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Már hagyománnyá vált, hogy az 
év elején kiértékeljük az előző 
évet, tehát itt az adatok:
újszülötteink száma  ... 9    
( 4 fiú és 5 kislány)
házasságok száma  ... 6
Legidősebb lakossaink: 
nők:  Cifra Emma (h.sz.149) 
1922
férfiak:  Szórád Ferenc 
(h.sz.348) 1928,  Czilling Lajos 
(h.sz.75) 1930
bejelentkezők száma   ......   43                      
 kijelentkezők száma    .......  10 
elhunytak száma ... 19        (5 férfii és 14 nő)
                                                                                                                                                       
feldolgozta: szj

   1991. január 2-án alakult meg a zsérei  női kar. Így folytatta a karéneklés tradícióját,  melyet                
a  Zsérei  Vegyeskar  indított el  1971-ben. Kerek 25 évvel  ezelőtt  vette fel a régiónk nevét  és  
kezdte  el  működését.  Ez idő alatt egy-két dalostárs kivételével  a tagság kicserélődött, jelenleg  
18 fő alkotja a lelkes énekkari kollektívát. A tanulók mellett dalol a különböző  beosztásban 
tevékeny munkás, főiskolás, pedagógus és nyugdíjas.  Összeköti  őket a zene  lelkesítő  ereje 
és a kórusmuzsika szeretete.  Nagy igyekezettel  viszik a hálás közönség  elé  a szebbnél-szebb  
énekkari  műveket  -  az elismert zeneszerzők alkotásait, népdalfeldolgozásait. Terjesztik a 
szépet, a hagyományos  értéket.
   A női kar rendszeres munkát végez.  Hetente találkozik, gyakorol, készül  a fellépésekre. 
Közreműködik a szentmisén, énekel a koncerttermekben, kultúrházakban itthon és határon 
túl. Képviseli  a régiót, terjeszti  községünk jó hírnevét. Működése alatt  több mint száz kórusmű 
jelent meg műsorában.  Ezek nagy része egyházi  művek,  régi mesterek alkotásai,  válogatás a 
20. század  gyűjteményéből, valamint más nemzetek népdalfeldolgozásai. 
   A Zoboralja női kar 
rendszeresen részt vett 
az országos énekkari 
fesztiválon, ahol  néhányszor 
aranykoszorút  szerzett.  
Ezt  az  minősítést elnyerte  
Magyarországon is. A női 
kar együttműködik a Nyitra 
Megyei Kultúrközponttal, 
mely fellépési  lehetőségeket 
biztosít,  évente énekkari  

A 2015-ÖS ÉV SZÁMOKBAN

JUBILÁL  A  ZOBORALJA  ZSÉREI  NŐI KAR                                                     
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fesztiválokat  szervez idehaza és  külföldön.  Szoros kapcsolatban van a komáromi  Gaudium 
vegyeskarral  és a  csehországi  Slavice női karral Zábřeh városból.                                                          
   A 2016-os évre  is gazdag műsort  állítottunk össze. Az év elején karácsonyutó hangversenyen    
vettünk  részt, majd következnek  külföldi  szerepléseink Magyarországon és Csehországban. 
A jubileumi  ünnepélyes hangversenyt  a Nyitra Megyei  Kultúrközponttal  karöltve 2016. 
szeptember 25-re tevezzük a zsérei  Szent Miklós-plébániatemplomban, melyre mindenkit 
nagy szeretettel várunk. 
   A Zoboralja zsérei  női kar tagjainak kívánok  jó egészséget, szorgalmat, számtalan zenei  
élményt és további  sok sikert.

PaedDr. Simek Viktor, karnagy 
a Magyar Kultúra Lovagja

A 2016-RA TERVEZETT ESEMÉNYEK

MEGNEVEZÉS IDŐPONT HELYSZÍN SZERVEZŐ
Nyilvános közgyűlés 2016.1.24. kultúrház KÖ
Álarcosbál a gyerekeknek 2016.2.6. kultúrház VK, AI+OVI
Farsang, sárdózás 2016.2.7. község ZSF
A vöröskereszt évzáró taggyűlése 2016.3.13. kultúrház VK
Március 15. 2016.3.13. község CS
Villőzés 2016.3.20. község CS
8. reprezentációs bál 2016.4.2. kultúrház KÖ, ZNK, VK
Egészségügyi előadás 2016.4.17. kultúrház VK
Májfaállítás 2016.4.30. kultúrház KÖ, ZNK, AI+OVI
Hagyományos tavaszi
nagytakarítás

2016.5.14. a község és környéke KÖ, ZNK, VK, AT, SIRA

Anyák napja 2016.5.15. kultúrház KÖ, AI+OVI
Névadó ünnepség 2016.5.16. kultúrház KÖ, AI+OVI
Szt. Orbán, a szőlőhegy védője 2016.5.29. szőlőhegy VK
Gyereknap - túra 2016.6.4. a község és környéke VK
Falunapok - diszkó 2016.7.15. SZIK/kultúrház KÖ
Falunapok - kultúra, mulatság 2016.7.16. SZIK KÖ, ZNK, VK
Sport - teniszbajnokság 2016.9.1-9.3 AIMF AT
Sport - asztalitenisz-bajnokság 2016.8.22-9.10. kultúrház AT
Sportnap: minifutball + diszkó 2016.9.10. AIMF/kultúrház KÖ
A 25 éves Zoboralja n. k. jubileumi 
koncertje

2016.9.25. templom/kultúrház ZNK

Egészségügyi előadás 2016.10.15. kultúrház VK
Október, az idősek tiszteletének
hava - találkozó

2016.10.16. kultúrház KÖ, AI+OVI

Sárkányeregetés november AIMF AI+OVI
Katalin-bál 2016.11.19. kultúrház KÖ
Karácsonyi koncert 2016.12.11. kultúrház ZNK
Betlehemi játékok 2016.12.17. község CS
Karácsonyváró 2016.12.18. kultúrház VK
Szilvester 2016.12.31. kultúrház KÖ, ZNK, VK

Zoboralja női kar = ZNK
Zsibrice folklórcsoport = ZSF

SIRA, földtulajdonosok társulása = SIRA
az alapiskola multifunkciós pályája = AIMF

szabadidőközpont = SZIK

Vöröskereszt = VK
Csemadok = CS

A 2016-ra tervezett események naptára - Zsére

MAGYARÁZAT, RÖVIDÍTÉSEK:
a község önkormányzata = KÖ

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

mb01.HU_31.1.16



Január 23-án a MOST-HÍD polgári párt parlamenti választások előtti beszélgetésre 
hívta meg községünk lakosságát a helyi kultúrházba. Az est elején a Rock színház tagjai 
léptek fel. A párt választási programját Vörös Péter és Bastrnák Tibor ismertették,  
közben a népszerű Péter Šrámek és a vitális Aradszky László  előadó művészek 
szórakoztatták a nagyszámú közönséget. Az est során  Héger Rudolf különleges 
ínyencségeit is  megkóstolhatták a jelenlevők.
Hasonló találkozás volt január 27-én is, ahol a SMER–SD politikai párt képviselői 
beszélgettek községünk lakosaival. A találkozás végén forralt borral és gulyással 
kedveskedtek a jelenlevőknek.

                                                                                                                                                       szj

A már hagyományos falugyűlésre idén 2016. 
január 24-én került sor. A polgármester 
beszámolt a tavalyi év tevékenységéről és 
a tervezett feladatokról. A vitában olyan 
témákról esett szó, amelyek legjobban érdeklik 
a lakosokat: a csatornázás befejezése, az 
utak megjavítása, a szemételhordás, a letérő 
kialakítása, erős robbantások a legelőkön levő 
kőbányában, a járda kiépítése, ... A gyűlés végen 
a polgármester megkérte a lakosokat, hogy 

minél nagyobb számban jelenjenek meg a májusi 
nagytakarításon.

Fotók: szj
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NYILVÁNOS KÖZGYŰLÉS 2016

VÁLASZTÁSOK ELŐTTI TALÁLKOZÁSOK ZSÉRÉN



Február első napjaiban ünnepelte születésének 50-
ik évfordulóját falunk lakosa Szórád Ferenc. Már 
nyolc éve a zsérei mészgyár igazgatója. Ebből a 
pozícióból maximális értékben igyekezik segíteni 
szülőfalujának fejlesztésében és szépítésében. A 
2014-es választásoktól a zsérei képviselőtestületben 
is tevékenykedik. Egyúttal az Építkezési, tervezési, 
környezetvédelmi és közbiztonsági bizottságának 
alelnöke.
A hírmondónk szerkesztősége ezúton kíván 
Ferinek sok sikert a sokrétű és felelősséges 
tevékenységéhez, valamint jó egészséget , kiváló 
hangulatot barátai és munkatársai körében, családi 
életében pedig megértést, szeretetet és sok boldogságot.

Körülbelül négytucatnyi gyermek és felnőtt gyűlt össze február 6-án, szombat 
délután a zsérei kultúrházba néhány tartalmasan eltöltött óra reményében. Farsangi 
időszakról lévén szó, az apróságok szép és ötletes maskarákba bújtak. A pörgő ritmusú 
zenére történő látványos mozdulatok megtették a maguk hatását, így a jelmezekbe 
öltözött apróságok felvonulásakor már igencsak jó hangulat uralkodott a teremben. 
Mivel a kisegérnek, pillangónak, tündérnek, kalóznak és még sok másnak beöltözött 
gyermekek nagyon aranyosak voltak,  mindeggyikük édességet kapott a rendezőktől – 
a helyi Vöröskereszt szervezettől.

A farsang nemzetközi ünnep, melynek mindenütt kialakultak a helyi hagyományai. 
A farsangi bőséges evésnek-ivásnak valamikor nagy jelentőséget tulajdonítottak, mert 
úgy vélték, hogy ezzel a következő esztendő gazdaságát, szerencséjét biztosítják. Ma 
már teljesen más időket élünk, de azért szerencsére fennmaradtak a régi szokások – a 
mi falunkat is beleértve. Egy éves szünetelés után a folklórcsoportunk férfi tagjai ismét 
megtartották ezt a farsangköszöntő szokást.

Fotó: szj, bj  
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KÖSZÖNTŐ

FARSANGI GYERMEKKARNEVÁL

FARSANGOLÁS 2016



A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választások 2016. március 5-én voltak 
megtartva. Zsérén  1141 választópolgárból 64%-a jelent meg a választásokon, amely 
4,2%-al több mint az országos átlag. Községünkből is volt képviselőjelölt – a 21-es 
sorszám alatt induló Magyar Közösség Pártjában a 66. helyen szerepelt Mgr. Zoltán 
Šonkoľ, 35. éves pedagógus, iskola igazgató. A 23 pártra leadott érvényes szavazatok 
száma községünkben a következő:  Most – Híd... 240,  SMK – MKP ... 114, Smer–SD 
... 110, ĽS NS (Kotleba) ... 50, SaS...46,...

A Csemadok helyi alapszervezete 2016. március 13-

án megemlékezési délutánt szervezett az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. A 
programban felléptek a helyi iskola és a gímesi alapiskola 
magyar tagozatának diákjai. A 
megemlékezési beszédet Doc. 
Dr. Ing. Maga György tartotta.
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PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2016

EMLÉKEZÜNK!



Két rab beszélget a börtönben:
- Te, komám, miért ülsz?
- Mert anyósomba belecsapott a villám!
- A villám? Hát már ez is bűn?
- Igen, mert az én kezemben volt a villa nyele.

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!

A pap ül a repülőgépen.
- Atyám, egy kis konyakot? - kérdezi a légi utaskísérő.
- Milyen magasan vagyunk? - kérdezi a pap.
- Tízezer méterre a földtől.
- Akkor sajnos nem lehet.
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Születési  évfordulók:      
80 évesek:  Kupeček Veronika  45
                      Szórád Karolína   382
70 évesek:  Bencz Ilona  299
                      Piterková Júlia  424
                      Siváková Justína  392
60 évesek:  Vanyo István  432
                      Bencz Imre  393
                      Koprnová Terézia  224
                      Bencz Julianna  451
50 évesek:  Fúska Peter  20
                      Szórád Ferenc  268
                      Pajer József  122
                      Šándor Marian  198
                      Zemanovičová Angela  370
                      Rentková Judita  407
                      Billová Darina  340
                           

Az ünnepelteknek sok egészséget és 
boldogságot kívánunk!  

Házasságot kötöttek: Sivák Ladislav  6  
és Mgr.Zuzana Kunovská      2016.02.06   

Az ifjú házasoknak szerelemben és 
megértésben átélt sok évet kívánunk! 

Újszülöttek:    Godorová Melisa  431

A szülőknek és az újszülöttnek szívből 
gratulálunk!

Elhunytak:      Chujac Borbála   15
     Bencz Imre   3

Hozzátartozóiknak kifejezzük őszinte 
részvétünket!

F A LU  H I R D E T É S E K 

VICCEK
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- Miért nem?
- Mert túl közel vagyok a főnökhöz.

Szent este össze ül a család és az ajándékokat bontogatják.
Az anyós sikoltva felkiált:
Jaj micsoda szégyen! Egy csomag vattát kaptam.
Mire a veje:
Hát nem azt mondta anyuka, hogy fülbe valót akar?

A nőknél:
 
         
 

                                     

                        férjhezmenetel előtt                  házasságban                         válás után 

A férfiaknál:
 
                                    nősülés előtt                           házasságban                 válás után  

AZ EMBER ÉLETÉNEK HÁROM SZAKASZA

VILLŐZÉS 2016 


