
1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 
"Muzslyai templom és kollégium"  

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez 
 

  

  

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1.  A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete  

 

2.  A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Rusz Regő 

Levelezési cím: 6724 Szeged, Pacsirta utca 3/b 

Telefonszám: +36-20/215-8880 

E-mail cím: dtertf@gmail.com 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1.  A nemzeti érték megnevezése 
Muzslyai templom és kollégium  

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 
 

agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet 

 

ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport 

 

természeti környezet turizmus és vendéglátás 
 

3.  A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

Vajdaság, Muzslya 

4.  Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 

települési tájegységi megyei külhoni magyarság 

5.  A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

Muzslyáról: Az egykor önálló község, ma Nagybecskerek városrésze Szerbiában. A Béga 

folyótól 4 km-re fekszik. 

1888-ban Nagybecskerek határában Felsőmuzslya néven kincstári telepet szerveztek, mintegy 

400 magyar családnak, a következő évtizedben a lakosokat már iskola, római katolikus 

templom szolgálta és az 1900-as évekre a plébániai is megépült. „A betelepülők nagy részét 

Szaján és a Karácsonyi Bogdán alapította, majd megszüntetett Akács gányófalu szegedi 

eredetű magyar lakossága adta, de érkeztek Monostor, Lőrincfalva, Kis- és Nagy-Bikács 

településekről is.” 

1905-ben Nagybecskerektől különválva megalapították Felsőmuzslya községet. A 20. század 

háborús időszakait a falu lakossága megszenvedte. 1981-ben csatlakozott Nagybecskerekhez 

és Muzslya képezi a város IX. kerületét. 2010. június 19-én felavatták a muzslyai Petőfi 

szobrot, amely második a Vajdaságban és az első Bánátban. 



 

Szűz Mária Szent Neve templom: 1895-ben a római katolikus templom épült kincstári 

költségen. Orgonája a lebontott torontálalmási (Jabuka) templomból származik. A szalézi 

atyák 1965 óta látják el a lelkipásztori munkát.. 

 

Emmausz fiúkollégium: A középiskolások számára a plébánia telkén fiúnevelő intézetet 

építettek. Felszentelése 2002. június 8-án volt . 

Nagyon rossz időben, a múlt század végén, az 1990-es évek végén született meg a gondolat, 

hogy miután a nővérek Nagybecskereken vezettek már egy leánykollégiumot, a bánáti ifjúság 

számára ugyancsak kellene építeni egy modern bentlakós intézetet, ahol a szórványban élő 

magyar fiatalok lehetőséget kapnának, hogy Nagybecskereken tanuljanak. Tudjuk, hogy 

Bánát területén nagyon kevés iskolaközpont van, a legjelentősebb a nagybecskereki – mondta 

a püspökatya. Továbbá megköszönte a Szalézi atyáknak, hogy merték vállalni ezt a hatalmas 

feladatot, hogy a válságos időkben, el mertek kezdeni álmodni egy ilyen intézményről. 

Sztoján atya, valamint munkatársai azok, akik tíz éve az Emmausz fiúkollégium gondolatát 

elkezdték megvalósítani 

Tíz éven keresztül nagyon sok fiatal fordult meg az Emmausz falai között. Nagyon sok fiatal 

fejezte be az iskoláit, ma már családot alapítottak.  Ez a kollégium azért is tud működni, mert 

nagyon sok jótevője van. Emberek, akik természetbeli ajándékokkal, vagy anyagi 

támogatással is segítik a Szalézi atyákat. A  kollégium nem csak tetőt ad a tanulók feje fölé, 

hanem nevelést is. Értékekre mutat rá, tanít   tisztességre, tanít  imádságra. 

.   

 

 

 

6.  Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Ezzel egyedülálló, jelentősége a Vajdaság szempontjából és szűkebb környezete alapján is nagy, 

A kollégium fennállásának tizedi évfordulóján beszéltek arról, hogy mindkét  intézményt a 

szeretet, a hit, és a bátorság hozta össze. A kollégium nem egyszerű épület, ez egy Alma 

Mater is. Ennek a pontnak küldetése van a magyarság sorsában. Nagyon biztos támpontja ez 

értelmiségi utánpótlásunknak, és a keresztény, magyar, tisztességes emberek utánpótlásának – 

hangsúlyozta Dulka Andor az ünnepségen.   Az értéktárba fölvételét javasoljuk. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

www. tiszai.ertekek.hu.  

http://www.catholic-zr.org.rs 

 

8.  A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

http://muemlekem.hu/hatareset/Kilenclyuku-%28torok%29-hid-Feketeto-2343 

III. 

MELLÉKLETEK 



1.  Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

 

  
 

 

   
 

2.  A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3.  A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 
 


