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TEHETSÉGEK

Minden közösségben voltak, vannak és lesznek tehetségek, akikre 
vagy a szülők, vagy a szakemberek felfi gyelnek, felkarolják őket, 
igyekezve elősegíteni a tehetségüknek a kibontakozását. A társada-
lom egy szakaszában a „mennyiség” „minőségben” csapódik le, és 
megjelennek a tehetségek, azok a személyek, akik igénylik a velük 
való külön foglalkozást, hogy a Teremtő által bennük megfogalma-
zódott értékek a felszínre törhessenek. Muzslya bővelkedett tehet-
ségekben, erről tanúskodnak az előbbiekben leírt feljegyzések is. 
A jók között is vannak legjobbak: három ilyen személyt szeretnénk 
bemutatni, akiknek a neve mellett óriási eredmények sorakoztak, 
sorakoznak. Nevüket és eredményeiket jegyzik országhatáron belül 
és külföldön is. Mindhárman muzslyaiak, helyben végezték el az 
általános iskolát. 

Ivan Lenđer úszó

Településünk sok tehetségben bővelkedett, bővelkedik, egyikük az 
1990-ben született Ivan Lenđer, aki nagyon fi atalon kezdett el úszás-
sal foglalkozni: az általános iskola első osztályában. Az édesanyja, 
Nena mindennap vitte a városi (nagybecskereki) úszóközpontba; 
akkor is, amikor a háborús időkben nem fűtötték a városi medencét, 
ekkor hol Nagykikindára, hol Óbecsére utaztak nap mint nap az 
edzésekre. A helyi Szervó Mihály Általános Iskola kitűnő tanulója 
arról vált ismertté társai körében, hogy rendkívüli tehetsége és si-
keres szereplése ellenére továbbra is megmaradt szerénynek, közvet-
lennek, igazi, segítőkész barátnak, osztálytársnak. Már az általános 
iskolában sem volt vetélytársa korosztályában pillangóúszásban sem 
a hazai, sem a nemzetközi versenyeken. Az általános iskolában a 
végzősök korosztályában őt választották meg az évfolyam sporto-
lójának. A nagybecskereki közgazdasági szakközépiskolában tanult 
tovább, de az úszásra helyezte a hangsúlyt a Proleter úszóegyesü-
letben. Már az általános iskolában is fi gyelemre méltó ajánlatokat 
kapott a környező úszónagyhatalmaktól, -egyesületektől, de ő hű 
maradt egyesületéhez, városához, hazájához. 2006-ban a Rio de 
Janeiró-i ifj úsági világbajnokságon pillangóúszásban aranyérmével, 
valamint ezüstérmével felhívta magára az úszóvilág fi gyelmét. Eb-
ben az évben Szerbiában az ifj úsági mezőnyben az év sportolójává 

Ivan Lenđer



■ 336 ■ A sziget magyarsága ■ 

választották a belgrádi Sport újság szavazása értelmében. 2007-ben 
a belgiumi Európa-bajnokságon kedvenc számában, az 50 méte-
res pillangóúszásban aranyérmet, 100 méteren ezüstérmet nyert. 
2008-ban a belgrádi ifj úsági Európa-bajnokságon mindkét távon 
aranyérmet szerzett. A 2008-as pekingi nyári olimpián is képviselte 
az országos válogatottat. A következő évben, 2009-ben a mediterrán 
játékokon az olaszországi Pescarában 50 méteren ezüstöt, 100 mé-
teren aranyérmet szerzett. A 2009-es felnőtt-Európa-bajnokságon 
a törökországi Isztambulban 100 méteren bronzéremmel tért haza. 
A 2010-es budapesti Európa-bajnokságon 50 méteres pillangó-
úszásban döntős volt, 100 méteren az elődöntőig jutott. Ivan egész 
életét az úszásnak szenteli. Naponta kétszer edz, edzőtáborokon, 
előkészületeken vesz részt, aktív sportéletet él. 2010-ig Muzslyán 
lakott, majd a városba költözött.

Muhi Dániel szólóénekes

A fiatal tehetségek felkarolása a művelődési eg yesület eg yik 
alapfeladata, ezért nagy gondot fordít a tehetségek felkutatására, 
igyekszik bevonni őket az egyesület munkájába. A helyi Hófehér-
ke óvodásai és a Szervó Mihály Általános Iskola diákjai képezik a 
folyamatos utánpótlást az egyesületben. A velük való foglalkozás 
kiforrt pedagógusi tudással felvértezett szakembert igényel. A 
művelődési egyesületben több ilyen képzettségű pedagógus is 
végzi ilyen jellegű munkáját, nagy sikerrel. Muhi Dániel 1995-ben 
született, muzslyai származású, itt is él, fi atal, akit idejében felfede-
zett a zene- és az énekesvilág. A helyi általános iskolában fi gyeltek 
fel először csengő, érces, több oktávot kiéneklő, tiszta hangjára. 
Bekapcsolódott a művelődési egyesület munkájába. Rontó Márta 
zenetanárnő vette pártfogásába, nála kezdte bontogatni szárnyait. 
A különböző versenyekről rendre első helyezéssel tért haza, így az 
ÁMV-ről (Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője, Szabadka), 
a Szólj, síp, szólj! zenei vetélkedőről (az Újvidéki Rádió szerve-
zésében) és az Aranycitera vetélkedőről, Szenttamásról. Ezeken a 
vetélkedőkön a zsűri is felfi gyelt kiváló hangjára, és több javaslatot, 
felkérést is kapott. Magyarországi versenyen is első helyezést ért el 
2011-ben. Az általános iskola elvégzése után a nagybecskereki Josif 
Marinković Zeneiskola szólóénekes szakán tanult. Nagy karriert 
jósolnak neki a szakértők, ha tehetségéhez továbbra is lendület és 
szorgalom párosul. Jelenleg a művelődési egyesületben a Margaréta 
kórussal, szólóként és a citerásokkal is fellép. Fellépéseinek a siker és 
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a közönség vastapsa a velejárója. 2010-ben Budapesten, a Vass Lajos 
népzenei vetélkedőn aranyplakettel tüntették ki.

Rácz Robertó

Rácz Robertó szólóhegedűs 1994-ben született, hatéves korában 
kezdett hegedülni Süveg Tibor hegedűtanárnál a nagybecskereki 
zenedében. Tehetségének köszönhetően gyorsan sorakoztatta a 
különböző versenyeken elért eredményeket. 2004-től kezdve szinte 
minden rendezvényen, versenyen, fellépésen rendre az első helyen 
végzett, a községitől égészen a köztársaságiig. Sikerei: 2004-ben 
I. díj Mitrovicán a vonósok fesztiválján, 2005-ben I. díj Szabadkán 
a hegedűfesztiválon, 2006-ban I. díj a belgrádi köztársasági verse-
nyen és különdíj (Laureátus), 2006-ban Nagybecskerek díszpolgára 
lett, ugyanebben az évben megkapta a Vajdasági Laureátus címet 
a zene terén. Ebben az évben részt vett, Aleksandar Karađorđević 
trónörökös meghívására, az első királyi koncerten. 2008-ban I. díjat 
érdemelt ki a szerbiai köztársasági versenyen, 2009-ben I.  íjat a szer-
biai zene- és balettiskolák fesztiválján Ubban. 2010-ben II. helyezést 
ért el a köztársasági versenyen Belgrádban. 2010-től tagja az európai 
ifj úsági szimfóniának (CEIYO – Central European Initiative Youth 
Orchestra). Időközben rokonainak köszönhetően Ausztráliában is 
járt ( Justin Tamásnál), és több helyen lépett fel ott is, nagy sikerrel. 
A szakma nagy karriert jósol Robertónak.
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