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FARSANGOLÁS 2017

A 2016-OS ÉV SZÁMOKBAN

Farsangköszöntő szokás Zsérén a helyi Zsibrice hagyományőrző csoport tagjaival  
és a legényekkel.

Már hagyománnyá vált, hogy az év elején röviden kiértékeljük az előző évet, tehát itt a 
2016-os év adatai:
-újszülöttek száma .... 4   (2 fiú és 2 kislány)
Aktuális megjegyzés: Azt a lusta gólyát már ideje volna kicserélni!
-házasságok száma ....  11
Legidősebb lakossaink:
Cifra Emma néni  (1922) 
Szórád Ferenc bácsi  (1928)
-bejelentkezők száma  .... 31
-kijelentkezők száma  ......42
-elhunytak száma  .... 13   (6 férfi és 7 nő)
-lakossaink száma 2016-ban ..... 1370
                                                                                                                                                                            

szj
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KÖSZÖNTŐ

MEGNEVEZÉS IDŐPONT HELYSZÍN SZERVEZŐ
Álarcosbál a gyerekeknek 2017.2.18. kultúrház VK, KÖ
Farsang, sárdózás 2017.2.26. község ZSF
A vöröskereszt évzáró taggyűlése 2017.3.12. kultúrház VK
Március 15. 2017.3.19. község CS
Villőzés 2017.4.9. község CS
9. reprezentációs bál 2017.4.21. kultúrház KÖ, ZNK, VK
Egészségügyi előadás 2017.4.28. kultúrház VK
Májfaállítás 2017.4.30. kultúrház KÖ, ZNK, AI+OVI
Anyák napja 2017.5.14. kultúrház KÖ, AI+OVI
Szt. Orbán, a szőlőhegy védője 2017.5.21. szőlőhegy VK
Gyereknap - túra 2017.6.3. a község és környéke VK
Hagyományos tavaszi
nagytakarítás

2017.6.17. a község és környéke KÖ, ZNK, VK, AT, 
SIRA

Sportnap - teniszbajnokság, asztalitenisz-
bajnokság

2017.9.1. AIMF/kultúrház AT

Sportnap - minifutball, diszkó-mulatság 2017.9.2. AIMF KÖ
Énekkarok koncertje szeptember templom/kultúrház ZNK
Október, az idősek tiszteletének 
hava - találkozó

2017.10.15. kultúrház KÖ, AI+OVI

Sárkányeregetés november AIMF AI+OVI
Katalin-bál 2017.11.18. kultúrház KÖ+fiatalok
Karácsonyi koncert 2017.12.10. kultúrház ZNK
Betlehemi játékok 2017.12.16. község CS
Karácsonyváró 2017.12.17. kultúrház VK
Szilveszter 2017.12.31. kultúrház KÖ

Vöröskereszt = VK

A 2017-re tervezett események naptára - Zsére

MAGYARÁZAT, RÖVIDÍTÉSEK:
a község önkormányzata = KÖ

zsérei alapiskola és óvoda = AI+OVI
Aszatlitenisz - Vawex OcÚ Zsére = AT

Csemadok = CS
Zoboralja női kar = ZNK

Zsibrice folklórcsoport = ZSF
SIRA, földtulajdonosok társulása = SIRA

az alapiskola multifunkciós pályája = AIMF

HU_12.02.17

Januárban ünnepelte születésének jelentős kerek évfordulóját köz-
ségi hivatalunk alkalmazotja, Szórád Ilonka. Az ő keze alatt van  
a gazdaságirányítási részleg, bérelszámolás és az iskolaügy. Feladata-
it mindig felelősséggel és időben teljesíti. A helyi önkormányzat és  
a hírmondónk szerkesztősége Ilonkának jó egészséget, munkatársai 
és barátai körében kiváló hangulatot, családi életében pedig megér-
tést, szeretetet és sok boldogságot kíván.
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JUBILÁL A ZSIBRICE HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
A csoport 1987 tavaszán 30 taggal alakult meg. Az eltelt 30 év alatt évente többízben be-
mutatják falunk szokásait, hagyományát. Fellépnek falunkban, Zoboralja falvaiban, Magy-
arországon, Bécsben, Romániában, Szlovákia több magyarlakta falvaiban is. Két felvétel az 
első évekből:

2007-ben bemutatták tudásukat a Straszburgi  Európai Parlamentben is, amelyre a csoport 
tagjai még most is nagyon büszkék. Aktívan tevékenykednek a a helyi tájházban is.

A felvétel a csoport 25 éves évfordulóján készült a zsérei kultúrothonban.  Hagyomá-
nyőrzőink a 2016-os Tavaszi szél vizet áraszt országos népdal- és népzenei versenyén 
elérték a a legmagasabb Aranypáva KÓTA-minősítést.
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SIMEK VIKTOR KÉPKIÁLLÍTÁSA A CENTRO-BAN

ÖT ÉV TELT EL AZÓTA

Simek Viktor képkiállítása a Centro-ban
„PaedDr. Simek Viktor figyelmét egyre jobban lekötötte a szín-
pompás népviselet, az egyszerű, ám évszázados hagyományokhoz 
kötődő mintázat. A festő a mindig újat kereső képzeletének segít-
ségével tárja elénk néprajzi vo-
natkozású témáit, melyek a sti-
lizált, vagy az olykor dekoratív 
jellegű ábrázolásmód ellenére 

is a népviselet tökéletes megjelenítésének hangula-
tát idézik.“  (internet)
Márciusban a Nyitra Megyei Kultúrközpontal 
karöltve volt megszervezve Simek Viktor „Gyönyörű 
népviselet“ című képkiállítása a tormosi Centro-ban. 
A  kiállításon leginkább a barsi, csejkői, zsérei és a lé-
deci népviselet volt látható. 

szi

Öt évvel ezelőtt közöltük a hírmondókban, hogy a 2012-es év január első napjaiban köz-
ségünkben két különleges esemény történt: Január elsejéből még csak öt perc telt el, ami-
kor a világra jött Dombaiová Kristínka. Még 
soha nem született zsérei kisbaba ilyen rövid 
időn belül az új év beköszöntése után. 24 nappal 
később nagy volt az öröm a Heteš házaspárnál 
is, hiszen ikrek érkeztek a családba – Viktória 
és Patrik. Több mint 25 év után születtek ismét 
ikrek Zsérén. 
Hírmondónk szerkesztősége Krisztinkának, 
Viktóriának és Patriknak sok-sok egészséget, 
szeretetet és nagyon boldog gyermekkort kíván. 

VICCEK

Két rendőr járőrözik. Találnak egy tükröt.
Az egyik felveszi, nézegeti, majd megszólal:
- Te, ez a kép nagyon ismerős nekem valahonnan!
Megnézi a másik is és levonja a következtetést:
- Én is ismerem, mindig velem szemben ül a fodrásznál!
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GYERMEKKARNEVÁL 2017

10 ÉVES A ZSÉREI  HÍRMONDÓ

Már 10 év telt el azóta, amikor elhatároztuk, hogy valami újat és hasznosat viszünk 
közösségi életünkbe. Újságunk kiadásával az volt a célunk, hogy a falu népét informáci-
ókkal lássuk el a társadalmi élet minden területéről, nyomon követni mindennapi éle-

tünk eseményeit, beszámolni községfejlesztő kezdemé-
nyezésekről, kultúrális programokról s mindenről, ami 
velünk kapcsolatos, legyen az jó, vagy rossz. Mivel csak 
negyedévi rendszerességgel jelenik meg a hírmondónk, 
nem naprakész információkkal szolgál, hanem az adott 
időszak áttekintését teszi lehetővé. 2012-től a hírmon-
dónk színes alakban jelenik meg. A legaktívabb szer-
kesztők közé tartoznak (tartoztak) Bezányi Adrianna, 
Bencz József, Maga György és Szórád József.
Szeretnénk felhívni a lakosaink figyelmét, hogy aktíva-
bban tudassák velünk észrevételeiket, véleményeiket, 
sőt örülnénk, ha a lakosaink témákat is adnának.                                                          
                                                                   

 a szerkesztők nevében
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ELMÉLKEDÉS A KÖZÖSSÉG EREJÉRŐL
A falusi ember életében mindig is fontos szerepet kapott a közösség, s annak összetar-
tó ereje. Valamikor az emberek a szokásoknak, hagyományoknak, sportszeretetüknek,  
a kultúra iránt való elhivatottságuknak, vagy éppen hitvallásuknak köszönhetően szinte 
kivétel nélkül bekapcsolódtak a közösségi életbe. A mi falucskánkban is minden második 
vasárnap hatalmasnak számító tömeg vonult a futballmérkőzésről hazafelé, vagy a kocsma 
irányába. A helyi műkedvelők évente betanult színdarabjaira olyan kíváncsi volt mindenki, 
hogy legalább háromszor kellett előadniuk. A nagymise előtt kígyózó sorokban igyekeztek 
a hívők, hogy még a beharangozás előtt megtöltsék gyönyörű templomunkat.
Az idő múlásával azonban egyre nehezebb megtartani e rendkívül fontos értékeket. Nem 
éppen közösségépítő világot élünk. Vegyük szemre mit hozott a fejlődés az elmúlt évti-
zedekben. Mobiltelefont, 
hogy ne beszéljünk egymással 
szemtől szembe, hanem telefo-
náljunk. Több televíziót a csa-
ládba, hogy ne együtt legyünk, 
hanem mindenki külön a mű-
sorával. Autót, utazási lehetősé-
get, hogy mehessünk a nagyvi-
lágba, jobb esetben kirándulni, 
rosszabb esetben kényszerből 
dolgozni. Nem sorolom to-
vább a kor közösség romboló 
,,vívmányait”, de a számítógépet 
azért ne hagyjuk ki. A világháló ideális a személyes találkozás nélküli kapcsolattartásra, hogy a 
család tagjaitól és mindentől függetleníthessük magunkat, s majd csak egy valamitől függjünk,  
a számítógéptől. Természetesen tudom, ma már életünk számos területén nélkülözhetet-
len, az egymástól távol élők kapcsolat tartását szolgálja, és egyéb előnyeit sem vitatom. 
Viszont az sem igaz, hogy nincs élet, számítógép, mobiltelefon, autó vagy televízió nélkül. 
Sokaknak nem adatott meg használatuk, mások viszont anyagi lehetőségeik ellenére elv-
ből, vagy egyéb megfontolásból nélkülözik. Szüleink, nagyszüleink is megvoltak mobilte-
lefon nélkül, mert terjedtek a hírek szájról – szájra, mint a népmese. 
A televíziót is együtt nézte a fél utca, mert csak egy volt a környéken. Utazni is tömegesen 
szoktak, busszal vagy vonattal, kirándulásra pedig együtt mentek oda, ahová a mészgy-
ár vagy a szövetkezet elvitte őket. Akkor még nem volt „first minut“ vagy „last minut“.  
Nem küzdöttek a kínálat zavarával vagy időzavarral sem, csak éltek… nyugodtabban, elé-
gedettebben, és talán boldogabban mint most élünk. Helyi közösségeinket az öszszetar-
tást azért kell becsülni, mert a múltban sok minden összehozta az embereket, ma sajnos 
szétválassza. Egy nagyon értékes közösség jött létre azokból a színházi előadásokból, me-
lyek évente három téli estén egymás mellé ültették az embereket a kocsmában vagy később 
már a kultúrházban, a Nyitrába tartó autóbuszban. De azért szerencsére vannak még olyan 
területek, érdekek, amelyek összehozzák az embereket, közösséget építenek, a kultúrát, 
sportot népszerűsítő sikeres csapataink, csoportjaink, mint például az énekkarunk, hagy-
ományőrző csoportunk vagy az asztaliteniszezőink. Nem könnyű feladat, különösen, 
amikor olyan világot élünk, melyben a rombolás a legkisebb, a legszentebb közösséget,  
a családot sem kíméli.
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F A LU  H I R D E T É S E K :

1848-49

Születési  évfordulók:  
80 évesek:  
Gál Veronika  24
Nagy Apolónia   412
 Rentka Veronika   307
70 évesek:  
 Bús Mónika   176
Dallos Rozália   272
Nagy Frantiska   279
Slováková Valéria    246
60 évesek: 
Zsebi Tibor   324
Zúzik Ladislav   78
Bencová Mária   400
Szórád Ilona   216
Kollárová Věra   127
Piroš Margit   461
 Balkó Júlia   375
50 évesek:  
Andrásko József JUDr.   533
Kováč Aranka   476
Pirošová Zdena    334
Andelová Iveta   249
Billa Boris    343
Kozla József   266
Piroš Róbert   289
Az ünnepelteknek sok egészséget és boldogságot 
kívánunk! 

Újszülöttek:                            
Jašíček Miloš    248
 Biháryová Laura   344
A szülőknek és az újszülötteknek szívből  
gratulálunk! 
Házasságot kötöttek: 
Revel Shinn Atkinson, USA  és  MDDr. Mar-
garéta Frtúsová   č.d. 359
Juraj Holúbek, Hrabovka a  Nikoleta Bezá-
nyiová  č.d. 8
Az ifjú házasoknak szerelemben és megértésben 
átélt sok évet kívánunk! 
Elhunytak:            
Piroš  Imre
Szórád Veronika
Čík Sándor  
Beda Karolína
Bezányi Ilona
Cifra Marian
Kušniarová Mária
Macskai Helena
Szonlajtner Viktor
Kifejezzük őszinte részvétünk!   

Az 1848–49-es forradalom és    szabadságharc Magyarország újko-
ri történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzetiidentitás 
egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás me-
gindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált.

Bellony László: Talpra magyar!


