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Áld�t, békés karácsonyi ünnepeket!  

Eredményekben , sikerekben és egészségben gazdag, 

boldog új esztendőt kívánunk településünk minden 

polgárának és minden kedves újságolvasónak! 

Farkas Iván polgármester, az önkormányzati 

képviselők, a községi hivatal dolgozói , valamint a 

Muzslai Hírmondó szerkesztősége



Interjú falunk polgármesterével

Farkas Iván mérnök urat az idei önkormányzati választásokon immár harmadik alkalommal választották meg a muzslai 
lakosok polgármesterükké. Ez alkalomból kerestem meg őt kérdéseimmel.

Sz.M.

1/ Kérlek, összegezd, hogy az elmúlt választási ciklusban mi mindent sikerült megvalósítani, ill. fejleszteni 
községünkben. Mit tartasz a legnagyobb sikernek, illetve kudarcnak, ha van ilyen?
Meg szeretném ragadni az alkalmat és mindjárt a legelején megköszönni azon muzslai lakosoknak, akik október 29-én 
részt vettek a kettős önkormányzati választáson, hogy éltek polgári jogukkal és hozzásegítették az önkormányzatunkat 
ahhoz, hogy folytathassa tevékenységét községünk és lakossága javára. Nagy köszönet jár azért is, hogy a megyei 
választásokon is nagyban segítették csapatunkat a siker eléréséhez és ahhoz, hogy Muzsla érdekében folytathassuk 
tevékenységünket a Nyitra Megyei Önkormányzatban. 
Néhány hete minden háztartásba eljuttattuk az elmúlt négy évben kifejtett tevékenységünk elszámolását, a 
megvalósított beruházások tételes felsorolását. Hála Istennek, a lista bőséges, hosszú annak ellenére, hogy a 
választási időszak felében meg kellett küzdenünk a járvánnyal, a bezártsággal, majd később az energetikai válsággal, 
az árak rohamos növekedésével, köztük az építkezések alapos megdrágulásával. 
Legnagyobb sikerünknek a Felső utca útfelületének teljes burkolatfelújítását tartom. Kifejtem miért. Az ott lakók 
mondták, hogy az utca legutóbbi (vagy első?) aszfaltozása még az előző évszázad 60-as éveiben történt. Kb. 60 éve. 
Miután Nyitra megye a közbenjárásomra az utóbbi 6 évben teljes burkolatfelújítást végzett az összes megyei úton 
községünk, Muzsla területén (van belőlük több is), eldöntöttük, hogy folytatjuk a törekvéseinket immár a helyi utak 
felújításával, az állapotuk függvényében. Első fecske a Felső utca volt, a sort folytatni fogjuk. A legnagyobb kudarcnak a 
kultúrház felújításának elmaradását tartom, noha minden előkészítést elvégeztünk és 4 éve megígértük annak teljes 
felújítását. Ennek okai lejjebb, az 5. kérdésre adott válaszomban olvashatók. De nem törünk meg, folytatni fogjuk a 
törekvéseinket.

2/ Melyik az a terület/ágazat, mely véleményed szerint sürgősen fejlesztésre szorul?
Van több is. Távirati stílusban felsorolom: az említett helyi utakat, mellettük a járdákat kellene hamarosan felújítani és a 
kultúrházat. Meg kellene építeni a szennyvízhálózatot, vele párhuzamosan kicserélni a vízvezetéket községünkben, 
amely a vízművek tulajdona. És persze a Felső tó, amelyhez formálisan nincs köze a községnek, ám a területünkön 
található, így megállás nélkül ösztönözzük a felelősöket, hogy mozduljanak el végre a megoldás irányába.

3/ Hogy áll a telekrendezés ügye a Muzslai Szőlőhegyen? Mi a tapasztalat az emberek hozzáállása terén? 
Korrektül járnak el a muzslai lakosok egymással szemben, vagy az egész inkább egy földszerzési hadjáratba 
csapott volna át, ha nincs szabályozva az eljárás?
Muzsla község formálisan nem kapcsolódik ehhez a tevékenységhez. A DAP mezőgazdasági szövetkezet 
kezdeményezésére az állami Érsekújvári Járási Hivatal felügyelete alatt végzi e tevékenységet a földmérő mérnök. Ám 
ez is a község területén, a kültelekben zajlik, tehát oda kell figyelnünk, hogyan zajlik a részleges telekrendezés a 
szőlőhegyen. Nem tudom, hogy elégedettek-e az érintett telektulajdonosok az eljárás folyamatával, mi kívülállók 
vagyunk a folyamatban. Remélem, nem történt jogsérelem és durva minőségi változás, ami a telekbirtoklást illeti. Nem 
húzták a kisebb telkek tulajdonosai feltűnően a rövidebbet. Csupán akkor vagyunk/leszünk érintettek, ha a mezei utak 
alatti földek végre a község tulajdonába kerülnek, majd elkezdhetjük végre a szőlőhegyi vízvezeték kollaudációját. 
Illetve akkor, ha polgári kérésre az önkormányzat eldönti, hogy pótföldet, póttelket értékesít annak, akinek szüksége 
lesz rá, mivel a rendelkezésre álló telektulajdona kevésnek bizonyul arra, hogy borpincéje vagy szőlőültetvénye alatti 
földterületét tulajdonjogilag rendezze.
Itt el kell mondanom, hogy az állami Érsekújvári Járási Hivatal néhány hónapja közölte velünk, hogy a kormány döntése 
alapján Muzslát besorolták az állami telekrendezésbe, ami annyit jelent, hogy néhány év múlva Muzsla egész kültelke 
területrendezés alá kerül. Ami kisebb mértékben a szőlőhegyen zajlik immár 4 éve, az nemsokára Muzsla egész 
kültelkét fogja érinteni. E döntést a kormány hozta meg, községünket vagy önkormányzatát nem kérdezték meg a 
döntés előtt. Csupán közölték velünk a hírt. 
4/ Mik a legfőbb terveid, melyeket a képviselő-testülettel karöltve szeretnétek megvalósítani a köv. négy év 
folyamán?
Tudott tény, hogy az emelkedő árak, a kormány szőrösszívűsége miatt, amikor forrásokat von meg az 
önkormányzatoktól - a következő évtől jóval többet - nehéz időszak előtt állunk. Emiatt nagyon józanul kell minden 
döntést meghoznunk. A helyi utak teljes burkolatának felújítása mellett, amelyet fokozatosan szeretnénk megvalósítani, 
összpontosítanunk kell a járdák felújítására is. Fontos lenne elérni, hogy a Nyitra Megyei Fejlesztési Terv keretében 
megvalósuljon Muzsla közművesítése – ami alatt a szennyvízhálózat megépítését és a vízvezeték kicserélését értem. 
Teljesen megyei beruházásként meg kellene épülnie az idősek otthonának, illetve egy újdonságnak: turisztikai kilátónak 
a szőlőhegyen, amely összekapcsolná a kerékpárturizmust a borturizmussal. Ezt olyannak tessék elképzelni, mint a 
karvai kilátó a Duna mentén.   



Mennyi az annyi?
Avagy energiagazdálkodás Muzsla községben, a községi 

intézményekben

Nyolc éve, miután Muzsla lakossága a község polgármesterévé választott, az energiagazdálkodás terén folytattam 
elődöm gyakorlatát. Ám nemcsak a villamos energia tekintetében, mint elődöm, hanem a földgáz tekintetében is 
Muzslát csoportos közbeszerzésekbe soroltattam. A kétévente megismétlődő csoportos közbeszerzések már 
„békeidőben“, jóval az energiaválság előtt is 20–30 százalékos megtakarítást eredményeztek a község számára 
viszonyítva a közvetlenül megkötött szerződésekhez vagy megrendelésekhez. 2015-től rendszeresen javasoltam a 
közös fellépést a Déli Régió – a párkányi térség önkormányzati társulása – tagjainak, ám javaslatom a 
polgármestertársak körében nem váltott ki kedvező reakciót. Egyetlen területen döntött akkor kistérségi társulásunk a 
csoportos közbeszerzés mellett: a biztosítási szolgáltatások ügyében. Az energetikai csoportos közbeszerzésekben 
községünket, Muzslát egyszer a Csallóközi Társuláshoz (ZMOŽO) iktatták, máskor Nyitra járáshoz vagy a Vág 
mentéhez. Minden esetben érzékelhető megtakarítást eredményezett. Az egyik eljárás érdekessége az volt, hogy 
versenybe szállt a Szlovák Villamosművek Rt. (SE) is, amely addig csupán előállította a villamos energiát, időközben 

5/ Mi a véleményed a zöld energia kihasználásának lehetőségéről? Felmerült már esetleg a napkollektorok 
telepítése, melyek segítségével csökkenteni lehetne a községi intézmények kiadásait?
Természetesen. Az elmúlt 7 év folyamán sikerült a muzslai községi ingatlanok döntő többségén – az alapiskola 
történelmi épülete még 2008-ban, most, utóbb a községi hivatal, a községi óvoda, a szolgáltatások háza, majd legutóbb 
a borászati szolgáltatások háza - végrehajtani az energetikai hatékonyság alapos megnövelését. Az épületek 
hőszigetelésével, a tetőszerkezet szigetelésével, a nyílászárók cseréjével. Volt, hogy EU-támogatással, volt, ahol a 
Bethlen Gábor Alap támogatásával, másutt saját forrásokból. Egyedül a művelődési ház épületét nem sikerült a fenti 
módon felújítanunk. Pedig az utóbbi bő két év folyamán 3 pályázatot is benyújtottunk, mindegyik a pályázati rendszer 
forrásmegvonása (járványra, válságra) miatt lett eredménytelen. A fent leírt beavatkozások eredménye, hogy 2022-re 
Muzsla község energiafogyasztása MWó-ban 40%-kal lecsökkent a 2015-ös adatokhoz képest. Mára azonban ez sem 
tekinthető elégséges megoldásnak. Hiszen az energetikai hatékonyság további megnöveléséhez újabb 
beavatkozásokra lesz szükség a legújabb trend alapján az egyes épületeinkben: megújuló energiaforrásokra, 
napkollektorok és hőszivattyúk telepítésére.

Sikerekben és eredményekben gazdag, egészségben megélt, boldog új esztendőt kívánok minden kedves muzslai 
lakosnak és minden kedves olvasónak!

     Farkas Iván, Muzsla polgármestere

Az önkormányzati választások eredménye Muzslán:
A választáson részt vett a választásra jogosult polgárok 44,01%-a.

A választások eredménye:
polgármester: Farkas Iván, Szövetség, 626 szavazattal

az új képviselő-testület:
1. Petrík Tamás, Szövetség, 524 szavazattal
2. Vágvölgyi Zoltán, Szövetség, 397 szavazattal
3. Árendás Zsolt, Szövetség, 379 szavazattal
4. Becse József, Szövetség, 336 szavazattal
5. Remes Mária, Szövetség, 323 szavazattal
6. Drapák Károly, független, 314 szavazattal
7. Mészáros Béla, Szövetség, 313 szavazattal
8. Baracska Zoltán, független, 310 szavazattal
9. Radosicky Gábor, Szövetség, 300 szavazattal

A Nyitra megyei választás eredménye – képviselő-testület, párkányi választási körzet:
1. Farkas Iván, Szövetség, 7715 szavazat
2. Bolya Szabolcs, Szövetség, 7077 szavazat
3. Vitkóová Andrea, Szövetség, 5928 szavazat

A polgármester úr, valamint az önkormányzati, ill. a Nyitra megyei képviselők munkájához sok sikert, kitartást és 
odaadást kíván a Muzslai Hírmondó szerkesztősége.



kereskedésbe fogott és el is nyerte az aktuális csoportos közbeszerzésünket.
Majd látva az ilyen eljárás előnyeit, a Déli Régió polgármesterei 2020-ban szóltak, hogy mégiscsak alkossunk egy 
csoportot, szívesen vennének részt velünk együtt egy csoportos közbeszerzésben az energiahordozók terén. Párkány 
városa ekkor még nem csatlakozott, ám a régió települései igen, sőt számos település a Komáromi, a Lévai és az 
Érsekújvári járásból. Összesen több mint 40 településsel együtt vágtunk neki 2020 őszén a közös energetikai 
közbeszerzésnek, Muzsla lett az eljárás lead partnere. Akkor még, „békeidőben“ átlagos árat versenyeztünk ki a 
villamos áramra – 55,34 €/MWó, ám a földgázra hihetetlenül alacsony árat  értünk el – 17 €/MWó szinten. Mai 
szemszögből ez kisebb csodának számít. Utólag, az energiaválság begyűrűzését követően megtudtam, hogy a lipcsei 
energetikai börze akkori árszintjén felül volt, de csupán 1 euróval!!!  Amikor 2021 szeptemberében begyűrűzött az 
energiaválság, a külföldi vállalat szlovákiai leánya – amely e dömping árral lett eredményes – azonnal csődöt mondott és 
kiszállt a szlovákiai energetikai piacról. 
Haladéktalanul összehívattam a Déli Régió polgármesteri tanácsát és hosszas elmélkedést követően arról döntöttünk, 
hogy a földgáz tekintetében mégis új közbeszerzést kezdeményezünk. Párkány városa még ekkor sem tartott velünk. 
Egy évre hirdettük meg, mivel az energiaárak ugyan meglódultak, ám a tőlünk keletre dúló háborúnak akkor még se híre, 
se hamva nem volt (2021 ősze), s abban reménykedtünk, hogy a rohamos áremelkedés csupán átmeneti kilengés. 
Amilyen gyorsan meglódultak az árak, 2022-ben olyan gyorsan visszazökkennek. Az idén februártól dúló háború 
alaposan átírta az eseményeket, a visszazökkenés későbbre tevődik, ha egyáltalán bekövetkezik. A 2021 őszén történt 
csoportos közbeszerzés a több mint 40 község számára 63 €/MWó árat hozott, ami mai szemmel nézve komfortos 
árnak tekinthető. Ám ez csupán 2022 végéig érvényes, éppen ezért folyamatban van mind a villamos áram, mind a 
földgáz tekintetében az új csoportos közbeszerzés. Kíváncsian várjuk ennek az eredményét. Annyit tudunk, hogy a 
szakmai társaság, amely felkérésünkre az eljárást végzi, 2022 nyarától jelezte: megvárja a piaci árak csökkenő fázisát 
és az árak lejtmenetében kezdi meg a csoportos eljárást. Nos, az utóbbi hetekben csökkenő fázisba kerültünk, a piaci 
árak tovább csökkennek. Ám tovább nem várhattunk. Az eljárást el kellett kezdeni, hogy az év végéig befejeződjön. 
Párkány városa e közbeszerzésben vesz részt első ízben velünk együtt, mégpedig a villamos energia tekintetében.
Muzsláról pedig annyit, hogy csupán a földgáz tekintetében veszünk részt az aktuális csoportos közbeszerzésben (mint 
lead partner), mivel a villamos energiánál egy korábbi csoportos közbeszerzés hatálya számunkra 2022. december 31-
ével ér véget. Vagyis a 2020 őszén lezajlott csoportos közbeszerzés eredménye nálunk csupán 2023. január 1-jén lép 
érvénybe és 2024 végéig tart. Ennek az eredménye pedig igen komfortos villamosenergia-árat biztosított számunkra a 
következő két évre 59,16 €/MWó szinten. Igaz, a piaci helyzetre való tekintettel ezt az eredményes pályázó utólag 
megnövelte mintegy 50 százalékkal. Megtehette az időközben módosított közbeszerzési törvény alapján, amely 
átmenetileg az energiaválság idejéig szól, melynek értelmében a versenyt követően utólag is módosítható az ár 
bizonyos határig, amennyiben az objektív piaci körülmények ezt megkövetelik. Ám ezzel együtt sem kerül Muzsla 
számára az energia ára a most szokványos ársávba, 150 – 300 €/MWó közé. Ettől jóval alacsonyabb lesz. A leírtak nem 
vonatkoznak a lakossági, háztartási energiaárakra.
Végszó gyanánt: ami számunkra, Muzsla számára folyamatosan bevált, most az energiaválság idején hatványozottan 
érvényes. Minden településvezetőt arra bátorítok, vegyen részt az energiahordozók csoportos közbeszerzésében. 
Tapasztalt, hozzáértő szakmai csapattal a hátuk mögött mindenképpen megéri a közös eljárás. „Békeidőben“ is 
megérte, a mostani energiaválság idején még inkább megéri.

     Farkas Iván, Muzsla polgármestere

Mennyi az annyi?
Avagy energiagazdálkodás 

Muzsla községben, a 
községi intézményekben 
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Íme az első rész folytatása, az energiagazdálkodás 
másik oldaláról megvilágítva. Az energiahordozókra 
elköltött források, a teljes költség szemszögéből 
nem csupán az energia egységára (amelyről 
bővebben az első részben írtam) a meghatározó, 
legalább ennyire fontos az elfogyasztott energia 
mennyisége, annak számottevő lecsökkentése. Az elmúlt 7 év folyamán sikerült a muzslai községi ingatlanok döntő 
többségén – az alapiskola történelmi épülete még 2008-ban, most, utóbb a községi hivatal, a községi óvoda, a 
szolgáltatások háza, majd legutóbb a borászati szolgáltatások háza - végrehajtani az energetikai hatékonyság alapos 
megnövelését. Az épületek hőszigetelésével, a tetőszerkezet szigetelésével, a nyílászárók cseréjével. Volt, hogy EU-
támogatással, volt, ahol a Bethlen Gábor Alap támogatásával, másutt saját forrásokból. Egyedül a művelődési ház 
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épületét nem sikerült a fenti módon felújítanunk. Pedig az utóbbi bő két év folyamán 3 pályázatot is benyújtottunk, 
mindegyik a pályázati rendszer forrásmegvonása (járványra, válságra) miatt lett eredménytelen. A fent leírt 
beavatkozások eredménye, hogy 2022-re Muzsla község energiafogyasztása MWó-ban 40%-kal lecsökkent a 2015-ös 
adatokhoz képest. Mára azonban ez sem tekinthető elégséges megoldásnak. Hiszen az energetikai hatékonyság 
további megnöveléséhez újabb beavatkozásokra lesz szükség a legújabb trend alapján az egyes épületeinkben: 
megújuló energiaforrásokra, napkollektorok és hőszivattyúk telepítésére. 
A közvilágítást is alaposan korszerűsítettük. 2019-ben lecseréltük a kompakt csöves fényforrásokat a legkorszerűbb és 
leghatékonyabb fényforrásokra (világviszonylatban). Egységnyi energiafelvételük a korábbi 47 W helyett immár 18 W, a 
fényerősségük alapos megnövekedésével és a fény optimalizált szórásával párhuzamosan. A korábbi 197 fényforrás 
helyett 421 fényforrást telepítettünk, mivel ma nem is a fényerősség a legfontosabb paraméter, hanem az utcák 
folyamatos, fekete folt nélküli megvilágítása. Mindezzel együtt a beruházás 10 százalékos megtakarítást 
eredményezett, miközben a fényerősség és az utcák megszakítás nélküli megvilágítása – kevés kivétellel, ahol ez nem 
volt megoldható - a korábbi állapotokkal össze sem hasonlítható. Ami biztonsági tényező a muzslai utcákon. A 
megbízhatóságról, a szervizigényről nem is beszélve…. 
Összegzésképpen: Muzslán nem csupán az energiahordozók árának optimalizálására összpontosítottunk, hanem a 
községi intézmények energiafelvételének alapos lecsökkentésére. A kettő együtt hozta meg a látványos megtakarítást, 
amelynek köszönhetően a közeljövőben nem kell tartósan vagy átmenetileg bezárnunk a község épületeinek egyikét 
vagy másikát. Ezzel együtt üzemen kívül hagyni olyan intézményeket, amelyeket a lakosság eddig szívesen látogatott. 

      Farkas Iván, Muzsla polgármestere

ÉRSEKÚJVÁRI   JÁRÁSI   HIVATAL, Föld- és Erdőügyi  Szakosztály

Területrendezés a muzslai kataszterben – tájékoztató

      A Szlovák Köztársaságban a területrendezések a Törvénykönyv 330/1991-es számú törvénye értelmében 
történnek.
      A területrendezések lehetővé teszik a tulajdon- és használati viszonyok komplett rendezését, valamint a történelmi 
fejlődés során felgyülemlett problémák megoldását. 
A projekt magában foglalja az összes területet a község beépített területeinek kivételével. 
      A területrendezések megvalósítására 1991-ben létrejöttek a speciális földügyi hivatalok, melyek 2013. 10. 1-től a 
járási hivatalok föld- és erdőügyi szakosztályaiként egyesültek. 
A muzslai kataszter közigazgatási szerve az Érsekújvári Járási Hivatal Föld- és Erdőügyi Szakosztálya, mely a 
Podzámska 25, Nové Zámky cím alatt székel. 
      A Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumának bizottsága a muzslai kataszter 
területrendezését azon területek közé sorolta, ahol el kell kezdeni a területi rendezéseket. Az SZK Kormánya 2022. 07. 
13-ai 458/2022-es számú határozata jóváhagyta és feladatul adta a mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszternek, 
hogy biztosítsa e munkálatok előkészületeit. 
      Az előzetes eljárást a 2022. 07. 21-ei OU-NZ-PLO-2022/017737-001-es számú határozat rendelte el. 
      A szerződés értelmében a geodéziai és tervezési munkákat olyan fizikai és jogalanyi szakemberek fogják végezni, 
akik jogosultak az ilyen munkákra. A szerződést a vállalkozóval a közbeszerzési munkák alapján kötjük meg.
      Az egész folyamat finanszírozása állami költségvetésből történik. 
      Muzsla községgel szoros együttműködésben fog zajlani. A törvény értelmében a tulajdonosok minden lépésről 
tájékoztatva lesznek, s mindenkivel személyesen beszélik meg követeléseiket a földterületeik új elrendezésével és 
tulajdonuk új elhelyezésével kapcsolatban. A résztvevőknek lehetőségük lesz befolyásolni az elrendezést saját 
javaslataikkal, illetve ellenvetéseikkel. 
      Az új földterületek határai a szükséges terjedelemben lesznek átadva a tulajdonosoknak. 
      A földrendezés befejezésével az új térkép az új parcellákkal bekerül az ingatlanok kataszterébe, s új tulajdonlapok 
lesznek létrehozva.

A földek rendezése lehetővé teszi elsősorban:

· A komplett új kataszteri térképezés létrehozását, a BPEJ térképek rebonitációját és a földtípusok változását a 
valódi helyzet alapján.

· Csökkenteni a parcellák hatalmas mennyiségét, a társtulajdoni részesedéseket, a tulajdonlapokat, s ezáltal 
áttekinthetőbbé tenni a nyilvántartást és megkönnyíteni a földek bárminemű kezelését.

· Megszüntetni a nagyon kicsi társtulajdoni részesedéseket és pénzben azokat kiegyenlíteni. 
· Egyesíteni az egyének tulajdonát úgy, hogy minél kevesebb földjük legyen optimális alakzatban, lehetőleg 1/1 

részben társtulajdonosok nélkül és a községi útról való hozzáféréssel.
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· Szétválasztani az ismeretlen lakhelyű tulajdonosok társtulajdonát, hogy ezáltal az ismert tulajdonosok 
szabadon rendelkezhessenek a földdel. 

· Megszüntetni a volt urbári társaságok haszonnélküli társtulajdonát és egyesíteni a kiszabott részesedést a 
tulajdonos többi vagyonával. 

· Megújítani a földtulajdonhoz való személyes kapcsolatot és rátérni a magántulajdon reális használatára. 
· Elrendezni a gazdasági udvarokat, a szőlőhegyen lévő apró építkezéseket, illetve az állami és a községi 

tulajdonban lévő építkezéseket.
· A lehető legjobban megoldani a használati és tulajdoni viszonyokat a szőlőhegyen, a gyümölcsösökben és más 

területeken. 
· Véget vetni az ún. helyettesítő használatok valamennyi formájának és áttekinthetővé tenni a bérleti viszonyokat.
· Rendezni a község, az állam és különböző személyek tulajdonát úgy, hogy használhatóvá váljanak a közhasznú 

építkezéseknél, az infrastruktúra fejlesztésében, a természetvédelem terén, környezetünk javításában, új 
befektetésekben stb.

· Rendezni a földeket az eróziómentes, vízgazdálkodási, ekostabilizációs, környezetalkotó és más intézkedések 
érdekében, melyek lehetővé teszik a víz mozgását és a klimatizációs változások következményeit. 

· Bejegyezni a község tulajdonába a létező és javasolt építmények alatti földeket, s ezáltal megkönnyíteni azok 
gyors építését vagy rekonstrukcióját. 

· Létrehozni a lehetőségeket a területi tervben feltüntetett célkitűzések megvalósítására és támogatni a vidék 
fejlesztését. 

Tel. 035/6913616, 6913611                                                                                       opl.nz@minv.sk
                                                                                                       Ford.: Cserge Mária

Ovis élet

Az óvodai beszoktatás minden család életében egy nagy 
mérföldkő. Az óvodai lét a gyermek és a szülők számára is egy 
egészen új helyzetet teremt, de az első napok nehézségei 
lassan eltűntek és a csoportszobák vidám kuckókká váltak.
Az ősztündér sok-sok meglepetést tartogatott a gyermekek 
számára ebben az iskolaévben is. Apránként ismerkedhettek 
meg az ősz szépségeivel, kihasználva az idei őszi jó időt.
Szeptember 30-án ellátogattunk a helyi könyvtárba, ahol a 
magyar népmese napját együtt ünnepeltük meg. A könyvtári 
Tündérek nagy szeretettel fogadtak és mesebeli feladatokkal 
vártak ránk. Mivel a muzslai oviba sok-sok bátor leány és 
legény jár, így kiállták mindhárom próbát és elnyerték 
Meseország legszebb mesefáját.

A „gyümölcskavalkád“ hetében mindkét csoport kilátogatott a muzslai szőlőhegyre a 
helyi szövetkezetbe, ahol a lelkes csapat kipróbálhatta többek között a hagyományos 
szüretelést. 
A jó hangulat, sok-sok szorgalmas kis kéz, vidám dalolás meghozta gyümölcsét, 
hiszen szorgalmukért a gyermekek ajándékot is kaptak. Nagy köszönet a 
tulajdonosoknak, az Őszi családnak és Győri Róbert elnöknek, hogy ez a nap 
megvalósulhatott. A legfinomabb sós süteményt pedig Lancz anyuka készítette az 
ovisoknak. Egy újabb meglepetés pedig az óvodai gyümölcsprogram keretében 
valósult meg, egy meghívásnak tettünk eleget és ellátogattunk az udvardi 
gyümölcsösbe („EMILOVE SADY“).
A gyerekek betekintést nyertek az alma fejlődéséről: honnan ered, hol terem, hogyan 
szedik, feldolgozzák, osztályozzák, raktározzák, s miként kerül az apró kezekbe. A 
folyamatokba a gyermekek is aktívan bekapcsolódtak. Kicsi és nagy szuperül érezte 
magát. Köszönet a lelkes csapatnak, a helyi kollektívának, s azoknak, akik meghívtak 
minket.
A „KISGOMBOS JÁTSZÓHÁZ“ felhívására jelentkezve egy kreatív kézműves 
foglalkozást tartottunk, melyet a zöldséghét befejezéseként valósítottunk meg.
Ági és Ildikó nénik, valamint az óvónők közös felkészülésének eredményeként egy 
„Kukoricanap“ született. Gyakorlott kezek irányításával megismerhették és maguk is kipróbálhatták a csuhézás 
fortélyait – bájos sustyaangyalkákat készítettek, valamint megismerkedtek a kukoricamorzsolással és készítettek 
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kukoricás sütit is. Mindenhol voltak ám kukoricaszemek... És legvégül mi más is várhatta a gyerekeket, mint a 
kukoricapattogtatás és csemegézés.
Nagy öröm volt számunkra, hogy szinte mindenki 
bekapcsolódott, aktív résztvevője volt felhívásunknak a 
„Vidám Óvodai Gesztenyenapoknak“, mindenki elhozta 
a z  ó v o d á b a  a z  o t t h o n  k ö z ö s e n  a l k o t o t t 
gesztenyefigurákat. Anyukák, apukák és gyermekeik 
nehéz, illetve könnyű technikák bevetésével csodálatos 
alkotásokat készítettek, amiért nagy dicséret illet 
mindenkit. Vendégül láttuk az elsős gyermekeket. Bizony 
nagy volt az öröm, amikor a régi barátok megérkeztek. Az 
iskolások megtekintették a gesztenyecsodákat, 
készítettek gesztenyemanót, játszottak és örömtáncot 
jártak.
Nagyon szépen köszönjük az Endrődy János Alapiskola 
meghívását a „TÖK JÓ NAPRA”. Egy kellemes délelőttöt 
töltöttünk ott, ahol sok móka és vidám játék várt ránk. Jól 
érezte magát minden kis óvodás. Köszönjük az iskolás 
tanító néniknek a sok törődést és odafigyelést!

Az idei évben is járt nálunk a Mikulás, puttonya tele volt finomságokkal, mert a muzslai oviba csupa jó gyerek jár. 
Az idén „Mesés adventre” készültünk. Minden héten, az adventi gyertyagyújtásnál, az óvó nénik karácsonyi mesékkel, 
történetekkel teszik meghittebbé az eseményt, a gyermekek pedig karácsonyi dalokkal készülnek. A negyedik 
gyertyagyújtás pedig a szülőkkel egy közös szeretetünnep. Mindkét csoport karácsonyi műsorát követően közös 
teázásra, beszélgetésre, karácsonyi vásárra kerül sor. 
Áldott és szeretetteljes ünnepeket kívánunk!

Mariček Beáta óvodaigazgató és az óvoda kollektívája

Események az Endrődy János Alapiskolában a 2022/2023-as 
tanévben

Az Endrődy János Alapiskola nagy hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra, valamint a történelmi eseményekre való 
megemlékezésre.
 Az iskolaévet pedagógusaink képzésével kezdtük, így szeptember 16-án Bakos Adrianna látogatott el hozzánk, 
hogy betekintést nyújtson az általa írt „Szlovákul játékosan“ tankönyvcsalád használatának rejtelmeibe, amelyeket 
iskolánk alsó tagozatos pedagógusai már az 1-3. évfolyamban sikeresen használnak és alkalmaznak nagyon szép 
eredményekkel.
Mint minden évben, idén is megkapták az elsős kisdiákok a Rákóczi Szövetség támogatását.
 Október 6-án lelkes verőckés tanulóink az Aradi vértanúkról emlékeztek meg. 
Októberben a Magyar Televízió ellátogatott hozzánk. Iskolánk igazgatójával, Ӧlveczky Árpáddal készítettek interjút, aki 
elmondta, hogy intézményünk fontosnak tartja a néphagyományok megőrzését és azok beépítését az oktatásba.
A magyar népmese napját minden évben megünnepeljük iskolánkban. Olyan megtiszteltetés ért bennünket, hogy 
iskolánk is azon 5 intézmény között volt Szlovákiában, ahol a Hagyományok Háza Hálózat szervezésében élőszavas 
mesemondás részesei lehettek tanulóink. 
Szakavatott és gyakorlott mesemondók, Klitsie-Szabad Boglárka és Szénási Veronika segítségével valósult meg a 
rendezvény, akik meséikkel lenyűgözték a hallgatóságot. 
2022 szeptemberében valósult meg az Oktatási Hivatal MaTalent7 tehetségpályázatának online matematikai felmérése 
az 5. osztályos tanulók részére. Az iskolánkról 3 tanuló csatlakozott ezen online mérésbe: Árendás Botond, Kelemen 
Márk és Pathó Raul, akik a felső 25%-ban helyezkedtek el.
Október 11-én zajlott a technikai olimpiász iskolai fordulója. Hajdú Patrik és Hauzner Roman képviseli iskolánkat a járási 
fordulóban. 
November 9-én végre kétéves kihagyás után újra megrendezésre került a VI. Szőgyéni Regionális Matematikaverseny 
a Csongrády Lajos Alapiskolában az 5. és a 7. évfolyamos tanulók részére. Iskolánkból 6 tanuló mérette meg magát a 
versenyen. Az 5. osztályból a 4. helyen végzett Pathó Raul. Az 5. helyen Árendás Botond, 6. helyen Kelemen Márk 
végeztek. 
A „Hol volt, hol nem volt“ elnevezésű mesefesztiválra három kategóriában neveztünk be, ahol a sok szép alkotás közül 
Bagota Fanni munkája nyerte el a zsűri tetszését, melyet a 2. hellyel jutalmazott, majd a kerületi versenyen képviseli az 
iskolánkat.
Október 27-én iskolánk első és negyedik osztályos tanulói ellátogattak a párkányi sóbarlangba. 



Őszi programjainkat az emberi szervezet immunrendszerének és védekezőképességének erősítésével kezdtük. 
Szeptember 23-án Dr. Illyés Edit budapesti belgyógyász, gyermekgyógyásztól napjaink leggyakoribb betegségeiről, 
azok gyógyításáról és az egészséges táplálkozásról kaptunk tájékoztatást. Az előadás után egyénileg tanácsadást 
kérhettünk a doktornőtől.
Október 14-én Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, közgazdász, egyetemi tanár előadására vártuk a könyvtárba 
az érdeklődőket. Olyan sokan összegyűltünk, hogy helyszűke miatt a kultúrház mozitermében lett megtartva a 
professzor úr felejthetetlen előadása. A tanár úr beszélt a szomszédban zajló háborúról, annak okairól és a várható 
fejleményekről. Sok kérdésre választ kaptunk. 
Az Egészségkárosultak Muzslai Alapszervezetének tagjaival november 10-én teadélutánt tartottunk, mely nosztalgiával 
telt. Illésházán tett látogatásról készült filmösszeállítást néztük meg.
Falunk legkisebbjeinek „Vedd ölbe, ringasd, énekelj“ címszóval minden hétfőn délelőtt 10:00 órai kezdéssel Danczi 
Mónika Ringató foglalkozást tart a Községi Könyvtárban.
Szeptember 27-én babaszínházat szerveztünk Danczi Mónika segítségével, melynek az Endrődy János Alapiskola 
adott otthont. Részt vettek rajta a ringatós gyermekek, ovisok és az alapiskola 1. és 2. osztályos tanulói.
Egy igazi színházi élményben lehetett részük. A budapesti VSG Táncszínház művészei A varázsszekrény meséi című 
mesés táncjátékkal szórakoztatták a gyermekeket. A babaszínház a világon egyedülálló. Az előadás Magyarország által 
támogatott Cseperedő programon keresztül valósulhatott meg.
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A Községi Könyvtár tevékenysége az őszi hónapokban

Az ősz jegyében iskolánk „Tök jó napot” tartott november 4-én.  Rendezvényünkre nagy szeretettel meghívtuk a muzslai 
és az ebedi óvodásokat is. Volt töktalicskázás, gesztenyével célba dobás, tökkeresés. Lehetett kukoricát morzsolni, 
termésekből képet ragasztani, aranyos cicákat alkotni. Volt sült tök, forró tea és rengeteg „tökös” finomság. Az 1-9. 
évfolyamokban minden osztály kidíszítette a saját osztálytermét, megmutatták a tökfaragásokat, őszi dekorációikat. A 
felső tagozat tanulói is kézműveskedtek, készültek gyertyatartók, tökös dekorációk, de voltak ügyességi, poénos 
versenyek is. Lehetőség volt két szelfisarokra is. A rátóti csikótojás paravánja előtt ráülhettek a hatalmas tökökre, 
valamint a kisebbek az Iciri-piciri ökröcskékkel pózolhattak.
2022. 11. 11-én az iskolai klubunkban az alsó tagozaton megtartottuk a Márton-napot. A tanulók elsajátították Szent 
Márton legendáját, az ezzel kapcsolatos hagyományokat, szokásokat. Az iskolai klub három csoportjában háromféle 
foglalkozásokat végezhettek a tanulók. Az első csoportban színes ludas képeket színeztek a gyerekek, majd vattából 
ragasztottak szebbnél szebb libákat. A második csoportba tartozó gyerekek kartondobozra varrtak libákat, majd ezeket 
termésekkel, kukoricával díszítették. A harmadik csoportban tenyérlenyomatok készültek tempera segítségével, 
közben libás népdalokat is énekeltek a gyerekek.
Iskolánk alsó tagozatos tanulói ellátogattak a Komáromi Jókai Színházba, ahol egy nagyon érdekes előadást nézhettek 
meg.
„Barangoló“ szakkörünk - ami ez év szeptemberétől színesíti iskolánk szakkörkínálatát - első kirándulása 2022. 11. 12-
én, szombaton valósult meg 70 tanulóval. Ellátogattunk az Alcsúti Arborétumba, kivonatoztunk a Vál-völgyi nosztalgia 
kisvasúttal, majd a felcsúti Pancho Arénában szurkoltunk nagy-nagy lelkesedéssel.
Ebben az iskolaévben még rengeteg verseny, rendezvény vár az iskola diákjaira és pedagógusaira. Ehhez kívánunk 
mindenkinek sok erőt és jó egészséget!

    Az Endrődy János Alapiskola vezetősége
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Ismét nálunk járt a Mikulás!

A CSEMADOK Muzslai Alapszervezete az idén is megszervezte hagyományos Mikulásváró ünnepségét, ahol 
összegyűlt a falu apraja-nagyja. A gyerekeket meleg teával, a szülőket forralt borral kínálta a vezetőség. Míg arra 
vártunk, hogy megérkezzen a Mikulás, a LurkÓperencia előadásában meseutazóként felfedezhettük a karácsony igazi 
ajándékát. A zenés, interaktív gyermekműsor alatt a gyerekekkel együtt átélhettük a barátság és az együtt töltött idő 
varázsát. Mindeközben megérkezett a várva várt Mikulás. A kicsik boldogan sereglettek köréje. A bátrabbak az ajándék 
fejében verssel szórakoztatták őt. 
A gyermekeket kísérő felnőttek mindeközben kedvükre vásárolhattak a karácsonyi vásáron, ahol ismét helyi és 
környékbeli termelők, kézművesek kínálták termékeiket. Reményeink szerint ki-ki megtalálta a számára megfelelő 
ajándékot, hiszen a kínálat nagyon gazdag volt. Kóstolhattunk aprósüteményt, mézből készült termékeket, de keletje 
volt a mézeskalácsnak, kürtőskalácsnak, valamint az elmaradhatatlan ostyának is. A karácsonyfánkra vásárolhattunk 
horgolt díszeket, üvegdíszeket és vert csipkecsodákat. Válogathattunk gyógynövényekből készült termékekből, 
kézműves szappanokból, asztali díszek közül, karácsonyi gyertyákból, kerámiákból, valamint szalvétatechnikával 
készített tárgyakból. 

A magyar népmese napját szeptember 30-án együtt 
ünnepeltük meg a muzslai ovisokkal. Mesebeli feladatok 
vártak rájuk. Három próbatételt kellett kiállniuk. Első 
próbatétel: figyelmesen meghallgatni a papírszínház 
egyik meséjét, a Csizmás Kandúrt. Második próbatétel: 
Csizmás Kandúrnak meg kellett keresni a kalapját, 
csizmáját, kardját és ezeket rá kellett ragasztani Csizmás 
Kandúr papírmására. Harmadik próbatétel: elkészíteni a 
Mesefát. 
A gyerekek választhattak egy népmesét, majd annak egy 
képrészletét fel kellett ragasztani a fára. Nagyon ügyesek 
voltak az ovisok. Mindenki kiállta a próbát. A feladatok 
végén névre szóló oklevelet vehettek át. Meseszép 
napunk volt.
Marosz Diána „Benőke és Hanga a kétnyelvű testvérek” 
című könyv szerzője október 8-án az Endrődy János 
Alapiskola 4-6. osztályos diákjainak egy szenzációs 
irodalmi óra keretében mutatta be könyvét. 

A tanulók szórakoztató és tanulságos történeteken keresztül megismerhették egy kétnyelvű család mindennapjait. A 
könyv bátorságot ad, nevel, nemcsak a gyerekek tanulhatnak a történetekből, hanem mi, felnőttek is.

Kolléganőimmel együtt karácsony közeledtével Gárdonyi Géza soraival szeretnénk áldott békés ünnepeket és 
boldog új évet kívánni falunk minden lakójának.
Jövőre is sok szeretettel várunk mindenkit a Községi Könyvtárba.
„A szeretetnek melege van a természet hidegében – és világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai 
vannak, amik mosolyognak velünk az örömben – és lecsókolják a könnyeinket a fájdalomban.”

Tácsikné Palik Éva, Községi Könyvtár Muzsla
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A község polgárai megcsodálhatták a falu központjában álló betlehemet, melyet Scholtz Terézia és Józsa Viktória 
állítottak fel. 
Rendezvényünk nem valósulhatott volna meg támogatóink nélkül. Köszönjük Muzsla község, Farkas Iván, Lilien s.r.o, 
Zvara Markéta, Fehér Ló fogadó, AMEXX s.r.o, iDeal KLIMA s.r.o, Nyugdíjasok Muzslai Alapszervezete, a Kertbarátkör 
és a CSEMADOK Muzslai Alapszervezetének támogatását. 

Engedjék meg, hogy a CSEMADOK vezetősége nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánjak 
falunk minden lakójának.  

                                                                                                          Zács Anna, elnök



11

Újabb FOCI hírek

Kedves meghívásnak tettek eleget az AC Muzsla U11 és U15 korosztályú diákcsapatai. A Budafoki LC Tehetségközpont 
meghívására három mérkőzést játszottak a Budafok LC korosztályos csapataival a gyönyörű budafoki 
sportcentrumban, fociarénában. 

Az AC Muzsla U15-ös diákcsapata 1:1 arányú döntetlent játszott a hazaiak U15-ös gárdájával. Ám ezen a barátságos 
mérkőzésen nem az eredmény számított, hanem a játék lehetősége kitűnő ellenféllel. Az U11-es csapatok 
párhuzamosan két mérkőzést játszottak a Budafoki LC hasonló korú diákcsapataival. Nagyszerű lehetőség adódott a 
muzslai diákcsapatok számára kiváló ellenfelekkel mérkőzni a csodálatos sportarénában. A muzslai U11-es diákcsapat 
játékosainak szülei Budafokra is elkísérték a csapatukat.

Világbajnok lett a muzslai Tóth Dénes

A kick-box ifjúsági világbajnokságon az olaszországi Jesolóban ifjú muzslai polgártársunk, az Endrődy János Alapiskola 
tanulója, Tóth Dénes, aki az Esztergomi Kick-Box Sportegyesület színeiben versenyzik, korosztályos világbajnok lett.
Angol ellenfelét legyőzve a világbajnoki döntőben az ifjúsági és kadett kick-box világbajnokságon harcolta ki az 
aranyérmet.

Mikor kezdtél bokszolni és mióta versenyzel 
az Esztergomi Kick-Box Sportegyesület 
színeiben?
Sportolni 3 évesen kezdtem. Apu tanított 
karatézni, majd 6 évesen csatlakoztam az 
Esztergomi Kick-Box klubhoz, melynek színei 
alatt versenyzem a mai napig.
Milyen eredményeket sikerült eddig 
elérned?
Magyar színekben kétszer lettem ezüstérmes a 
világkupán. Az Európa-kupán kétszer arany- és 
egyszer ezüstérmet sikerült szereznem. 
Ezenkívül 127 aranyérmet tudhatok a 
magaménak.
Szlovák színekben, amióta a korom engedte, országos bajnok vagyok két válfajban, a light contact és a kick lightban is. 
Valamint kétszer lettem szlovák bajnok bokszban és idén sikerült elnyeri a legjobb bokszoló különdíjat is.
Milyen érzés volt megnyerni a világbajnoki címet?
Az Esztergomi Kick-Box Sportegyesület színeiben lettem világbajnok. Világbajnokként is maradtam, aki voltam, egy 
alázatos szolgája a küzdősportok világának. De ettől függetlenül nagyon örülök a címnek, hisz ez egy jó kezdés az úton, 
amit be szeretnék járni. Apummal mindebbe nem kevés erőt és energiát fektettünk.

Muzsla község, az Endrődy János Alapiskola, valamint a Muzslai Hírmondó szerkesztőségének nevében gratulálunk 
Tóth Dénesnek, a muzslai ifjú világbajnoknak! 

Sz.M.
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Nagy köszönet illeti a Budafoki LC Tehetségközpont, valamint a BMTE 1912 
vezetőit: Vizi Sándort, Markovics Józsefet és Perlaki Endrét. Meghívásukra a 
muzslai diákfocisták nagyszerű élményben részesülhettek! Köszönjük szépen a 
meghívást! Januárban viszonozzuk a hagyományos muzslai diák labdarúgó 
teremtornán.

Csicsó Gábor, a sportszervezet elnöke

A szülői összefogás ereje

Erős közösségi, szülői összefogás jellemzi az 
AC Muzsla U11-es korosztályú diákcsapatát. A 
csapatban focizó diákok szülei igazi, összetartó 
közösséget alkotnak, amely alaposan 
megnöveli a diákok csapatszellemét. Nemcsak 
a  h a z a i  m é r k ő z é s e k r e ,  g y a k r a n  a 
vendégszereplésekre is elkísérik a csapatot, 
gyermekeiket, az ifjú focistákat. Mivel az U11-
es diákcsapat utolsó hazai mérkőzését vívta, a 
szülők terülj-terülj asztalt készítettek elő a 
fiúknak.  

Számukra igazi nagycsaládos ünnep volt ez a 
szombati nap. Petrík Tamás a szülők nevében 
m e g k ö s z ö n t e  e d z ő j ü k ,  M á r t o n  L á s z l ó 
gondoskodását, törődését és szakmai hozzáállását a 
csapathoz, melynek eredménye a focisták erőteljes 
fejlődése, sportszakmai előrelépése. A polgármester 
édes ajándékkal lepte meg az ifjú focistákat. Az U11-
es diákcsapat Érsekújvár diákcsapatával játszott 
bajnoki mérkőzést, amelyet a vendégek nyertek meg. 
A muzslai gárda egyelőre a járási bajnokság 4. helyén 
tanyázik. 
Az AC Muzsla U15-ös diákcsapata is bajnoki 
mérkőzést játszott Jászfalu diákcsapatával.

A hazaiak sziporkázó játékkal 11:1 arányban győzték le ellenfelüket. Gratulálunk az eredményhez! Nekik is kijárt 
szombaton a családias ünnep, főleg az ilyen teljesítmény és eredmény után. Ők is részt vettek a szülők fogadásán, 
megkóstolták a jobbnál jobb falatokat és megkapták a polgármester édes ajándékát. Hajrá AC Muzsla, hajrá U11-es 
diákcsapat, hajrá U15-ös diákcsapat! Csak így tovább!

Csicsó Gábor, a sportszervezet elnöke

A plébánia életéből
Beszámoló a Plébániai Családtáborról

„Július 25-31. között második alkalommal vehettünk részt idén a Plébániai Családtáborban Tarjánpusztán. 
Elvárásaink nem voltak, vágyunk viszont nagy: a lelki feltöltődés mellett a közösségépítés egy olyan helyen, aminek 
számunkra nagy varázsa van. Tarjánpuszta vidéke és a Szent Benedek Vendégház a maga természetközelségével 
nyugalmat és lecsendesedést áraszt. Fontos, hogy a mindennapokban tudjunk miből meríteni. Ehhez nagy segítséget 
adtak a közös imádságok, a reggeli vagy esti dicséretek, a szentmisék, de ugyanúgy a közös játék, éneklés is.  
Természetes volt gyerekeinknek is a szolgálatokban való részvétel, az adoráción való imádság, de a beszélgetésekben 
való őszinte megnyilvánulások is. 
Meglátogattuk a Pannonhalmi Főapátságot, melynek gyógynövény-feldolgozójában a plébániai levendula került 
feldolgozásra. A déli imaórában Isten elé vihettük napjaink gondjait. Betekintést kaptunk a bencés rend életéről, 
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megnéztük a főapátsági könyvtár gyönyörű nagytermét. A gyerekek örömére elutaztunk a Balaton északi partjának 
fővárosába, Balatonfüredre. Szép dísztárgyakat alkottunk gyűjtött kavicsokból, virágokból. Mindenki megtalálta a maga 
kedvtelését a sportjátékokban, társasjátékban vagy éppen a konyhai előkészületekben, filmnézésben. A közösségben 
eltöltött idő ajándéka, hogy átbeszélhettük az élményeket, melyek kavarogtak bennünk.
Hálás vagyok, hogy ebbe a közösségbe tartozom, jólesik az együtt töltött idő, az elmélyülés azzal, aki ezt az egész 
közösséget formálja, szeretetével fenntartja. Dicsőség az Úrnak és köszönet a szervezőknek!”

Bachorecz Veronika

Szűz Mária ünnepváró délután

Úrnapja után immár második alkalommal került megrendezésre az ünnepváró délután szept. 4-én (vasárnap), melynek 
célja, hogy segítsen az előttünk álló egyházi ünnepekre felkészülni - kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A muzslai Kisboldogasszony-templombúcsú kapcsán ezúttal Szűz Mária ünnepeinek megismerését tűztük ki célul. A 
program fotókiállítás megnyitásával kezdődött, melyre a helyi egyházközösségek tagjai küldhettek be saját maguk által 
készített fényképeket a napkeltéről, amely Kisboldogasszony szimbóluma. Borka Iván plébános Szűz Mária 
ünnepeinek sokszínűségével ismertette meg a jelenlévőket. Ezt követően a plébániaudvaron felállított sátor alatt 
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is találtak kedvükre való foglalkozást: Mária-monogramokat készítettek 
üvegfestéssel, népénekek és Mária-imádságok szövegét fejthették meg a titkosírásból.
A közös éneklésre a Magnificat Mária-éneket választottuk, majd pedig áldással zárult a családi délután. Köszönet 
minden jó szándékú segítőnek, aki bármilyen módon hozzájárult a foglalkozás létrejöttéhez!
A mindenszentek ünnepéhez kötődő foglalkozást egyházközségeink családjainak szerveztük 2022. október 30-án az 
ebedi plébánián.

Szabó Anikó

„Karácsony Isten szívében kezdődött és csak akkor válik teljessé, amikor eléri az ember szívét.”  
(C. S. Lewis) 

Ünnepi szentmisék a karácsonyi időben 
Kisboldogasszony-plébániatemplom, Muzsla

2022. december 24. (szombat)
Urunk születése, szenteste   19.30
2022. december 25. (vasárnap)
Urunk születése, főünnep  11.00

2022. december 26. (hétfő)
Szent István vértanú, ünnep 11.00
2022. december 31. (szombat)

Év végi hálaadás  11.00
2023. január 1. (vasárnap)

Szűz Mária, Isten anyja, főünnep  11.00
2023. január 6. (péntek)

Urunk megjelenése, vízkereszt, főünnep  11.00
2023. január 8. (vasárnap)

Urunk megkeresztelkedése, ünnep  11.00
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Beteg és idős testvéreink látogatását az ünnepek előtt 
(szentgyónás, szentáldozás) kérjük jelezzék a plébánián 
legkésőbb December 18-ig. Tel: +421 36 75 83 113 ill. 
e-mal: muzla@nrb.sk

Az értünk emberré lett Istentől megáldott 
békés karácsonyi ünnepeket és új esztendőt 

kívánva minden Kedves Olvasónak:

Borka Iván, plébános

Kép: Betlehem, a Születés temploma
Forrás: www.martinus.hu

Hídőrök a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskolában

A Hídőr projekt a párkányi születésű Frühauf Károlytól származik. Elképzelése szerint az újjáépített Mária 
Valéria hidat szellemileg is óvni kell, ha ugyanis az emberek közötti szellemi és lelki kapcsolat folyamatosan működik, a 
híd nem kerülhet ismét veszélybe. A kiválasztott művészek alkotófolyamatának középpontjában az összefogás és a 
szellemi áthidalás áll.

 Ingrid Samel német író, az 56. hídőr művészeti iskolánk képzőművészet szakos diákjait kérte fel 
művészeti projektjének megvalósításához. PaedDr. Szaniszló Judit tanító néni párkányi és nagyölvedi diákjainak az volt 
a feladata, hogy az írónő által írt „A kis medve és a sün a kék folyónál" c. mesekönyv befejezését megrajzolják.  
Fantáziadús, kreatív befejezések születtek, amelyek illusztrációként mind-mind bekerültek a mesekönyvbe.

A jelenlegi párkányi hídőr, Maria Chiara Calvani kedvességével könnyedén belopta magát zeneovisaink 
szívébe. Maria olasz nemzetiségű kortárs képzőművész, és saját elmondása szerint nagy érdeklődéssel van a 
népzene, különösen a magyar népdalkincs iránt. A zenei előképző vezetőjével, Szabó Anikóval olyan tevékenységben 
működtek együtt, amely lenyűgözte a gyermekeket. Különleges növényeket felhasználva színeztek be fonalakat, majd 
ezeket sajátos fonási technikával dolgozták össze. A kicsik a teljes alkotói folyamat aktív résztvevőivé váltak. Munkájuk 
szimbolikus jelentésén keresztül a hídőr közelebb hozta számukra az elmúlt évszázadok hétköznapi társas 
elfoglaltságait, melyek során az összegyűlt lányok, asszonyok együtt énekeltek. A több alkalomból álló találkozások 
során a kicsik lelkesen működtek együtt Mariával, bevonták őt a körjátékaikba, elénekelték neki kedvenc dalaikat, ő 
pedig kíváncsian hallgatta, néhányat pedig ő maga is megtanult belőlük. A foglalkozásokon Kodály zenei nevelési 
módszere érvényesült, improvizatív elemekkel hozta közelebb a zene által nyújtott élményt. Természetes 
színezőanyagok segítségével vizualizálták a dalok ritmusát, majd dallamát. 

 Nagy örömünkre szolgált a hídőrök megkeresése, nyitottsága, a közös tevékenységek során pedig 
életre szóló élményekkel gazdagodtunk.

Szabó Anikó, igazgatóhelyettes
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Sarjad a költészet Muzslán

Mészáros Melinda: 
Tél s a hópehely

Fagyos égboltról fehér
csillagkristály hullik, s

a fekete földet hófehérré hinti,
gyönyörű a táj, ez a kinti!

Óriási pelyhek kristályként
érintik kabátom, természet

csodája itt jár e tájon,
s én csodálom!

Lassan rakódnak egymásra,
érintve a hideg levegőt,

a cica bundájáról az udvar
talaján nyújtanak fehér heverőt!

A tél nem örök, de
a fű most pihen,

mert ez a csoda mindenhová
fehér takarót hint kint!

Varázslatos karácsony közeleg,
hóköpeny takarja majd a tájat,

s a kis tündérek visznek
házadba, szeretetvásznat!

Falunk lányainak, asszonyainak jól bevált 
receptjei

Almás palacsinta

20 dkg reszelt alma, 2 db tojás, 20 dkg finomliszt, 5 dl tej, 5 dkg 
olvasztott vaj, 2 evőkanál cukor, csipet só.
A hozzávalókat kikeverni, forró olajon kisebb köröket sütni, majd 
tetszés szerint díszíteni idénygyümölccsel és tejszínhabbal.

Házasságot kötöttek Újszülöttek Halálozás

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

Jenei Henrich és Darvasi Laura
Ing. Balogh Péter és Ing. Tóth Marianna

Molnárová Sofia Gonda László
Barti János
Vad Attila

Szalai Lajos
Fodor Mária

Krajčovivá Anna
Leviček Štefan

Gratulálunk! Jó egészséget kívánunk! Emléküket megőrizzük!

Jó étvágyat kíván a recept beküldője: Dubicky Mária


