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Marika Gombitová - Letná pieseň

Keď vetrík hladká hlávky slnečníc
Keď z polí počuť piesne prepelíc

Zem smädným dychom vdýchne letný deň do ulíc

Keď bzukot včelí zmení lúku v úľ
Keď voľným chvíľam podá ruku júl

Keď skoro každá láska ústa má od marhúľ

R: Celé mesto hrá pieseň bláznivú pod vodou
Celé mesto hrá, len tak, ako náhodou

Každý chytá bronz pod tou júlovou oblohou
A tá pieseň má chladné kvapky miesto slov

Pod vodou... ...náhodou

Keď slnko šteklí žitko voňavé
Keď motýľ spieva pieseň o tráve

Deň akoby mal krídla a ruky žeravé.

Keď ráno dýcha letnou páľavou
Keď slnko uspí pýchu(y) zimných snov
Deň uletí jak chvíľa a klesne únavou



V posledných rokoch,  ba dokonca v 
posledných mesiacoch, vláda prenechala 
mnohé štátne kompetencie, úlohy a náklady 
na samosprávy, a to najčastejšie bez 
finančných zdrojov. V posledných mesiacoch 
sa rozmnožili také vládne opatrenia, ktoré sú 
p r e  s a m o s p r á v y  v e ľ m i  n e v ý h o d n é , 
predovšetkým z hospodárskeho hľadiska. 
Týkajú sa hlavne aktuálnych podpôr, ktoré sú 
odpoveďou vlády na vysokú infláciu. 
V drastickom zvyšovaní cien vláda podporila 
jedinú spoločenskú vrstvu, a to rodiny s deťmi. 
V  30 percentách s lovenských rod ín 
vychovávajú deti od 0 do 18 rokov. Pre nich 
schválili štátnu podporu. Zvýšia daňové 
bonusy a zabezpečia finančné zdroje na 
krúžkové aktivity. To je chvályhodný krok, ktorý sa v 2. polovici 2022 stáva zákonom. Príspevky, splatné od  2023 p. 
prezidentka vetovala. Poslanci síce jej veto prelomili, ale ona sa obrátila na Ústavný súd. On sa vo veci rozhodne. Na 
ostatné spoločenské skupiny vláda doteraz zabudla. Či sú to dôchodcovia, telesne postihnutí, ľudia, žijúci sami, vdovy, 
rodičia, vychovávajúci deti staršie ako 18 rokov. Schválené opatrenia budú mať negatívny dopad na miestne a krajské 
samosprávy. Väčšina príspevkov nebude platená zo štátneho rozpočtu, ale daňová sadzba, vrátená samosprávam, sa 
bude v značnej miere znižovať. A táto sadzba je najvyšším príjmovým zdrojom osád. V 2. polovici 2022  sa zníži o 216 
miliónov eur. V prípade obce Mužla pôjde o 45 – 50 tisíc eur. 
Pre samosprávy sa zvýšili ceny energie, služieb, investícií oveľa viac ako v prípade obyvateľov. Napriek tomu im vláda 
ukladá na plecia nové a nové náklady. Napríklad valorizáciu verejných pracovníkov, s čím plne súhlasím, keď vláda na 
ňu zabezpečí  finančné zdroje. 
Zo správ sme sa dozvedeli, že v turistickom centre vo Vysokých Tatrách vypli verejné osvetlenie. Zúžia doterajšie služby 
samospráv. Obyvateľstvo to hneď pocíti. Zároveň prinútia samosprávy, aby zvýšili dane z nehnuteľností. A to je druhým 
najväčším príjmom obcí. Na rýchle zvyšovanie cien štát odpovie tak, že poskytne rodinám s deťmi štátne príspevky. Kto 
ich dostane? Určite nie tí, ktorí sú na to odkázaní, samozrejme ich dostanú bohatí. Kde je tu solidárnosť s chudobnými 
rodinami? Oni žiaľ nezískali od štátu žiadnu pomoc. 
Na kroky vlády sme sa rozhodli reagovať tak, že začaté investície v roku 2022 úspešne dokončíme a do nových sa v 
tomto roku nepustíme. Chceli sme opraviť cestu na Ulici starej pošty, ale ceny sa vyšplhali natoľko, že sme sa rozhodli 
prácu vykonať až v roku 2023. 
Na 32. zjazde ZMOS-u v Senci sme boli  na protest všetci prítomní v čiernom a prijali sme uznesenie, že do 31. júla 2022 
budeme v štrajkovej pohotovosti.
Ak vláda nesplní požiadavky samospráv, môžu stúpiť do štrajku. Už nemajú kadiaľ ustupovať. V mnohých prípadoch, 
hlavne počas pandémie sme boli nútení vykonávať úlohy štátnych orgánov bez finančných zdrojov. 
Stojíme pred veľmi zložitým obdobím. V nastávajúcich mesiacoch a rokoch musíme múdro hospodáriť. 
Čaká nás zložité a ťažké obdobie. Musíme sa vedieť orientovať v tomto chaose, musíme našu obec za každú cenu 
udržať „nad vodou“. V budúcnosti budeme potrebovať ešte skúsenejších a oddanejších ľudí a pripravené samosprávy.

         Iván Farkas, starosta obce, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja 
                                                                                        a vedúci frakcie, -pr. Mária Cserge-

Začalo sa znemožňovanie samospráv

Pozdravenie novorodencov

Po dvoch pandemických rokoch sa pred nami opäť otvorila možnosť privítať novorodencov. Pre radosť každého 23. 
apríla 2022 starosta obce Iván Farkas, jeho zástupca Tamás Petrík a matrikárka Györgyi Zsitva pozdravili najmladších 
obyvateľov obce, počet ktorých za dva roky vzrástol na 34.
Mnoho drobných ligotavých očičiek pozorovalo v spoločnosti rodičov, starých rodičov a príbuzných slávnostnú 
ceremóniu, ktorá sa výnimočne pre vysoký počet detičiek konala v kinosále kultúrneho domu. Naši škôlkari sa predstavili 
milým kultúrnym programom. Rodičia potom prevzali z rúk starostu obce bankovú knižku a životnú poistku pre svoje 
dieťatko. 



Manželské páry, oslavujúce diamantové a zlaté výročie sobáša

Po dvoch rokoch sme v slávnostnej sieni obecného úradu 23. apríla 2022 pozdravili manželské páry, oslavujúce 
diamantové a zlaté výročie ich sobáša. 
Matrikárka obce Mužla Györgyi Zsitva predstavila prítomným ľudí, poznajúcich tajomstvo šťastného manželstva.

Viac ako 60 rokov žijú spolu v dobrom i zlom manželia: 
 PaedDr. Csicsay Alajos a Pathó Aranka
  Andrusko Jozef a Alžbeta Antalík

50 rokov žijú v láske i porozumení manželia:
 Michal Szivek a Katarína Vojteková
 Kosztolánszky Melichar a Mária  Gerencséri       
 Čuport Ladislav a Jarembeková Jolana
 Hudec Štefan a Eva Kubíková
 László Farkas a Terézia Zvara
 Pathó József a Hruška Mária
 Ičo Béla a Erzsébet Nagy
 Halász Tibor a Erzsébet Nagy

Starosta Iván Farkas a jeho zástupca Tamás Petrík vo svojom slávnostnom prejave pozdravili manželské páry a zaželali 
im veľa spoločných rokov v zdraví a šťastí. 
Úroveň slávnosti vyzdvihol kultúrny program žiakov miestnej ZŠ, recitácia Barnabása Baracsku a spevácky súbor pri 
MO dôchodcov.
Oslava sa skončila spoločným obedom.
Redakcia Mužlianskeho hlásnika sa pripája  ku gratulácii a oslávencom želá ešte veľa spoločných rokov v zdraví a 
šťastí.

                                                                                                         SZ. M., -pr. Mária Cserge-

Aj redakcia Mužlianskeho hlásnika zdraví malých Mužľanov, želá im dobré zdravie a láskyplné rodinné prostredie. 
Pracovníci obecného úradu dúfajú, že mladé páry nás aj v budúcnosti obdaria mnohými novorodencami.

                                                                                                         SZ. M., -pr. Mária Cserge-



Nahliadnutie do každodenného života materskej školy

Nielen jarné prebúdzanie sa prírody je pestré. Svojou pestrosťou 
vynikali aj jarné aktivity našej škôlky. 
Naladení na veľkonočné sviatky sme zorganizovali „Zajačiu 
párty“. Bolo tam hľadanie zajačích vajíčok, chytanie 
veľkonočného zajačika, maľovanie kraslíc, chrumkanie mrkvy, 
zajačí tanec a veľa - veľa radosti. Každý Ušiačik sa výborne 
zabával. S radosťou sme prijali pozvanie miestneho klubu 
dôchodcov. Tešili sme sa konečne po dvoch rokoch, že zas 
môžeme spolu oslavovať. Poliali sme všetky „kvetinky“, aby nám 
nezvädli. Tety a ujovia nás ponúkli rôznymi dobrotami. Ďakujeme 
im za pohostenie a darčeky. 
Naše detičky vychovávame k tomu, aby chránili svoje užšie aj 
širšie prostredie. Preto sme sa 22. apríla 2022 z príležitosti Dňa 
Zeme zaoberali otázkami ochrany životného prostredia a 
budúcnosti našej planéty. Upozornili sme ich, že svojím konaním môžu Zem zachrániť, ale aj zničiť. 
V máji, z príležitosti Dňa matiek sme navštívili obecný úrad, kde nás privítal pán starosta a za pomoci tety Georgíny boli 
mená bábik malých „oteckov a mamičiek“ zapísané do „veľkej knihy“. Bol to nezabudnuteľný zážitok.
Aj v škôlke sme oslávili Deň mamičiek. Škôlkari sa im poďakovali za celoročnú starostlivosť.
Zúčastnili sme sa aj interaktívneho koncertu „Vidím lastovičku...“. Jarnú tematiku sme dopodrobna rozobrali ľudovými 
pesničkami a básničkami. Aj my učiteľky sme získali nové poznatky. Mohli sme si vyskúšať také hudobné nástroje ako 
cimbal, viola alebo citara. 

V rámci týždňa detí sme uskutočnili stretnutie škôlkarov s 
motorkármi. Bola to ale zábava! Motorkárske predstavenie, 
rôzne hry, deň narodenín a i.
Z príležitosti Dňa detí sme boli pozvaní na návštevu Základnej 
školy Jánosa Endrődyho. Privítali nás rozprávkou, robili sme 
rôzne ručné práce a hrali sme sa na školskom dvore. Obrovským 
zážitkom bol nafukovací hrad a chutné palacinky. 
Všetci sme sa cítili veľmi dobre, malí aj veľkí. 
Školáci a škôlkari tým, že sa spoločne naučili rôzne tance, chceli 
vyjadriť spolupatričnosť. Skúšky prebiehali v dobrej nálade. 
Nacvičené tance potom predniesli rodičom v rámci rozlúčky so 
škôlkou. 
Akoby to bolo iba včera, keď uplakané detičky prvýkrát prekročili 
prah škôlky. 

 
3 – 4 roky rýchlo prešli a deti sa obohatili zážitkami, spomienkami, kamarátmi. Bezstarostné obdobie sa skončilo. Od 
jesene budú školáci. Odchádzajúcim 11 deťom želáme tisícky úsmevov a milióny šťastných okamihov.

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

Je dobré byť opäť spolu! – Všedné dni Základnej školy Jánosa 
Endrődyho

Dva pandemické roky sú za nami a sme šťastní, že bez obáv, zbytočných opatrení, zákazov a príkazov, dýchajúc voľne 
bez respirátorov a rúšok môžeme pokračovať v našej každodennej práci.
13. marca Nóra Fundárek, Kitti Šikeľa a Orsolya Vágvölgyi v sprievode p. učiteľky Bianky Papánek navštívili Divadlo 
Jókaiho v Komárne. Pani učiteľka Csilla Szabó, herci Xénia Molnár a Viktor Szabó im poradili, ako by mohli zlepšiť 
techniku recitovania.
18. marca sme si pripomenuli revolučné udalosti z rokov 1848/49. Naši žiaci sa predstavili tancom, ktorý s nimi nacvičila 
p. zástupkyňa Katalin Madari. Vystúpili aj členovia literárneho krúžku Verőcke. Pripravili ich p. učiteľka Anasztázia 
Kovács a p. zástupkyňa Silvia Fundárek.
Z príležitosti svetového dňa lesov si tretiaci a štvrtáci pod vedením p. učiteliek Anity Páva a Edity Izsóf spravili výlet do 
neďalekého čenkovského lesa. Pred vychádzkou ich kolegyne upozornili na význam lesov a vôd. Ujo Marek Dencső im 
rozprával veľa zaujímavostí o živote zvierat, žijúcich v lesoch.
11. apríla sme si pripomenuli deň poézie. Potom sa žiaci v miestnej knižnici zúčastnili mimoriadnej hodiny geografie.
Cestovateľka Klára Bokor strávila 10 dní v Grónsku. Žiaci ju pozorne počúvali.



22. apríla z príležitosti Dňa Zeme žiaci a učitelia pozbierali v obci smeti, čím ukázali, ako chránia životné prostredie. 
Vychovávateľky Mária Benkó, Monika Galgóc a Adrianna Bitter kreslili s deťmi a pripravovali projekty.
V reštaurácii „U bieleho koňa“ mali štvrtáci mimoriadnu hodinu slovenského jazyka. Témou bola reštaurácia. Žiaci boli 
veľmi nadšení. Dostali aj vynikajúce palacinky a občerstvenie.  
Ku Dňu matiek deti pozdravili svoje mamičky a staré mamy. 
Pripomenuli sme si 120. výročie narodenia a 65. výročie úmrtia Jánosa Esterházyho. Tretíkrát sme usporiadali Deň 
tradícií, do ktorého sa zapojili okrem našich žiakov a učiteľov aj p. Kata Méhes, Cseh Tamás Band, učiteľka SZUŠ 
Kataríny Pappovej a dôchodkyne z klubu dôchodcov.

                                                Dalma Kovács, učiteľka základnej školy, -pr. Mária Cserge-
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Zo života Obecnej knižnice v Mužle

Prvými  návštevníkmi  naše j  kn ižn ice po zrušení 
pandemických opatrení boli najmenšie detičky, a to škôlkari. 
Opäť sa otvorila pred nimi brána Papierového divadla. 
V marci z príležitosti Mesiaca knihy nás navštívili aj žiaci 1. 
stupňa Základnej školy Jánosa Endrődyho.
Bola to jedinečná možnosť na popularizáciu kníh, čítania a 
návštev knižnice. Na stránke  sme im www.infogate.sk
ukázali, ako si môžu vyhľadať knižky, evidované v knižnici. 
So žiakmi 2. stupňa sme sa zapojili do nezvyčajnej hodiny 
geografie a v predstavách sme s Klárou Bokor, redaktorkou 
Ma7 odcestovali do Grónska. 
25. marca sme začali hojdacie sedenia pre rodiny s deťmi od 0 
do 3 rokov. Konali sa každý piatok od 10,00 hodiny v obecnej 
knižnici pod vedením Moniky Dancziovej. Za pomoc 
ďakujeme obci Mužla a Základnej škole Jánosa Endrődyho. 

Z príležitosti Dňa detí sme dostali pozvánku do školy, kde sme strávili príjemné predpoludnie. 
Uskutočnili sme aj stretnutie čitateľov so spisovateľom a producerom Jánosom Zolcerom, ktorý prítomným predstavil 
knihu Tajomstvá Gorbačova – Človek, ktorý zmenil svet. 
Mária Magdolna Fister, novinárka niekdajšieho týždenníka Hét, sociologička hovorila o svojej knihe Balada tunelov. 
Študovala veľa historických, etnografických prác a rozvoj rôznych kultúr. 
Na všetky podujatia srdečne očakávame každého záujemcu. 

                                           Éva Tácsik Palik, Obecná knižnica v Mužle, -pr. Mária Cserge-


