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MUZSLYA TESTVÉRTELEPÜLÉSEI

A muzslyai önkormányzat az első határon túli testvér-települési 
kapcsolatot a Csongrád megyéhez tartozó Mindszent város önkor-
mányzatával létesítette 1996 decemberében. Ekkor került sor arra 
az ünnepélyes pillanatra, amikor a két település képviselői, Muzslya 
HK Tanácsának nevében Repp Ferenc, valamint Kecskeméti János, 
Mindszent város polgármestere aláírták az együttműködésről 
szóló megállapodást Muzslyán, Tóth János, Magyarország nagy-
követe jelenlétében. A megállapodás értelmében a két település 
hasonló gazdasági, földrajzi adottsággal rendelkezik, a lakosság 
száma is megközelítőleg egyforma, ezekre építve célul tűzték ki 
a különböző együttműködési lehetőségek kiaknázását, ugyanak-
kor megteremették a civil szféra, az intézmények (iskola, óvoda, 
egyház) közötti kapcsolatot, illetve a kapcsolat elmélyítésének 
lehetőségét mindenekelőtt nyelvi, történelmi, szakmai, kulturális 
síkon (közös könyvkiadás, könyvbemutató, nyelvi-történelmi 
táborok szervezése). Mindszent és Muzslya kapcsolatához a sport 
képezte a hidat. Hallai József labdarúgó (a Lehel kapusa – Pola) 
és Jelenfi  István mindszenti focista tették meg az első lépést saját 
önkormányzatuknál 1994-ben. Az önkormányzati politikum két 
évvel később papíron is szentesítette a kapcsolatfelvételt. Azóta ez 
az együttműködés folytatódik, rendszerében, tartalmában bővült. 
Mindszent egyébként a Tisza partján fekvő, 7500 lakosú város.

Muzslya Helyi Közösség Tanácsa 2002 júliusában Ada I. helyi 
közösségével aláírta a testvér-települési szerződést, amely gazdasági, 
kulturális, sport- és civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést 
szorgalmaz. A kapcsolat létrejöttét a Muzslyai Újság és a Körkép 
című adai helyi lap többéves sikeres együttműködése előzte meg. 
A  muzslyai helyi közösség nevében Smit Ferenc tanácselnök, az 
adai I. helyi közösség nevében Vastag János tanácselnök írta alá a 
szerződést. Az évenkénti találkozások az önkormányzat és a civil 
szervezetek között, a vendégszereplések, a kiállítások, egyéb találko-
zók csak tovább egyengetik és újabb tartalmakkal bővítik a két tele-
pülés közötti kapcsolatot. Ada Bácska közép-keleti részén fekszik, 
a Tisza jobb partján, területe megközelítőleg 228,6 km2, lakóinak 
száma mintegy 24 000. Öt település képezi az adai községet: Ada, 
Mohol, Valkaisor, Törökfalu és Völgypart.
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Egy évvel később, 2003-ban a felvidéki (Szlovákia) Muzsla te-
lepüléssel vette fel a testvér-települési kapcsolatot a helyi közösség 
tanácsa. A szlovákiai Muzslával való kapcsolatfelvételkor is hasonló 
érvek, célok vezérelték a tanácsot: az együttműködés önkormány-
zati, kulturális, oktatási téren, valamint a civil szervezetek tekinte-
tében is lehetőséget kínált arra, hogy a tapasztalatcsere, a másság 
megismerése révén közelebb kerülhessünk egymáshoz. A távolság 
(350 kilométer egy irányban) ma már nem akadály az információk 
terjedését illetően. Az együttműködésről szóló szerződést a muzslyai 
önkormányzat nevében Smit Ferenc tanácselnök, a felvidéki Muzsla 
nevében Drapák Károly, az ottani önkormányzat polgármestere írta 
alá. A felvezető út Zombori Tibor muzslyai informatikus és Mé-
száros Béla felvidéki, muzslai lakos internetes kapcsolatából indult.

Miután ismertették egymással saját településüket – kiderült, 
hogy létezik egy másik település, amely szintén a Muzslya, Muzsla 
nevet viseli –, mindkét oldalon hajlandóság mutatkozott a kapcso-
latfelvételre. Ezt látogatások előzték meg mindkét fél részéről, majd 
sor került az ünnepélyes aláírásra. A felvidéki Muzsla a Duna bal 
partján fekszik, a magyarországi Esztergommal átellenben. Hétezer 
lakosú település, 80%-át magyarok, 20%-át szlovákok képezik. 
Római katolikus vallásúak, templomuk szintén a magyarok védő-
szentjének, oltalmazójának, Máriának a nevét viseli. A település a 
XII. századtól létezik, erről írott emlékek tanúskodnak. Mivel a 
szlovák–magyar határon fekszik, nagy a lakosság mozgása Párkány 
(Štúrovo – Szlovákia) és Esztergom (Magyarország) irányában.

2011-ben került sor a magyarországi Sándorfalvával (Csongrád 
megye) a testvér-települési kapcsolat felvételére. Az egyezményt 
Muzslya Helyi Közösség nevében mgr. Hallai Zoltán tanácselnök, 
a sándorfalvi küldöttség nevében Kakas Béla polgármester írta alá 
a muzslyai Petőfi  Sándor MME-ben. A szerződés aláírását több-
évi együttműködés előzte meg a muzslyai Petőfi  és a sándorfalvi 
művelődési ház között. Varga Katalin és Dobó József elnökök 
(muzslyai Petőfi ) éveken keresztül kölcsönösen éltették, ápolták ezt 
kapcsolatot. E kapcsolat eredménye, hogy a sándorfalviak pályázati 
pénzből elkészítették a magyar költészet vezéregyéniségének, Petőfi  
Sándornak a mellszobrát (Máté István csongrádi szobrászművész 
alkotása), és azt a muzslyai Petőfi nek adományozták. Sándorfalva 
Szegedtől 10 kilométerre fekszik, és 7500 lakosa van. Rohamosan 
fejlődő város, amely szinte mindenben fölfejlődött a XXI. századi 
városi elvárásokhoz, miközben megőrizte a városra nem jellemző 
csöndet, nyugalmat, harmóniát.
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