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6. REPREZENTÁCIÓS BÁL

 Április 26-án, szombat este újra megtelt a kultúrterem 
községünkben. Ugyanis a helyi képviselő testület, valamint 
az aktívan működő szervezetek ebben az évben is 
megrendezték a már hagyományossá vált reprezentációs 
bált. Immár hatodik alkalommal.
A bált a kultúr komissió elnöke Maga György, valamint 
a Csemadok helyi szervezetének elnöke Bencz Aranka 
nyitották meg. A polgármester pohárköszöntője után 
felléptek Ivan Oszkár és Paulína  Vykročová táncospár, 
valamint a nyitrai Domino szabadidőközpont egyik 
tánccsoportja. A 110 bálozó nagy tapssal ajándékozta meg 
a fellépőket. 
Az est zenéjét a Kant testvérpáros biztosította. A fergeteges 
hangulatot az alábbi fényképek is bizonyítják.

Támogatóink voltak:
ARAVER-Škoda, Volkswagen, VW haszongépjárművek, 
Audi, Seat, KIA, BMW márkaszerviz és eladás
MARIANTRANS, s.r.o. - Szórád Marián, áruszállítás és 
fuvarozás
AUTOSERVIS Szonlajtner József
Calmit, zsérei mészgyár
Carrier Slovakia s.r.o. hűtőberendezések forgalmazása és 
szerelése
Csemadok Zsérei Alapszervezete
Vöröskereszt
DAN - Andel Dániel, felújítási munkák
Economy Corporation s.r.o., Ing. Bene Marián
Zsibrice Zsérei Hagyományőrző Csoport
Szonlajtner Iveta és Imre
Szonlajtner Jaroslav kft. - áruszállítás és fuvarozás
Microcomp Computersystém s.r.o. Nitra - Gál József
MIPA - Pajer Miloš, elektromos berendezések 
karbantartása
Zsére község
Rácz Ernő üzemanyag és építőanyag
Vendéglő a Kútnál, Vendégh Veronika
Zsérei Vadászszövetség
Staveko, építőipari tevékenység, Rišňovce, Ing. Marián Sahul
SITA Szlovákia r.t., Zsére
SPORT PRESSO, Štanc Csaba
SIRA - Földtulajdonosok Társulata
VeraCamicia Nitra, stílusos olasz férfi és női ingek
VOLT kft. Beda Dezső
VPP SPU Kolíňany- Szlovák Mezőgazdasági Egyetem 
Egyetemi Mezőgazdasági Vállalata, Kolon
ZOBORALJA Zsérei Női Kar

A támogatók összesen 30 tombola díjjal járultak hozzá a 
bál színvonalához. A tombola jegyekből nyert pénzösszeget 
a helyi alapiskolára fordítjuk.
                                                                                                                       B.A.
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MÁJFAÁLLÍTÁS 
  Immár harmadik alkalommal sikerült a helyi Csemadok 

alapszervezetének megrendezni a „Májfaállítás“ ünnepséget.  
Április 30-án a községhivatal előtt gyülekezett a közönség. A 

szereplők a tájháztól muzsikaszóval, menetben érkeztek a 
májfaállítás színhelyére. Az ünnepséget a Bencz Aranka, 

a Csemadok alapszervezetének elnöke nyitotta meg. 
Beszédében elmondta a májfaállítás hagyományának 
lényegét, majd szétosztotta az egyes  csoportoknak és 
községünk polgármesterének a szalagokat, amelyeket 
közösen feltűztek a fára.  A fiatal férfiak zeneszó mellett 

felállították 
a májfát. Ezt 

követően volt a 
kultúrműsor, ahol 

felléptek elsősorban  az 
ovisok, majd a ZOBORALJA Zsérei Női Kar, a Zsibrice 
hagyományőrző csoport,  majd a magyarországi 
vendégeink Óbudáról. 
 Természetesen köszönet jár Bencz Róbertnek, Bezányi Bélának, Vanyo Barnabásnak és ifj. Bencz 
Róbertnek, akik biztosították a legfontosabb dolgot - a májfát.

B.A.

ANYÁK NAPJÁRA... KEDVES LÁNYOM! 
 ... ha majd egyszer öregnek látsz, légy türelmes, kérlek, és mindenekelőtt próbálj megérteni engem. 
Ha majd ugyanazt ismételgetem, ne torkollj le azzal, hogy „ezt már ezerszer elmondtad“, csak hallgass 
meg kérlek. Emlékezz majd, hogy kislány korodban hányszor meséltem Neked estéről estére ugyanazt a 
történetet, amíg elaludtál. 

 Ha majd nem akarok megfürdeni, ne szégyeníts meg, ne 
veszekedj velem, hanem jusson eszedbe, hányszor kergettelek 
különböző ígéretekkel az esti fürdőzés előtt. Ha azt látod majd, 
hogy tudatlanul állok az új dolgok előtt, hagyj időt tanulnom és 
ne mutasd, hogy reménytelen eset vagyok. Emlékezz rá, Kedve-
sem, hogy 
m e n n y i 
mindenre 
tanította-
lak meg 
kiskorod-

ban: szépen enni, egyedül felöltözni és megfésülköd-
ni, felvenni a kesztyűt az Élet kihívásaival szemben.
 Ha nehezemre esik majd a járás, hagyd, hogy 
beléd kapaszkodjam, ahogy én segítettem Neked az 
első lépéseknél. Ha beszélgetés közben elejtem a sza-
vak fonalát, ne követeld, hogy lehajoljak érte, csak 
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hallgass meg.
 Amikor pedig eljönnek az utolsó napok, ne 
hagyj magamra azért, mert szomorúnak vagy te-
hetetlennek érzed majd magad. Segíts az út végére 
érni. Én pedig egy cinkos mosollyal megköszönöm 
Neked, hogy együtt töltöttük az időt: az Élet aján-
dékát!

….köszönöm, köszönöm az édesanyámat ……

A ZOBORALJA NŐI KAR FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
 Nem is volt  olyan rég , hogy a Zoboralja női kar karácsonyi hangversenyéről számoltunk be és azóta 
már egy félév telt el. 
 Ez a 6 hónapos időszak is kemény munkával telt, azonban a heti rendszeres próbáknak köszönhetően 
minden fellépés külön-külön egy sikerélmény volt, mint a fellépők, mint a hallgatóság számára. Az 
elhangzott igényes kórusművek után kapott dicséretek – legyen az laikus- vagy szakember véleménye 
– mind arról tanúskodnak, hogy a zsérei női kar az éneklést magas szinten műveli. Köszönhető ez a 
karnagy komoly szakmai hozzáértésének és a tagok odaadásának, az ének iránti elkötelezettségének.
 Az új év egy karácsonyi koncertfellépéssel indult Berencsen, hol a helyi Fidelitas vegyeskar által 
szervezett karácsonyi műsor keretén 
belül lépett fel a kórus. Március 30-án 
egy pilisi kisközségben, P i l i s c s é v e n 
mutatkozott be a női kar, hol a közös 
éneklés élményén túl a helyiek 
vendégszeretetét is élvezhették a 
fellépők.
 Már az előző s z á m b a n 
olvasható volt a gyömrői fellépés 
élménybeszámolója, azonban a 
tavasszal egy újabb m a g y a r o r s z á g i 
felkérés érkezett Tatabányáról - 
április 12-re - a „Tavaszi köszöntő Nyitra 
megyéből“ elnevezésű r e n d e z v é n y r e , 
hol karöltve a folklórcsoporttal 
közösen léptek színpadra a Vértes Agórája színtermében. 
 A nyitrai Megyei Művelődési Központ szervezésében idén június 8-án 14. alkalommal rendezték 
meg a megye kórusait felvonultató „Spev nás spája“ koncertsorozatot, melynek ez évben a közeli Močenok 
község adott otthont, s melyen mint állandó résztvevő a Zoboralja Női kar is a fellépők közt volt.   
 Ha koncertsorozat és állandó résztvevő, akkor Nemzetközi baráti kórustalálkozó Komárom. 
A Komáromi Napok keretén belül , a Gaudium helyi vegyes kórus által szervezett találkozóra nagy 
szeretettel hívták meg a zsérei női kart. A két kórus karnagyának jóbaráti kapcsolata révén sok közös 
élményben volt már az énekkari tagoknak részük.  Ezúttal is nagyot alakítottak a fellépők a nagy számban 
megjelenő nézőközönség örömére. A továbbiakban álljon itt Batta György újságíró rövid, de lényegretörő 
újságcikke. 

Maga Melinda
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BÉKE ÉNEKBEN-MUZSIKÁBAN
 Április utolsó szombatján nemzetközi baráti 
kórustalálkozóra kerül sor a Tiszti pavilon dísztermében 
három komáromi, egy zoboralji, egy csehországi és 
egy magyarországi énekkar részvételével a Komáromi 
V8rosi Művelődési Központ (VMK), a Komáromi 
Regionális Művelődési Központ és a GAUDIUM 
Polgári Társulás rendezésében. A két és félórás 
műsorban a VMK és a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek 
kórusa, Gyermekkara és a GAUDIUM vegyes kara, 
a zsérei Zoboralja női kar, a zábrehi (Csehország) női 
kamarakórus, valamint a solymári Corvinus vegyes kar 
művészetében gyönyörködhetett a teltházas közönség. 

Újfent megtapasztalhattuk, hogy nem csak énekelni, hanem karéneket hallgatni is jó, mert minden 
harmóniában ott van az Isten. Nagy élmény volt, amikor a kórusok közösen énekeltek magyarul, 
szlovákul és latinul: megszólalt a Kodály Zoltán áhította nagy harmónia… A remek hangulatú műsor 
száznál is több közreműködő közös műve volt. Nincs rá mód, hogy felsoroljam a szervezők és rendezők, 
műsorközlők, karnagyok, zenei kísérők, szólisták, az elhangzott művek és szerzőik, s a szponzorok nevét, 
- mindenkinek kijárt a köszönet. Stirber Lajos és Simek Viktor személyében a magyar kultúra két lovagja 
is „színre lépett” – mindketten kulcsemberek – az egyik városunkba, a másik Zoboralján. (Simek Viktor 
ezúttal nem csak karnagyként, zeneszerzőként is szerepelt Sanctus c. szerzeményével.) A kórustalálkozó 
díszvendége volt Szíjártó Jenő hazai zenetudósunk özvegye két fiával együtt. Nagyszerűen sikerült a 
nagykéri ifjak népviseletben bemutatott tánca karénekesek, szólisták és muzsikusok közreműködésével. 
Először járt városunkban a csehországi, záhbrehi Slavice női kamarakórus, amely a zséreiek közvetítésével 
került el hozzánk. Karnagya, Jaroslava Stepánková (szemlátomást) szívből jövő köszönetet mondott a 
meghívásért, Komáromot csodaszépnek, a fogadtatást kiválónak nevezve. Olykor hosszúnak tűnik, ha 
egy műsor két és félórán át tart. Most szinte elröppent az idő. Ki-ki feltöltekezve indult haza mielőbbi 
hasonló, lélekemelő együttlétben reménykedve.

Batta György

GYERMEKNAP
 Június első hétvégéje a gyermekeké. Nem volt ez idén se másképp, június 7-én gyerekzsivajtól volt 
hangos a helyi futballpálya.  A Vöröskereszt 
helyi alapszervezete szervezésében 
gyerekprogramok sora várta a gyermekeket 
és szüleiket. A nagy hőség se tántorította el 
a kicsiket, hogy részt vegyenek a gyereknapi 
programokon. Volt ballontánc, zsákbaugrás, 
labdajátékok, kincskeresés, arcfestés és a 
végén az elmaradhatatlan kolbászsütés. 
 Ezúton szeretnénk megköszönni a 
szervezőknek a program megszervezéséért, 
szabadidejük feláldozásáért, illetve Maňuch 
Krisztiánnak a tűzifáért.   

Maga Melinda
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NYITRA MENTI FALVAK EGYESÜLETE A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉSÉRT ÉS -GAZDÁLKODÁSÉRT 

Tisztelt polgárok,
 a Nyitra Menti Falvak Egyesülete a Szelektív Hulladékgyűjtésért és Hulladékgazdálkodásért, aminek 
Zsére község is tagja, 2014. július 1-jétől bevezeti a szelektív hulladékgyűjtésről szóló programot, ami 
kötelező minden lakos számára az érvényben levő jogszabályok értelmében.

A szelektív hulladékgyűjtés okai

 A hulladék megfelelő osztályozása, azaz szelektálása 
(szeparálása) többek között biztosítja a tisztább környezet, kíméletesebb 
a természetes nyersanyag- és energiaforrásokkal, ezáltal 
csökkenthetők vagy megszüntethetők a hulladéklerakók, beleértve az illegális 
szemétlerakókat is, és lehetővé teszi a hulladék újrahasznosítását.
 A hulladéktárolás a jövőben egyre drágább lesz, mert a hulladéklerakók 
nagymértékben terhelik a természetet, a lakosság pedig elutasítja a létrehozásukat saját lakóhelyük 
közelében.
 A szemét osztályozása nem olcsó, de gazdaságosabb, mint a lerakása, tárolása.
 Ez év január 1-jétől a hulladékról szóló törvény módosítása a városokra és falvakra újabb 
kötelezettségeket ró. Többek között felügyelni kell a hulladékgazdálkodás menetére: a hulladék 
gyűjtésére, típusára, osztályozására, elszállíttatására és végső hasznosítására. Ezen felül a törvény 
előírja minden település részére, hogy bevezesse és megszervezze a szemét szelektív gyűjtését, ami azt 
jelenti, hogy a keletkező üveg, papír és műanyag szemetet, valamint a biológiailag lebomló hulladékot 
különválogatva gyűjtsük!
 Hogy a szelektív hulladékgyűjtés végérvényesen hétköznapjaink természetes tevékenységévé váljon, 
el kell sajátítanunk néhány egyszerű szabályt, amit minden községi hivatal eljuttat majd a lakosaihoz. 
Egyesületünk Szlovákián példa nélküli hulladékszelektálási projektet vezet be, amibe eddig három járás 
24 000 háztartásának 72 000 lakosa kapcsolódott be. E tervezet gyakorlati megvalósítása érdekében 
kérjük, Kedves Polgárok, az Önök türelmét, valamint a falu Általánosan kötelező előírásainak (VZN) és  
az önkormányzat utasításainak betartását.
    
 Meggyőződésünk, hogy a hulladékgyűjtés ezen módja pozitív visszhangra talál az Önök körében, 
és együtt rendet tudunk teremteni a hulladékgazdálkodásban egyesületünk egész területén, 
meg tudunk szabadulni az illegális szemétlerakóktól és egészségesebbé tehetjük a környezetet 
számunkra és a következő generáció számára is. 

Nyitra Menti Falvak Egyesületének Igazgatósága
a Szelektív Hulladékgyűjtésért és -gazdálkodásért

TATABÁNYÁN A ZSÉREI HAGYOMÁNYŐRZŐK
 Nyitra Megye Önkormányzata és a Nyitra Megyei Művelődési Központ szervezésében 
2014. április 12-én a „Tavaszi köszöntő Nyitra megyéből“ elnevezésű program meghívott 
vendége volt a Zsérei Zsibrice hagyományőrző csoport. A Nyitrát és környékét bemutató 
rendezvény védnöke Milan Belica megyei elnök volt. A rendezvény helyszíne Tatabánya 
legnagyobb művelődési és kulturális központja a Vértes Agórája volt. 

 Az ünnepélyes megnyitó után  a délutáni programot egy Nyitra megye kulturális emlékeiből 
és természeti szépségeiből válogatott fotókiállítás nyitotta meg, illetve népi textíliákat 



bemutató kiállítás is látható volt az érdeklődők számára. 
A gálaműsor 17:00-kor kezdődött. A Nyitra megye legsikeresebb amatőr csoportjait 
felsorakoztató műsort a Tatabánya és környéki vendégcsoportok fellépői tarkították. 

 Elsőként a Zoboralja Nőikar lépett színpadra Simek Viktor vezénylésében. A megérdemelt 
vastaps után tánciskolás növendékek, egy furulyaművész és szlovák hagyományőrző csoportok 
következtek. Ezek után lépett színre a Zsibrice Hagyományőrző Csoport, mely a  zsérei 
lakodalmast mutatta be a nagyérdeműnek. Az eredeti népviselet az 1940-es évekből lenyűgözte 
a nézőket. Nagy átéléssel követték a lakodalom minden mozzanatát, a lányos és a legényes ház 
veszekedését, a menyasszony kikérését és búcsúját szüleitől, a szívhez szóló dallamokat és a 
végén a nagy mulatozást. A vastaps ebben az esetben sem maradt el, a hálás közönség ezzel 
fejezte ki tetszését és elismerését.
 A gálaműsor után a 
fellépőket egy svédasztalos 
fogadásra invitálták, hol a kiváló 
ízléssel megterített asztalokon 
a sok finomság mellett Nyitra 
környékének ételei várták 
kóstolásra a jelenlévő vendégeket.
 A csoport ismét tele élménnyel 
tért haza.   

Maga Melinda             

Forrás: GJ
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...HURRÁ, ITT A SZÜNIDŐ... 
 A tanulók nagy izgalommal és aggodalommal  várták az utolsó tanítási nap végét,valamint 
a bizonyítványosztás napját. Idén június 27-én vehették át, ahol a tanítók az egész évi 
szorgalmukat és munkájukat értékelték. A tanulók sikeresen befejezték az iskolai évet 
és így tovább folytatják a felsőbb évfolyamokba.  A mi negyedikeseink elbúcsúztak az 
iskolától, tanítóiktól valamint az összes alkalmazottól, s majd Gímesen  folytatják a kötelező 
iskolalátogatást. Nemcsak az iskolában, hanem az óvodában is búcsúztak az iskolaköteles 
gyerekek, akik már nagy izgalommal és örömmel készülnek az első tanítási napra.
 Az iskolai év eltelt, s nemcsak a tanítók értékelték a gyerekeket, hanem mi tanítók is 
értékeltük az egész évet.  Szerettünk volna olyan légkört biztosítani a gyerekeknek, ahol jól 
érzik magukat, minőségi oktatásban van részük,s ahová örömmel járnak egész évben.
 Köszönet a kölcsönös együttműködésért  az önkormányzatnak és a szülői szövetségnek, 
akik segítségével meg tudtuk valósítani céljainkat, ami növelni fogja a minőségi oktatást, s 
építeni az iskola  hírnevét. 
 A tanév során igyekeztünk létrehozni  megfelelő feltételeket és nyugodt családias légkört 
tanulóink számára. A tanulók részt vettek különböző iskolai eseményeken, versenyeken és 
programokon. Az év során számos tapasztalatokat szereztek. Végezetül minden tanulónak 
kívánunk  kellemes, élményekben gazdag ,de nem utolsósorban balesetmentes nyári szünidőt. 

Mgr. Bencz Júlia
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