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Požehnané, pokojné Vianoce!

Všetkým spoluobčanom a našim milým čitateľom želáme veľa 

zdravia, šťastia a úspechov v novom roku!

Iván Farkas, starosta obce, miestna samospráva, pracovníci 

obecného úradu a redakcia Mužlianskeho hlásnika



Čo sa týka činnosti obecného zastupiteľstva, investícií a rozvoja, 
život v Mužle sa nezastavil ani v čase pandémie. Hneď na začiatku 
by som chcel vyzdvihnúť nasledovné: 
Vedenie obce sme prevzali pred 7 rokmi. Keď sme v roku 2018 
hodnotili naše prvé volebné obdobie, vysvitlo, že sme poriadne 
prekročili úlohy, prijaté v našom volebnom programe v roku 2014. 
Uskutočnili sme 104 investícií, modernizácií, prípadne obnovení. Z 
nich bolo 10 investícií rozsiahlejších. 
Vytvorili sme v obci 25 pracovných miest a investície sme plnili 
jedno za druhým, pričom sme nezvýšili ani dlhy, ani úvery obce. 
Táto suma je menšia ako 1 percento nášho ročného rozpočtu. Aj 
toto sme zdedili po našich predchodcoch, ktorí ju získali v roku 2008 
na stavbu nájomných bytov. 

Po niekoľkých týždňoch sme vytvorili ďalšie tri pracovné miesta pre zdravotne postihnutých spoluobčanov. 
Veľmi dobré skúsenosti máme s obyvateľmi Mužly. Pred 6-7 rokmi sme začali čistenie nášho životného prostredia a 
likvidovanie ilegálnych odpadových skládok. Program verejných prác sme od začiatku brali vážne. Vytvorili sme moderné 
odpadové hospodárenie zeleným odpadom. Naši spoluobčania to videli, skúsili a pridali sa k nám. Odvtedy sa s veľkým 
nadšením zapájajú do čistenia a skrášľovania svojho životného prostredia. Výsledkom spoločného úsilia je, že sa 
neuveriteľne zmenil vzhľad obce. Známi, príbuzní, ktorí už dávnejšie neboli v obci, nespoznali ju. Tieto úspechy chceme ešte 
ďalej stupňovať. Naša starostlivosť sa v každej oblasti prejavuje. V rokoch 2015- 2021 dostali všetky hlavné cesty nový kryt. 
Výnimkou je Komárňanská cesta a Trhová hradská, keďže obe sú v štátnom vlastníctve (I/63). Rozhodli sme sa, že od roku 
2021 dostane každá vedľajšia ulica v obecnom vlastníctve nový kryt. V roku 2016 sme založili v Mužle modernú sieť 
sociálnych služieb. Z financií EÚ sa uskutočňuje starostlivosť o dôchodcov a pracuje aj denný stacionár dôchodcov. 
Opatrovatelia neoddychovali ani v čase pandémie, nepretržite sa starali o dôchodcov, zverených do ich opatery. Dokonca od 
februára zorganizovali aj očkovanie dôchodcov proti Covid-19. Zaregistrovali ich na očkovanie, prípadne ich sprevádzali do 
nemocníc. Takúto starostlivosť získalo vyše 270 dôchodcov. V Štúrove sme na poliklinike otvorili očkovacie centrum a neskôr 
sme zabezpečili aj mobilné očkovanie v obci. V blízkej budúcnosti plánujeme aj otvorenie 24-hodinového denného stacionára 
pre dôchodcov. 
Od mnohých známych som počul, že u nich sa v čase pandémie zastavil život. My pokračujeme tam, kde sme ani neprestali. 
V lete minulého roka sme odovzdali do prevádzky vonkajšie javisko, uskutočnili sme terénne opravy, sadili sme stromy okolo 
kostola a upravili sme okolie centrálnej autobusovej zastávky. Zabezpečili sme WiFi signály na uliciach a námestiach obce 
ako prví na Slovensku. Vyložili sme turistické tabule v obci, obnovili a modernizovali športovú halu, rozšírili obecnú knižnicu. 
Obnovili sme ihrisko materskej školy, verejné detské ihrisko v susedstve základnej školy a nafukovacie hrady sme postavili v 
susedných majeroch. V centre obce sme obnovili chodník a oporný múr. V uliciach sme postavili dopravné tabule. Vybudovali 
sme bezdrôtový obecný rozhlas a po trojročnej príprave sme dali našim uliciam názvy a orientačné čísla. Cesta na Hornej ulici 
dostala nový kryt, upravili sme dvor materskej školy a vysadili sme na ňom stromy. Postavili sme pamätný stĺp na počesť 
Jánosa Esterházyho a začali sme podporou Programu Interreg a ETT Ister-Granum, ale obecnou investíciou, prestavbu už 

Výsledky, dosiahnuté počas pandémie

Jana Barillová:
Čas Vianoc

Vždy, keď čakáš na zázraky,                                  Malé dieťa v ľuďoch rastie,                                                          
ale žiadny nechodí,                                                 v každom nehu rozpáli.

vtedy sa chce v tvojom srdci                                   Daj, Ježiško, nech sú šťastní
malý darček narodiť.                                               všetci, čo tu ostali.

Blíži sa čas Vianoc bielych,                                     Vianoce máš blízko seba,
atmosféra začína.                                                    dotkni sa ich dlaňami

Prežíva ju každý inak                                               a nauč sa lásky nebáť.
aj v ostatných krajinách.                                          Veď je celá pred nami.

V tomto čase sme si bližší,
hľaďme krajšie na seba.

Všímajme si vôkol všetkých.
Viac nám k tomu netreba.



jestvujúcej, ale nevyužitej budovy na medzinárodný vinohradnícky dom služieb. Aj ostatní robili svoje.
Bol úplne obnovený školský dvor ZŠ Jánosa Endrődyho, bolo vybudované lesné ihrisko a terén na bezpečný pohyb, pokrytý 
umelým trávnikom. V suteréne bola vytvorená moderná tanečná miestnosť s cieľom na výučbu ľudových tancov a zachovanie 
ľudových tradícií. 
Nitriansky samosprávny kraj v plnej miere obnovil Vinohradnícku cestu až po železničný priechod. 
Nový majiteľ obecnej káblovej TV – Slovanet s. r. o. začal digitalizáciu tejto služby. Tieto výsledky sa zrodili za poldruha roka, t. 
j. počas pandémie. 
Tri ciele, ktoré sme si vytýčili: 1. budovanie rezidenčného parku, 2. vybudovanie kanalizačného systému, 3. obnovenie, 
modernizácia kultúrneho domu. Toho času prebiehajú úpravy 9-hektárového pozemku. Potom začneme parceláciu tak, že 80 
% predáme na výstavbu rodinných domov a v zostávajúcej časti by sme postavili nájomné byty a neskôr by sme pridelili 
mladomanželom alebo mladým párom stavebné pozemky, ak sa zaviažu, že do 2 rokov si postavia dom. 
V prípade kanalizácie sme v uplynulých 5 rokoch odkúpili chýbajúce pozemky, upravili sme obecný plán, pripravili sme 
potrebnú dokumentáciu a získali stavebné povolenia. To znamená, že keby sme mali zdroje, už zajtra by sme mohli začať s 
výstavbou kanalizácie na území celej našej obce. Nečakali sme na pečeného holuba. 
V súvislosti s rekonštrukciou kultúrneho domu máme v súťaži 3 projekty. Ak by sme boli úspešní, budova by bola obnovená 
zvnútra aj zvonka a javisková technika by preskočila z „kamennej doby“ do 21. storočia. Nič nám neostáva, len dúfať. A tu sa 
chcem poďakovať poslancom miestnej samosprávy, pracovníkom obecného úradu a členom spoločenských organizácií za 
úzku spoluprácu. 
Na záver mi dovoľte, aby som v mene miestnej samosprávy, pracovníkov obecného úradu a v neposlednom rade v 
mene svojom zaželal obyvateľom obce požehnané a pokojné vianočné sviatky v rodinnom kruhu a šťastný nový rok, 
plný úspechov a zdravia. 

 Iván Farkas, starosta obce, -pr. Mária Cserge-

Dvor obnovenej škôlky
Keď sme ešte len snívali o obnovení dvora materskej školy, vychádzali sme z toho, 
že dvor musí byť v každom prípade bezpečný, pohodlný pre deti a musí 
zodpovedať meniacim sa požiadavkám doby. 
Veľká vďaka za uskutočnenie našich snov, za trpezlivosť a odborný prístup pánom 
Petrovi Vargovi a Gardenovi Csákvárimu. Úprimnú vďaku si zaslúžia aj p. Marek 

Dencső, pracovníci Obecného úradu 
v Mužle a v neposlednom rade aj tím 
SOŠ v Kravanoch nad Dunajom. 
Investícia sa mohla uskutočniť v rámci „Programu obnovy dediny SR“. Chýbajúce 
finančné prostriedky doplnila obec Mužla.
Cieľom obnovy bolo formovanie estetického vkusu a rozširovanie poznatkov detí. 
Môžu sledovať vývin jednotlivých rastlín a môžu sa zapájať aj do starostlivosti o 
nich. Projekt zahrnuje aj vysoké hriadky, o ktoré sa škôlkari od jari budú starať. 
Tým chceme prehĺbiť ich pozitívny postoj k rastlinám.

 Beáta Maričeková, riaditeľka MŠ -pr. Mária Cserge-

Niekoľko momentov Endrődyovcov
Od začiatku školského roka 2021/2022 sa na 
Základnej škole Jánosa Endrődyho uskutočnilo 
veľa podujatí. Z nich by som vyzdvihol 
predovšetkým 9.  september,  keď sme 
usporiadali deň pre učiteľov pod názvom: „Veľké 
cestovanie od raného rozvoja po starostlivosť o 
nadaných“. Priebeh dňa zhrnula Bianka 
Papáneková ,  uč i t e ľ ka  maďarského  a 
slovenského jazyka. 
Ako vplývajú city na výkon žiakov? Ako môžeme 
pomôcť stresujúcemu žiakovi v zdolaní ťažkostí? 
Čo je spoločné medzi pohybom a učením sa? 
Pedagogická spoločnosť kladie stále väčší dôraz 
na telesný a duševný stav žiakov. Popri vecných 
vedomostíach pokladá za nevyhnutné aj 
vytvorenie školského a predškolského 
prostredia, v ktorom sa učenie a hra navzájom 
dopĺňajú, kam deti chodia s radosťou, kde si učitelia všímajú ich problémy a kde im podajú pomocnú ruku. 
Hlavným organizátorom podujatia bol Zväz maďarských učiteľov na Slovensku. Pomocníkmi predsedníčky Ireny Fekete boli: 
Gabriela Salgó, predsedníčka OV v Nových Zámkoch, Angelika Czibor, predsedníčka OV v Komárne, Iván Farkas, starosta 
obce Mužla a Árpád Ölveczky, riaditeľ ZŠ Jánosa Endrődyho v Mužle. Práce v dielni sa konali pod vedením pána riaditeľa 



Szabolcsa Kozmu. Prednášky boli na dvoch miestach: v kultúrnom dome a na 
vonkajšom javisku.
Odborný deň poskytol poznatky v oblasti pohybu a špeciálnej pedagogiky, kde sa teória 
spolu s praxou snažila poskytnúť pomoc v oblasti diagnostiky, prevencie a terapie a 
umožnila aj výmenu názorov a skúseností. 
Prednášky sa konali v troch sekciách. V prvej sa zaoberali pohybom a držaním tela detí 
predškolského veku. O nevyhnutnosti pohybu hovorili učiteľky MŠ: Csilla Takács-Budai 
pod názvom Pohyb bez hraníc a Posta Krisztina Anna pod názvom Zostaň na nohách, 
buď rovný! 
Prednášky druhej sekcie si 
vypočuli učiteľky 1. stupňa 
ZŠ. Logopéd p. Szabolcs 
Kozma vo svojej prednáške 
Po ceste rozvíjania čítania a 
písania hovoril o tom, ako 
môže pomáhať koordinácia 
končatín a zmyslových 
orgánov v rozvíjaní čítania a 
písania detí predškolského 
veku a žiakov 1. stupňa ZŠ. 
Polákné Szeiman Katalin 
zaviedla svoje obecenstvo 
do ríše hier a poukázala na možnosti rozvíjania logiky a pozornosti.
Prednášky tretej sekcie vysvetlili učiteľom 2. stupňa ZŠ pojem emocionálna inteligencia. 
V prednáškach Emócia verzus rozum, emocionálna inteligencia v každodennej 

pedagogickej práci a Ako skrotiť emócie poukazuje psychologička Hutvágner Kamilla na príčiny detskej agresie a jej riešenie. 
O dobrú náladu sa na konci dňa postaral Tamás Bernáth, umelec Jókaiho divadla v Komárne.

Ľudové hry, ľudové tance sú zabudované do výchovno-vzdelávacej práce a zachovávanie ľudových tradícií je súčasťou 
nášho školského programu. O tom svedčí aj skutočnosť, že v roku 2020 sme založili folklórnu skupinu ľudového tanca 
Farickás. Zástupkyňa riaditeľa a choreografka skupiny Katarína Madari píše nasledovné: Vedúcimi skupiny sú Katarína 
Madari a Anita Páva. V súčasnosti v nej pôsobí 30 žiakov. Sú to hlavne žiaci 1. stupňa, ale sa zapojili niekoľkí aj z 2. stupňa.  
Pripravili sme tance zo Žitného ostrova pre mladších žiakov, ale taktiež chceme urobiť radosť aj starším. Vynasnažíme sa, aby 
si každý našiel to svoje. Chceme vychovať v škole takú generáciu, v živote ktorej bude určujúcim faktorom ľudový tanec a 
ľudové tradície. 
V októbri 2021 nás navštívili bývalí riaditelia a učitelia na dôchodku, ktorí pôsobili na našej škole. Hosťom sa predstavila 
ľudová tanečná skupina Farickás, Lea Štrbíková porozprávala ľudovú rozprávku a Rebeka Kissová zarecitovala báseň.
Stretnutie poctil p. Iván Farkas, starosta obce. Citujem jeho slová: „Naši učitelia na dôchodku sa mohli zoznámiť so súčasným 
riaditeľom a učiteľmi školy. Mohli sa presvedčiť, za akých moderných okolností môžu pracovať. Uznali, že pred 15-20 rokmi 
oni učili a vychovávali vtedajšie deti za úplne iných okolností.
Ako riaditeľ školy smelo môžem povedať, že našu prácu charakterizuje spoločné zmýšľanie, kreativita a súdržnosť medzi 
učiteľmi, žiakmi, rodičmi, odbornými pracovníkmi a zriaďovateľom.

Árpád Ölveczky, riaditeľ školy, -pr. Mária Cserge



Foto mužstiev A+B+C AC Mužla po skončení majstrovstiev v rokoch 2017-2018. Pán Bota zľava 5.

Karol Bota (narodený 5. decembra 1941) býva v Bíni-Kolónii. Už od svojej mladosti venoval svoj voľný čas športu. Počas 
základnej vojenskej služby hral futbal v divízii českej ligy za České Budejovice. Po návrate z Čiech pokračoval vo futbale v 
krajskej súťaži za Pohronský Ruskov a neskôr v okresnej súťaži za obec Bíňa. Futbal prestal hrať až po dovŕšení 37 rokov. 
Nebol to však jediný šport, ktorému sa venoval. Najazdil kilometre na bicykli pre potrebnú kondíciu a hlavne hral stolný tenis, 
ktorému sa aktívne venuje dodnes. V priebehu uplynulých rokov hral za stolnotenisové oddiely v Pohronskom Ruskove, 
Želiezovciach, Hronovciach, v Náne a Štúrove. Patril k najlepším hráčom, vždy s potrebným množstvom víťazstiev pre 
úspech kolektívu. Vynikal obrannou hrou, ale aj víťaznými zakončeniami v prípade potreby. Ako veterán sa presadil nielen na 
turnajoch doma na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni v susednom Maďarsku. 
Medzi jeho úspechy posledných rokov medzi veteránmi, keď už mal viac ako 70 rokov patria:

· 2012 – Majstrovstvá okresu Nové Zámky   2. miesto
· 2014 – Majstrovstvá okresu Nové Zámky   3. miesto
· 2015 – Majstrovstvá veteránov   Moča    3. miesto
· 2016 – Majstrovstvá veteránov Slovenska   3. miesto
· 2016 – Majstrovstvá veteránov Maďarska (jednotlivci)  2. miesto
· 2018 – Majstrovstvá veteránov Maďarska (jednotlivci)  3. miesto
· 2018 – Majstrovstvá veteránov Maďarska (štvorhra)  3. miesto
· 2021 – Majstrovstvá veteránov Maďarska (jednotlivci)  3. miesto 
· 2021 – Majstrovstvá veteránov Maďarska (štvorhra)  3. miesto

Športu venoval mnoho svojho voľného času a vďačí mu za krásne chvíle pri športových zápoleniach. 
Nikdy neoľutoval chvíle, strávené v kolektívoch športovcov, je športovcom duchom a dušou i dnes. 
Karol Bota je od roku 2014 členom a hráčom stolnotenisového oddielu TJ Mužla, kde je pohoda a priateľský kolektív zanietený 
stolnému tenisu. 
Pri svojom životnom jubíleu vyslovil poďakovanie všetkým spoluhráčom, vedúcemu mužstva p. Árendášovi a 
starostovi obce Mužla p. Farkasovi, ktorí majú hlavnú zásluhu na rozvoji stolného tenisu v TJ Mužla.

V mene kolektívu stolných tenistov TJ Mužla a v mene obce Mužla želáme Karolovi pri jeho životnom jubíleu veľa zdravia, 
šťastia a rodinnej pohody.

Kolektív stolnotenisového oddielu TJ Mužla

Karol Bota,
člen stolnotenisového oddielu TJ Mužla oslávil 80 rokov



Poľovnícka spoločnosť Divé husi 
odhalila pamätnú tabuľu

Miestna Poľovnícka spoločnosť Divé husi 23. októbra organizovala malú slávnosť, na 
ktorej spomínali na zosnulých poľovníkov, ktorí počas 70-ročnej existencie spoločnosti 
odišli na „večné lovištia“. Na ich spomienku sme odhalili pamätnú tabuľu – malý pomník. 
Myšlienka pamätnej tabule bola sformulovaná ešte v roku 2019. Jej odhalenie bolo 
pôvodne plánované na rok 2020, na 20. výročie odovzdania poľovníckeho domu, 
keďže odišli aj mnohí poľovníci, ktorí sa podieľali na realizácii poľovníckeho domu. Žiaľ, 
odhalenie tabule do značnej miery ovplyvnila epidemická situácia v minulom roku. 

N á p i s  b o l  s í c e  h o t o v ý ,  n o 
umiestnenie tabule a jej odhalenie 
sa mohlo uskutočníť až v tomto 
roku. 
Po odhalení pamätnú tabuľu 
posvätil miestny farár Iván Borka. 
Následne položili vence v mene 
samosprávy starosta obce Iván 
Farkas a v mene členskej základne 
poľovnícky senior Ladislav Čuport a Ondrej Becse. 
Na záver obradu mohol každý zapáliť sviečku pri pamätnej tabuli. Úroveň 
podujatia zdvihol pozdrav poľovníckych rohov Štefana Székelya a jeho 
syna.

 Ervín Gróf, predseda

Poriadok svätých omší vo vianočnom období 2021 v Mužle

24. december (piatok)
Narodenie Pána

19,30 vigília

25. december (sobota)
Narodenie Pána

11,00

26. december (nedeľa)
Sviatok svätej rodiny

11,00

27. december (pondelok)
Sv. Jána apoštola

15,00 (svätá omša a požehnanie vína)

31. december
Vďakyvzdanie

11,00

1. január 2022
Panna Mária, Bohorodička

11,00

2. január (nedeľa)
2. nedeľa po Narodení Pána

11,00

6. január (štvrtok)
Zjavenie Pána

11,00

9. január (nedeľa)
Krst Pána

11,00

Účasť na svätých omšiach bude možná podľa aktuálnych epidemiologických pravidiel.
Individuálna pastoračná služba (návšteva chorých a starých doma, sviatosť pomazania chorých, svätá spoveď a sväté 
prijímanie, požehnanie príbytkov) po predbežnom dohodnutí termínu je možné pre každého. 
Tel.: +421 36 75 83 113, email: muzla@nrb.sk

Iván Borka, farár
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