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JÉZUS SZÍVE TISZTELET

 A Jézus Szíve tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb 
és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi 
megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő 
személyének és életének részletezéséből fakad, hanem 
abból a törekvésből, hogy Jézus benső világába, lelkiségébe, 
szándékainak és érzelmeinek ismeretébe behatoljunk és 
Krisztushoz való viszonyunkat elmélyítsük. Jézus Szíve, azt az 
emberi ‚szívet‘ jelenti, amely az ember testi-lelki mivoltának 

b e n s e j é t , 
m i n t 
e r k ö l c s i 
é l e t é n e k 
forrását, nevezetesen pedig mint a szeretet székhelyét 
jelöli. Ilyen értelemben használja a Szentírás is a ‚szív‘ 
szót. Zsérén a hagyományos körmenetre idén június 
29-én került sor.

Fotó: Szórád József

TÁJHÁZ BŐVÜLÉSE
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GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA  
 Zoboralján ismét - immár tizenkettedik alkalommal - megrendezték a 
Generációk Találkozása  kulturális fesztivált.
Hol: Zsérén a tájházban és a szabadidőközpontban 
Mikor: 2014.július 25-27 között 

Program:
Péntek július 25.
15.00 Nyitott nap a tájházban,  Kézműves és Ringató foglalkozás, játszóház
17.00 Csavar Színház: A helység kalapácsa
18.30 „Hol sírjaink domborulnak“ Görföl Jenő és Kovács László könyvének bemutatója a tájház 
udvarán; Fotókiállítás: Az 1848-as honvédsírok és emlékművek a Felvidéken
20.00 Buli a ZSEB zenekarral

Szombat július 26.
10.00 Emléktúra a Zobor-hegyre
XII. Zoboralji Rockfesztivál:
16.00–23.00: Szomorú Péntek, Ayers Rock, Expired Passport, M-Rock, Dinamit, Retro Band

Vasárnap július 27.
13.00 Gulyásfőző verseny (az eső miat nem volt eredményhirdetés)
15.00 „Arass, rózsám arass...“ címmel a zoboralji hagyományőrzők seregszemléje vette kezdetét. 
Azonban nem sokáig, mivel a műsor kezdete után nem sokkal hatalmas nyári zivatar mosta el a nézőteret. 
Az összes szereplő a színpadon talált védelmet a szűnni nem akaró eső elől. S ahol sok jó ember találkozik 
finom bográcsgulyás és bor mellett, onnan a nóta nem hiányozhat. A jó muzsikáról ez esetben a Pósfa 
zenekar gondoskodott. Így ért véget a 12. Generációk Találkozása Zsérén. 
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AZ UTÓBBI 4 ÉV FALUNK ÉLETÉBŐL

 Tisztelt lakosság!
 Ahogyan már biztosan mindannyian tudják, november közepén Szlovákiában 
helyhatósági választások lesznek. Az önkormányzatok életében végetér egy újabb 
négyéves időszak. Nem szeretek szerepelni sem a faluújság hasábjain, sem a falu 
web oldalán, de azért most kötelességemnek tartom, hogy röviden beszámoljak az 
elmúlt 4 évben  falunk területén elvégzett munkálatokról.  

 2011-es év
 Az önkormányzatok illetve polgármesterek általában mindjárt a választások utáni első évben hoznak 
olyan rendelkezéseket,amelyek nem tetszenek a lakosoknak 
abban bízva, hogy a következő választásokig a választók ezeket 
talán elfelejtik. A mi falunkban ilyesmire nem került sor, legyen 
szó a vízfogyasztásról (0,50 euró /1m3), a háztartási hulladék 
elszállításáról (17 euró személyenként/év) a szennyvízcsatorna 
hálózat használatáról (10 euró személyenként/év), ezt sikerült 
tartani ( természetesen a lakos szemszögéből nézve). Nagyon 
kevés falunak van például ilyen alacsony vízdíja. Ebben az évben 
sikerült létrehozni falunk web oldalát, ahol a hirdetéseken  és 
rendeleteken kívül bemutatjuk falunk, lakosaink, folklórcsoportunk, énekkarunk, asztaliteniszezőink 
elért eredményeit, a szervezetek és intézmények sikereit. Dicséretre méltó, hogy ilyen kis létszámú falu 
lakosai közül is kerültek ki olyan egyéniségek, akiknek a tevékenysége  határainkon túl is ismert.
 A 2011-es évben a községhivatal épületén sikerült kicserélni az öreg ablakokat és modernizálni a 
szociális helységeket. Ezenkívül a faluban beszerelték a kamera rendszert 6 kamerával, amelyek követik a 
falu egyes részeinek eseményeit. Bővült a szennyvízelvezetés csatornarendszere is. 
 2012-es év
 Folytatódtak a rekonstrukciós munkálatok a helyi temetőben is, 

főleg a nagy kereszt környékén, 
a kerítést lecseréltük a főút felől 
és környékén új parkolóhelyeket 
alakítottunk ki a temetőbe 
látogatók  részére. Kiszélesítettük a 
Sportpresszó mögötti helyi patakot  
és folytatódtak a csatornázási 
munkálatok. A főbb munkálatok 
közé tartozott a községi hivatal 

és melléképületeinek hőszigetelése valamint környékük tereprendezése. 
Ezekkel az ujjításokkal mindjárt más külsőt kapott az épület.
 2013-as év 

A 2013-as év a falu  első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából 
telt. A nagyszabású 3 napos falunapok része volt az új Tájház ünnepélyes 
átadása. Falunkban kibővült a kamera rendszer és folytatódtak 
a csatornázási munkálatok. Egyik legnagyobb akció községünk  
támogatásával a Szent Miklós róm.kat. templom homlokzatának 



rekonstrukciója és éjjeli megvilágítása volt. Az év végén elkezdődött a Bartók Béla park modernizációja.
 2014-es év

Az év elején befejeződött a park modernizálása, a járdák járólappal 
való kirakásán kívül az új kertipavilonnal. A nyári hónapokban új 
aszfaltszőnyeg került a Partika alatti utca egy részére, Előrétek és a 
Keskeny utcára, valamint elkezdődött a szelektált hulladék gyűjtése 
is falunkban.
A Tájházban és a Szabadidőkozpontban megrendezték a 12. 
Generációk Találkozója fesztivált. A 
falu legnagyobb akciójának a bérlakások 
építésének beindítása volt. Ebben az évben 
került sor mind a 4 autóbuszmegálló 
kicserélésére, amely modernebb 

változatban padokkal van ellátva. Az alapiskolában és óvodában lecseréltük a 
padokat és székeket, modern pormentes tábláink vannak és 2 interaktív tábla 
lett felszerelve. 

 Mit hozzátenni a végére ? Talán annyit, hogy legyünk büszkék arra, hogy falunk összes fő épületét 
(templom, iskola, községi hivatal, halottasház  és tájház) szép új homlokzat díszíti, amelyet sikerült 
megvalósítani nagyobb állami vagy úniói támogatás nélkül is. A bérlakások elkészülte után a falu eleje 
is megfelelő állapotban lesz. A cikk szerint modhatnánk azt is, hogy minden a legnagyobb rendben van. 
Sajnos a helyzet nem ilyen egyszerű. A legnagyobb hiányosság   falunk utcáinak rossz állapota, amelynek az 
oka a szennyvízcsatornázás kiépítése volt. Még mindig nem sikerült végére járni az utcák elnevezéseinek 
és gondok vannak a falu tisztasága körül is. A legnagyobb gondot a közterületek gondatlansága okozza. 
Főleg a Kodály utca és a Fő utca közötti terület, amely a postahivataltól a Szent Miklós térig húzódik. 
Ezen központi  területnek  tulajdonosaik vannak, többségét sajnos nem érdekli kinézete. Kár érte, hogy 
ilyen a tulajdonosok hozzáállása, mert ezen a területeken pihenőparkot lehetne kialakítani nemcsak 
gyermekeink de a lakosság számára is. Itt meg kell említenünk, hogy ezen közterület más célokra ( családi 
házak építése, fák  kiültetése....) sajnos nem alkalmas, mivel a múltban ez a terület egy nagy árok volt, 
melyet a járási szervek utasítására veszélyes azbeszt hulladékkal töltöttek meg.             
     
 A legvégére még egy megjegyzés: valaki azt mondhatná, hogy ez mind kevés, többet is tehettünk volna. 
Ehhez viszont szükségünk lenne nagyobb megértésre lakosaink részéről, felelőségteljes hozzáállásról 
kötelezettségeink elvégzésére midannyiunk részéről, nemcsak a család, munkahelyünk de a falu iránt 
is. Hiszen ez mindannyiunk faluja, itt éljük mindennapi örömünket és bánatunkat. Kell, hogy érdekelje 
az embereket milyen környezetben élnek. Ha nyitott szemmel járunk a faluban, nem nehéz észrevenni 
némely lakosunk gondozott házatáját és a kerítésen kívüli terület rendbetartását. Örömmel tölt el 
bennünket. Elég csak róluk példát venni, és mindjárt szebb, meghittebb lesz falunk környezete.

Zsebi József mérnök
Polgármester

Tervezett rendezvények:

Névadó ünnepség 2014. október 13-án 16.00 órakor
Idősek napja 2014. október 19-én 15.00 órakor
Jelöltek bemutatkozása 2014. november 9-én 15.00 órakor
Önkormányzati választások 2014. november 15-én  7.00 – 20.00 óráig
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20 ÉVES ÉVFORDULÓ
 

 
  A „Zsérei nyilatkozat“ és a Reménység 

emlékmű felállításának 20 éves évfordulóját 
községünk 2014. szeptember 28-án ünnepelte 
meg. A szentmise után a templomban ünnepi 
hangversenyre került sor, ahol a hazai női 
karon kívül felléptek a koloni és a gímesi 
vegyeskarok is. 12.30 órakor kezdődött 
a koszorúzási ünnepség a Reménység 
emlékműnél. Ezt az emlékművet Zsére község 
magyar és szlovák polgárai állították a két nép 
történelmi megbékélésének reményében a 
„Zoboralja régió“ támogatásával. 

Fotó: Szórad J.
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...A CSENDES HŐSÖK KÖZTÜNK ÉLNEK!
 Köztünk élnek,  de a hétköznapjaik, mégis 
különlegesek. Mert önzetlenül segítenek rajtad, 
rajtam vagy épp a koraszülött csecsemőn. 
Véradók, akik karnyújtásnyira hozzák a 
boldogságot. Köszönet a véradóknak, akik önzetlen 

adományukkal a társadalmi felelősségvállalás legszebb és legigazibb 
formáját választják!
Az évente megrendezett eseményen, amely idén szeptember 
5-én volt a nyitrai zsinagógában, azon sokszoros véradókat 
köszöntötték, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak a hazai 
véradó-mozgalom sikeréhez, emberi életek megmentéséhez. 
Közöttük volt a zsérei Liszy Sándor is, aki a 40. ingyenes véradás 
után jogosult a Jánsky-plakett arany fokozatára. Ez alkalomból 
„Sanyinak“ őszintén gratulál és még nagyon sok egészséget és boldogságot kíván a szerkesztőség.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
 A Nemzeti Tanács elnöke az önkormányzati választásokat 2014 
november 15-ére  tűzte ki. Ennek értelmében községünkben is 
polgármesteri és képviselői választások lesznek. A polgármester- és 
képviselőjelölteknek szeptember  21-ig kellett leadniuk a jelölt 
lapokat.

A polgármesteri posztra leadott jelöltlisták:
1. Čanaky Gabriella, Mgr.   51 éves, Zsére 466, független
2. Nagy János,  53 éves, Zsére 501, független
3. Zsebi József, Ing.   54 éves, Zsére 368, független 
Képviselői posztra leadott jelöltlisták:
1. Andraško György, Ing.  52 éves, Zsére 333, Smer-SD
2. Beda Dezső, Mgr.   30 éves, Zsére 187, Smer-SD
3. Bencz Csaba, 37 éves, Zsére 390, Most-Híd
4. Bencz Imre, Ing.  31 éves, Zsére 393, független
5. Bencz József,  34 éves, Zsére 421, független
6. Bencz Mário, Ing.  30 éves, Zsére 298, Most-Híd
7. Bezáni László, Ing.  61 éves, Zsére 430, Smer-SD
8. Bezányi Adrianna,  47 éves, Zsére 242, SMK-MKP
9. Gál József,  49 éves, Zsére 395, Most-Híd
10. Gál Bálint, Ing.  59 éves, Zsére 447, SMK-MKP
11. Maga György, Doc.,Dr.,Ing.  55 éves, Zsére 267, SMK-MKP
12. Szakács Klaudia, PaedDr.  39 éves, Zsére 310, SMK-MKP
13. Szórad József, Mgr.   61 éves, Zsére 512, Most-Híd
14. Szórád Ferenc    48 éves, Zsére 268, Smer-SD
15. Šonkoľ Zoltán, Mgr.   33 éves, Zsére 11, SMK-MKP
November 15-én gondoljunk arra, hogy a szavazás nem kötelezettség, de lehetőség aktívan 
bekapcsolódni a  közéleti munkába!
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FALUHIRDETÉSEK

UTCÁINK JAVÍTÁSA

Születési  évfordulók:
90 évesek: Dallos István   h.sz.135
70 évesek: Szórád József   h.sz.264
60 évesek: Ment Tibor   h.sz.433
   Kálaiová Jaroslava   h.sz.338   
50 évesek: Rentka Igor   h.sz.391
   Tvrdoň Marián  h.sz.437
   Szöllösi Júlia   h.sz.37
   Ing. Szórád Mária   h.sz.315  
Az ünnepelteknek sok egészséget és boldogságot 
kívánunk!  

Házasságot kötöttek:
Elgyütt Róbert és Mgr. Jela Wahleová,
Zsére 43  .......  2014.08.16
Horňák Juraj és Mgr.Tímea Pohanková,
Zsére 281 ....... 2014.09.20
Az ifjú házasoknak szerelemben és megértésben 
átélt sok évet kívánunk! 

Újszülöttek: Štefanka Filip   505
    Vaňová Viktória   389
A szülőknek gratulálunk és az újszülötteknek sok 
egészséget kívánunk!

Elhunytak: Palaky János    28
   Chujac István    15
   Elgyütt Ilona    37
Hozzátartozóiknak kifejezzük őszinte részvétünket!   

Idén sikerült új aszfaltszőnyeget tenni ezekre az utcákra: Keskeny utca, Előrétek és a Partika alatti utca 
harmadik részére. 


