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Farebná jeseň

Jeseň prekrásna je,
farby skutočné skrýva v sebe.

Kto by sa netešil kráse jej,
kto nepozná zákutie žiarivých farieb?

Kráčam cestou listovou,
vystlatá je farebným lístím.

Vo vzduchu cítiť chladný vánok,
chce sa dotknúť každého z nás.

Pomaly lístie padá
a započúvam sa do jemných tónov.

Vďaka ti, Bože za farebnú jeseň,
za krásu vôkol nás.

Nálada v nás opadáva
ako strom padajúceho lístia.

Všetko je také zvláštne,
veď je tu jesenná nálada.

Jeseň pochmúrna je,
melancholický nádych má v sebe.

Zamyslení sme do seba viacej
a hľadáme, čo sa stratilo v nás.

Spomienky nás prenasledujú,
na letný čas smiechu a zábavy.

No teraz je tu jesenný čas
- na všetko krásne v nás.



Naši škôlkari
Organizovanie života materskej školy nebolo nikdy ľahké a dodnes nie je 
jednoduché. Však pre kolektív škôlky nič nie je nemožné. Ako pedagóg viem, že 
malé dieťa aj v najmenšej veci vidí veľký zázrak. Vychádzajúc z tejto 
skutočnosti sme uskutočnili naše koncoročné programy, ktoré sa páčili deťom 
aj ich rodičom. Maškaráda Dňa detí mala veľký ohlas a prebehla vo vynikajúcej 
nálade. Na dvore škôlky ožil magický hrad, bolo zábavy, tanca a hier.
 Táto udalosť vyvolala veľa smiechu, dobrej nálady a radosti. V rámci 
týždňa detí sme privítali u nás skupinu Kuttyomfitty, ktorá na tvárach detí 
vyvolala svojím predstavením Cirkus folklorikus obrovský úsmev. Na konci 
školského roka sme navštívili štúrovské kino, kde sme si pozreli milú rozprávku, 
ktorá sa deťom veľmi páčila. Samozrejme, kinosála bola rezervovaná len pre 
naše deti, s dodržiavaním všetkých bezpečnostných predpisov. Neskôr sme 

organizovali výlet na mužliansky vinohrad. Prvou 
úlohou detičiek bolo nájsť pomocou značiek 
„Megeszleklak“, kde ich čakalo veľa dobrôt. Aj znútra, 
aj zvonka si prezreli traktor uja Robiho a veľmi ich 
zaujala súťaž vo vypľúvaní čerešňových kôstok. Potom 
sme začali objavovanie vinohradu. Počas túry sme 
hladkali barančeky, videli sme obec, sochu svätého 
Orbána, a nakoniec sme našli aj zázračný strom s 
lízankami. 
  Ani sme sa nenazdali a už tu bol koniec 
školského roka. Pre učiteľky MŠ nie je nič dojímavejšie 
ako rozlúčka s najstaršími škôlkarmi. Dieťa je nebeský 
dar. Ďakujeme Vám, milí rodičia, že ste nám ich 
„požičali,“ aby sme ich naučili spoznať svet a život. V 
septembri už budú žiakmi Základnej školy Jánosa 
Endrődyho. Čakajú ich nové úlohy, povinnosti, zážitky. 
K tomu Vám želám, milí rodičia veľa síl, úspechov a 
vytrvalosti.
  Ďaku jem Vám,  že  s t e  s  nam i  úzko 
spolupracovali a v školskom roku 2020 / 2021 ste nás v 
našej práci plne podporovali. O tom svedčí aj úspech 
našich detí na slávnosti Tradičné začiatky jesene.

 2. septembra opäť ožila naša škôlka. Ozýva sa smiech a veselý džavot detičiek. Začali sme prácu, dúfajúc, že nás 
vírusy obídu a prevádzka škôlky bude počas celého roka úspešná a plynulá.

Beáta Maričeková, riaditeľka MŠ, -pr. Mária Cserge-

Základná škola neoddychovala ani v lete
Budova školy nestíchla úplne ani počas prázdnin. Medzi jej múrmi naďalej 
prebiehala fyzická i duševná práca. Zriaďovateľ a riaditeľstvo robí všetko v 
záujme kvalitného a účinného vzdelávania. Zabezpečili potrebné technické 
prostriedky, v každej triede nový digitálny pracovný kútik, vytvorili dostupnosť 
WIFI a v záujme vyučovania cudzích jazykov zakúpili nové nortbooky. 
Namontovanými roletami zabezpečia žiakom príjemné prostredie v letných 
horúčavách. Upravili a skrášlili aj školský dvor, ktorý získal estetický vzhľad. 
Podlahu pod vonkajšími športovými prostriedkami pokryli umelou trávou, ktorá 
je nielen praktická, ale aj pekná.
 V polovici augusta sme zabezpečili týždennú letnú školu. V každom 
ročníku sa našli žiaci, ktorí si na prázdniny vybrali učenie ako zábavu a zážitok. 
Učitelia pripravili pre nich pestré a zaujímavé úlohy. Keďže záverečným dňom 
letnej školy bol 20. august, zamerali sme sa hlavne na Štefana I., na založenie 
štátu, na korunovanie a vrátili sme sa v čase až do príchodu Maďarov do novej 
vlasti. Žiaci z rôznych plodov pripravili svätú korunu, ktorá bude neskôr zdobiť 
stenu školy.
 V septembri škola slávnostne otvorila svoje brány. Vedenie školy a 
učiteľský zbor ďakuje rodičom za ich prejavenú dôveru. Svedčí o tom neustály 
rast počtu žiakov.
 Vo vedení školy nastala veľká zmena. Zástupkyňa riaditeľa Mgr. Seréna 
Barusová sa rozlúčila so školou a po 42 rokoch pedagogickej práce nastúpila na 
zaslúžený odpočinok. Želáme jej pevné zdravie, mnoho radosti a lásky v kruhu svojej rodiny. Na jej miesto nastúpili dve nové 
zástupkyne, a to na 1. stupni Mgr. Katarína Madari a na 2. stupni Mgr. Silvia Fundáreková. Cieľom školy zostáva naďalej 



„Manótábor“ – Mužla

účinné a kvalitné vzdelávanie žiakov. Medzi prvoradé úlohy patrí 
upevnenie identity detí, veď maďarskí žiaci sa majú učiť v materinskom 
jazyku  a v maďarskej škole. Naďalej budeme klásť veľký dôraz na 
tradície a medzipredmetové vzťahy. Mladších žiakov oboznámime 
s ľudovými  tancami, ľudovou hudbou, ľudovými piesňami, riekankami, 
detskými hrami. Je radosť vidieť usmievavé tváre detí pri tanci. Mali sme 
už na to príležitosť, keďže skupina ľudového tanca Farickás sa už 
dvakrát s veľkým úspechom predstavila Mužľanom.
 Pedagogický zbor našej školy síce nevie, ako sa vyvinie pandemická 
situácia, ale urobí všetko v záujme plynulého priebehu školského roka 
2021 / 2022 pri prísnom dodržiavaní pandemických opatrení. 
 Našim žiakom a ich rodičom prajeme veľa zdravia, úspechov a 
tvorivých síl v novom školskom roku.                                                      

 Katarína Madari, zástupkyňa riad., -pr. Mária Cserge-

Základná organizácia Csemadoku v Mužle po roku znovu otvorila 
bránu Tábora pre deti od 6 do 10 rokov. Celý týždeň ich čakal pestrý 
a zaujímavý program. V pondelok sa program začal už tradične 
športovým predpoludním. V utorok sme trochu športovali v 
komárňanskom Olymp centre a poobede sme navštívili „Park 
Malkia“ v Orechovej Potôni. V stredu v Planetáriu v Hurbanove sme 
sa dozvedeli veľa zaujímavého o našej Zemi a o vesmíre. Po ňom 
sme si pozreli vodný mlyn v Kolárove. Vo štvrtok sme sa tešili na 
komárňanskú jazdiareň „Holdas“, kde nás zaviedli do tajomstiev 
jazdenia na koni. Deti i dospelí netrpezlivo čakali, kedy si môžu 
sadnúť do sedla Maťa a kedy môžu vyskúšať streľbu lukom. 
Posledný deň, piatok patril opäť športu.
 Veľmi priateľsky nás privítal tréner štúrovského spolku 
kajakárov. Deti si mohli vyskúšať získané poznatky počas tréningu 
na suchej zemi. Nakoniec sme strávili príjemné popoludnie na 
starom kúpalisku v Štúrove. 
 Deti sa žiarivými očami lúčili od vedúcich tábora slovami: 
„Prídem aj o rok“.

                              
Anita Páva, -pr. Mária Cserge-

Tábor Emmaus – alebo príprava na prvé sväté prijímanie 
trochu inak 

Uplynulé dva roky v mnohom zmenili naše zvyky a vyšliapané cesty. 
Pandemické obmedzenia a opatrenia chtiac – nechtiac otvorili pred 
nami nové možnosti, a podľa slov pápeža Františka, nás všetkých 
viedli ku kreativite. Nebola výnimkou ani príprava detí na prvé sväté 
prijímanie. Krásnym výsledkom našej kreativity bol aj Tábor Emmaus 
od 26. júla do 1. augusta 2021, uskutočnený na fare a na jej dvore v 
Obide. 
  Vďaka spolupráci s rodičmi sme mohli zabezpečiť online 
katechézu s deťmi. Každý týždeň v nedeľu sme sa zaoberali 
evanjelickou časťou daného dňa a prijali sme konkrétne rozhodnutia. 
Táto forma nám pomohla udržiavať kontakty a prípravu. V deťoch sa 
vynorilo mnoho otázok, čítajúc a počúvajúc úryvky z Evanjelia. 
 Všetci sme čakali, kedy sa môžeme  osobne stretnúť. Sväté omše sa 
na jar začali konať s obmedzeným počtom veriacich. Príprava prvého 
prijímania bez účasti na svätej omši bola neistá. Potom prišiel nápad 
usporiadať tábor pre deti, pripravujúce sa na prvé prijímanie. Počas 

roka si teoretické vedomosti už osvojili, a teda cieľom tábora bolo vytvoriť osobný vzťah s Ježišom. Napomáha tomu modlitba, 
svätá omša a svätá spoveď. Naším cieľom bolo v neposlednom rade aj to, aby deti spoznali aj živé spoločenstvo cirkvi. 
 Tábor svoje meno dostal podľa dediny, do ktorej po Ježišovom ukrižovaní beznádejne mierili jeho dvaja učeníci. Po 
ceste do Emmausu sa pridal k nim vzkriesený Pán, ktorého spoznali v lámaní chleba. Tábor sme vyhlásili na našej fare, ale 
rýchlo sa pripojili aj z okolitých farských obcí. Takto vznikla 16-členná skupina, ktorá sa hneď prvý deň mohla stretnúť s 
Ježišovými priateľmi: so slepým Bartimeusom, Zakeusom, potom s Lazárom a s mladomanželmi z Khanai, ktorých sa spýtali: 
„Kým je pre vás Ježiš?“ 



 Každý deň sme začali rozcvičkou a pokračovali modlitbou. Takto 
sa zrodili hlboké dôverné vzťahy. Na spoločných sedeniach sme 
rozoberali otázky: Čo znamená pre mňa Ježiš? Kto som? Ako sa môžeme 
stýkať medzi sebou? Oslava svätej omše, skúsenosť odpustenia –   
príprava na svätú spoveď, stíchnutie a skúmanie svedomia... Témy 
každého sedenia sme prehĺbili v menších skupinách. Desať prikázaní sme 
spoznali pomocou bibliodramatických predstavení starších detí. Cez 
prestávky a v čase siesty sme hrali futbal alebo skákali na trampolíne, ba 
niektorí čítali knihy.
 Vyvrcholením dňa bola svätá omša, na ktorú prišli rodičia aj starí 
rodičia. Na štvrtok sme pozvali rodičov, aby v rámci liturgie zmierenia 
požehnali svoje deti. Potom sme si sadli k slávnostnej večeri, skoro tak 
ako apoštoli. Piatok bol dňom prípravy na svätú spoveď, stíchnutia a 
skúmania svedomia. Večer sa kostol zaplnil veriacimi, ktorí sviatostným 
uctievaním a modlitbou sprevádzali deti na prvú svätú spoveď. Tu dostali 
deti svoje biele šaty.
 V sobotu sme sa zúčastnili púte na neďalekom Cigléde. V popoludňajších hodinách sme mali liturgickú skúšku pred 
veľkým dňom. V nedeľu v našom kostole pred Ježiša stúpilo so slávnostným pocitom a srdcom 9 detí. Ostatní konali podobne, 
každý vo svojej farnosti. Želáme im prehĺbenie a pokračovanie ich priateľstva s Ježišom a medzi sebou. Dúfame, že sa k nim 
pridá stále viac mužlianskych detí.
 Je vo mne veľká vďaka voči nášmu Pánovi, že sme popri tábore Emmaus mohli uskutočniť aj ďalšie letné podujatia: 
túru po Váhu a Dunaji, rodinný tábor na Tarjánpuszte, IV. zborový tábor  a mohli sme sa zapojiť aj do Olympiády miništrantov 
Južného Slovenska, kde sme obsadili 2. miesto. 
 Ďakujem všetkým spoluorganizátorom, rodičom, starým rodičom, sponzorom, ktorí nás finančne aj duševne 
podporovali v našej práci.  
Nech Vám Boh zaplatí! 

                                                                                    Iván Borka,farár, -pr. Mária Cserge-

Organizácia Slovenského Červeného kríža v Mužle

COVID-19. Fenomén, ktorý zasiahol do života každého z nás. Zo dňa na deň sme museli zmeniť naše spoločenské a 
pracovné návyky, čeliť rôznym obmedzeniam. Ťažko zasiahol aj do rokmi osvedčeného fungovania MO Slovenského 
Červeného kríža, ktorého aktivity smerujú predovšetkým na sprostredkovanie darovania krvi. V čase, keď bola o túto vzácnu 
tekutinu v nemocniciach najväčšia núdza, samotné podmienky darovania krvi Národná transfúzna služba prehodnotila, 
sťažila. Pre nás Mužľanov, darcov krvi, už nebolo možné zorganizovať hromadné darovanie krvi, tak ako sme boli na to 
zvyknutí. V záujme zachovania všetkých pandemických opatrení bolo, ba aj naďalej je, možné darovanie krvi len na základe 
individuálneho objednania sa na konkrétny termín a príchod na odber musí byť tiež individuálny. S veľkým potešením sme 
prijali možnosť po niekoľkomesačnom dochádzaní do Nových Zámkov darovať krv aj v Štúrove. Po prekonaní počiatočných 
ťažkostí, ba často aj obavy z návštevy transfúznej stanice v čase preplnenosti nemocníc, naši darcovia krvi postupne 
pokračovali v humánnej pomoci a svoju krv naďalej darovali pravidelne. Za ich obetavosť im patrí veľká vďaka a uznanie. 
 Zákaz zhromažďovania nám znemožnil na konci roka 2020 zorganizovať tradičnú výročnú schôdzu, spojenú s 
odovzdávaním Janského plakiet. Laureátom preto plakety odovzdal starosta 
obce Ing. Iván Farkas individuálne v budove Obecného úradu v Mužle. Plaketu 
zlatú za 40 odberov krvi prevzal Ladislav Pathó, striebornú za 20 odberov Attila 
Kurdi a bronzovú za 10 odberov dve dámy: Georgína Zsitvová a Sabina 
Kurdiová. 
Laureátom blahoželáme.
 Národná transfúzna stanica Nové Zámky a MO Slovenského Červeného 
kríža v Mužle prosí všetkých dobrovoľných darcov krvi, aby sa naďalej 
zúčastňovali odberov v Nových Zámkoch alebo v Štúrove. Je však, potrebné, 
aby sa darca telefonicky objednal na presný termín a čas odberu krvi, a to na tel. 
č. NTS Nové Zámky: 035 / 64 00 185 alebo 035 / 69 12 250. 
 Všetkým dobrovoľným darcom krvi za ich ľudskosť ďakujem a prajem im 
veľa zdravia. 

                                                                              Viktória Józsová, predsedníčka SČK

SZUŠ Kataríny Pappovej oslavuje 10. výročie

Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej so sídlom v Mužle svoju činnosť zahájila 1. septembra 2011. 
Zakladateľkou a  riaditeľkou umeleckej školy je Katarína Pappová, ktorá s mnohoročnými odbornými skúsenosťami a s 
enormnou odhodlanosťou kladie veľký dôraz na úspešné napredovanie inštitúcie. Cieľavedome a energicky zabezpečuje 
kreatívny rozvoj detí z Mužly a okolia.
 Tohoročné leto sme v Mužle začali nezvyčajným koncertom pod názvom „Csendül a nóta, száll a muzsika“. Naozaj 
nevšedný hudobný zážitok prežívali všetci tí, ktorí sa zúčastnili našej hudobnej udalosti. Kuriozita spočívala v tom, že naši 



Tradičné začiatky jesene v obci Mužla

Základná organizácia Csemadoku v Mužle sa pri prísnom dodržiavaní pandemických opatrení snažila usporiadať tradičné 
oberačkové slávnosti a zabezpečiť príjemnú zábavu pre našich spoluobčanov. Sme šťastní, že aj v tomto roku nás plne 
podporovali miestne spoločenské organizácie a Obec Mužla. Preto ďakujeme Obci Mužla za jej pomoc, záhradkárom za 
zabezpečenie vínového stanu, poľovníckej spoločnosti Divé Husi za chutný guláš a našim gazdinám za pagáče a prekrásne 
zákusky. 
 Miestny výbor Csemadoku pokladá za svoju povinnosť zapojiť do organizovania kultúrnych podujatí aj mládež. Preto v 
tomto roku prvýkrát konferovala vnučka Terézie Vágvölgyiovej, členky výboru ZO Orsi Vágvölgyiová. Orsi svoju úlohu splnila 
senzačne. Blahoželáme jej. 
 Kultúrny program zahájili svojím vystúpením škôlkari a školáci.Po nich nasledovala spevácka skupina klubu 
dôchodcov.Veľká vďaka pani Ide Baracskovej, ktorá do kultúrnej činnosti zapája aj svojho vnuka, Benedeka Baracsku, ktorý 
svojím krásnym detským hlasom zaspieval niekoľko ľudových piesní.Aj speváckotanečná skupina Dallos mala veľký úspech. 
Po vystúpení žiakov a učiteľov SZUŠ Kataríny Pappovej prítomných očarila produkcia Tamása Bernátha a Anity Szvrcsek, 
Judity Csókás a Róberta Gergelya. 
 V rámci oberačkovej slávnosti sa uskutočnilo aj vyhodnotenie 32. mužlianskej vínnej súťaže a posvätenie chleba. O 
nich môžete čítať v inom článku.

                                                                                                   SZ. M., -pr. Mária Cserge-

mladí a talentovaní hudobníci mali možnosť 
zamuzicírovať si spolu s obľúbeným, veľmi 
populárnym a virtuóznym ľudovým orchestrom 
Alexandra Rikoňa mladšieho. Sme vďační nadácii 
„Budúcnosť 2 000“ za veľkú podporu a spoluprácu 
pri realizácii tohto projektu.
 Tento rok je už 10. školským rokom od 
založenia SZUŠ. Na slávnostné zahájenie prijali 
pozvanie od vedenia školy dôstojný pán Csaba 
Pólya – reformovaný duchovný a dôstojný pán 
Zoltán Fóthy rímskokatolícky farár a dali Pánovo 
požehnanie pre ďalšiu úspešnú činnosť školy. 
 Pán starosta obce Mužla, Ing. Iván Farkas 
vyslovil chvályhodné uznanie za dosiahnuté ciele 
a naďalej veľkú podporu našej škole. 
 Toto okrúhle výročie plánujeme osláviť 
vhodným spôsobom, a to galakoncertom pre 
verejnosť. Dúfame, že budeme mať v tomto 
školskom roku možnosť organizovať koncerty, na 

ktorých sa vám predstavia bývalí žiaci našej školy, toho času už profesionálni umelci širokého spektra. Títo umelci sú vzorom 
pre našich žiakov, nielen v umeleckom nadaní, ale hlavne v húževnatej príprave a neochvejnej vytrvalosti na ceste za 
úspechmi.
 V publikácii, ktorú sme pri tejto príležitosti pre vás pripravili sú zaznamenané úspechy našich žiakov. Najčerstvejším 
úspechom je účasť huslistu Ferenca Sándora pri výbere účinkujúcich mladých umelcov na medzinárodnú súťaž VIRTUOSOS 
V4+  v RTVS v Bratislave. Pri príležitosti tohto jubílea zriaďovateľka a riaditeľka Katarína Pappová vyjadruje svoju vďaku 
pánovi starostovi Ivánovi Farkasovi za jeho podporu a jednoznačný postoj terajším, ale aj zakladajúcim kolegom a učiteľom za 
ich obetavú prácu, pretože ich zásluhou môže naša škola dôstojne napredovať. 
 Dôvera rodičov je pre nás záväzná pre ďalšie pokračovanie, napredovanie. 

                                                     Anikó Szabó, zástupkyňa riad., -pr. Peter Molnár-
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