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Mindannyian voltunk gyerekek, mindannyian éltünk meg boldog és kevésbé boldog 
időszakokat. Rosszabb pillanatainkban menedéket nyújtott a nagymama  puha ölelése és 
a nagypapa bölcs tanácsai. Nagyszüleinket már 
nem terheli a mindennapi gondoskodás, hiszen 
gyerekeik felnőttek, saját családot alapítottak, 
így bőven marad idejük elkényeztetni és óvni 
az unokáikat. Hiszen hányszor szaladtunk egy-
egy lenyúzott térd, vagy fájó  kar miatt éppen 
a nagyihoz, aki szelíd tekintetével biztosított 
róla, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. 
Mindig nyugalmat és olyan tudást sugárzott, 
amelyet szabad szemmel nem láttunk, csupán 
éreztük a közelségében. Éppen ezért nem csak 
évi egy hónapban érdemlik meg nagyszüleink, 
hogy tiszteljük őket, hanem szüntelenül, 
míg csak világ a világ, mert ők megérdemlik 
szeretetünket!
2016. október  16-án a zsérei községháza 
és a helyi önkormányzat jóvoltából került 
megrendezésre az idei nyugdíjas és jubiláns 
találkozó. Október, amely világszerte az idősek 
iránti tisztelet hónapja, a legmegfelelőbb időszak 
egy ilyen összejövetel megrendezésére. Olyan 
időszak ez, amelyben egy pillanatra mindenki megáll a munkában, visszaemlékezik 
az örömteli pillanatokra, és megköszöni  nagyszüleinek a törődést, gondoskodást és 
a kemény munkájukat, amely nem ér véget a nyugdíjba vonulással. Továbbra is aktív 
tagjai közösségünknek, tele vannak fiatalos lendülettel.
A találkozó vidám és családias légkörben zajlott a helyi községháza kultúrtermében. 
Falunk polgármesterének köszöntőjét az óvoda és alapiskola diákjainak előadása 
követte. A gyerekek az alkalomhoz illő énekekkel, tánccal és versikékkel  tarkították a 
délutánt. A műsor után minden jubiláns apró figyelmességet kapott kerek születésnapja 
alkalmából. A műsort finom vacsorával zárták a résztvevők, amit egy jó pohár borral 
kísérhettek le. És mivel egy szeretetteljes szó is ölelésként fonhat körül minket, 
szeretnék hatalmas KÖSZÖNÖM-öt mondani minden nyugdíjasnak, nagyszülőnek 
kemény, egy életen át tartó munkájáért. 

Fordította: bzs
 Fotó: bj

A Minority polgári társulás rendezésében került sor november 26-án, 
Dunaszerdahelyen, a Tavaszi szél vizet áraszt... elnevezésű országos népdal- és 
népzenei verseny döntőjére, amelyen részt vett a zsérei Zsibrice Hagyományőrző 
Csoport is, Bencz Ilona vezetésével. A versenyre 65-en neveztek be, a döntőben 
29 szólista vagy csoport mérhette össze tehetségét. Csoportunk kiváló szereplését 
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legmagasabb, országos Aranypáva fokozattal 
díjazta a zsűri, amit öt szereplő vehetett át. 
Az Aranypáva minősítés szavatolja, hogy az 
érintett versenyző, esetünkben csoport, kiváló 
teljesítményt nyújtott, amit szakmai körökben 
mindenütt figyelembe vesznek. Mgr. Nagy 
Richárd ajándéka, egy gyönyörű kristálytál 
mellet a csoport vezetője átvehetett egy 
különdíjat is, éveken át tartó aktív munkájjáért 
a kultúra területén.
Ezúton is szeretnénk gratulálni a teljesítményhez, megköszönni falunk képviselését, 
és sok sikert kívánni a következő fellépésekhez.

December 11-én került megrendezésre a 
hagyományos karácsonyi hangverseny a 
községháza kultúrtermében. A szívmelengető 
műsorról a Csitári Menyecskekórus, a helyi 
Zoboralja női kar, valamint a Gaudium 
komáromi vegyes kar gondoskodtak.  A 
műsort Ady Endre Karácsony című versével 
nyitották meg a helyi női kar tagjai, majd 
köszöntötték a vendégeket. A csitári 
hölgyek az ünnepi hangulatot fokozó 
dalokkal kedveskedtek a közönségnek 
orgonakíséretben. A zsérei női kar szokás 
szerint tarka, többnyelvű repertoárjából 
válogatott, melyben egyházi és világi művek 
egyaránt szerephez jutottak. Felcsendültek 
többek közt például az Aranyszárnyú 
angyal, a Magnificat, de természetesen nem 

hiányozhatott a White Christmas – Fehér Karácsony sem. Az idén jubiláló női  kart 
Dr. Simek Viktor, a magyar kultúra lovagja vezényelte. Ezt követte Száraz Pál író és 
költő új gyermekkönyvének bemutatása, amit személyesen maga a szerző ismertetett 
a nézőkkel. A komáromi Gaudium vegyeskar műsora két különálló részre oszlott, 
az elsőben főként a nemzeti hovatartozás és büszkeség gondolata fogalmazódhatott 
meg a közönségben, majd elhangzott Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című 
remekműve. Az előadás második fele az ádventre hangolta a közönséget, magyar 
szerzők fohászai következtek, végezetül pedig az ádventi gyertyák által szimbolizált 
fogalmak, vagyis a hit, a remény, az öröm és a szeretet jegyében elhangzottak az 
úgynevezett szeretetdalok. A karácsonyi hangverseny nagyszabású fináléjában pedig 
közös produkcióban hallgathattuk meg a Glória szálljon a mennybe fel , valamint a 
Mennyből az angyal című műveket, amelyekkel végérvényesen kiteljesedett az ünnepi 
hangulat a teremben. A szereplőknek és a szervezőknek is nagyon szépen köszönjük 
ezt a csodás délutánt.

KARÁCSONYI HANGVERSENY



bzs, bj

2016.december 18-án került megrendezésre 

a helyi Vöröskereszt alapszervezetének 
köszönhetően a Karácsonyváró ünnepség. A 
hangulatos műsort idén is a gímesi alapiskola 
magyar tagozatának diákjai biztosították. 
Több jelenetet is előadtak, amelyek hűen 
tükrözték a karácsony legfontosabb üzenetét, 
a mély szeretetet, az összetartást, együttérzést 
és a megemlékezést szeretteinkről. Elsőként 
a Grimm testvérek ismert meséjét, A suszter 
manóit adták elő a gyerekek, amibe egy kis 
karácsonyi zenét és táncot is csempésztek. 
Ezt követte Andersen világhírű története, 
A kis gyufaáruslány, amelyben az író a 
szegénység problémáját tárta elénk. A program 
zárójelentében családi körben hangzottak el szebbnél szebb költemények a közelgő 
ünnep és a szeretet jegyében. Végezetül pedig gyertyafény kíséretében a diákok és a 
közönség közösen énekelték el a Csendes éjt. Az előadás után kisebb karácsonyi vásárral 
készültek a tanulók, ahol minden szülő és iskolabarát apró karácsonyi tárgyakat 
vásárolhatott, ezzel is támogatva az iskolát. A délutánt egy közös korai vacsorával 
zárták a szereplők és a közönség, ahol ízletes káposztaleves került felszolgálásra. A 
varázslatos hangulatot és műsort minden szereplőnek nagyon szépen köszönjük.

bzs, bj

A lakosság és a helyi önkormányzat kezdeményezésére a községháza tanácstermében 
több rendkívüli ülést is tartottak a faluba vezető egyetlen út rendkívüli állapota 
(csuszamlás) miatt. Az üléseken részt vett Ing. Zsebi József, a falu polgármestere, 
az RSCÚ képviselői- Ing. Andrašík és Ing. Gabaj, a Dopravex cég képviselője, 
Brzák úr, a Lignum  + Axureal cég képviseletében Šulík úr, valamint a Járási hivatal 
CDPK részlegének képviselői - Halla és Slávik urak. A tárgyalások eredményeként a 
következő pontokban állapodtak meg a felek:
 - A kitermelt követ legalább 50 méterre kell szállítani az úttestől
 - Biztosítani kell a korlátozásokat bevezető közlekedési jelzőtáblákat
 - Ki kell javítani az úthibát
 - Alternatív útvonalat kell építeni rendkívüli állapot esetére.
Az utat a téli karbantartási időszak előtt csak ideiglenesen javították ki, azonban a 
cégek teljes javítást ígértek, új aszfaltburkolat képében. A teljes javításra a tavaszi 
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illetve a nyári hónapokban kerül majd sor. Az útszakaszt jelzőtáblákkal látták el, 
kiépítették a pótutat, valamint elszállították az út 50 méteres körzetéből a kitermelt 
követ is. Tehát nem maradt más hátra, mint reménykedni, hogy az út teljes javítása 
biztosítva lesz az egyezség szerint 2017 tavaszán, illetve a nyári hónapokban. 

Fordította: bzs

Zsére, Csitár, valamint Magyarországi testvértelepulésünk, Dorog 2016 októberében 
közös pályázatott nyújtott be a Szlovákia - Magyarország együttműködés keretein 

belül az INTERREG V-A SR-MR programban. A projekt a RIABORD- Rising 
above borders (túlemelkedni a határokon) nevet kapta. A program célja, hogy 
megkönnyítse a közös fejlődést Szlovákia és Magyarország határrégióiban, az Európai 
Únió támogatásával. A helyi önkormányzat 5%-os önrészt hagyott jóvá, amely a 
teljes projekt költségvetésénél 4442 €-t jelent.  Zsére számára a terv egy kilátótorony 
építését biztosítja a Zsibrice tetején. A torony alapterülete 4,5 m x 4,5 m, magassága 
pedig 17 m. A kilátóterasz 12 méteres magasságban fog elhelyezkedni, közvetlenül 
a fák koronája felett. A kilátó egyértelműen hozzájárulna a környék turusztikai 
vonzerejének növeléséhez, ez pedig feltehetően a turisták számának emelkedéséhez 
vezetne az egész év folyamán. 

Fordította: bzs
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BETLEHEMEZÉS A FALUBAN



A Miklós nap 2016-ban sem múlhatott el ajandékozás nélkül, azonban idén az 
önkormányzat is kapott egy kis kellemetlen meglepetést, egy újabb projekt formájában. 
A községháza ajtaján ismét egy befektető kopogtatott, ezúttal egy újabb kőbánya 
kiépítésének szándékával, csupán pár méterre   a helyi vízgyűjtőtől. A beruházót tehát 
meghívtuk az önkormányzat egyik ülésére, hogy kellőképpen bemutathassa terveit. A 
gyűlésre három jólöltözött úriember érkezett, akik bizakodóan vágtak bele tervezetük 
bemutatásába, ábrákkal és térképekkel adva nyomatékot mondanivalójuknak. 
Bemutatták, mely területeken kívánnak bányát nyitni, és mekkora felületet érintene 
a kitermelés. A képviselőtestület, valamint a gyűlésen résztvevő lakosok kellemetlen 
kérdésekkel bombázták a küldöttséget. Bár néhány válaszuk kielégítő volt, mindenki 
számára egyértelművé vált, hogy ez sem hozna semmi pozitívat a falu életébe. Az 
uraknak nyomatékosan elmagyarázták, hogy csupán nemrég sikerült kiharcolni a falu 
egyik kőfejtőjének bezárását, amely az úrbérességi területeken található, ugyanúgy 
pár hónapja sikerült jobb belátásra bírni egy invesztort, aki egy modern, egészségre 
semmilyen káros hatással nem rendelkező szemétégetőt akart építeni a falu területén. 
A beruházók immár annak tudatában, hogy nem ez a projekt hozza meg nekik a 
kívánt nyereséget, kedvetlenül hagyták el  az üléstermet. Ezt követően a képviselők 
egyhangúlag elutasították a tervet. Zsérében tehát újra nyugalom és csend honol, 
ámde felmerülnek a kérdések:
Miért éppen Zsérén? Hol vagy kitől szereztek rólunk tudomást? Kinek az érdeke 
ideédesgetni ezeket a beruházókat? És végül, miért csak a környezetet és természetet 
károsan befolyásoló tervek és befektetők találnak meg minket?

Fordította: bzs
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MIÉRT ÉPPEN ZSÉRE?

REJTVÉNY

Miért éppen Zsére? 

A Miklós  nap  2016‐ban  sem múlhatott  el  ajandékozás  nélkül,  azonban  idén  az  önkormányzat  is 
kapott egy kis kellemetlen meglepetést, egy újabb projekt  formájában. A községháza ajtaján  ismét 
egy befektető kopogtatott, ezúttal egy újabb kőbánya kiépítésének szándékával, csupán pár méterre   
a helyi vízgyűjtőtől. A beruházót tehát meghívtuk az önkormányzat egyik ülésére, hogy kellőképpen 
bemutathassa  terveit. A gyűlésre három  jólöltözött úriember érkezett, akik bizakodóan vágtak bele 
tervezetük  bemutatásába,  ábrákkal  és  térképekkel  adva  nyomatékot  mondanivalójuknak. 
Bemutatták, mely területeken kívánnak bányát nyitni, és mekkora felületet érintene a kitermelés. A 
képviselőtestület,  valamint  a gyűlésen  résztvevő  lakosok  kellemetlen  kérdésekkel  bombázták 
a küldöttséget. Bár néhány válaszuk kielégítő volt, mindenki számára egyértelművé vált, hogy ez sem 
hozna semmi pozitívat a falu életébe. Az uraknak nyomatékosan elmagyarázták, hogy csupán nemrég 
sikerült  kiharcolni  a falu  egyik  kőfejtőjének  bezárását,  amely  az  úrbérességi  területeken  található, 
ugyanúgy  pár  hónapja  sikerült  jobb  belátásra  bírni  egy  invesztort,  aki  egy  modern,  egészségre 
semmilyen káros hatással nem rendelkező szemétégetőt akart építeni a falu területén. A beruházók 
immár annak  tudatában, hogy nem ez a projekt hozza meg nekik a kívánt nyereséget, kedvetlenül 
hagyták  el    az  üléstermet.  Ezt  követően  a képviselők  egyhangúlag  elutasították  a tervet.  Zsérében 
tehát újra nyugalom és csend honol, ámde felmerülnek a kérdések: 

Miért éppen Zsérén? Hol vagy kitől szereztek rólunk tudomást? Kinek az érdeke ideédesgetni ezeket 
a beruházókat?  És  végül, miért  csak  a környezetet  és  természetet  károsan  befolyásoló  tervek  és 
befektetők találnak meg minket? 

Fordította: bzs 

Rejtvény 
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1. magaslatunk, 2. női karunk neve, 3. mészüzemünk, 4. a zsérei Zsibrice hagyományőrző csoport 
egyik műsora, 5. nálunk járt híres zeneszerző (Zoltán), 6. testvértelepülésünk, 7. Beda Leó 1934‐ben 
ilyen zenekart alapított Zsérén, 8. a 222‐es házszám alatt található épületünk, 9. emlékművet 
állítottunk neki, 10. “A jó ..... katonának“, 11. a leghíresebb zsérei röplabdázó vezetékneve, 12. volt 
esperesünk vezetékneve. 

bj 



1. magaslatunk, 2. női karunk neve, 3. mészüzemünk, 4. a zsérei Zsibrice 
hagyományőrző csoport egyik műsora, 5. nálunk járt híres zeneszerző (Zoltán), 6. 

testvértelepülésünk, 7. Beda Leó 1934-ben ilyen zenekart alapított Zsérén, 8. a 222-
es házszám alatt található épületünk, 9. emlékművet állítottunk neki, 

10. “A jó ..... katonának“, 11. a leghíresebb zsérei röplabdázó vezetékneve, 
12. volt esperesünk vezetékneve.

bj

2016 november 18-án ünnepelték házasságkötésük 65. évfordulóját a kedves 
szülők, Szórád Ferenc és Ilona. E szép ünnep alkalmából kívánunk sok örömet, erőt, 
egészséget, és még számos együtt eltöltött évet. Lányuk Marika, fiuk Feri és családja. 
A jókívánsághoz csatlakoznak Gál nászék is.
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KÖZÖSSÉGI ROVAT

Születési  évfordulók:      
80 évesek: Elgyütt László, h.sz. 37  
      Piroš Imre, 289                                                                                       
      Piroš Erzsébet, 78                                                           
      Elgyütt Margit, 364                                                         
      Vanyo Erzsébet, 351                                                          
70 évesek:  Kováč János, 454
                      Búš Viktor, 320
60 évesek:  Vanyo Mihály, 441
                     Rácz Béla, 227  
50 évesek:  Minárik Ondrej, 458
                      Vanyo Barnabás, 493
                      Chudá Ružena, 215

                      Mészárošová Irena, 388
                      Ďurišová Iveta, 18
                   

Az ünnepelteknek sok egészséget és 
boldogságot kívánunk!  

                                                                                
Elhunytak: 
     Vanyo Rozália, 107
      Jamrich Veronika, 36                                                       
                       Gál Katalin, 292       

Hozzátartozóiknak kifejezzük őszinte 
részvétünket!

KÖSZÖNTŐ
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