevételeket.

ź

III. szakasz: a püspöki szinódus közgyűlése Rómában 2023 októberében.

A szinódus egyházmegyei szakaszába plébániánk hívei is bekapcsolódtak. Mivel még a járványhullám 2022 februárjában
tetőzött - így inkább az online találkozást részesítettük előnyben a szinódusi beszélgetésekhez. A jelenlegi szinódusi
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folyamatot, amelyre vállalkozunk, egy alapvető kérdés irányítja: hogyan folyik ma ez az „együtt haladás” a különböző
szinteken (a helyi szinttől az egyetemes szintig), ami lehetővé teszi az egyház számára az evangélium hirdetését, és
milyen lépésekre indít minket a Lélek, hogy szinodális egyházként növekedjünk?
A közös bevezető online találkozót 2022. február 20-án (vasárnap) 19 órakor tartottuk. Kialakult a 7 db háromfős csoport
(TRIÓ), akik a 10 szinódusi témával hetente egyszer egyórás találkozásokban fokozatosan ismerkednek meg, s azt a TRIÓ
csoportdinamikája segítségével megosztják egymással. Nagyon gazdagító ez a találkozás (ami online és személyesen
egyaránt megvalósulhat), hiszen a meghallgatásnak és véleménynyilvánításnak egy nagyon hatékony módjával
ismerkednek meg a résztvevők. A szinódusi beszélgetések a tervek szerint 2022 májusának végéig zajlanak, a folyamatba
mindaddig bátran lehet csatlakozni!

Imádkozzunk együtt a békéért
Mindenható Urunk!
Te azért küldted el Jézust,
hogy általa lépteinket a béke útjára vezesd.
Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a békét,
ahogy a világ adja.
Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás
csak a te Országodban jön el maradéktalanul.
Mégis a világ békéjét kérjük tőled.
A te Igédre hagyatkozva könyörgünk így,
hiszen te azt mondtad:
Éljetek egymással egyetértésben és békében.
Szorongattatott helyzetünkben
ma különösen Ukrajna békéjét kérjük tőled.
Az országban élő magyarsággal is közösséget vállalva imádkozunk
a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért.
Az ember szívének vágya az élet és a béke.
Lelkünk legmélyéből kérjük tehát a szív, a családok, a közösségek és a népek békéjét.
Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesztelődés kegyelmét.
Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva kérjük ezt Tőled. Ámen.
Forrás: https://imalanc.777blog.hu
Borka Iván atya

A helyi Vöröskereszt életéből

A Covid okozta járvány sajnos éppúgy befolyásolta a Vöröskereszt működését, mint mindenki más életét. A rendelkezések
megnehezítették a véradás feltételeit. Csak egyéni időpontfoglalás és egyéni érkezés alapján fogadták a véradókat. Tehát a
Muzslai Vöröskereszt tagjai által megszokott csoportos véradás lehetősége lehetetlenné vált. Nagy örömmel fogadtuk a hírt,
hogy immár Párkányban is lehetőség nyílt a véradásra, nemcsak Érsekújvárban. Köszönet a helyi Vöröskereszt tagjainak,
akik a nehézségek ellenére is teljesítették nemes küldetésüket és rendszeresen vért adtak.
A járványügyi előírások miatt nem volt lehetőségünk megszervezni a hagyományos éves gyűlésünket, ezért a Janskýérmeket idén a községi hivatalban adta át Farkas Iván, Muzsla község polgármestere és Józsa Viktória, a helyi Vöröskereszt
elnöke. Nyolcvanszoros véradónknak, Cserman Józsefnek adtuk át a Janský-érem gyémánt fokozatát. Ha valaki élete
folyamán nyolcvanszor vért ad, az nagyon nemes lélekre és szilárd egészségre vall.
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A Janský-érem ezüst fokozatát adtuk át hússzoros véradónknak, Nagy Zsoltnak, valamint a Janský-érem bronz fokozatát
tízszeres véradónknak, Farkas Ivánnak. Gratulálunk e többszöri nemes cselekedethez.
Az Érsekújvári Nemzeti Transzfúziós Állomás kéri a tisztelt véradókat, hogy továbbra is vegyenek részt a meghirdetett
véradásokon Érsekújvárban, ill. Párkányban.
Fontos, hogy minden véradó telefonon időpontot foglaljon a köv. telefonszámokon: 035/64 00 185 vagy 035/69 12 250.
Minden önkéntes véradónak előre köszönjük a segítséget és további jó egészséget kívánunk.
Józsa Viktória, a helyi Vöröskereszt elnöke, ford. Sz.M.

Szent János-napi boráldás Muzslán
Hagyományosan Szent János napján, december 27-én tartottuk a Muzslai
Kertbarátkör, Muzsla Község Önkormányzata és a Muzslai Római Katolikus
Plébánia szervezésében a Szent János-napi boráldást a muzslai
Kisboldogasszony – plébániatemplomban.
A borokat a helyi plébános, Borka Iván áldotta meg. A boráldáson jelen voltak a
Vinum Ister-Gránum Regionis Borlovagrend tagjai, valamint a muzslai és ebedi
önkormányzat képviselői és a két falu borászai.

A járványügyi előírásoknak megfelelően a templomi rendezvény szűk körben zajlott, legfeljebb 30 résztvevővel.
Petrík Tamás, a Kertbarátkör elnöke
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Vince-napi szőlőáldás a Muzslai szőlőhegyen

„Aranyos tőke terjedjél, sok jó szőlőt teremjél!”
2022. január 22-én délután ezek a szavak hangoztak el négy szőlősgazda szájából, amint a szőlőtőkét meghintették a Szent
János-napi boráldáskor megáldott újborral, majd lemetszettek néhány szőlővesszőt a tőkéről.

Egy csodás hagyomány él tovább így a muzslai szőlőhegyen, ahol a szőlősgazdák Isten áldását kérik az idei termésre.
Mindezt abban a reményben, hogy szeptemberben igyekezetüket majd kiváló minőségű gazdag termés koronázza. A
szőlőáldást Borka Iván plébános úr celebrálta a havas muzslai szőlődombokon.
Borvák Mária, a Hegyközség elnöke

90 éves a „muzslai sport”
A TJ AC Muzsla vezetősége a járvány alatt sem tétlenkedett. Több
brigádot szervezett annak érdekében, hogy a muzslai futballpálya
területe élhetőbbé váljon.
A felnőtt csapatnak új edzője van Gömöri László személyében,
akinek munkájához sok sikert kívánunk. A csapat 4 új játékossal
bővült. Balogh Patrik Zselíz csapatától, Szakál Máté Gúta
csapatából, Rigó Palika Dulovce csapatából, Eugen Speck Wilson
pedig Marcelháza csapatából igazolt át hozzánk.
Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt sajnos 2 futballistánk:
Danylo Papuk és Dmytro Shyrokov nem tudtak visszajönni
Szlovákiába, részben ezért is volt szükség az új játékosokra. A
ﬁúkkal próbáljuk tartani a kapcsolatot, ami sajnos nem mindig
sikerül, van, hogy napokig nem tudunk róluk semmit. Szó szerint egy csapatként izgulunk értük. Legfőbb kívánsága
mindenkinek, hogy egészségben túléljék az otthoni helyzetet, bízunk benne, hogy még fognak nálunk focizni.
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Tervezett programok az idei évre:
Ha a járványhelyzet nem szól közbe, július 4-8. között megrendezzük az 1. sporttábort a gyerekeknek a helyi focipályán.
Remek programokkal készülünk, étel és ital biztosítva. A muzslai sport játékosainak a tábor ingyenes a többi érdeklődőnek
napi 5 eur/nap.
Idén 90 éves a muzslai sport. E nemes esemény megünneplésére július 23-án kerül sor a sportnap keretén belül. Sok-sok
focival, tomboladíjjal készülünk, melyet este reményeink szerint bál fog követni a helyi kultúrházban.
Csicsó Gábor, a Muzslai Sportszervezet elnöke

Megünnepeltük Muzslán a magyar forradalmat és
szabadságharcot
2022. március 18-án megünnepeltük Muzslán az 1848/49-es magyar forradalmat és szabadságharcot. Méltó, látványos
ünnepség keretében felléptek a helyi óvoda legkisebbjei, nagyszerű műsort adtak az Endrődy János Alapiskola diákjai.

A kilencedikesek kalotaszegi népviseletben adták elő precíz koreográﬁával begyakorolt néptáncukat.

A rendezvény résztvevőit köszöntötte Bolya Szabolcs, a Szövetség Nyitra megyei képviselője, a rendezvény ünnepi szónoka
testvértelepülésünk, Nyergesújfalu polgármestere, Mihelik Magdolna volt. Muzsla önkormányzata nevében a polgármester,
Farkas Iván koszorúzott Csányi Erzsébet és Becse József önkormányzati képviselőkkel. Magyarország Pozsonyi
Nagykövetsége nevében Kénerné Bodroghalmi Fruzsina koszorúzott. További koszorúkat helyeztek el a muzslai kopjafánál
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Mihelik Magdolna, testvértelepülésünk polgármestere, Bolya Szabolcs a Szövetség Érsekújvári elnöksége nevében, a
Csemadok Érsekújvári TV nevében Sztruhár Izrael Diána, a Csemadok Muzslai ASz nevében Zács Anna elnök és Páva Anita.
Az oktatási intézmények nevében Ölveczky Árpád, az Endrődy János Alapiskola igazgatója, az igazgatóhelyettesek, valamint
az iskola diákjai, Papp Katalin a PKMMAI igazgatója és Szabó Anikó igazgatóhelyettes, valamint a muzslai óvoda
pedagógusai. Koszorút helyeztek el a kopjafánál továbbá a Szövetség Muzslai ASz, a Nyugdíjasok Muzslai ASz, az
Egészségkárosultak Muzslai Asz és az AC Muzsla Sportszervezet vezetői, valamint az Endrődy János Alapiskola mellett
működő Szülői Szövetség képviselői.

A rendezvény műsorvezetője Mariček Beáta, a Muzslai Községi Óvoda igazgatónője volt. Számos muzslai polgár ellátogatott
a színvonalas megemlékezésre. Méltó körülmények közepette, sokakkal tudtuk együtt megünnepelni elődeink 174 évvel
ezelőtti hősies helytállását, küzdelmét.
Farkas Iván, Muzsla község polgármestere

Sarjad a költészet Muzslán
Mészáros Melinda: Fecskepár
Minden tavasz oly csodás,
mert hallod madárfütty dalát,
ágakon és bokrokon csipkelődve
csivitelik a tavasz szavát!

Lassan-lassan hímezni kell
a tojást, s megfonni a húsvéti
korbácsot, mert Isten lelke,
húsvétkor eljön hozzátok!

Édesen meleg a napsugár,
az aranyeső oly sudár,
s a barkafán úgy virít a barka,
odújából kilátszik a nyúl farka.

Minden tavasz oly csodás,
kizöldülő búzavetés,
fakadó rügyek a fán, majd
megérkezik sok-sok fecskepár.
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Falunk lányainak, asszonyainak jól bevált receptjei
Kinder Bueno torta
Piskóta
5 tojásfehérjét és 5 evőkanál cukrot mixerrel habosra verni.
Beleszórni és mixerrel hozzádolgozni: 3 evőkanál lisztet, 2 evőkanál
zsemlemorzsát, 6 g sütőport és 1 evőkanál étolajat.
Kivajazott, kilisztezett tortaformába (18 cm) öntjük. Még nyersen rászórjuk a
15 dkg sózatlan darabokra vágott mogyorót. 180°C-on 15/20 percig sütjük. Ha
kihűlt, nutellát kenünk rá.

Krém
Egy lábasban kézi habverővel simára keverünk 5 dl tejet, 25 dkg cukrot, 5
tojássárgáját. Beleteszünk 3 evőkanál lisztet és 40 g vaníliás pudingport.
Együtt sűrűre főzzük, majd folyamatos kevergetés mellett kihűtjük.
A hideg krémbe 25 dkg teavajat keverünk. A felét egy másik tálba tesszük és
10 dkg olvasztott étcsokoládét keverünk bele.
A két krém közé tejbe áztatott háztartási kekszet teszünk (lehet szárazon is).
Tetejére tetszés szerint csokidara vagy tejszín kerül.

A képen látható tortához 2 adag szükséges.
Jó étvágyat kíván: Sz.M.

Húsvéti locsolóversek
Korán reggel útra keltem,
Se nem i am, se nem e em.

Korán reggel felébredtem, messze-messze já am,

Tarisznya húzza a vállam,

Tündérország kiske jéből rózsavizet hoztam.

Térdig kop t már a lábam.

Na , te kislány, megöntözlek , ma van húsvét napja,

Bejá am a fél világ ,

Tündököljön a két orcád , mint a piros rózsa.

Lá am sok-sok szép virág .

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok ,

A legszebbre most találtam,

Zsebemben is elférnek a piros tojások .

Hogy öntözzem, alig vá am.
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A Muzslai Hírmondó előző számában megjelent keresztrejtvény sikeres megoldói közül Csáki
Mária volt a szerencsés nyertes, aki átvehette Gergely Róbert legújabb lemezét a művész
által dedikálva.

Gratulálunk!

Házasságot kötöttek

Újszülöttek

Halálozás

Sok boldogságot kívánunk!

Megérkeztek az új muzslai lakosok.

Az elmúlt hónapokban örökre
távozott sorainkból:

Pathó Donoven
Ölvedi Denis
Tokár Alíz
Vajda Viktória
Kis Bence
Lajos Olivér

Kovács Ilona, szül. Éles
Putyera Erzsébet, szül. Hegedűs
Oláh Viola, szül. Balázs
Szaller György
Šipoš Tibor
Ipolyi Ilona, szül Valko
Nagy István
Rab László
Kovács Ferenc
id. Csáki Rudolf
Barti Gábor
Vad Erzsébet, szül. Pathó
Nagy Irén, szül. Szabó
Belán József
Slobodník Pavel

Jó egészséget kívánunk!

Emléküket megőrizzük!

Gratulálunk!

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

