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Vinohrady, vinohrady,
dobré vínko dávate.
Kto sa ho raz napije,

dobrú vôľu z neho dostane.
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Základná organizácia Csemadoku v Mužle aj v tomto roku uskutočnila už tradičnú oberačkovú slávnosť. Kládli sme 
veľký dôraz na to, aby si malí i veľkí, mladí aj starší rovnako našli možnosti zábavy. Hlavnými sponzormi podujatia boli 
obec Mužla a KULT MINOR –fond na podporu kultúry národnostných menšín. Mohli sme, samozrejme, počítať aj s 
podporou spoločenských organizácií, ktorým patrí naša obrovská vďaka. Sú to: ZO zdravotne postihnutých v Mužle, ZO 
dôchodcov, záhradkárov, Gabriel Csicsó, ďalej Dobrovoľná hasičská organizácia, poľovnícka organizácia Divé husi a 
reštaurácia U bieleho koňa.
Kultúrny program otvoril Marcell Vágvölgyi v úlohe richtára. Po ňom nasledovali naši škôlkari. Po ich vystúpení sa 
predstavili členky speváckej skupiny Dallos, ďalej Benedek Baracska, spevácka skupina pri klube dôchodcov a mladí 
tanečníci z Gbeliec. 
 Po kultúrnom programe nasledovalo uspávanie ( Ringató ) najmenších, v rámci ktorého sa v dobrej nálade, spevom 
hrali malí i veľkí. Klaun Ricsi a skupina BUM BUM svojím interaktívnym prednesom zabávali obecenstvo. Na hudobný 
prednes ústami je málokto schopný. For You Acapella bez akéhokoľvek hudobného nástroja predniesla v originálnom 
znení domáce a zahraničné šlágre. Najočakávanejším hosťom bola skupina Republik, ktorá vyvolala fantastickú 
náladu. Viac ako 1 500 ľudí ich odmenilo obrovským potleskom. V priebehu popoludnia sa deti mohli zapojiť do 
oberačkovej súťaže a mohli skákať na skákacom hrade. Návštevníci podujatia si mohli pozrieť aj výstavu produktov 
našich spoluobčanov. 

Tradičné začiatky jesene v obci Mužla

Po chutnom guláši si každý mohol ochutnať aromatické mužlianske víno, trdelník, grilovaný syr alebo podplamenník a 
mohol si kúpiť aj rôzne remeselnícke výrobky. kvôli pandémii boli oneskorene odovzdané obecné ocenenia za 
dlhoročnú aktivitu v obci, ktoré prevzali: AC Mužla, Slovenský červený kríž v Mužle a ZO Divé husi. 
TJ v Mužle vyznamenanie prevzala ešte v júli z príležitosti 90. výročia svojho vzniku a za výsledky uplynulých 5-10 rokov 
futbalového družstva dospelých, U11, U15 a 3. stolnotenisového mužstva.
Slovenský červený kríž a ZO Divé husi ocenenie za svoju úspešnú prácu prevzali na oberačkovej slávnosti. 
Vyznamenaným srdečne blahoželáme.                                                                                         

                          Anna Zács, predsedníčka ZO Csemadoku,
-pr.Mária Cserge-

Služby vinárom a vinohradníkom na Podunajsku

 Vo štvrtok, dňa 25. augusta 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Domu služieb pre vinárov a vinohradníkov 
v obci Mužla. Ide o regionálny dom služieb s medzinárodným dosahom, ktorý bol vybudovaný v rámci TAPE projektu 
„Rozvoj siete miestnych produktov a služieb, na území regiónov Štúrovska a Ostrihomska“. Úspešný projekt bol 
financovaný z Programu Interreg Slovensko-Maďarsko, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
SR a Obcou Mužla. Medzinárodný TAPE projekt obsahuje celkom 10 opatrení.
V rámci slávnosti sa starosta poďakoval za výdatnú pomoc a podporu všetkým tým, bez ktorých by sa táto investícia 
nemohla uskutočniť: zhotoviteľom, pracovníkom obecného úradu a poslancovi miestnej samosprávy Bélovi 
Mészárosovi. Ich pomoc bola nenahraditeľná.
V mužlianskom dome služieb vinárom a vinohradníkom je umiestnené kvalitné vinárske laboratórium, konferenčná sála 
pre usporiadanie odborných prednášok a školení, na prezentáciu vín, vinárskych produktov a potrieb pre vinárov. Je v 
nej rokovacia miestnosť pre vinárov a obchodníkov.



Tradičné začiatky jesene v obci Mužla

Vo vinohradoch sa v rámci projektu umiestnilo 8 
meteorologických staníc, ktoré sú doplnené tromi 
existujúcimi stanicami. Ide o vinárske svahy v Mužle, v 
Obide, v Belej, v Gbelciach, v Bátorových Kosihách a v 
Kravanoch n.D. Na pravom brehu Dunaja, v Maďarsku ide o 
svahy v Kesztölci a v Nyergesújfalu. Meteorologické údaje 
sa prepoja s umelou inteligenciou na analýzu potrieb a 
zásahov pri pestovaní hrozna. 
Vinohradník prijme presné informácie, termín a spôsob 
zásahu (biologická alebo chemická ochrana) vo forme 
mobilnej aplikácie alebo aplikácie do počítača. Služby budú 
ponúknuté prioritne malým, stredne veľkým a rodinným 
vinárstvam a vinohradníkom. 
Cieľom spoločného projektu bolo pozdvihnutie úrovne 
pestovania hrozna a produkcie vín malých a stredne veľkých 
producentov v obci Mužla a na Podunajsku. Prevádzka 

domu sluźieb vinárom a vinohradníkom sa zahájila koncom septembra 2022. Potrebné informácie sú dostupné na 
webovom sídle projektu na adrese: www.sluzbyvinarom.sk

SZ. M.

Dokončila sa rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice v Mužle

V roku 2021 sme od Ministerstva vnútra SR získali pomoc na 
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá sa uskutočnila v lete tohto 
roku. Zhotoviteľ vykonal dôkladnú prácu. Bez pomoci starostu našej 
obce by sa úplná rekonštrukcia napriek tomu nemohla uskutočniť. 
Ďakujeme mu!
Počas rekonštrukcie sme museli celú zbrojnicu vyprázdniť. 
Hasičskú techniku sme umiestnili mimo zbrojnice, však na nasadenie sme boli vždy schopní a pripravení. Touto cestou 
ďakujem našim členom za ich postoj a odvážnosť. Ďakujem, že aj v takejto situácii sme mohli s nimi počítať.

                                                                                   Viliam Čief, predseda, -pr. Mária Cserge-



V o ľ  b  y
29. októbra 2022 sa konajú voľby do miestnych aj krajských zastupiteľských orgánov. Voliči môžu hlasovať za kandidáta 
na starostu obce, ba aj za kandidátov na poslancov miestnej a krajskej samosprávy. 
Obecná volebná komisia v Mužle overila nasledovných kandidátov k voľbám do miestnej samosprávy:

Kandidát na starostu obce:
 Ing. Farkas Iván,   Szövetség / Aliancia

Kandidáti na poslanca OZ – 9 mandátov:
 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., -pr. Mária Cserge-

Letné diania v materskej škole
Po rozlúčkovej slávnosti a letnej prevádzke naša škôlka stíchla. Detičky ostali doma, 
všetko oddychovalo. 
Keď sme sa po krátkom odpočinku my učiteľky a zamestnankyne vrátili, urobili sme 
všetko, aby naše deti čakalo veľa prekvapení. 
Vytvorili sme tzv. „Zelený kút“, v záujme prehlbovania enviromentálnej výchovy. Veľká 
vďaka za pomoc nášmu zriaďovateľovi, obci Mužla. Obnovili sme na dvore škôlky 
vedľajšiu budovu, v ktorej sme poukladali záhradné náradie, postavili sme vysoké záhony, 
kde na jar budú škôlkari sadiť a pestovať nejakú zeleninu, prípadne liečivé bylinky. 
Aj dopravné ihrisko sme urobili veselším pomocou rozprávkových obrázkov, ktoré sme 
namaľovali z dvoch dôvodov: 1. aby deti dodržiavali dopravné predpisy, aby sa 
nebicyklovali na domoch alebo na stromoch. 2. obrazy slúžia ako vymaľovánky, ktoré 
môžu farbiť kriedou.
Pri vchode do budovy zvnútra sme vytvorili interaktívny kút, ktorý budeme stále meniť a 
obnovovať, aby si deti mohli pozrieť, chytiť a sledovať, práve aktuálnu výstavu.
Potom prišiel očakávaný september a škôlka sa naplnila veselým džavotom detí. Našli sa 
aj uplakané tváričky, ale pani učiteľky robili všetko, aby vyčarili na nich úsmev. 
Nový školský rok v oboch skupinách začalo 17 detí.

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

Všedné dni ZŠ Jánosa Endrődyho (2. časť)

Štvrtáci a piataci sa v júni zúčastnili školy v prírode. Navštívili Zvolenský hrad, vyhliadkovú vežu Ostriedok, dobrodružný 
park Tarzánia a jaskyňu Slobody. 
Žiaci základnej školy sa zúčastnili mnohých súťaží a stali sa ich úspešnými riešiteľmi. Spomeniem iba mená tých, ktorí 
dosiahli najlepšie výsledky. 
Na matematickú Pytagoriádu a olympiádu pripravili žiakov p. učiteľky Anita Páva, Katalin Madari a Klaudia Kršková. Na 
súťaži Bendegúz v krajskom kole získal 1. miesto Márk Kelemen. Žiakov pripravili: Katalin Madari, Anna Kétyi, Bianka 
Papánek a Anasztázia Kovács. 
Na pravopisnej súťaži Zsigmonda Simonyiho Emma Radosická obsadila 1. miesto.
V celoslovenskom kole recitačnej súťaže sa žiačky Luca Lancz a Viktória Mátéffy  dostali do strieborného pásma. 
V prednese ľudovej rozprávky v celoslovenskom kole Orsolya Vágvölgyi a Kitti Sikeľa obsadili svoje miesto v zlatom 
pásme. Nóra Fundárek sa dostala do bronzového pásma. V súťaži EnglishStar boli najlepší Dávid Hornyák a Diana 
Kovács. Pripravili ich Silvia Fundárek, Tímea Krajčír a Andor Baranovics.
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V okresnom kole vo vybíjanej naše mužstvo sa vrátilo domov s 3. 
miestom. Pripravil ich Pavol Bottyán. V minifutbale naši športovci 
obsadili 2. miesto. Pripravil ich Tibor Halasi. 
Ďalej sa naši žiaci zúčastnili zemepisnej, prírodovednej a fyzickej 
olympiády. V okresnom kole technickej olympiády Denis Dencső 
obsadil 2. a Gergő Oszlík 3. miesto. Z protipožiarnej súťaže sa 
mužstvo školy vrátilo domov so 4. miestom. Pripravil ich Pavol 
Bottyán. 
Mária Benkó a Adriana Bitter svojich žiakov pripravili na domáce a 
medzinárodné výtvarné súťaže. ( Ich témami boli: Arany Lacinak, 
Anyám tyúkja, János vitéz. ) Pripravili ich aj na súťaže „Moje ľudské 
práva“ a „Deň Slnka“. 
Na VII .  juhoslovenskom dni  ta lentov bývajú odmenení 
najtalentovanejší žiaci. Z našej školy sa ho zúčastnia Luca Lancz ( 2. 
ročník ), Márk Kelemen ( 4. ročník ) a Emma Radosická ( 7. ročník ). 

Blahoželáme žiakom za dosiahnuté výsledky a ďakujeme kolegom a kolegyniam za ich obetavú prácu. Počas prázdnin 
sa viacerí žiaci zúčastnili aj letných táborov. Na bezpečnosť a dobrú náladu detí dávala pozor Adriana Bitter. 5. 
septembra za prítomnosti starostu obce Ivána Farkasa a pána farára Ivána Borku riaditeľ školy Árpád Ölveczky 
slávnostne zahájil školský rok 2022 / 2023. Privítal malých prváčikov a najstarších žiakov školy, deviatakov, dvoch 
nových kolegov: Annamáriu Zátyik a Jánosa Nagya.
Žiakom, učiteľom a rodičom zaželal veľa síl a dobré zdravie v novom školskom roku.

                                                                                    Dalma Kovács a Katalin Madari,
                                                                                     -pr. Mária Cserge-

Činnosť obecnej knižnice v 
letných mesiacoch

Vďaka Spolku maďarských knihovníkov na Slovensku sme sa 
23. júna mohli zúčastniť prednášky, ktorá sa konala v miestnej 
obecnej knižnici za prítomnosti Ivána Farkasa, starostu obce. 
Školenie viedli Tegdes Egyházi Dóra, súčasná predsedníčka 
SMKS a bývalá predsedníčka Ildikó Kecskés. Okrem 
Mužľanov tu boli aj záujemcovia od Bratislavy po Košice. 

1.júla sme uskutočnili stretnutie s p.profesorom Albertom 
Sándorom, ktorý predstavil prítomným svoju najnovšiu knihu 
Po stopách legendy.
Dozvedeli sme sa, že legendy zachovávajú ešte žijúci starí 
žiaci. 
2. septembra bol hosťom knižnice politik Pál Csáky. Hovoril o 
svojej knihe Na ostrí čepele. Spomínal na rôzne udalosti 
uplynulého polstoročia. 
Od 25. marca do 22. júla každý piatok predpoludním sa Monika 
Danczi venovala našim najmenším v rámci Ringató. Ďakujeme 
podporu obce Mužla a Základnej školy Jánosa Endrődyho v 
Mužle. Aj v tomto roku srdečne očakávame rodičov a deti spolu 
s Monikou Danczi na toto obľúbené podujatie.

Počas letných prázdnin sme sedemkrát organizovali pre deti spoločenské hry. Boli to príjemné, veselé, dobrodružné, 
vydarené predpoludnia. 
So svojimi kolegyňami naďalej srdečne očakávame všetkých čitateľov a priateľov dobrej knihy v našej knižnici.                                                                                 

Eva Tácsik Palik, Obecná knižnica Mužla,
                                                                                 -pr. Mária Cserge-


