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Három rózsabimbó
Nyílik a szobámba -
Pohár-vízbe nyílik.

Hogyha szívem tisztább
Illatuk lehatol,

Lehatol a szívig.
Három rózsabimbó -

Azt sem tudom, honnan
Került a szobámba.

De mióta itt van
- S régóta, hogy itt van -

Mióta itt virít
A vizes pohárba:

Nincs tovább-fejlése,
Nincsen változása.

Nézem csudálkozva,
Nézem reggel-este:
Milyen harmat-tiszta
Három rózsabimbó
Megdicsőült teste.

Ottkinn őrült nyár van,
Nyara szenvedelmes,
Gyilkos nap-verésnek,
Gyujtó káprázatnak -
Vagy ez káprázat itt:
Három rózsabimbó
Lengedező teste:

Mint a most-hullt harmat.
Mint a hajnal, melyre
Álmodó-gyöngéden

Ráhajlik az este:
Naptalanul nyílik,
Soha ki nem nyílik

Három rózsabimbó
Titokzatos teste.

Három rózsabimbó -
Nem tudom én mikép
Került a szobámba -

Remegő ujjakkal
Dédelgetem őket

S háromszor naponta
Friss vizet csorgatok

A vizes-pohárba.
Egyszerű pohár-víz:

Szent kehely lesz lassan.
A titkos bimbóknak
Titkos háromsága

Benne hervadatlan.
Tombolj csak őrült nyár,

Tombolj, őrült élet:
Nyara szenvedelmes,
Gyilkos nap-verésnek,
Gyujtó káprázatnak!
Három rózsabimbó
Megdicsőült teste
Itt ring a pohárban
Mint a tisztult lélek,

Mint a most-hullt harmat.
Nézem reggel-este
Lélekzet-elfojtva,

Napon át, éjjen át:
Vajjon meddig tart még

Ez a csendes, édes,
Változatlan, földi

Örökkévalóság??!
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Reményik Sándor: Háromság



Elkezdődött az önkormányzatok ellehetetlenítése

Az utóbbi években, sőt az utóbbi hónapokban számos állami hatáskört, feladatot és terhet ruházott át a kormány az 
önkormányzatokra. A legtöbb esetben források, vagyis pénz nélkül. Az utóbbi hónapokban megsokasodott az olyan 
kormányzati intézkedések száma, amelyek az önkormányzatokat rendkívül hátrányosan érintik. Elsősorban gazdasági 
szempontból. Az aktuális célirányos támogatások esetében is - amelyek a kormány válasza a magas inflációra - számos 
olyan intézkedést javasol a pénzügyi tárca, amely gazdaságilag felettébb hátrányos lesz az önkormányzatokra nézve.
A meglóduló árakra való válaszlépésként a kormány egyetlen társadalmi csoportot támogatott meg, a gyermekeket 
nevelő családokat. A összes szlovákiai család 30 százalékában nevelnek 0-18 év közötti gyermekeket. Számukra 
jóváhagyták az állami támogatást, megnövelik a gyermekek után járó adóbónuszt és szakköri tevékenységre is anyagi 
forrásokat biztosítanak. Ez dicséretre méltó, kedvező fejlemény. 2022 második felében ez törvényerőre emelkedik, ám a 
2023-tól esedékes juttatásokat az államfő megvétózta. Vétóját a parlamenti képviselők ugyan áttörték, ám az államfő 
tiltakozásával rögvest az Alkotmánybírósághoz fordult. Ez a bírói testület dönt majd az ügyben végérvényesen. 
Eközben a további társadalmi csoportokról ez idáig a kormány megfeledkezett. Legyenek azok a nyugdíjasok, az 
egészségkárosultak, az egyedül élők, az özvegyek, a 18 évnél idősebb gyermekeket nevelő szülők. Viszont az előbbiek 
javára meghozott intézkedés gazdaságilag rendkívül hátrányosan érinti majd a helyi és a megyei önkormányzatokat. 
Úgy, hogy a gyermekekre járó plusztámogatást zömében nem a kormány fizeti meg az állami költségvetésből, hanem az 
önkormányzatoknak visszajuttatott adóhányad (ez a települések legmagasabb bevételi forrása) fog jelentősen 
lecsökkenni. 2022 második felében egészen pontosan 216 millió euróval. Muzsla község esetében ez a kiesés kb. 45 – 
50 ezer eurót fog jelenteni.
Milyen környezetben kerül sor az alapos változásokra? Az önkormányzatok számára még erőteljesebben 
megemelkedett az energiahordozók ára, mint a lakosság esetében – akár a korábbi ár három- vagy négyszeresére – 
miközben minden más terméknek, szolgáltatásnak és beruházásnak is alaposan megnőtt az ára. S ekkor a kormány 
megsarcolja az önkormányzatokat, újabb terheket ró a vállukra. Például a közalkalmazottak bérvalorizációját - amellyel 
mélységesen egyetértek - de a kormány biztosítson hozzá anyagi forrásokat. 
Mit fog ez eredményezni? A hírek között elsőként 
jelent meg az, hogy az idegenforgalom, a turizmus 
fellegvárában, Magas-Tátra városában 2022 
áprilisában kikapcsolták a közvilágítást. Számos más 
településen szűkíteni fogják a város vagy a község 
lakosságnak szánt szolgáltatásait. Bezárják az óvoda, 
a szociális szolgáltatások, a községi hivatal vagy az 
építészeti hivatal egy részét. Leszűkítik az eddigi 
önkormányzati szolgáltatásokat. Amit a lakosság 
rögtön megérez. Másodlagosan a következő fog 
történni: lépéseivel a pozsonyi pénzügyi tárca arra 
kényszeríti az önkormányzatokat, hogy alaposan 
megnöveljék az ingatlanadókat. Ez a település 
második legmagasabb bevételi forrása. Most pedig 
áll junk meg és gondoljuk végig: a rohamos 
áremelkedésre válaszul a kormány bőkezű állami támogatást nyújt a gyermekes családoknak – ezen belül azoknak is, 
akik jómódúak és gazdagok, sőt nekik bőkezűbb támogatást, mint az alacsony keresetűeknek!!! – a további társadalmi 
csoportokról megfeledkezik, miközben az ingatlanadó jelentős megnövelése – erre tereli az önkormányzatokat a 
kormány – minden ingatlantulajdonost, tehát minden társadalmi csoportot keményen fog érinteni. Hol itt a szolidaritás a 
rászorulókkal és az alacsony jövedelműekkel? A gyermekeket nevelő családok mellett közvetve minden más társadalmi 
csoportra is újabb terheket ró a kormány az ingatlanadó közvetett és erőltetett felsrófolásával, mégpedig az árak 
jelentős megnövekedése idején. Csakhogy ők eddig semmilyen állami segítséghez nem jutottak. Számukra az 
intézkedések mérlege mélyen kedvezőtlen lesz. Ez pedig roppantul kínos!
Ebben a helyzetben milyen változásokról kellett Muzslán döntenünk? Hogy anyagilag, gazdaságilag szűkül a 
mozgásterünk, az már az év elejétől érződik. Érvényes ez nemcsak a családok, a lakosság, a vállalkozók mozgásterére, 
hanem az önkormányzat mozgásterére is. Reagálva a kormányzat lépéseire olyan döntést hoztunk néhány hónapja, 
hogy 2022-ben a megkezdett beruházásokat szeretnénk sikeresen befejezni. Az óvatosság miatt újakba idén nem 
kezdünk. A legfájóbb, hogy emiatt nem tudjuk felújítani a Régiposta utca útburkolatát, noha megígértük azt és az 
önkormányzat azt eldöntötte. Ennek két oka volt: a fent leírt kormányzati intézkedések, amelynek szenvedő alanyai 
leszünk mi is, valamint az, hogy időközben a teljes burkolat felújítása hihetetlenül megdrágult. Nagyjából az idei 
költségvetésben jóváhagyott összeg duplájáért tudtuk volna a munkát elvégeztetni. Erről tanúskodtak a közbeszerzést 
megelőző konkrét árajánlatok, amelyek a közbeszerzés alapjául szolgáltak volna. Időközben hétről hétre drágult a 
megsaccolt ár. Nem hirdettük meg tehát a munkálatok közbeszerzését, elhalasztottuk azt 2023-ra. Jövőre minden 
bizonnyal a munkálatok megvalósulnak, így évente további utcák, utak burkolata újulhat meg az önkormányzat korábbi 
határozata értelmében.   



Az újszülöttek köszöntése

Két és fél év kihagyás után, melyet a járványügyi helyzet követelt ki 
magának, újra lehetőség nyílt az újszülöttek köszöntésére.
Mindenki nagy örömére 2022. április 23-án Farkas Iván, falunk 
polgármestere, Petrík Tamás alpolgármester és Zsitva Györgyi 
anyakönyvvezető köszöntötték Muzsla legifjabb lakosait, akiknek 
száma a kényszerszünet ideje alatt 34-re duzzadt.
Sok pici csillogó szempár figyelte szülei, nagyszülei, rokonai 
társaságában az ünnepélyes ceremóniát, melyet kivételesen a 
megnövekedett létszámra való tekintettel  a kultúrház 
mozitermében tartottak meg. A kultúrműsort a helyi óvodások 
biztosították. Bájos kis vers-, ill. dalcsokrukkal mosolyt varázsoltak 
mindenki arcára.

Az ünnepség keretén belül a szülők átvették a 
község ajándékát, mely bankbetét, i l letve 
életbiztosítás volt gyermekük részére.
A Muzslai Hírmondó szerkesztősége is szeretettel 
köszönti az ifjú muzslai polgárokat, jó egészséget 
és szeretetteljes családi környezetet kíván 
mindnyájuknak.
A községháza dolgozói remélik, hogy a muzslai 
fiatalok, ifjú párok a jövőben is megajándékozzák 
községünket sok-sok újszülöttel.

                                                                                                    
SZ. M.

A fent leírt kormányzati intézkedések miatt, amelyek súlyosan érintik az önkormányzatokat, a Szlovákiai Városok és 
Falvak Társulása (ZMOS) Szencen megtartott 32. kongresszusán (a mellékelt fotó itt készült, a résztvevők feketében 
voltunk, mivel a kormány ellehetetleníteni készül az önkormányzatokat) sztrájkkészültségről döntött, amely 2022. július 
31-ig tart. 
Ha az ernyőszervezet, az önkormányzatok követeléseit a kormány nem teljesíti, azok akár éles sztrájkba is léphetnek. 
Ugyanis már nincs hova hátrálniuk. Az utóbbi években, sőt az utóbbi hónapokban számos állami hatáskört, feladatot és 
terhet ruházott át a kormány az önkormányzatokra. Számos esetben, különösen a járvány idején a kormányzat, az 
állami hatóság feladatát helyettesítettük. Anyagi megtérítés, állami források, pénzek nélkül. Mindent saját magunknak 
kellett kigazdálkodnunk. Ám ez a lehetőség megszűnt. Nincs több szabad forrása az önkormányzatoknak. 
Nagyon összetett és bonyolult időszak áll előttünk. Bölcsen és okosan kell majd a következő hónapokban és években 
gazdálkodni. Ember legyen a talpán, aki ebben a káoszban és zűrzavarban tájékozódni tud! „Víz felett” tudja tartani a 
települését, döntéseiben a kínálkozó lehetőségek közül az optimálisat, a legkedvezőbbet választja majd ki. A bonyolult, 
összetett jövőben felelős, felkészült és tapasztalt településvezetőkre, önkormányzatokra lesz szükség.

Farkas Iván, községünk polgármestere, Nyitra megyei képviselő és frakcióvezető

A gyémánt-, ill. aranylakodalmasok 
köszöntése

Szintén több, mint két év kihagyás után kerülhetett sor a gyémánt-, 
ill. aranylakodalmasok köszöntésére.
2022.április 23-án a községháza dísztermében tisztelegtek a 
házasság igazi titkának tudói előtt. 
Muzsla község anyakönyvvezetője, Zsitva Györgyi ismertette a 
gyémánt-, ill. aranylakodalmasok névsorát.

A gyémántlakodalmasok, akik immár 60 éve élnek boldog házasságban:
 PaedDr. Csicsay Alajos és Pathó Aranka
 Andrusko József és Antalík Erzsébet



Az aranylakodalmasok, akik már 50 éve kitartanak 
egymás mellett szeretetben és megértésben:
 Szivek Michal és Vojtek Katalin
 Kosztolánszki Melichar és Gerencséri Mária
 Čuport László és Jarembeková Jolana
 Hudec István és Kubík Éva
 Farkas László és Zvara Teréz
 Pathó József és Hruška Mária
 Ičo Béla és Nagy Erzsébet
 Halász Tibor és Nagy Erzsébet

Farkas Iván polgármester és Petrík Tamás alpolgármester ünnepi beszédében köszöntötte a házaspárokat, és még sok 
egészségben eltöltött közös évet kívánt az ünnepelteknek.
A kultúrműsort a helyi AI diákjának, Baracska Barnabásnak a szavalata tarkította, valamint a helyi nyugdíjasklub mellett 
működő Asszonykórus szívmelengető dalcsokra.
Az ünnepi aktust egy meghitt beszélgetéssel övezett közös ebéddel koronázták meg.
A Muzslai Hírmondó szerkesztősége is szívből gratulál a gyémánt-, ill. aranylakodalmasoknak, valamint további jó 
egészséget és szeretetben eltöltött éveket kíván.

                                                                                                 SZ.M.
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Betekintés a muzslai óvoda mindennapjaiba
Nemcsak a tavaszi ébredés színes és gazdag a 
természetben, de a muzslai óvoda tavaszi programjait is 
ez jellemezte. A mindennapokon túl, amikor is egy- egy 
témakört heti intervallumban járunk körbe, sok más 
érdekes aktivitással bővítettünk ki.
A húsvéti ünnepekre hangolódva „Nyuszi-bulit“ 
tartottunk. Volt ott tojáskeresés, nyuszivadászat, nyuszi-
hopp akadálypálya, tojásszínezés, réparopogtatás, 
nyuszitánc és sok-sok vidámság. Minden Füles Nyuszi jól 
szórakozott. Örömmel fogadtuk el a helyi nyugdíjasklub 
meghívását, így két év után újra együtt ünnepeltünk. Egy 
kis műsorral kedveskedtünk és meglocsoltunk minden 
virágszálat, hogy el ne hervadjon. Köszönjük a 
vendéglátást, a finomságokat és a Nyuszitól kapott sok 
meglepetést. 

Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már kicsi koruktól védjék, óvják 
szűkebb és tágabb környezetüket, ahol mindannyian élünk. Ezért a Föld napja 
(április 22.) alkalmából a környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdéseivel 
foglalkoztunk. Játékos feladatokkal hívtuk fel az ovisok figyelmét arra, milyen 
fontos a bolygónk védelme.
Május első hetében az édesanyákat ünnepeljük. Ennek tiszteletére a muzslai ovis 
„anyukák és apukák” névadóra vitték kisbabájukat.
A polgármesteri köszöntő után az ovisok egy kis műsorral készültek, majd Györgyi 
néni segítségével hivatalosan is bejegyzésre kerültek a babák nevei a 
nagykönyvbe. Az óvodások egy feledhetetlen délelőttöt töltöttek a községházán, 
méltón megünnepelve az édesanyák hetét az óvodában. Nagyon szépen 
köszönjük, hogy együtt ünnepelhettünk, hogy cinkosaink voltak ebben a 
kezdeményezésben. 
Az óvodában is tartottunk anyák napja alkalmából ünnepséget, ahol 
megköszöntük az édesanyák egész évi gondoskodását. A köszöntőversek és 
dalok után sok- sok meglepetéssel készültünk. Ezen a kényeztető délutánon volt 
fodrászszalon, masszázsszalon (hát- és illatos kézmasszírozás), az 
ízlelőbimbóikat a cukrászdában kényeztették, az édesanyáknak szánt ajándékot 
pedig közösen készítették el. A szép nap pedig „szeretetvallomás” keresésével 
zárult, melyek a gyermekek szívéből szóltak.

A muzslai ovisok egy interaktív koncerten is részt vettek: 
„Fecskét látok….”az Eszterhéj alatt címmel. Népi 
énekekkel, illetve a gyermekirodalom remekeivel jártuk 
körbe a „tavasz” témakörét. A sok kedves dal, 
gyermekvers örömöt csalt a gyermekek szívébe, valamint 
mi pedagógusok is új ismeretekkel gazdagodtunk. 
Lehetőség volt olyan népi hangszerek kipróbálására, mint 
a cimbalom, brácsa és citera.
Gyermekhét keretén belül megrendezésre került az
 „I. ÓVODÁS MOTOROS TALÁLKOZÓ“, ahol volt 
motoros felvonulás, akadálypálya, ügyességi játék, 
szülinapi köszöntő, motoros bemutató. Nagy köszönet a 
motorosoknak, akik szabadidejüket feláldozva jöttek el a 
gyermekekhez örömöt és meglepetést okozni. Reméljük, 
hogy ez a fergeteges meglepetés sokáig kedves 
emlékként köszön vissza.
Gyermeknapra meghívást kaptunk az Endrődy János Alapiskolába. Először egy mesével és kézműves feladatokkal 
kedveskedtek, majd kültéri játékok vártak ránk. Az ugrálóvár nagy élmény volt, de nagyon finom palacsintát is kaptunk. 
Mindenki, legyen az kicsi vagy nagy, nagyon jól érezte magát.
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Óvodánk csatlakozott egy nagyszerű kezdeményezéshez, melynek célja, hogy az óvodások és alapiskolások polgári 
táncok bemutatásával kifejezzék összetartozásukat. A táncpróbák jó hangulatban teltek, az összeállítást a ballagási 
műsor keretében a szülők is megtekinthették.
És végül lezárult egy tanév. Jövőre a kisebbek felsőbb csoportba kerülnek, a nagyok viszont ősztől már iskolába járnak. 
Őket búcsúztattuk.
Mintha csak tegnap lett volna, mikor először jöttek óvodába megszeppenve, sírdogálva… Hamar  eltelt ez a 3-4 év. Sok-
sok élménnyel, emlékekkel, barátokkal lettek gazdagabbak gyermekeink. Életük gondtalan szakasza lezárul, ősztől már 
komoly iskolásként tekintünk rájuk. 11 gyermek hagyja el az óvodát. Legtöbben itt maradnak Muzslán, de van, aki más 
iskolában kezdi meg tanulmányait. Búcsúzóul kívánunk nekik ezernyi mosolyt és milliónyi boldog percet!

                                                                                          Mariček Beáta, igazgatónő

Jó újra együtt lenni! – Az Endrődy János Alapiskola mindennapjai 
a világjárvány után

A COVID-19 járvány következtében két nem megszokott 
tanév is van a hátunk mögött. Azonban örömmel fogadtuk 
azt a pillanatot, amikor ismét elkezdtünk felzárkózni a 
korábban megszokott mindennapokhoz, s igyekeztünk 
bepótolni mindazt, amit az elmúlt két év nem tett lehetővé 
számunkra.
 Március 13-án három tehetséges szavaló, 
Fundárek Nóra, Síkeľa Kitti (5. osztály) és Vágvölgyi 
Orsolya (7. osztály) vettek részt a Komáromi Jókai 
Színházban megrendezett PódiumSúgó című vers- és 
prózamondó workshopon Papánek Bianka tanító néni 
kíséretében. A rendezvény lektorai Szabó Csilla 
pedagógus és a színház színészei, Molnár Xénia és 
Szabó Viktor voltak, akik különböző koncentráció- és 
helyzetgyakorlatok, illetve jelenetalkotás segítségével a 
szavalás technikájának javításához és a szavalók 
eszköztárának szélesítéséhez látták el hasznos 
tanácsokkal tanulóinkat. 
Március 18-án a muzslai kopjafánál megemlékeztünk az 
1948-49-es forradalomról és szabadságharcról, 
amelyen iskolánk diákjai is felléptek. 

Az erdők világnapja alkalmából a 3. és 4. 
osztályos tanulók tanulmányi kiránduláson vettek részt a 
Csenkei erdőben Páva Anita és Izsóf Edit tanító nénik 
vezetésével. A kirándulás előtt az iskolában egy kisebb előadást tartottak a tanító nénik, amelyben felhívták a gyerekek 
figyelmét az erdők és vizek fontosságára. Dencső Marek bemutatta a tanulóknak az erdőben élő állatokat, és sok 
érdekességet mesélt az életmódjukról. 

A könyv hónapját márciusban több eseménnyel is megünnepeltük. Ellátogattunk a helyi könyvtárba, ahol a 
meseolvasás szórakoztató közös élményt jelentett mindenkinek. A tanulók megismerkedtek a könyvtárlátogatás 
szabályaival. Sokan kedvet kaptak az olvasáshoz, és beiratkoztak a könyvtárba.
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A könyvtárlátogatás mellett maratoni olvasást tartottunk egy héten keresztül. Mindennap elhangzott egy idézet, 
amelyet meg kellett jegyezniük a tanulóknak, az iskola folyosóján lévő faliújságon pedig a ,,Kattintásvadász” játék várta 
a kicsiket és nagyokat egyaránt, amelyben fel kellett ismerniük az író és a mű címét a megadott idézet vagy tartalom 
alapján. 

Április 11-én, a költészet napján az iskolánkban működő Verőcke irodalmi színpad diákjai József Attila 
legismertebb verseit adták elő iskolatársaiknak. Az előadást Kovács Anasztázia tanító néni tanította be. A szavalatokat a 
tanulók és a pedagógusok is nagy tetszéssel fogadták.

Áprilisban iskolánk felső tagozatos tanulói egy rendhagyó geográfia órán vettek részt a könyvtárban. Bokor 
Klára ,,világutazó” Grönlandra ,,repítette” diákjainkat. Tíz napot töltött a különleges szigeten, és lenyűgöző történeteket 
mesélt tanulóinknak. 

Április 22-én a Föld napja alkalmából diákjaink és 
pedagógusaink összeszedték az eldobott szemetet Muzsla község 
utcáin, ezzel rámutatva arra, hogy egyénileg mit tudunk tenni 
környezetünk védelméért. Ez alkalomból projektmunkák és rajzok is 
készültek, amit tanulóink a napköziben Benko Mária, Galgóc Mónika 
és Bitter Adrianna tanító nénik segítségével készítettek.
Iskolánk 4. osztályos tanulói Madari Katalin igazgatóhelyettes 
asszony vezetésével egy rendhagyó szlovák órát tartottak a 
muzslai Fehér Ló Vendéglőben.
Az idei iskolaévtől kezdve a szlovák nyelvet a komáromi Metodikai 
Pedagógiai Központ által kiadott ,,Szlovákul másképpen – 
Slovenčina inak” segítségével, valamint a ,,Szlovákul játékosan” 
pedagógiai módszerrel oktatjuk az alsó tagozaton. Az óra témája az 
étterem volt. A tanulók nagyon lelkesek voltak, szlovák nyelven 
rendeltek ételt és italt. Meglepetésükre nagyon finom palacsintát és 
frissítőt is kaptak.

Anyák napja alkalmából iskolánk tanulói egy rövid videóüzenetben köszöntötték az édesanyákat és 
nagymamákat, amit a helyi tévé képernyőjén keresztül tekinthettek meg. 

Május 6-án az Endrődy János Alapiskola tanári kara a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által 
meghirdetett ,,Szakmai képzés szervezése pedagógusoknak” továbbképzésen vehetett részt. A képzés témája ,,A 
néphagyományok beépítése az iskolai nevelő-oktató munkába” volt, amely egy gyakorlott pedagógus, a magyarlakta 
területek népi kultúrájának kutatója, Varga Lia előadásában került megrendezésre. A képzés során bemutatásra került a 
néphagyományok oktatásban való alkalmazásának módszere, valamint tanáraink betekintést nyújthattak a módszer 
egyes elemeinek megvalósulásába is.

Május 13-án megemlékeztünk Esterházy János születésének 120. és halálának 65. évfordulójáról. Az 
ünnepség az iskolával szemben található és Esterházy tiszteletére emelt szobor előtt került megrendezésre. Az ünnepi 
köszöntőt iskolánk igazgatója, Ölveczky Árpád mondta el. A Verőcke irodalmi színpad diákjai Kovács Anasztázia tanító 
néni vezetésével az ünnepi alkalomhoz méltó előadást tartottak Esterházy János életútjáról.

Május 20-án a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatának köszönhetően megrendezésre került iskolánkban a III. 
Hagyományőrző Nap, melyre változatos, érdekes és szórakoztató 
programokkal készültünk. A napot egy már hagyománnyá vált 
eseménnyel, az elsős tanulók avatásával kezdtük, akik immár 
hivatalosan is „endrődys“ diákokká váltak. Iskolánk tánctermében 
Méhes Kata játszóházat tartott, ahol pünkösdi gyerekjátékokat 
táncoltak, énekeltek az alsó tagozatos tanulók. A talpalávalót a Cseh 
Tamás Band szolgáltatta a színes programhoz. A Papp Katalin 
Magán Művészeti Alapiskola pedagógusa az agyagozás 
technikájával ismertette meg a tanulókat. Egyéb más kézműves 
foglalkozások tarkították a programot és emelték a nap színvonalát: 
bőrből karkötőket fontak, amelyekbe belevéshették a saját 
monogramjukat. Kipróbálhatták a diákok a fafestés művészetét, régi 
bútorok rekonstruálását és a lúdtollal való írást.

A felső tagozatos diákok egy prezentáció megtekintése után 
egy Endrődy Jánosró l  szó ló  kv ízben vehet tek  részt .  

Hagyományőrző napunk közkedvelt tevékenysége volt a kulcsos kalács sütése és a krumplis pompos készítése, 
valamint a hímzés és a varrás. Ebben segítségükre voltak azok a muzslai nyugdíjas asszonyok, akik ezen a területen 
nagy szakértelemmel rendelkeznek, nagy lelkesedéssel sodortak, fontak, hímeztek, valamint egy régi mintakészítést is 
bemutattak, a „drukkolást“. Hagyományőrző napunk egy lovasíjász-bemutatóval zárult a sportpályán, ami visszarepített 
minket a honfoglalás korába, megismerhettük az akkor használt ősi magyar íjakat, fegyvereket.

                          Kovács Dalma
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A Farickás néptánccsoport a muzslai Endrődy János 
Alapiskola berkeiben született az iskola igazgatója, Ölveczky 
Árpád védnöksége alatt. A diákok, a táncosok felkészítő 
tanárai Madari Katalin és Páva Anita.
A néptánccsoport részt vett az Összetartozás Táncában 
2022. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 
Komáromban Páva Anita tanító néni és Madari Katalin 
igazgatóhelyettes asszony kíséretében.A néptánccsoport 
létezésének rövid ideje alatt már számos szép fellépéssel 
szórakoztatta a nézőközönséget Muzslán és másutt. 

Az Összetartozás Táncának ötletgazdái Zink Vass Nóra és Jókai Andrea voltak. Az esemény a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából került megrendezésre, melynek célja a közösségépítés volt. Az alkalmat a 
pedagógusok irányításával polgári táncok bemutatásával kívánták emlékezetessé tenni. 

 Kovács Dalma

A Farickás néptánccsoport az 
Összetartozás Táncában

A Volt Diákok Találkozója
2022. június 10-én került megrendezésre az 
Endrődy János Alapiskolában a XIX. Volt Diákok 
Találkozója, melyen ez alkalommal huszonöt osztály 
gyűlt össze, hiszen az elmaradt két évből a 2020-as 
évfolyamokat is meghívtuk a 2022-es évfolyamok 
mellett. Az ünnepség délután négy órakor vette 
kezdetét az alapiskola udvarán, ahol falunk 
polgármestere, Farkas Iván ünnepi beszédet tartott 
és üdvözölte a megjelent volt diákokat, valamint az 
osztályfőnököket. Ezután iskolánk igazgatója, 
Ӧlveczky Árpád hivatalosan is megnyitotta az 
ünnepséget, és köszöntötte a megjelent volt diákokat. 
Ezután osztályfőnöki órák következtek az iskola 
épületében. A kultúrházban nyolc órakor vette kezdetét egy nagyszabású bál, melyet iskolánk Farickás 
néptánccsoportjának előadása nyitott meg. A táncot Madari Katalin igazgatóhelyettes asszony tanította be. A 
kultúrműsort a DALLOS éneklőcsoport előadása tarkította. Vacsora előtt Vágvölgyi Orsolya (7. osztály) mondta el 
meséjét, aki az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos fordulóján aranysávos helyezést ért el. A jó hangulatot a 
marcelházi Color Band zenekar biztosította. Éjféltől került sor a tombolahúzásra, ahol rekordszámú, összesen 
száznegyven díj gyűlt össze. Ezúton is köszönjük szépen a sok-sok támogatónak! 

Kovács Dalma

Gyermeknap Muzslán

Június 1-jén Nyitra megye pályázatának támogatásával az Endrődy 
János Alapiskola támogatói segítségével megrendezte a nagyszabású 
gyermeknapot az iskola udvarán, amely ,,A sport összeköt” címet viselte. 
Nemcsak iskolánk diákjait, hanem az óvoda és az egész község gyermekeit 
szeretettel vártuk.

Számos programot szerveztünk, voltak sportversenyek, 
zsetongyűjtés, melyeken sokféle finomságot vásárolhattak a gyerekek a helyi 
büfében, voltak kézműves foglalkozások, ajándékpalacsinta, üdítő, illetve 
gépbemutató. A nap végén az értékelésre és a díjak átadására került sor. 
Délután pedig egy fergeteges diákparti zárta a napot, melyhez DJ Tibi bácsi 
szolgáltatta a jó hangulatot.

 
Köszönjük további támogatóinknak a segítséget, név szerint: Muzsla község, az Endrődy János AI mellett működő 
Szülői Szövetség, Óvoda Muzsla, TJ AC Muzsla, DAP Muzsla, Egészségkárosultak Muzslai Alapszervezete, 
Csemadok Muzslai ASZ.

Kovács Dalma
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Bepillantás a Muzslai Községi Könyvtár életébe

Tavasszal az első látogatóink Muzsla legkisebbjei, az óvodások voltak. Újra kitárta kapuit a könyvtárban 
található Papírszínház. Közösen a legkisebbekkel meséket varázsoltunk a mesedobozba.

A mesék megtekintése után megbeszéltük, hogy az ovisok hogyan tájékozódjanak a könyvtárban, hogyan találhatják 
meg kedvenc mesekönyvüket, hogyan tudják azt kikölcsönözni. Március a könyv hónapja, ez alkalomból az Endrődy 
János Alapiskola alsó tagozatos tanulói is ellátogattak a könyvtárba. Kitűnő alkalom volt ez a könyvek, az olvasás és a 
könyvtárlátogatás népszerűsítésére. A  oldalon megmutattuk, hogyan tudják megkeresni a www.infogate.sk
könyvtárban található könyveket. Nagy örömünkre sokan kedvet kaptak az olvasáshoz, és beiratkoztak a helyi 
könyvtárba is. 
A felső tagozatos diákokkal egy rendhagyó földrajzóra keretében képzeletben Grönlandra utazhattunk Bokor 
Klárával, a Ma7 újságíró riporterével. Fantasztikus élménybeszámolójával átélhettük a sziget életét. Klárit visszavárjuk 
a következő rendhagyó földrajzórára, hogy másik különleges útjáról is beszámolhasson a muzslai iskolásoknak. 
Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszonyunk ünnepén kezdődtek meg a Ringató foglalkozások a 0-3 évesek 
családjainak.

A jogvédett Magyar Örökség-díjas foglalkozások minden pénteken délelőtt 10:00 órától vannak a helyi könyvtárban 
Danczi Mónika szakmai vezető irányításával. Köszönjük Muzsla község és az Endrődy János Alapiskola támogatását.
Gyermeknapra meghívást kaptunk az Endrődy János Alapiskolába, ahol egy kellemes délelőttöt tölthettünk el. 
Író-olvasó találkozót tartottunk Zolcer János íróval, producerrel, aki Gorbacsov titkai - Az ember, aki megváltoztatta a 
világot című könyvét mutatta be.
Fister Mária Magdolna az egykori hetilap, a Hét szerkesztője, újságíró-riportere és szociológus Alagutak balladája című 
könyvéről tartott előadást. Az írónő sok történészi és néprajzi munkát tanulmányozott, különböző kultúrák alakulását. 
Saját kutatási anyaga alapján írta meg őstörténeti könyvét. Minden kedves látogatót nagy szeretettel várunk a 
könyvtárba és programjainkra.
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Nyárnyitó Party Muzslán

A Muzslai Községi Hivatal hagyományteremtő céllal szervezte meg az első Nyárnyitó Partyt 2022. július 2-án a 
szabadtéri színpad előtti téren. Az esemény megszervezésének az apropóját a nyári szünidő, ill. a nyári időszak 
megnyitása adta. A talpalávalót DJ Peti, azaz Vaár Péter szolgáltatta. A zenei kínálat a muzslai fiatalokat, ifjúságot 
célozta meg, ám hivatalos volt a rendezvényre mindenki, aki fiatalnak érzi magát.
A frissítőkről és az ételről, italról a Fehér Ló gondoskodott. A visszajelzések alapján az eseményt meglátogató 
személyek, társaságok jól érezték magukat és szívesen fogadnák, ha a kezdeményezésnek folytatása lenne.

SZ. M.

,, A könyvtár egy csoda!

Ha valamire tényleg kíváncsi vagy,
lépj oda a könyvespolchoz, és csak

kövesd a megérzéseidet.
A könyv a válasszal ott vár majd rád!”

Lucien del Mar

 Nyitvatartás: 
 

Hétfő - 8:00 - 14:30 
Kedd - 8:00 - 14:30 
Szerda - 8:00 - 17:00 
Csütörtök - 8:00 - 14:30 
Péntek - 8:00 - 14:30 
 

Tácsik Palik Éva, Muzslai Községi Könyvtár 



Az Egészségkárosultak Muzslai Alapszervezete

Két év kihagyás után végre megtarthattuk a helyi egészségkárosultak szervezetének hagyományos bálját, amit most 
JUNIÁLISNAK neveztünk a késői időpont miatt. Köszönettel tartozunk támogatóinknak a sok és értékes díjért. A 
szórakozni vágyók mindannyian jól érezték magukat. A színvonalat a DALLOS éneklőcsoport, valamint  az R-DUÓ 
zenekar biztosította.A nyári szezonban több alkalommal tervezünk fürdőzéssel egybekötött kirándulást Naszvadra a 
termálfürdőbe, ahova sok szeretettel várjuk a szórakozni és pihenni vágyókat.

Remes Mária és Mészáros Anna
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Az Endrődy János Alapiskola tanulói műsorral és kis ajándékkal köszöntötték a nagyikat. Falunk polgármestere, Farkas 
Iván mérnök és alpolgármestere, Petrík Tamás pedig hangsúlyozták az anyák és nagymamák szerepét a mai 
világunkban. Idén testvérvárosunk, Nyergesújfalu nyugdíjasklubja is tiszteletét tette az ünnepségen. Szabó László 
harmonikaszóval szórakoztatta az egybegyűlteket.
Május 20-án résztvevői lehettünk egy nagyon szép és tartalmas napnak. A muzslai Endrődy János Alapiskolában 
megrendezésre került a III. Hagyományőrző Nap. A nyugdíjasklub tagjai a helyi hagyományokat vitték el a diákok 
számára. Az endrődys gyerekeknek zsírban sült krumplis pogácsát és kulcsos kalácsot sütöttünk, valamint drukkolást 
és kivarrást tanítottak a klub tagjai a lelkes tanulóknak.
Június 3-án színházi előadáson vettünk részt. Meglátogattuk Budapesten a József Attila színházat.
Rejtő Jenő Vesztegzár a Grand hotelben című zenés darabját néztük meg. Kellemes este volt.
Remélem, most már semmi nem fogja meggátolni, hogy a nyári kirándulás is sikeres legyen.

Szalai Bernadett

A nyugdíjasklub életéből

Nagy megnyugvást jelent a számunkra, hogy hosszú idő után a helyi nyugdíjasklub is a tervezett eseményeit meg tudta 
rendezni.
Május második vasárnapja az édesanyáké és nagymamáké.Ezen a hétvégén rendeztük  meg a már hagyományos 
anyák napi ünnepséget. Szeretettel fogadtuk az óvodások nagymamáknak szóló műsorát, melyet fergeteges tapssal 
köszöntek meg a résztvevők. 
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Csemadok – Dallos 

Az idei évben is március idusán a Csemadok 
M u z s l a i  A l a p s z e r v e z e t e  é s  M u z s l a  K ö z s é g 
Önkormányzata  közös szervezésében mél tón 
megemlékeztünk az 1848/49-es forradalomról és 
szabadságharcról. Az ünnepség az iskola melletti 
parkban található kopjafánál zajlott, ahol felléptek a helyi 
óvodások és az Endrődy János Alapiskola diákjai. 

A Csemadok mindig fontosnak tartja a fiatal 
nemzedék megszólítását és bekapcsolását községünk 
kulturális életébe. Szeretnénk biztosítani, hogy a jövőben 
is aktívan működjön a Csemadok helyi alapszervezete. 
Ehhez próbáljuk megnyerni az iskolásokat és óvodásokat, 
illetve szüleiket egyaránt. Mivel minden rendezvényünkön 
részt vesznek és kultúrműsorukkal színesítik azokat, az 

idén is a ballagás alkalmából köszönetünk jeléül kis ajándékkal leptük meg a búcsúzó iskolásokat és óvodásokat. 
Hagyományosan július utolsó hetében szervezzük a Manótábort. Nagyon jó programot állítottunk össze, mely 

bizonyára érdekes lesz a gyermekek számára. A táborvezetők és a gyerekek óriási érdeklődéssel várják a találkozót. 
A Csemadok mellett működő Dallos éneklőcsoport sem tétlenkedik. Heti rendszerességgel gyakorol, hiszen 

sorra kapja a fellépésre való felkéréseket. Áprilisban a 33. Borverseny ünnepélyes kiértékelésén léptek fel a lányok, 
majd részt vettek a Don-kanyari ütközet magyar hőseire való megemlékezésen.

Júniusban a helyi iskola volt diákjainak találkozós bálján, majd az Egészségkárosultak Muzslai 
Alapszervezetének bálján szórakoztatták a közönséget. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy több fiatal is csatlakozott hozzánk, akik rátermettségükkel emelik a csoport színvonalát.  

A diákcsapatunk a járási bajnokság által irányított IV. Liga A csoportjában szerepelt. A bajnokságot magasan vezetve 
54 ponttal nyerte meg.  Az  összesen lejátszott 20 mérkőzésből 18 meccset megnyert és 2 vereséget szenvedett. A 20 
lejátszott mérkőzésen 139 rúgott góllal és mindössze 28 kapott góllal zárta a szezont. Mivel az érsekújvári járásban négy 
csoportban folytak a küzdelmek, így a bajnokság végén Tardoskedden sor került a négy csoport győztesének a 
tornájára. A négyek tornáján a muzslai csapaton kívül Tardoskedd, Pozba és Jasová csapata vett részt. Sajnos 
csapatunk annak ellenére, hogy nem kapott ki a tornán és két döntetlent ért el a rendes játékidőn belül, mindkét 
tizenegyesrúgásban alul maradt. Így csak a torna 4. helyén végzett. A torna keretén belül kiértékelték a legjobb kapust, a 
legjobb góllövőt és a legjobb mezőnyjátékost. Büszkék lehetünk KRŠKO PATRIK kapusunkra, aki a legjobb kapus címet 
nyerte meg. Ezenkívül kiértékelték a legjobb góllövőt is. Itt szintén a IV. A csoportban a muzslai MOLNÁR KRISZTIÁN 
végzett az élen 50 rúgott góllal. Krisztián magasan megnyerte a gólkirályi címet, mivel a második helyezett 19 góllal 
kevesebbet rúgott. A csapat az egész éves teljesítményéért jutalomkirándulást kapott REMES ANNAMÁRIÁTÓL a 
tatabányai Gyémántfürdőbe, ahol hangulatos, élményekben gazdag napot töltött el. Szeretnék köszönetet mondani a 
búcsúzó játékosainknak, akik már kiöregedtek a diákcsapatból, név szerint: MOLNÁR KRISZTIÁN, KRŠKO PATRIK, 
FERENC KEVIN. Sok sikert kívánunk nekik a további pályafutásukhoz.

Sajnos szomorú kötelességemnek kell eleget tennem, hogy megemlékezzünk Mészáros Erzsikéről, a 
CSEMADOK Muzslai Alapszervezetének vezetőségi tagjáról, egykori elnökéről, aki nem kímélve magát dolgozott a 
szervezetben. 
Emlékszem, több mint 20 évvel ezelőtt ő volt az, aki megszólított minket, a fiatalabb korosztályt, hogy közösen lendítsük 
fel újból az alapszervezet tevékenységét. A szervezetnek aktív tagja volt élete utolsó pillanatáig. 2019-ben a 
CSEMADOK megalakulásának 70. évfordulója alkalmából az alapszervezet javaslatára országos kitüntetésben 
részesítették a szervezetben végzett munkájának elismeréseként. 
Mindig azon fáradozott, hogyan tegye jobbá a körülötte élők életét. Soha nem feledjük szavait, az okos meglátásait, 
tanácsait, ötleteit és áldozatos munkáját. 
Megtiszteltetés számomra, számunkra, hogy vele dolgozhattunk, hogy méltónak talált minket arra, hogy a bizalmába 
fogadjon. Hálával tartozunk Neki ezért. Szavaira, tanácsaira, tetteire mindig emlékezni fogunk.
Nyugodjon békében! 

Zács Anna

Diákcsapataink 2021/2022-es kiértékelése
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U11 korosztályú csapatunk az érsekújvári futballszövetség által irányított III. Liga A csoportjában szerepelt. A 
bajnokság végeztével az 5. helyet szerezte meg.  A lejátszott 18 mérkőzésből 5 győzelem, 2 döntetlen mellett 11 
vereséget szenvedett. Sajnos csapatunk nehéz csoportban játszott, mivel 3 érsekújvári csapat mellett nagyobb 
községek csapataival kellett felvenni a versenyt, mint Udvard, Bánov és Palárikovo. Viszont szeretném kiemelni úgy a 
gyerekek, mint a szülők hozzáállását, akik mindent megtettek, hogy ez a korosztály jövőre is működőképes legyen.  
Végezetül szeretnék köszönetet mondani a muzslai önkormányzatnak, a futballszakosztálynak és minden olyan 
szülőnek, aki valamilyen formában segítette a kis focisták fejlődését. Visszaemlékezve arra, amikor átvettem a 
diákcsapatot és az első mérkőzésen 7 játékos lézengett az öltözőben, szerintem nagy utat tettünk meg!
Július 4-én kezdődött az 1. MUZSLAI SPORTTÁBOR, ahol összesen 44 játékos vett részt.
A 2006-2007-es korosztály csoportvezetői pozícióban és 2008-2014-es korosztály játékos pozícióban kapott helyet. 
Úgy érzem, érdemes a srácokkal foglalkozni, úgyhogy HAJRÁ FIATALSÁG, HAJRÁ MUZSLA! 

Márton László, edző

A szlovák 1. bokszliga 5. fordulójának küzdelmei Muzslán

Muzslán zaj lo t tak a sz lovák 
1.  bokszl iga 5.  fordulójának 
küzdelmei. A BC ROM Komárom és 
a Sámson Boxing Érsekújvár 
1. ligás klubok szervezésében zajló 
t o r n á n  ö s s z e s e n  3 4 
bokszmérkőzést láthattak a nézők.
Küzdöt tek d iákok,  serdülők, 
felnőttek, a korosztályokon belül 
lányok és fiúk, hölgyek és férfiak 
egyaránt. A diákok küzdelmeibe 
hazai, muzslai bokszoló diákok is 
bekapcsolódtak, akik a BC ROM 
Komárom bokszklub sportolói. 

Színvonalas küzdelmet, nívós bokszmeccseket láthattak, akik szombaton délután eljöttek a muzslai sportcsarnokba.

Farkas Iván, Muzsla község polgármestere

A muzslai plébániatemplom külső felújítása 2022-ben

Ahogy arról már beszámoltunk, a muzslai Kisboldogasszony-plébániatemplom külső felújítására benyújtott 
pályázatunk sikeres lett a Magyar Templom-felújítási Program keretében, melynek köszönhetően mintegy 15 millió 
forint (41.000 €) támogatásban részesültünk.
 Hosszú szakmai vita és költségvetési tervezés után elérkeztünk a megvalósítás fázisához, amely ez év 
augusztus - szeptember hónapokra várható két fázisban.
 Először a templomunk lábazata párkányzattal ellátott szellőző terméskőborítást kaphat süttői mészkőből, 
melynek költségvetése 42.000 €.
Ezután pedig a szükséges kőműves javítási munkálatok, valamint a külső festés következhet, melyben új színt kaphat a 
templom teljes homlokzata - igazodva a 2013-ban felújított torony színéhez. A kőműves és festési munkálatok 
költségvetése 40.000 €.  
 Mivel a 82.000 €-s összköltségnek a felét tudjuk pályázati forrásból fedezni - ezúton is szeretnénk kérni a 
muzslaiak nagylelkűségét, hogy mindkét munkafázis megvalósulhasson.
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A Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola eredményei és 
aktivitásai Muzslán a 2021/2022-es tanév 2. félévében

Az Endrődy János Alapiskolában megrendezett III. Hagyományőrző Napon képzőművészet szakos tanárunk, 
Mgr.art. Pintér Veronika kézműves foglalkozást tartott a diákoknak, ahol az agyagozás technikáját ismertette meg a 
diákokkal. Sok szép alkotás született a foglalkozás alatt. Köszönjük szépen a meghívást!

A muzslai alapiskolásokat táncprodukciókkal, árnyjátékkal és színdarabbal örvendeztettük meg június 14-én a 
kultúrházban. 
Táncos növendékeink és színjátszósaink Játékporond c. bemutatkozó estje június 14-én zajlott a muzslai kultúrházban. 
PaedDr. Pócs Krisztina tanárnő diákjai gazdag műsorral kedveskedtek a közönségnek. A táncprodukciók koreográfiáit 
Molnár Péter, DiS.art. táncművész tanította meg növendékeivel, balettosaink pedig Srubeková Nóra szárnyai alatt 
arattak nagy sikert.

Izgalmas, de egyben kellemes napot töltöttünk Esztergomban április 23-án a Zsolt Nándor Katolikus 
Zeneiskolában, ahol növendékeink Magyarország legjobb zeneiskoláinak válogatott tanulóival mérhették össze 
tudásukat a IX. Országos Hangjegykártya Versenyen, amelyen a szervezőknek köszönhetően barátságos hangulat 
uralkodott. 

Versenyzőinket, Vágvölgyi Marcellt és Radosicky Dánielt Szabó Anikó készítette fel székhelyünkön, a 
muzslai Endrődy János Alapiskolában. 

Ajánljuk szíves figyelmükbe iskolánk facebook oldalát, ahol képeken és videókon kísérhetik figyelemmel az aktuális 
történéseket.

    www.facebook.com/szuspapp

Mgr. Szabó Anikó, igazgatóhelyettes

Saját forrásainkon túl ígérvényünk van a helyi 
önkormányzattól is, illetve várjuk a jó szándékú 
adakozók - a muzslaiak és Muzsláról elszármazottak 
támogatását is. A támogatás mértékéről a vasárnapi 
szentmisék hirdetéseiben tájékoztatást adunk. 
Támogatni a templomunk külső felújítását a következő 
bankszámlán lehet:
Számlatulajdonos: Római Katolikus Egyház Muzslai 
Plébánia
Bank: ČSOB banka a.s. 
IBAN SK31 7500 0000 0040 1169 1247 
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Megjegyzés: 2 Kor 9_7

Az Ön támogatásának segítségével is megszépülhet 
Muzsla község legősibb szakrális építménye, ahol 
imádságba foglaljuk jótevőinket is!

Köszönettel: Borka Iván, plébános
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Túrós – málnás szelet

Hozzávalók:
Piskóta: 5 tojás, 13 dkg liszt, 13 dkg cukor, 6 g sütőpor, 2-3 evőkanál 
kakaópor (cukrozatlan)
Krém: 250 g túró (krémes), 250 g mascarpone, 10 dkg cukor
Tetejére: málna, piros tortazselé

Elkészítés:
1. A piskótát a megszokott módon elkészítjük. A tojásokat kettéválasztjuk, 
a sárgáját a cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a sütőporral és 
kakaóporral elkevert lisztet (ha szükséges, kevés langyos vízzel 
hígíthatjuk a masszát). A fehérjét is kemény habbá verjük.
2. Végül a habot óvatosan a kakaós krémbe kanalazzuk, és szépen 
elkeverjük. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük. Előmelegített sütőben 170 
fokon 12-15 perc alatt megsütjük. Hagyjuk kihűlni. 
3. A túrót összekeverjük a mascarponeval és a cukorral, majd 
egyenletesen elkenjük a piskótán. Ráhalmozzuk a megmosott málnát. A 
tortazselét a tasakon való utasítás alapján elkészítjük és a sütemény 
tetejére öntjük. Pár órára hűtőbe tesszük.

Jó étvágyat kíván a recept beküldője: Gróf Katalin 

Falunk lányainak, asszonyainak jól bevált receptjei

Házasságot kötöttek Újszülöttek Halálozás

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

Černócky Csaba és Mánya Kinga
Galko Anton a Feketšová Ivica

Fodor Ján a Michaela Chamillová
Bindics Zoltán és Hammerschmidt Silvia

Tóth Tamás és Zsitva Alexandra
Nagy János és Wihnálik Ildikó
Szabó Viktor és Melicher Irén

Bori Péter Mészáros Erzsébet, szül. Szundi
Galgóc László

Posmik Anna, szül. Mikus
Szalai Erzsébet, szül Révész

Ing. Zbráš Jozef
Sarvajcz Pál
Barti László

Czibor Ferenc
Baracska Magdalena, szül. Kurdi

Szilva Imre

Gratulálunk! Jó egészséget kívánunk! Emléküket megőrizzük!


