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Zsére község ingyenes folyóirata

A 7.reprezentációs bál 

hangulatából.

Kellemes nyári élményeket és új 

erőgyűjtést kíván a hírmondónk 

olvasóinak a szerkesztőség és 

községünk polgármestere.
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Bencz József 
felvételein

A befejezett lakások átadására a nyár végén 
kerül sor.    

Fotó: szj

A falu életének legfontosabb eseményei közé tartozó reprezentációs bál idén is 
az önkormányzat és a helyi szervezetek védnöksége  alatt került megszervezésre. 
Az immár hetedik alkalommal megrendezett bál vendégseregét csodás műsor 
és kellemes légkör fogadta a községháza kultúrtermében. A jeles eseményt a 
szokásokhoz hűen polgármesterünk, Zsebi József nyitotta meg ünnepi beszédével, 
melyet pohárköszöntővel koronázott meg. A bálterem az alkalomra tavaszi színekbe 
öltözött. A díszítés a narancs és a krémszín tökéletes ötvözetében egyesült, az asztalok 
dekorációit friss nárciszok és gyertyák tették hangulatossá.   A műsorvezetésről  a 
fiatal, ámde tehetséges Nagy Mária és Bencz Júlia, helyi tanárnő gondoskodtak. A 
pompás programok áradatát a Nyitrai Táncakadémia diákjai, Oskar Ivan és Paulínka 
Vykročová nyitották meg modern és latinos táncbemutatójukkal.  A vendégek 
egészestés szórakoztatásáról a Kanta testvérek gondoskodtak. Az előadássorozat 
egy nagyszabású bűvészshow keretein belül csúcsosodott ki. Ez az újdonság nagy 
sikert aratott, az iluzionista egyenesen elvarázsolta a könzönséget. A 2015-ös bál is 
bővelkedett díjakban, melyeket a vendégek a tombola keretein belül nyerhettek meg. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segédkezett a szervezésben, 
kivette részét az egyéb munkákban vagy nagylelkű felajánlásával hozzájárult eme 
fontos esemény létrejöttéhez. Támogatóink ABC sorrendben:  Autodoprava Marián 
Szórád, Autoservis Jozef Szonlajtner, Calmit spol. s r.o. závod Žirany, Carrier 
Slovakia s r.o. chladiaca technika, Csemadok helyi szervezete, DAN-Daniel Andel, 

Tavaszi emlék

Bérlakások 

7.reprezenTációs Bál
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Dezider Beda VOLT s r.o., Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Economy Corporation 
s r.o. Ing. M. Bene, Ing. Anton Szórád – KONTECH, Iveta a Imrich Szonlajtneroví, 
Jaroslav Szonlajtner spol. s r.o., Microcomp Nitra Ing. Jozef Gál, MIPA – Miloš Pajer 
elektroinštalačné práce, Obec Žirany, Palivá a stavebniny Ernest Rácz, Pohostinstvo 
Pri studni V. Vendéghová, Poľovnícky zväz Žirany, Pozemkové spoločenstvo Sira, RE/
MAX Slovakia, SITA Slovensko a.s. Žirany, STAVEKO Ing. Marián Sahul, TJ Žirany, 
Tlačiareň GARMOND Nitra, Vawex s r.o. Ing. Milan Vanyo, Vodohospodárske 
stavby a.s. Bratislava, Vöröskereszt  helyi szervezete, VPP SPU Koliňany, Zoboralja 
zsérei női kar, Zsérei Zsibrice hagyományőrző csoport.

Bencz József

Falunkban mára hagyománnyá vált a májusfa állítás, amelyet 
minden év április 30-án rendeznek meg a községháza előtt.  
Idén viszont ez a szép népi szokás nem a megszokott szervezők 
támogatásával, hanem a helyi önkormányzat képviselőinek 
segítségével valósulhatott meg. 
A műsor 18:00 órakor vette kezdetét. Az eseményt községünk 

polgármestere, Zsebi 
József nyitotta meg rövid 
beszédével, melyben kiemelte 
a májusfa állításának történelmi tradícióját.  A fát 
a helyi óvoda és iskola tanulói színes szalagokkal 
díszítették.  Ezt követően helyére emelték a tavasz 
és bőség szimbólumát. Majd a gyerekek dalokkal és 
táncokkal szórakoztatták a közönséget, valamint 

májusfa állíTás



fellépett a helyi Zoboralja női kar is.
Az ünnepség végeztével minden résztvevőt és vendéget frissítő várt, kellemes zene 
kíséretében.                       Bencz József

Az első szentáldozás fontos esemény minden hívő ember életében. Gyermekeink 
folyamatosan készülnek erre a jelentőségteljes napra családjuk körében, valamint a 
hittanórák kertein belül már az alapiskola első osztályától kezdődően. Szentháromság 
vasárnapján, május 31-én a zsérei egyházközösségben is sor került eme rendkívüli 
eseményre. A szertartáson idén 14 gyermek vett részt, 9 csodás fehér ruhába öltözött 
lány és 5 ünnepélyes ruhába bújt fiú:  Simona Kmeťová, Viktória Krajčovičová, 
Barbora Billová, Vanesa Biharyová, Melánia Korgová, Samuel Lacika, Adrián Benc, 
Jakub Biháry, Jessica Dallošová, Alex Prokopenský, Jozef Dávid, Rácz Vivien, Bencz 
Boglárka  és  Sonlajtner Szófia.                Bencz József
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anyák napja
„Egyetlen nyelv sem tudja kifejezni az anyai szeretet hatalmát, szépségét és 
hősiességét.“                                            (Frédéric Chopin)

Az anyák napja jelentős esemény, amelyet szerte a világban ünnepelnek, nálunk 
Szlovákiában mindig május második vasárnapján. Ezen a kivételes napon 
lehetőségünk nyílik kifejezni hálánkat és 
szeretetünket anyukáinknak, nagymamáinknak 
és dédnagymamáinknak. Bár az anyák napja nem 
államünnep, nem szabadna megfeledkeznünk róla. 
Legfontosabb üzenete a határtalan szeretet és hála, 
a legfontosabb kapocs egy anya és gyermeke közt.

Erről a rangos ünnepnapról Zsérén is 
megemlékeztünk május 10-én, amikor is a falu 
kultúrtermében a helyi alapiskola és óvoda diákjai fellépésükkel kedveskedtek 
minden édesanyának, nagymamának és dédnagymamának, megköszönve végtelen 
szeretetüket és gondoskodásukat. A gyerekek dalokkal, versikékkel, táncprodukciókkal 
kápráztatták el a közönséget, valamint anyukáiknak virággal, csokoládéval és saját 
kezűleg készített apróságokkal kedveskedtek.Minden óvónőnek, tanító néninek 

és bácsinak, továbbá minden 
résztvevőnek és fellépőnek 
köszönjük a csodás műsort.

És hogy az apukák ünnepéről se 
feledkezzünk meg, apák napja 
minden évben június harmadik 
vasárnapjára esik.

Bencz József

2015. május 20-án délután hat óra tájban 
akkora jégeső zúdult a falunkra, amekkorára  
még a legidősebb lakosaink sem emlékeznek. A 
pingponglabda nagyságú jég nagy károkat okozott 
a kertjeinkben. 

Fotó: Benc Ľubomír és Nagy István

jégeső zsérén



Április 15-én megkezdődtek a temető mö-
götti zsákutca megszüntetésére irányuló 
munkálatok a Temető utca és a mészgyárhoz 
vezető Fő utca összekötésével.  Az összekötő 
utca alapját megerősítették makadám és zú-
zottkő segítségével. Ezzel is hozzájárultunk a 
körzet közlekedésének jobbá tételéhez.

Fotó: Bencz József

A községi hivatal az egykori vasútállomás 
területén hulladékgyűjtő-udvart létesített 
az elhasznált gumiabroncsok, faágak és 
nagyméretű hulladékok gyűjtésére. Csak 
remélni lehet, hogy lakosaink igénybe veszik 
ezt a helyet az ilyen típusú hulladék leadására, 
és a faágakat nem otthon fogják elégetni, illetve 
nem hoznak létre illegális szemétlerakót a 
falunk területén vagy a legelőn. Megértésüket 
előre is köszönöm.

Ing. Zsebi József, polgármester

A Szent Szív Jézusnak nemcsak az emberért 
való önfeláldozó, megváltó szeretetét jelenti, 
hanem az Atya iránti szeretetét is. Ma az 
Egyházban Jézus Szíve ünnepe főünnep. Ezen 
a napon kívül még a Jézus Szíve tisztelet ideje 
minden első péntek és az egész június hónap. 
Júniusban minden nap szokták imádkozni a 
Jézus Szíve litániát.
 A 17. században Alacoque Szent Margit 
vizitációs nővér felszólítást kapott Jézustól, hogy 
terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és első pénteken 
járuljon szentáldozáshoz. Eszerint akik kilenc 
egymást követő első pénteket gyónással 
és áldozással megtartanak, Jézus ígérete 
szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. 
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Új összeköTő uTca

HulladékgyűjTő-udvar a vasÚTállomás TerüleTén

jézus szíve ünnepe 
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Elsősorban megkapják azt a kegyelmet, hogy nem halnak meg a szükséges szentségek 
vétele nélkül, azaz nem kárhoznak el. Továbbá, családjaikban béke lesz. Azokat a 
házakat, ahol Jézus szent szíve képét kifüggesztik, megáldja, úgyszintén minden 
vállalkozásukat. A bűnösök Jézus szívében irgalomra lelnek. Minden bánatukban 
megvigasztalódnak, hitük megerősödik, lelkiekben tökéletessé válnak. Azoknak, 
akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt ad, hogy még a legmegrögzöttebb 
bűnösöket is megtérítik. Azok nevét, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, a szívébe írja, 
és onnan soha ki nem törli.
Vidékünkön, Zoboralján, a legrégebbi a pogrányi Jézus szíve búcsú, amit 1931-től 
tartanak mind a mai napig. Ide jártak az összes környékbeli faluból. Gyalog mentek, a 
fiatalok vállukon vitték a szobrokat és a zászlókat. Egész úton énekeltek, imádkoztak. 
A faluban a mise után körmenetet tartottak. Az 1940-es évek vége felé Zsérét is 
búcsújáró hellyé nyilvánították.

Szakács Klaudia
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Születési  évfordulók:      
 80 évesek:  Ovsenák Ágnes  470
                      Gál Ágnes  23     
 
 70 évesek:  Kupeček Tamás  306
                      Tomášek Otakar  17
                      Čík Sándor  323
                      Búš Mária  46

60 évesek:  Kováč Béla  247
                     Sonlajtner Péter  245
                     Balko László  375
                     Bihary Karol  344
                     Vendégh István  467
                     Košťál Terézia  358
                     Lincmaierová Mária  29
                     Dvořáková Katarína  339

50 évesek:  Szőllősi László  37
                     Gál József  525

Az ünnepelteknek sok egészséget és 
boldogságot kívánunk!  

Házasságot kötöttek:
Bezányi Marek   477 és  Ľubica 
Kováčová , Kanianka     -  2015.04.07

Patrik Ďurov, NR – Kynek  és 
Kováč Anett   476    -  2015.04.18

Az ifjú házasoknak szerelemben és 
megértésben átélt sok évet kívánunk! 

Újszülöttek:   Pinke Šimon  438
                          Elgyütt Róbert  43
                          Kováč Filip  373
                          Čižmáriková Linda  405

A szülőknek gratulálunk és az 
újszülötteknek sok egészséget 

kívánunk!

Elhunytak:  Andraško Gilbert 367
                       Vanyo Veronika  84
                       Rácz Margit  227
                       Gál Terézia  363
                       Kupeček Margit  284
                       Vanyo Terézia  417
                       Vanyo Imre  372
                       Varga Mónika  5

Hozzátartozóiknak kifejezzük őszinte 
részvétünket!   

f a lu   H i r d e T é s e k

érTesíTés
Értesítés! Értesítjük a lakosokkal, hogy a 2015-ös Falunapok szeptember 5. és 6-án 
lesznek megtartva. A részletes programot időben ismertetjük. A falunapok keretén 
belül sor kerül a bérlakások és a felújított  alapiskola ünnepélyes átadására.


