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Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:

Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?"

Felelt Nóé: „No megöregedtem,

de ilyen jó bogyót még nem ettem".

 

Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:

A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?"

Felelt Nóé: „Ihaj, csuhaj! Sári!

Három Istent kezdek immár látni!"

 

Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:

Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?"

Felelt Nóé: „Iszom reggel óta:

Gyere pajtás, van még a hordóba!”

Gárdonyi Géza: A bor legendája



Szüreti vigadalom

A Csemadok Muzslai Alapszervezete az idén is 
megszervezte falunkban a hagyományos őszváró 
ünnepséget, a szüreti vigadalmat. Nagy hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy kicsi és nagy, fiatal és idős egyaránt 
megtalálja a maga szórakozási lehetőségét.
A rendezvény fő támogatói Muzsla község és a pozsonyi 
Kul tMinor Alap vol tak.  Természetesen most  is 
számíthattunk a társszervezetek támogatására. Nagy 
köszönettel tartozunk az Egészségkárosultak Muzslai 
A l a p s z e r v e z e t é n e k ,  a  N y u g d í j a s o k  M u z s l a i 
Alapszervezetének, a Kertbarátkörnek, Csicsó Gábornak, 
a Muzslai Önkéntes Tűzoltó Szervezetnek, a Vadlibák 
Vadásztársaságnak, valamint a Fehér Ló Fogadónak, akik 
az idén is támogatták rendezvényünket.

A kultúrműsort Vágvölgyi Marcell kisbíró nyitotta meg, majd a helyi óvodások és iskolások léptek színpadra. A Dallos 
éneklőcsoport fellépése, Baracska Benedek előadása, az Asszonykórus, valamint a köbölkúti ifjú táncosok produkciója 
is emelte a rendezvény színvonalát. 
A kultúrműsort követően Ringató foglalkozás volt a legkisebbeknek, ahol énekszó kíséretében együtt játszottak a picik 
és nagyok. 

Ricsi bohóc és a BumBum együttes interaktív előadásával szórakoztatta a nagyérdeműt. A szájjal való zenélésre 
nagyon kevesen képesek. A For You Acapella tagjai mindenfajta hangszer használata nélkül adtak elő hazai és külföldi 
slágereket eredeti hangzásukban.



Az est sztárvendége a Kék és Narancssárga Produkció - Tóth Zoltán – Republic volt, akik 
fergeteges koncertet adtak a jelenlévő több mint 1500 embernek.
A délután folyamán a gyerekek szüreti vetélkedőn vehettek részt, ami nagy sikert aratott a 
kicsik körében. A vetélkedő után a légvárakban tombolhatták ki magukat. A rendezvény 
látogatói megtekinthették a polgártársaink terményeiből összeállított terménykiállítást. Az 
ízletes gulyás elfogyasztása után megkóstolhatták a zamatos szőlőből készült muzslai 
nedűt is. Lehetőség volt frissítő, kürtőskalács, grillsajt, kemencés lepény, valamint 
kézműves termékek vásárlására is. 

Az ünnepség keretén belül 
került sor a községi díjak 
átadására, melyeket az AC 
Muzsla sportszervezet, a 
Szlovák Vöröskereszt Muzslai 
Alapszervezete és a Vadlibák Vadásztársaság kapott meg.
A Szlovák Vöröskereszt Muzslai Alapszervezete és a 
Vadlibák Vadásztársaság az ünnepségen vehette át a 
megtisztelő kitüntetést az eredményes tevékenységéért.
A z  A C  M u z s l a  s p o r t s z e r v e z e t  j ú l i u s b a n ,  a 
megalakulásának 90. évfordulójára rendezett ünnepségen 
vehette át a megtisztelő elismerést. 
A díjazottaknak szívből gratulálunk! 

                     
Zács Anna, elnök

Szőlészeti és borászati szolgáltatási ház a Duna mentén

2022. augusztus 25-én ünnepélyes keretek között nyílt meg a regionális jellegű, nemzetközi jelentőségű Szőlészeti és 
borászati szolgáltatási ház Muzslán, amely a párkányi és az esztergomi régióban megvalósított helyi termékek és 
szolgáltatások TAPE projektláncolatának egyik pillére, beruházása. E beruházás forrásait az Interreg Szlovákia – 
Magyarország Program, az SZK Beruházási és Regionális Fejlesztési Minisztériuma, valamint Muzsla község 
biztosította. Az ünnepség keretében a polgármester megköszönte azok hathatós segítségét, támogatását, akik nélkül a 
mű nem készülhetett volna el:  a kivitelezőknek, a községi hivatal dolgozóinak, valamint Mészáros Béla önkormányzati 
képviselőnek, akik segítsége pótolhatatlannak bizonyult.
A TAPE projektláncolat összesen 10 beruházást foglal magába.
A muzslai szolgáltatási házba korszerű borászati laboratórium lett telepítve. Az épületben továbbá helyet kapott egy 
konferenciaterem szakmai előadások, képzések vagy borbemutatók megtartására, borászati termékek és eszközök 
szemléltetésére. A projekt keretében 5 új meteorológiai állomás lett telepítve, három létező állomás pedig rendszerbe 
iktatva a muzslai, ebedi, bélai, köbölkúti, bátorkeszi és karvai szőlődombok egyes lankáin. Mivel határon átnyúló projekt 
valósult meg, a Duna magyarországi oldalára 3 új meteorológiai állomás lett telepítve Kesztölc és Nyergesújfalu 
szőlődombjain. Az időjárási adatokat mesterséges intelligencia útján betegség-előrejelző rendszerbe továbbítják, 
amely a szőlősgazda számára a megelőzés módját is javasolja. A szolgáltatási ház elsősorban a kis és közepes családi 
szőlészetek és borászatok számára nyújt szolgáltatást. A beruházó, Muzsla község projektpartnere a kesztölci Szivek 
Pince.



A közös projekt célja a Duna mentén tevékenykedő kis és 
közepes  csa lád i  sző lésze tek  és  bo rásza tok 
tevékenységének felkarolása, termelésük színvonalának 
megnövelése, a tudomány vívmányainak bevitele a 
termelésbe Muzslán és a Duna mentén. Hangsúlyozzuk, 
hogy Szlovákiában ez az első ilyen jellegű szolgáltatási 
ház, amely a borász és szőlész nagyközönség számára 
nyújt széles körben, elérhető áron, minőségi, hiánypótló 
szolgáltatást. Ma még próbaüzemben működik, 2022 
szeptemberének végétől nyújtja szolgáltatásait a 
szőlészeknek és borászoknak. Bővebb tájékoztatást nyújt 
a szolgáltatás honlapja, amely a  címen www.borlabor.sk
érhető el.

    SZ. M.

Befejeződött a muzslai 
tűzoltószertár felújítása

2 0 2 1 - b e n  t á m o g a t á s t  n y e r t ü n k  a z  S Z K 
Belügyminisztériumától a tűzoltószertárunk felújítására, 
melyre idén nyáron került sor. A kivitelező alapos munkát 
végzett. Köszönettel tartozunk falunk polgármesterének, 
akinek támogatása nélkül a teljes körű felújítás nem 
valósulhatott volna meg.

A felújítás alatt az egész szertárt ki kellett ürítenünk. A tűzoltó-felszerelést más helyen kellett elhelyeznünk, de ennek 
ellenére mindig bevetésre képesek voltunk. Ezúton szeretném megköszönni a bevetési csapat hozzáállását és 
elszántságát, hogy ilyen körülmények között is számíthattunk rájuk, és így is készen álltak, ha riasztás volt.

Čief Vilmos, elnök 
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Választások
2022. október 29-én, szombaton egy időben helyi és megyei önkormányzati választásokra kerül sor. A választóknak 
lehetőségük nyílik a község polgármesterének, valamint a helyi és a megyei önkormányzati képviselők 
megválasztására.

Az önkormányzati választások jelöltjei Muzslán a községi választási bizottság hitelesítése alapján:

Polgármesterjelölt: Ing. Farkas Iván, Szövetség/Aliancia

Önkormányzati képviselőjelöltek: Árendás Zsolt, Szövetség/Aliancia
                                                     Baracska Zoltán, független/NEKA
                                                     Becse Jozef, Szövetség/Aliancia
                                                     Ing. Drapák Károly, független/NEKA     
                                                     Ing. Mészáros Béla, Szövetség/Aliancia
                                                     Ing. Petrík Tomáš, Szövetség/Aliancia
                                                     Ing. Radosicky Gabriel, Szövetség/Aliancia
                                                     Remesová Mária, Szövetség/Aliancia
                                                     Vágvölgyi Zoltán, Szövetség/Aliancia
                                                     Vezér Csaba, Szövetség/Aliancia
                                                     Zalaba Mária, Szövetség/Aliancia

SZ. M..

Nyári történések a muzslai oviban

A ballagási ünnepség és a nyári ovi után 
elcsendesedett  az óvoda. A nyár i 
szünetben megpihentek a játékok, kiürült a 
homokozó… Egy kis pihenő után, 
visszatérve az óvodába arra törekedtünk, 
hogy a szeptemberi kezdéskor sok-sok 
m e g l e p e t é s ,  ú j  d o l o g  v á r j o n  a 
gyermekekre. 

Kialakításra került egy „ZÖLD SAROK” az enviromentális nevelés megerősítésére. 
Nagy köszönet a fenntartónak, Muzsla községnek, hogy segítségünkre volt ebben. 
Felújításra került az óvoda udvarán található melléképület, amely a kerti szerszámok 
és eszközök raktáraként szolgál, valamint közvetlenül mellette magaságyások lettek 
felállítva, ahol a gyermekek a fenntarthatósággal ismerkednek majd.

Tavaszra a konyhakertet saját maguk ültetik be és gondozzák azt, 
valamint egy gyógynövényekkel teli magaságyás gondozása is a 
feladatuk lesz.
A közlekedési pályát is vidámabbá tettük a Bogyó és Babóca meséből vett 
képekkel, amelyet 2 okkal festettünk meg. Egy, hogy figyeljenek a helyes 
közlekedésre, hogy ne térjenek le az útról, hogy ne biciklizzenek és 
motorozzanak a házak, fák tetején. Illetve színezőként is szolgálnak ezek 
a képek, melyeket krétával kiszínezhetnek újra és újra, mert az eső tiszta 
kifestővé varázsolja a képeket.

Benn az óvodában, a bejárat mellett, pedig egy interaktív sarok lett 
kialakítva, melyet egy folyamatosan változó saroknak álmodtunk meg, 
ahol megfoghatják, megnézhetik, megfigyelhetik a gyerekek az éppen 
aktuális kiállítást. 

Majd eljött a várva várt szeptember és végre gyermekzsivaj töltötte be az óvodát. Ez szeretettel töltötte be szívünket.  S 
bár voltak könnyes szemek, az óvó nénik mindent megtettek azért, hogy mosolyt csaljanak a gyermekek arcára. Mindkét 
csoport 17 gyermekkel kezdte meg az új iskolaévet.

Mariček Beáta, igazgatónő
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Az Endrődy János Alapiskola mindennapjai (2. rész)

Iskolánk 4. és 5. osztályos tanulói júniusban természetiskolában vettek részt a festői szépségű deményvölgyi 
hegyek között. A kirándulás ideje alatt meglátogatták a Zólyomi várat, az Ostredok-kilátót, a Tarzánia Kalandparkot és a 
Szabadság-barlangot.

Március 29-én és 30-án zajlott a Pitagorasz matematikaverseny járási fordulója, melyen több tanuló is 
sikeres megoldóként szerepelt.  A tanulókat Páva Anita, Madari Katalin és Krško Klaudia tanító nénik készítették fel. 

Áprilisban online formában megrendezésre került a matematikai olimpia járási fordulója, melyen Radošicky 
Emma (7. osztály) és Krško Patrik (8. osztály) vettek részt. A tanulókat Krško Klaudia tanító néni készítette fel.

A Bendegúz NyelvÉSZ anyanyelvi verseny megyei fordulóján Kelemen Márk (4. osztály) első helyezést ért el. 
A diákokat Madari Katalin, Kétyi Anna, Papánek Bianka és Kovács Anasztázia tanító nénik készítették fel.   

A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen 
Radošicky Emma (7. osztály) a kategóriájában első 
helyezést ért el. A tanulókat Kovács Anasztázia és 
Papánek Bianka tanító nénik készítették fel. 

A Petőfi–Tompa Országos Seregszemle 
vers- és prózamondó verseny járási fordulóján 
Lancz Luca (2. osztály) és Mátéffy Viktória (5. osztály) 
vettek részt. Mindketten ezüstsávos helyezést értek el. 
A tanulókat Kétyi Anna és Papánek Bianka tanító nénik 
készítették fel.

Az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny 
országos döntőjén Vágvölgyi Orsolya (7. osztály) és 
Síkeľa Kitti (5. osztály) aranysávos helyezést,  
Fundárek Nóra (5. osztály) pedig bronzsávos 
helyezést ért el. A tanulókat Papánek Bianka tanító 
néni készítette fel.

Május 5-én került megrendezésre az English Star országos angol nyelvi verseny. Nagy örömünkre két 
százszázalékos eredmény is született: Hornyák Dávid (4. osztály) és Kovács Diana (5. osztály) tanulóink különdíjban 
részesültek. A többi diák is kitűnő eredményeket ért el, mindnyájan sikeres megoldók lettek. A tanulókat Fundárek Szilvia 
igazgatóhelyettes asszony, Krajčír Tímea tanító néni és Baranovics Andor tanító bácsi készítették fel.

A kidobó sportverseny járási fordulójának döntője Érsekújvárban zajlott, ahol diákjaink harmadik helyezést 
értek el. A csapatot Bottyán Pál tanító bácsi készítette fel.

Párkányban került megrendezésre a minifutball járási fordulója, ahol a muzslai sportolók második helyezést 
értek el. A csapatot Halasi Tibor tanító bácsi készítette fel.

A földrajz olimpia az idén online formában zajlott. Diósi Attila és Radošicky Emma lettek sikeres megoldók. A 
diákokat Halasi Tibor tanító bácsi készítette fel.

A biológiai olimpia járási fordulóján Dibusz Dániel a tizenegyedik helyen végzett sikeres megoldóként. A tanulót 
Izsóf Edit tanító néni készítette fel. 

A fizikai olimpia iskolai fordulóján Dencsö Denis, Oszlík Gergő és Štrbík Lea (8. osztály) vettek részt. A 
technikai olimpia járási fordulóján Dencsö Denis második, Oszlík Gergő pedig harmadik helyezést értek el. Az 
országos tűzoltóverseny járási fordulójáról a muzslai csapat negyedik helyezéssel tért haza. A versenyeken résztvevő 
tanulókat Bottyán Pál tanító bácsi készítette fel.

Tanulóink rendszeresen szerepelnek hazai és nemzetközi rajzversenyeken is. A XIV. Harmos Károly 
Országos Képzőművészeti Pályázatra több tehetséges diák alkotása is elküldésre került. Az alsó tagozaton Petőfi 
Sándor: Arany Lacinak és Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, a felső tagozaton Petőfi Sándor: János vitéz témákban 
készíthették el a tanulók alkotásaikat. A diákokat Benko Mária és Bitter Adrianna tanító nénik készítették fel.

Diákjaink részt vettek az ,,Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar zászló és címer megünneplésére” című 
rajzpályázaton. A diákokat Benko Mária és Bitter Adrianna tanító nénik készítették fel.

A ,,Moje ľudské práva” és a ,,Deň Slnka” című rajzpályázaton több diákunk is részt vett. A tanulókat Benko 
Mária tanító néni segítette a felkészülésben.

Iskolánk három tanulója vesz részt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által hirdetett VII. Felvidéki 
Tehetségnap pályázaton, melyen a kiemelkedően tehetséges diákok díjazására kerül sor. A résztvevők között szerepel 
Lancz Luca (2. osztály), Kelemen Márk (4. osztály) és Radošicky Emma (7. osztály).

Gratulálunk a versenyeken elért szép eredményekhez minden diákunknak, és köszönjük a felkészítő 
pedagógusok munkáját!

 Iskolánk igazgatója, Ing. Ölveczky Árpád, valamint a két helyettes asszony, Mgr. Fundárek Szilvia és Mgr. 
Madari Katalin a nyári szünet ideje alatt is szervezték az iskola érdekeit szolgáló aktivitásokat. 

Ennek köszönhetően diákjaink táborokban vehettek részt, ahol tartalmas élményekkel gazdagodtak. 
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2022. augusztus 14-19-e között került megrendezésre 
Zánkán az Erzsébet-tábor, melyet az SZMPSZ is 
támogatott.
A muzslai önkormányzat vállalta a tanulók utaztatását.  
A tábor ideje alatt Bitter Adrianna nevelőnő vigyázott a 
tanulók biztonságára és jókedvére. 

A Rákócz i  Szövetség idén nyáron is 
megrendezte a Rákóczi-tábort, melyben iskolánk 
tanulói is képviseltették magukat.  

A tartalmas pihenés után az iskola szeptember 
5 - é n  m e g n y i t o t t a  k a p u i t .  A z  ü n n e p é l y e s 
tanévkezdésre tiszteletét tette Farkas Iván, Muzsla 
község polgármestere, akinek ezúton is köszönjük 
biztató szavait, valamint Borka Iván tisztelendő atya, 
aki megáldotta az új tanévet. Ünnepélyes köszöntő 
beszédében Ölveczky Árpád iskolaigazgató 
köszönetet mondott a szülőknek, amiért bizalmat 
szavaztak iskolánknak és ránk bízták gyermekeiket. Az 
ünnepi műsor keretein belül név szerint köszöntöttük 
iskolánk új kisdiákjait, valamint két új pedagógusunkat, 
Zátyik Annamáriát és Nagy Jánost. 

Pedagógusaink újult erővel kezdik meg a 2022/2023-as tanévet, melyhez minden tanulónak, szülőnek kívánunk 
nagyon jó egészséget!

 Kovács Dalma és Madari Katalin

A Muzslai Községi Könyvtár tevékenysége a nyári hónapokban

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) jóvoltából június 23-án egy értékes és tartalmas előadáson, 
könyvtáros képzésen vehettünk részt, melynek a Muzslai Községi Könyvtár adott otthont. Az országos szakmai 
rendezvényt Farkas Iván, községünk polgármestere nyitotta meg. A képzést Tegdes Egyházi Dóra az SZMKE elnöke és 
Kecskés Ildikó, az SZMKE korábbi elnöke, könyvtáros szaktanácsadó tartotta. Egész Felvidékről, Pozsonytól Kassáig 
voltak érdeklődők.

Július 1-én író-olvasó találkozót tartottunk Albert Sándor tanár úrral, a Selye János Egyetem alapító rektorával. 
Bemutatta A legenda nyomában című legújabb könyvét, mely Magyarország első ipariskolájának 150 éves történetét 
idézi fel. A tanár úrtól megtudtuk, hogy az „iparista legendákat azok az öregdiákok alkotják, akik még élnek, és akik 
tevékenységükkel, viselkedésükkel, iparista mivoltukkal életben tartják és ápolják.“

Szeptember 2-án Csáky Pál író, politikus, közéleti személyiség volt a könyvtárunk vendége. A penge élén című könyvét 
mutatta be, mely az elmúlt fél évszázad történéseiről szól, egy igazi szlovákiai magyar történelemkönyv.
A legkisebbeknek március 25-től július 22-ig Danczi Mónika Ringató foglalkozásokat tartott a könyvtárban péntek 
délelőttönként. A Magyar Örökség díjas Ringató a Cseperedő program jóvoltából valósult meg. Köszönjük Muzsla 
község és az Endrődy János Alapiskola támogatását is. 
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,, A Ringató sokkal több, mint egy zenei foglalkozás. 
Énekelni, játszani tanít, örülni a szépnek. Segít egymásra 
találni, felismerni az összetartozás csodás érzését.” 
A népszerű Ringató foglalkozás új évadnyitója 
szeptember 12-én volt. Ebben az évadban hétfői 
napokon, délelőtt 10 órára várjuk a gyermekeket 
szüleikkel együtt Danczi Mónika foglalkozásaira a 
könyvtárba.
A nyári szünidőben keddi napokon társasjátékos 
délelőttöket szerveztünk a gyerekeknek összesen hét 
alkalommal. Nagyon kellemes, vidám, kalandos 
délelőttökre sikerültek ezek a találkozók.

A nyugdíjasok helyi 
szervezetének élete

Kolléganőimmel együtt továbbra is sok szeretettel várunk minden könyvbarátot a könyvtárba és rendezvényeinkre.

Tácsik Palik Éva
Községi Könyvtár Muzsla

A nyár gyorsan elsuhant. Augusztusban meghívást 
kaptunk a nyergesi nyugdíjasoktól a Völgyválasz nevű 
rendezvényre. Egy tartalmas délutánt töltöttünk el, sokat 
nevettünk és jól szórakoztunk a fellépők műsorának 
köszönhetően.
Szorgalmasan készültünk a szüreti fellépésre. A 
Csemadok helyi szervezetének besegítettünk, hogy ezt a 
szép napot még méltóbban tudják megünnepelni. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani tagjainknak a szüreti 
ünnepségen nyújtott önzetlen segítségért. Erre az 
alkalomra meghívtuk a nyergesi nyugdíjasokat is. Egy 
szép és tartalmas délutánt töltöttünk együtt.

Október 1-jén közösen ünnepeltünk a nyugdíjas jubilánsokkal. Az idén 17 jubilálónk van.
Nagy örömömre szolgál, hogy pont október 1-jén, az idősek világnapján ünnepelhetünk.
Méltatni tudjuk az idősebb generációt, mivel sokat köszönhetünk nekik. Nagy megbecsülést érdemelnek, hisz még 
korukhoz mérten aktívak a falu életében. Az ovisoknak és iskolásoknak is köszönet, hogy szebbé tették ezt a délutánt. 

Szalai Bernadett, elnök
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Az egészségkárosultak helyi szervezete saját munkássága mellett szívesen támogatja a társszervezetek, ill. a helyi 
intézmények által rendezett eseményeket is. Az elmúlt időszakban több koszorúzáson vettünk részt, az iskolai 
rendezvényeket pedig palacsintasütéssel/kóstoltatással próbáltuk hangulatosabbá tenni. 
Juniálist rendeztünk június 25-én bállal egybekötve, melynek nagy sikere volt.
Július 12-én és augusztus 1-jén tagjainkkal nagy számban meglátogattuk a naszvadi termálfürdőt. A helyi CSEMADOK 
augusztus 27-én megszervezte a szüreti vigadalmat, melynek sikeréhez tagjaink pogácsasütéssel járultak hozzá.
Augusztus 29-én meghívást kaptunk az illésházi társszervezettől. A meghívást szívesen elfogadtuk. Nagy örömünkre a 
két szervezet között baráti kapcsolat jött létre. A vendéglátóink miután megmutatták a káprázatos templomukat, a Trófea 
étteremben vendégelték meg kis csapatunkat. A jó hangulatban elköltött ebéd után a helyi kultúrházban egy bájos kis 
kultúrműsorral kedveskedtek nekünk, melyet az esti órákig tartó beszélgetés követett eszem-iszom, dínomdánommal 
fűszerezve. A viszontlátás reményében legközelebb Muzslán találkozunk.
Szervezetünk 25 tagja szeptember 19-24. között gyógykezelésen vett részt a gyűgyi rekreációs központban, melyet 
kedvezményes áron az újvári járási vezetőség kínált fel számunkra. Mindannyian kipihenve és feltöltődve tértünk haza.

Remes Mária, elnök és Mészáros Anna, alelnök

A Muzslai Kertbarátkör vezetősége hagyományosan idén is 
megszervezte a nyári kirándulást. Ebben az évben a Móri borvidékre 
látogattunk el. Július 30-án reggel indultunk 35 személy 
részvételével. Az úti célunk Tatabányán a Gyémántfürdő volt. A 
kellemes fürdőzés után a délutáni órákban elindultunk Mórra, ahol a 
Bozóky pincészetet látogattuk meg. Jelenleg 25ha szőlőterületen 
gazdálkodnak. 
Az ültetvények Mór város határában terülnek el. Kiemelten 
foglalkoznak az őshonos ezerjóval, de emellett a borvidék 
legismertebb szőlőfajtáiból (leányka, ottonel muskotály, tramini) 
készítenek testes, karakteres, palackban is hosszú ideig érlelhető, 
tárolható borokat. Szőlőművelésükre jellemző a visszafogott 
tőketerhelés, a gondos ápolás, mely a jobb és állandó minőséget 
szolgálja.
Borkészítési stílusuk a régi borászati hagyományokra épül, igazodva korunk borfogyasztási igényeihez, szokásaihoz. 
Pincészetükben a klasszikus borkezelési eljárások ötvöződnek, kiegészülnek a modern technika nyújtotta előnyökkel. A 
szőlő feldolgozását, az erjesztést, a borkészítést előre megtervezett módon irányítják. Nem tömegborokat, hanem 
inkább különlegességeket készítenek kis tételekben. Termékeik között megtalálhatóak a friss, fiatalos, illatos borok, a 
késői szüretelésű tartalmas száraz, félszáraz, félédes borok, valamint a borkülönlegességek. Előbb a látványos 
bormúzeumukat tekintettük meg, majd a családi pincészetükben a háromfogásos vacsora elfogyasztása közben a 
pincészet borait kóstoltuk.
Remélem, mindenki jól érezte magát. Bízom benne, hogy a jövő évi kiránduláson még többen részt fognak venni.

Petrík Tamás, elnök

Az Egészségkárosultak Muzslai Alapszervezete

Egynapos kirándulás Tatabányán és Móron



Ebben az évben már a 15. Manótáborra került sor a Csemadok 
Muzslai Alapszervezetének szervezésében. A gyerekek 
élményekkel teli öt napot töltöttek el együtt. 
     Az első nap délelőttje a szokásos módon ismerkedéssel, 
sportvetélkedőkkel telt a muzslai focipályán, ahol a régi és új 
táborlakók összemérhették erejüket és ügyességüket.
A tapasztalt táborozók megtanították új társaiknak a már 
hagyományos táborindulót, ami magába foglalja az egész 
hétre vonatkozó szabályokat. Délután elkészültek az 
egyenpólók, agyagoztunk és egy kicsit táncoltunk is. A 
második napon az időjárás egy kicsit megtréfált bennünket, 
emiatt felfedezőutunk a tatai tanösvény csodás útjain idő előtt 
félbeszakadt, de kárpótolt minket a délutáni program.
 Egy varázslatos játszóházban tölthettünk el néhány kellemes 
órát. 

A harmadik napot közkívánatra idén is a komáromi Olymp Centerben kezdtük, vígan ugrándozva, kúszva – mászva, 
utánozva a közkedvelt tévéműsor szereplőit, mi is nindzsákká változtunk egy rövid időre.
Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a nekik megfelelő szórakozást. A finom ebéd elfogyasztása után felfedeztük 
a Holt-Vág partját, ahol az íjászkodás rejtelmeibe vezettek be bennünket. Mellette sportjátékokat játszottunk. Észre 
sem vettük és eltelt a nap. A hazaúton már izgatottan vártuk a következő napi programot. Csütörtökön a visegrádi 
Nagyvillám Kalandparkba vártak bennünket, ahol izgalmasabbnál izgalmasabb pályák vártak a gyerekekre. Mindenki 
bátran teljesítette az előtte álló akadályokat. A bátorságpróba után még egy kihívás várt ránk.
Egy rövid túra keretében meglátogattuk a Zsitvay-kilátót, ahonnan csodás kilátás tárult elénk. Ebédünket a Nagyvillám 
Étteremben költöttük el, ahol ízletes falatokat és hűsítő üdítőt szolgáltak fel nekünk. A nap hátralévő részét a 
dunabogdányi szabadstrandon töltöttük, ahol a Duna hűsítő vizében iszapvárat építettünk és kagylóhéjat gyűjtöttünk. 
A pénteki napot is a víz jegyében töltöttük. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra ellátogattunk a párkányi kajak-kenu 
egyesület berkeibe, ahol idén már vízre is szállhattak a bátor manók.
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Manótábor - egy élményekkel teli hét!



Az AC Muzsla 90 éves jubileuma és a hagyományos sportnap

Az utóbbi évek COVID-os megszorításai után egy egész 
napos sportnappal ünnepelte az AC Muzsla fennállásának 90. 
évfordulóját. A polgármester úr átadta Muzsla Község Díját a 
jubiláló sportszervezetnek, majd az ezen idő alatt 
elévülhetetlen érdemeket szerzett, még élő sportemberek 
kitüntetése után Drapák Károly foglalta össze a 90 év 
legfontosabb és legemlékezetesebb eseményeit, amelyet 
ünnepi ebéd követett.

Délután a focistáké volt a főszerep, először a hazai U11-es 
csapat játszott a hasonló korú nyergesújfalui csapattal, 
amelyet 3:2 arányban múlt felül. Utána az U15-ös együttesünk 
játszott Nyergesújfalu hasonló korosztályos csapatával, 
akiktől 0:2 arányban kikaptunk. Közben a polgármester úr egy 
serleget adott át a felnőtt csapatnak az utóbbi évek sikeres szereplése elismeréseként. Az utolsó mérkőzésen a 
felnőttek Esztergom csapatával mérkőztek, akiket 4:2-re megvertünk.
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Amíg Tibi bácsi csoportonként túrakajakba ültette a gyerekeket, addig Zorán bácsi vetélkedőkben mérte fel a gyerekek 
állóképességét. A legügyesebbek jutalomban részesültek. 

Az egyesület vezetőjének idén is sikerült meggyőznie egy kismanót, hogy csatlakozzon csapatukhoz. A hetet a párkányi 
öreg fürdőben zártuk, ahol megint csak egy felejthetetlen délutánt töltöttünk el. A pancsolás okozta éhségünket a finom 
hot dog és a hűsítő jégkrém csillapította.
Gyerekek és felnőttek egyaránt szomorúan vettük észre, hogy eltelt a hét. A táborozók idén is úgy búcsúztak el tőlünk, 
ahogy eddig minden évben, hogy ők jövőre is mindenképp jönnek. 

                                                                              Páva Anita, Csemadok ASZ Muzsla



Az U15 korosztályban viszont nagy a konkurencia. Mindössze 3 játékos öregedett ki, viszont érkező bőven akadt. 
Vannak érkezők  Búcsról, Kövesdről, visszatérő játékosok Párkányból és természetesen a kiöregedett játékosok az U11 
csapatunkból.
A felkészülés folyamán játszottunk barátságos mérkőzéseket Nyergesújfalu hasonló korú csapataival, ahol váltakozó 
sikereket értünk el. 
A nyári felkészülést pozitívan értékelem  annak ellenére,  hogy tudjuk, ilyenkor a gyerekek táborokban, családi 
kirándulásokon és nagyszülői látogatásokon vesznek részt. Kíváncsian vártuk a bajnoki rajtot, mire leszünk képesek az 
új idényben. A 2022/2023-as bajnokság első 4 fordulóján 
vagyunk túl a következő eredményekkel:

U11 korosztály:
TJ ACMuzsla - Športový klub Svodín  23:0
FKM Nové Zámky - TJ AC Muzsla 9:0
TJAC Muzsla - Futbalový klub FC Bardoňovo 5:7
TJ AC Muzsla - TJ Družstevník Dvory nad Žitavou 6:3

U15 korosztály:
TJ AC Muzsla - FK Sokol Pozba  7:0
FK Sokol Jasová - TJ AC Muzsla 0:7
TJ AC Muzsla - FC Strekov 16:1
TJ AC Muzsla - TJ Salka 9:1

Az eddig lejátszott mérkőzések alapján az U11 csapatunk a csoportjában a 3. helyen helyezkedik el, viszont az  U15 
csapatunk vezet, vagyis az  első a saját csoportjában. Korai még értékelni 4 forduló után. 
Szeretném megköszöni a magam és a srácok nevében mindenkinek, aki segítette a csapataink működését, a fiúknak 
pedig kívánok sok-sok sikerekben gazdag mérkőzést. HAJRÁ MUZSLA!!!

Márton László, edző
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Természetesen a sportesemények közben több játéklehetőségük adódott a gyerekeknek is, mint pl. ugrálóvár, 
kézműves foglalkozás. Nem maradhatott el a sportnaphoz elengedhetetlen sült kolbász és többféle gulyás sem. A 
sportnapot egy szabadtéri sportbál zárta. Az időjárás is kegyeibe fogadta a szórakozókat, mivel igaz, hogy nagy hőség 
volt, de elkerült bennünket az eső. 

Csicsó Gábor, elnök

Az  AC Muzsla sportegyesülete a 2022/2023-as bajnoki idényre  
két korosztályos csapatot indított az   Érsekújvári Labdarúgó 
Szövetség által irányított bajnokságokba. Az U11 csapatunk a III. 
liga A csoportjában, míg az U15 csapatunk a IV. liga A csoportjában 
szerepel. A diákcsapataink felkészülése az új idényre július 4-én az 
1. Muzslai Sporttábor megnyitásával kezdődött. A tábor ötnapos 
volt tele sok-sok élménnyel és tapasztalatgyűjtéssel. A tábor után 
folytattuk a nyári felkészülést heti két edzéssel.
A nyári felkészülés során az U11 korosztály csapatát próbáltuk 
feltölteni új focistapalántákkal, mivel ebből  a korosztályból sokan 
kiöregedtek.  Érkeztek új gyerekek, akik szeretnének focizni, de 
még továbbra is várjuk az új tehetségek érkezését.

Az AC Muzsla diákcsapatai

Focitábor
Július első hetében gyermekkacajtól volt hangos a futballpálya. Első ízben került sor a muzslai U11 és U15-ös csapatok 
táboroztatására. Az ötlet a szülők fejéből pattant ki, és rögtön támogatókra is talált a sportegyesület vezetősége és 
Márton László edző személyében.
Negyvennégy gyerek töltötte a szünidő 5 napját a pályán, ahol reggeltől estig űzték kedvenc sportjukat. A gyerekeket 
korosztály szerint 3 csoportra osztották, a csoportok 2-2-2 már tapasztaltabb segédedző felügyelete mellett dolgoztak. A 
tábor alatti edzéstervet az edző dolgozta ki, és felügyelte annak szakszerű lebonyolítását. Hétfőtől csütörtökig minden 
gyermek teljesítményét pontozták, és a következő napot az előző nap kiértékelésével kezdték. A sportoláson kívül 
természetesen játékra, szórakozásra is volt lehetőség. Pénteken a négy napon keresztül elért eredmények 
összesítésére került sor, amelynek alapján díjazták a gyerekeket.
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A támogatóknak köszönhetően egy focista sem ment haza üres kézzel. Mindhárom csoportból az 1. helyezettek Tóth 
Gábor, a KFC Komárno játékosának dedikált mezét kapták. A legnagyobb ajándék pedig a délutáni budapesti kirándulás 
volt, amely során ellátogattak a Groupama Arénába, megnézték a Fradi Múzeumot és a pályát, ahol sok gyermek 
példaképe focizik.
A focitábor a Magyar Kormány támogatásával valósult meg, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának 
felhasználásával. Ahhoz, hogy a táborozás gördülékenyen menjen, szükség volt a szülők, a helyi vállalkozók, Muzsla 
község és a Bonitas Polgári Társulás segítségére is. A pozitív visszhangok alapján a szülők már a tábor jövő évi 
megrendezését tervezgetik. Köszönet mindenkinek, aki támogatta az eseményt!

Árendás Katalin, szülő

Beszámoló a plébániaközösségünk nyári programjaiból

Elmondható, hogy az idei nyár is eseménydús volt a 
plébániaközösség apraja-nagyja számára mindazoknak, 
akik engedték magukat megszólítani.

Július 1-én ministráns kirándulás keretében 
ellátogattunk a Mária Rádió Mirjam révkomáromi 
stúdiójába. Nagyon fontos szolgálatot tesz ez a médium 
nemcsak az idős és beteg embertársainknak, hanem pl. az 
úton lévők számára is, akik ily módon találkozhatnak az 
e v a n g é l i u m  ö r ö m h í r é v e l ,  k a t e k é z i s e k k e l , 
tanúságtételekkel, zsolozsma imádsággal, szentmise-
közvetítéssel magyar nyelven. A déli Úr angyalát a 
ministránsaink imádkozták elő, amit élő adásban sugárzott 
a rádió. A forró nyári napot a Szent András-bazilika 
megtekintésével, majd közös ebéddel és fagyizással zártuk.

Július 16-án került sor az I. Férfi Zarándoklatra, mely 
Szob és  Már ianoszt ra  közöt t  va lósu l t  meg az 
egyházközségünk férfi tagjai számára. A kb. kétórás 
gyalogzarándoklat célja, hogy megerősítse a keresztény 
férfi identitást. Külön öröm látni, amikor édesapák fiaikkal vesznek részt rajta. Erős tapasztalat a férfiak imádsága, amit a 
márianosztrai bazilikában ünnepelt szentmise koronázott. A helyi pálos atyák vendégszeretetét pedig folyékony kenyér 
formájában ízlelhettük meg a plébánián:). Egyházközségünk hölgy tagjai - buzgóbbak lévén - megszervezték immár a II. 
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Női Zarándoklatukat szept. 1-én az udvardi kálvárián, melynek célja a közös ima, a csend és az egymást gazdagító 
megosztások tapasztalata volt.

Augusztus 3-6. között került megrendezésre a XI. Felvidéki Ministráns Olimpia a zoboraljai Nagycétényben, 
melyen ötfős csapattal vettünk részt. A ministránsok két korcsoportban többféle sportversenyben és ministráns kvízben 
mérhették össze rátermettségüket. Mindenekelőtt találkozhattak egymással, új barátságok szövődhettek és 
megerősödhettek abban, milyen fontos, hogy a felvidéki plébániáinkon legyenek rátermett ministránsok, akik az Úr 
oltáránál szeretettel és szorgalommal szolgálnak egyházközségeinkben.

Augusztus 16-20. között zajlott Ebeden az 5D Plébániai Napközis Tábor, melyre nemcsak az előző évek 
kórustáborainak résztvevőit, hanem a bérmálkozásra készülő fiatalokat is hívtuk. A tábor vezérfonala, hogy 5 dinamika 
által segítséget adjon abban, hogyan lehetünk mi is az Úr Jézus tanítványai: az imádás, a közösség, a szolgálat, az 
evangelizáció és a formáció témaköreit jártuk végig. Nem kis kihívás volt, hogyan tudjuk összekovácsolni a kamasz 
korosztály nemegyszer lázadó és kritikus fiataljait, akik közül néhányan előítélettel közelítenek hasonló közösségi 
programokhoz. Hála Istennek, kellemesen csalódtunk! Próbáltuk ösztönözni őket, hogy kommunikáljanak sokat, 
vállaljanak szolgálatot egymásért: a plébániaudvaron felállított ebédlősátornál volt lehetőség megteríteni a közös 
ebédhez, felszolgálni és lavórban mosogatni. Voltak, akik a szentmiseszolgálatban tettek nem kis lépéseket lektorként, 
felolvasóként, áldozati adományokat vivőként vagy ministránsként. A komoly és meghitt pillanatok mellett kellő idő 
adódott a játékra és pihenésre, a csendes beszélgetésre, népszerűségnek örvendett a pingpong és kézügyesség, 
valamint a Játékkunyhós hahotázás is. Budapesti kirándulás keretében látogattuk meg a Magyar Zene Házának 
csodálatos interaktív kiállítását, majd pizzáztunk nagyot a Városligetben. Aug. 20-ára, a zárónapra meghívtuk a szülőket 
is. Közös ebéddel, beszélgetéssel, majd Szt. István király ünnepi énekes esti dicsérettel zártuk a tábort. Köszönet 
minden támogatónak a sokrétű felajánlásért és segítségért!

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt az 1. Plébániabálra 2022. november 12-én (szombaton)
Program: 18.00 Szentmise a plébániatemplomban, 19.00 Mulatság a kultúrházban

Welcome drink, vacsora, zene: Simple band, Belépő: 20 €/fő,  
Jelentkezés, asztalfoglalás: Szabó Dóránál  0902/360 473

Folytatódik az adománygyűjtés a Kisboldogasszony-plébániatemplom felújítására.
Adományokkal templomunk külső felújítását a következő banki elérhetőségen lehet támogatni:

 Köszönjük, hogy Ön is a támogatóink közé tartozik!

 Bank / banka:    ČSOB banka a.s. 
 IBAN:         SK31 7500 0000 0040 1169 1247 
 BIC/SWIFT:        CEKOSKBX
 Megjegyzés / Poznámka:     2 Kor 9_7

Borka Iván, plébános

A Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola sikeres tanévet zárt 
és bizakodva fogadja a következőt

Dalarema és Have Rock könnyűzenei együtteseink 
Mgr.art. Góra Zoltán vezetésével sikeresen képviselték 
iskolánkat a „Kremnické Laso 2022“ elnevezésű ifjúsági 
zenekarok országos seregszemléjén május 18-án 
Körmöcbányán.
A május 24-én Érsekújvárban megrendezett IV. 
Országos Ütőhangszeres Versenyen Keresztes Magor 
Szabolcs ütőhangszeres diákjai: Polák Zénó, Urbán 
Hunor, Gál Miklós, Szekeres Szabolcs és Fehér 
Dávid kiváló eredménnyel teljesítettek, ezüst-, ill. 
bronzsávos besorolást értek el. 
II. Országos „Dance Poetry" Táncversenyen táncos 
növendékeink  j ún ius  4 -én  B lack  o r  Whi te 
koreográfiájukkal elnyerték a Junior Open kategória 
1. helyezését. A versenyről csupa szép élménnyel és sok értékes tapasztalattal tértek haza, ami további motivációként 
szolgál a kitartó munkához. A növendékek: Danci Rebeka, Beňová Vanesa, Štefanek Andrea és Jávorková 
Dominika. Felkészítő tanáruk Molnár Péter, DiS.art.
Bégány Csenge Anna énektanárnő növendéke, Szalma Dávid aranysávos minősítést szerzett a XXI. Áprily Lajos 
Népdalversenyen.
Muszka Molly pályamunkája továbbjutott a „Világűr gyerekszemmel“ elnevezésű országos képzőművészeti verseny 
országos fordulójába. Felkészítő tanára: Mgr.art. Pintér Veronika.
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A Pázmaneum Társulás és a Gróf Széchenyi Család Alapítvány által meghirdetett Széchenyi öröksége c. 
rajzpályázaton Pál Rebeka 3. helyezést ért el. A pályázatra tanára, PaedDr. Szaniszló Judit készítette fel. Rebeka tárgyi 
jutalomban, ezenfelül a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándékában is részesült. 
Június 17-én Gyetván az Országos Arany Húrok Hegedűversenyen Mgr. Papp Katalin, DiS.art. növendéke, Sándor 
Ferenc aranysávos minősítést, Surgoš Simona pedig bronzsávos minősítést ért el. Zongoratanárunk, 
Szekrényessy Csanád kiváló közreműködését a verseny zsűrije a legjobb zongorakíséretért járó különdíjjal 
jutalmazta.

A 2022/2023-as tanév ünnepélyes megnyitóján Farkas Iván polgármester úr megtisztelt jelenlétével. Sok növendékünk 
izgatottan és lelkesen várta, hogy találkozhasson a tanáraival. Bízunk benne, hogy diákjaink ebben a tanévben is 
örömet lelnek a művészeti órákon, és tovább fejleszthetik a bennük rejlő kincseket.

Szabó Anikó, igazgatóhelyettes

Sarjad a költészet Muzslán

Mészáros Melinda:
Ködös Ősz

Köpenyt húzott az Ősz,
ködlepelt terített szét,

így kezdődik az új tanév.

Morzsát hintett a hűvös
hajnal, elballagott a nyár,

fiú s lány, iskolába jár.

Lassan hó hinti a tájat,
gyertya lobban a sírokon,

s tovafut az Ősz. 

Falunk lányainak, asszonyainak jól bevált 
receptjei

Töki pompos /kenyérlepény/kemencés 
lepény

50 dkg finomlisztet, 2 kiskanál sót, 2 dl langyos 
vizet összekeverni. 
3 dkg friss élesztőt, 1 kiskanál cukrot felfuttatni, 
majd hozzákeverni a l iszthez. Ezután 
hozzáadni 2 evőkanál kacsazsírt, 3 púpozott 
evőkanál fehér joghurtot, csipetnyi őrölt 
köményt, borsot, 2 db közepes nagyságú áttört 
főtt krumplit  (hideg legyen), majd jól 
kidagasztani a tésztát. 
Meleg helyen keleszteni letakarva kb. 30-40 percig. Ha megkelt, 
kizsírozott tepsibe nyomkodni, megkenni fokhagymás tejföllel vagy 
joghurttal, majd rápakolni a kis darabokra vagdalt szalonnát, paprikát, 
paradicsomot, kolbászt, lila hagymát, végül megszórni gazdagon 
reszelt sajttal és a maradék tejföllel. 
200°C-ra előmelegített sütőben sütni kb. 35 percig. Sok sikert!

Jó étvágyat kíván: Dubicky Mária

Házasságot kötöttek Újszülöttek Halálozás

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

Štofira Erik és Janyíková Betina
Zvara Roland és Wihnálik Anna
Mgr. Bulko Juraj és Fodor Lucia
Bagota Attila és Farkas Renáta

Nagy István és Balázs Erika
Deme Július és Kordošová Viola

Kosdi Angel
Horn Arnold

Vad Tibor
Zalaba József
Blaho Marián
Lipták Zoltán

Gratulálunk! Jó egészséget kívánunk! Emléküket megőrizzük!


