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NYUGDÍJAS DÉLUTÁN

Október – egy hónap, amelyben nem csupán az idősebb generáció érzékeli érdeklődéssel 
és figyelemmel a saját korát, gondoltaban visszatekint élete könyvének élményeire, de a fia-
talabb generációban is tudatosul a szilárd, állandó hely, melyet életükben megérdemeleten 
szüleik, nagyszüleik és dédnagyszüleik töltenek be. 
Októberben – az idősek iránit tisztelet jegyében, az élet alkonyának ünneplése Zsérén sem 
maradhatott el, így a falu ismét összejövetelt szervezett a nyugdíjasoknak a kultúrterem-
ben. A kultúrműsor elején falunk polgármestere, Zsebi József szólt idősebb lakosainkhoz. 
Csodaszép dalokkal, versikékkel és vidám jelenetekkel szórakoztatták a helyi alapiskola és 
óvoda diákjai, a gyerekeknek és pedagógusaiknak is köszönjük a közreműködést. Műsoruk 
után a polgármester minden 2018-ban jubiláló nyugdíjasnak átadott egy kis figyelmességet. 
A délután folyamán közismert művészek is felléptek, Goda Marikával az élen, dalaikkal és 
humor bonbonjaikkal pedig fergeteges hangulatot varázsoltak. Az összejövetelen a finom 
vacsora és a jó bor sem maradhatott el. 
Kedves nyugdíjasok, jó egészséget, vidám elmét, sok-sok mosolyt, életerőt és örömet kívá-
nunk az életben. Az éveket, melyek még mindannyijuk előtt állnak, töltsék szeretetben, fi- 
gyelmes szeretteik körében. Elismerés és köszönet szője át mindennapjaikat. Életük alkonyát 
pompás színek ragyogják be, melyek mind egy-egy csodaszép emléket szimbolizáljanak. 
Egész községünk tiszta szívből kívánja a legjobbakat. Fordította: bzs
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2018 november 10-én a falunkban is sor került a helyi önkormányzati választásokra. Arról 
döntöttünk, ki lesz a polgármester, valamint megválasztottuk, hogy kik foglalhatnak helyet 
az önkormányzat képviselői közt a következő 4 évben.

Az önkormányzati választások eredményei 2018-ban, Zsérén:
A jogosult választók száma a választó körzetben: 1145
A leadott borítékok száma: 718
Részvétel: 62,96% (SR: 48,67%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma a polgármesteri választás során: 705

A polgármesteri választás eredménye:
1. Ing.Zsebi József, 58 r., Most-Híd, Smer-SD, SNS: 365 szavazat (51,77%)
2. Mgr. Šonkoľ Zoltán, 37 r., SMK-MKP: 340 szavazat (48,22%)
Az érvényesen leadott szavazatok száma a képviselői választás során: 697

A képviselői választás eredménye:
1. Štefan Nagy, 47 éves, magánvállalkozó, független, 388 szavazat
2. Rastislav Ochotnický, 46 éves , logisztikai vezető, független, 369 szavazat
3. Bencz Aranka, 47 éves, eladó, független, 366 szavazat
4. Szórád Ferenc, 52 éves, igazgató, Smer-SD, 363 szavazat
5. Bezányi János, Ing., 27 éves, sales manager, független, 338 szavazat
6. Šonkoľ Zoltán, Mgr., 37 éves, pedagógus, SMK-MKP, 338 szavazat
7. Pajer Miloš, 47 éves, magánvállalkozó, független, 329 szavazat
8. Bezányi Alexandra, Ing., 25 éves, ekonómiai munkatárs, SMK-MKP, 321 szavazat
9. Bencz József, 38 éves, csoportvezető, független, 316 szavazat

10. Andraško György, Ing., 56 éves, ellenőr, Smer-SD, 314 szavazat
11. Klimek Regina, Mgr., 24 éves, adminisztratív munkatárs, SMK-MKP, 295 szavazat
12. Gál Csaba, 35 éves, magánvállalkozó, SMK-MKP, 290 szavazat
13. Maga Katalin, Bc., 24 éves, diák, SMK-MKP, 288 szavazat
14. Miroslava Babková, 43 éves, szakácsnő, független, 214 szavazat
Az új önkrományzatnak kívánjuk, hogy konstruktív javaslatok, kölcsönös bizalom, nyitott ko- 
mmunikáció,megértés, empátia, igazságosság, rend és csapatszellem uralkodjon a tagok közt. 
Rengeteg türelmet és helyes döntések sorozatát kívánjuk nekik falunk és lakosai javára. 

Fordította: bzs

HOGYAN VOKSOLTUNK?
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KATALIN BÁL

A KULTÚRA TÁMOGATÁSA – FELÚJÍTÁS FORMÁJÁBAN

A 2018-as évben már 
másodszor került 
megrendezésre fa-
lunkban a Katalin- 
bál. Nagy szívvel és 
lendülettel hozták 
vissza falunk fiataljai 
ezt a kihalóban levő 
szokást. A szerve-
zésnek gyümölcse is 
termett – a bál újra 
nagy sikert aratott. 
A pozitív visszhang 
a Flamingó zene-
karnak és Önöknek 
köszönhető, mivel 
részvételükkel ferge-
tegessé és feledhetet-
lenné tették ezt a rendezvényt. A bálon természetesen nem maradhatott el a finom vacsora, a 
„Palotás” a lévai diákok előadásában, továbbá a hegedűművészek is nagy tapsot érdemeltek. 
Reméljük az idei évben is megtisztelnek minket jelenlétükkel, hogy együtt új élményekkel 
gazdagodjunk. 
Köszönet a szervezőknek:  Bezányi Alexandra, Klimek Regina, Maga Katalin, Szórád Diana

A községhivatal tőszomszédságában egy nem túl feltűnő épület lapul, ami két részből áll. Ba-
lra a volt tűzoltószertár található, amely a községhivatal raktárhelyiségeként szolgál, a jobb- 
oldali részen pedig a nemzeti bizottság ülésterme volt 1989 előtt, csupán egy előtérből és egy 
nagyobb helyiségből áll. Ha azt kérdezik, miként kapcsolódik ez a terem falunk kulturális 
életéhez, akkor tudniuk kellene, hogy az énekkar, valamint a folklórcsoport is itt gyakorolják 
be a különböző műsorokat a különböző eseményekre. Működésük szempontjából tehát ez 
a terem nagyon is fontos. Ezenkívül itt vannak elhelyezve a különböző díjak és oklevelek, 
melyeket ezek a csoportok működésük során nyertek, kaptak. Szerencsére bőségesen van 
belőlük. Ezen sikereikért hatalmas köszönet, mély tisztelet és csodálat jár. A községhivatal 
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ÜNNEPÉLYES BEIKTATÓ GYÜLÉS

és a helyi önkormányzat pedig  támogatja őket, hiszen büszkén reprezentálják falunkat nem 
csupán idehaza, hanem külföndön is. 
Néhány évvel ezelőtt részeleges felújításra került sor ebben a helyiségben. Kicserélték pél-
dául az ablakokat és az ajtót is műanyagra, új vitrinekkel bővült a berendezés, valamint külső 
bemelegítésre is sor került az épületen. És éppen most – ősszel, következő felújításra került 
sor. 30 új, kárpitozott szék, 2 beltéri ajtó, szétnyitható asztal, akasztófal szekrénnyel, foga- 
sokkal, 3 lámpával bővült a bútorzat, valamint kicserélésre került az előtéri padló és a hely-
iség festésére is sor került. Így ez a terem méltóságteljes hellyé változott, így is támogatva a 
kultúrát falunkban. A projekt a Nyitrai Kerületi önkormányzat finanszírozásának segítségé-
vel jött létre.  Fordította: bzs
 Fotó: bj

Az önkormányzat új képviselő testületének ünnepélyes beiktató gyűlésére 2018.12.3-án 
került sor a Zsérei községháza kultúrtermében a novemberben lezajlott választások értel-
mében. A polgármeseteren, az újonnan megválaztott képviselőkön és a választási bizottság 
tagjain kívül néhány lakos is részt vett a gyűlésen. A gyűlést a polgármester nyitotta meg és 
kijelölte a jegyzőt, a választási bizottság elnöke pedig bejelentette a hivatalos önkormányzati 
választási eredményeket Zsérén, majd a polgármester, valamint a képviselők is ünnepélyesen 
letették az esküt. A gyűlés a tervezett programpontok szerint folytatódott.  A polgármester 
kinevezte a helyettesét. Az alpolgármesteri tisztet ebben a választási időszakban Szórád Fe-
renc tölti be. Štefan Nagy személyében kijelölte azt a képviselőt, aki jogosult lesz arra, hogy  
összehívja és vezesse a képviselő testület gyűléseit. A két bizottságba pedig az alábbi képvi-
selőket osztották be: 

Kultúra, iskolaügy, sport, sociális és pénz- 
ügyi bizottság:
Elnök: Mgr. Šonkoľ Zoltán
Alelnök: Bencz Aranka
Tagok: Ing. Bezányi Alexandra,
Rastislav Ochotnícky

Építkezésügyi, tervezési, környezetvédel-
mi és közbiztonsági bizottság: 
Elnök: Štefan Nagy
Alelnök: Bencz József
Tagok: Ing. Bezányi János, Pajer Miloš

Az ünnepélyes beiktatási gyűlés lezárása 
előtt a képviselő testület tagjai megállapí-
tották és jóváhagyták a polgármester fizeté- 
sének összegét is. 

Fordította: bzs
Fotó: bj
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KARÁCSONY A FALUBAN

„Kendőbe zárta ősz haját
Ahogy a régi nagymamák

S ha látta, apánk nem figyel
Esténként súgva kezdte el

Tedd össze így a két kezed
Így teszi minden jó gyerek

S szomorú szemmel végigmért
S nevettünk - Isten tudja, miért“

(Zorán – Kell ott fenn egy ország)

Ez a megható dalocska is elhangzott a karácsonyi koncert keretén belül, de menjünk csak 
szép sorjában. Szombaton, december 15-én a  Vöröskereszt  helyi alapszervezete szervezésé-
vel Mikulás napi ünnepségre voltak hivatottak falunk legkisebb lakosai a helyi kutúrterem-
be. A vidám ünnepségen vetítés volt a program, melynek keretén belül közkedvelt mesékkel 
szórakoztatták az összegyűlteket. A gyerekek ajándékot is kaptak a Mikulástól a szervezők 
pedig forró teával és aprósüteménnyel, mézeskaláccsal kedveskedtek a megjelenteknek.
Vasárnap délután karácsonyi koncertre került sor, melyen fellépett a csitári női kar, a gímesi 
Ghymes vegyeskar, a zsérei Zoboralja női kar és a Gaudium vegyeskar  Komáromból. Ezt a 
koncertet minden évben sokan várják, hiszen közelebb hozza hozzánk az ünnepeket, segít 
elfelejteni a rohanást, és szinte kötelez minket visszamlékezni a régi, gyerekkori karácso- 
nyokra. Nem volt ez másképp most sem. Gyönyörű és ismert karácsonyi dalocskák, komo-
lyzenei művek hangzottak el. A komáromi vegyeskar előadása a már fent említett megha-
tó dallal kezdődött, amivel megemlékeztek a vegyeskar már elhunyt tagjairól, és persze a 
közönség is könnyes szemmel nosztalgiázott erre a műre, hiszen mindenki vesztett már el 
közeli családtagot, rokont, barátot, akiket erre a dalra fel tudtunk idézni a régi időkből. A 
könnyes szemeket később széles mosoly váltotta, amikor a vegyeskar a megszokottól eltérő 
műsorával ámulatba ejtette a közönséget.
A műsor végén a négy énekkar közösen adta elő a „Glória szálljon az mennybe fel“ című 
dalt, PaeDr.Šimek Viktor vezénylésével. Ezzel kívántak mindenkinek kellemes karácsonyt.

bj
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KÖZÖSSÉGI ROVAT

KÖZTÜNK ÉLNEK

TERVEZETT ESEMÉNY – PLÁNOVANÉ PODUJATIE

2018 október 1.és december 31. Között községünkben nem született egy újszülött sem. 
Ennek ellenére sajnos a gyászharang hatszor szólalt meg (3 nő, 3 férfi). Ez az időszak a há- 
zasságoknak sem kedvezett, hiszen a harmadik negyedévben Zsérén nem volt házasságkötés 
sem.

Fiatal lakosunk, Palaky Arnold, a gímesi alapiskola magyar tagozatá-
nak 9.osztályos tanulója novemberben részt vett a cross-country futás 
Szlovák bajnokságán a Szlovák atlétikai szövetség  rendezésében, Gyű-
gyön (Dudince). Kategóriájában kiváló eredményt ért el: az érsekúj-
vári csapat tagjaként az első helyen, összesítésben  negyedikként ért 
célba. Ehhez a sikerhez mi is gratulálunk!

2019 március 3.:
Sárdózás. A zsérei Zsibrice hagyományőrző csoport közkedvelt népi szokása a faluban (csak 
kedvező időjárás esetén)

3.3.2019:
Fašiangovanie. Obľúbený tradičný zvyk folklórnej skupiny Zsibrice (iba v prípade priazni-
vého počasia)

2019 március 16-án,
köztársaságielnök – választás, 1.kör. Abban az esetben, ha az első körben egyik jelölt sem 
szerzi meg az összes érvényes szavazat több mint 50%-át, a második körre 2019 március 

30-án
kerül sor, mely során az első körből kikerülő két legsikeresebb jelöltre adhatjuk le a voksun-
kat. Mi, zsérei lakosok, a kúltúrház termében szavazhatunk.

16.marec 2019:
prvé kolo prezidentských volieb v SR. V prípade, ak v prvom kole ani jeden  z kandidátov 
nezíska viac ako 50% všetkých odovzdaných platných hlasov, bude dňa 30.3.2019 nasledovať 
druhé kolo volieb, v ktorom si budeme môcť vybrať z dvoch najúspešnejších kandidátov 
z prvého kola. Občania našej obce môžu hlasovať v sále kultúrneho domu.


