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PÁRTÁK A 21. SZÁZADBAN

VILLŐZÉS

A Pozsonyi vár nyugati teraszán április 2.-17. között került sor a „Párták a 21.században“ elnevezésű kiállí-
tás premierjére. Művészek egy csoportja illetve a Szlovák Nemzeti Tanács Galériája együttesen és büszkén 
mutatták be 33 képet számláló kollekciójukat, amelyek csaknem a feledés homályába merült pártákat ábrá-
zoltak a Szlovák köztársaság egész területéről.

A kiállítás új szemszögből világította meg a fiatalabb generációknak őseink kultúrájának eme ékköveit. A 
nyitrai régió egyetlen képviselőiként vehettek részt a rendezvényen Bencz Ilona és Bencz Aranka, mint a 
zsérei pártát bemutató díszvendégek.

A kiállítás a jövőben ellátogat különböző képtárakba, például Kassára, Besztercebányára, Zsolnára, és meg-
tekinthető lesz a legismertebb folklórfesztiválokon is: Východná, Podpolianske slávnosti, Hontianska pará-
da.

Az elkövetkezendő két évben a „Párták a 21.században“ elnevezésű kiállítást az egész világon megtekinthe-
tik majd az érdeklődők. A külügyminisztérium segítségével a képek bejárják például New Yorkot, Bécset, 
Prágát, illetve Dubajt is.

A hagyományőrzés szeretetének és helyi támogatóinak köszönhetően falunk kulturális értékének egy da-
rabja lehetőséget kap, hogy a világot beutazva Földünk leghíresebb helyszíneire is eljusson.

ZSÉRE
A pártát az alsó-nyitramenti Zsérén csupán a menyasszony viselte. Bonyolult és gazdag díszítésű volt, 5 
részből tevődött össze. Alkotóelemei közé tartoztak a szalagok, illetve viaszvirágok levéldíszekkel, sifon dí-
szek és gyöngyök. A szalagok színe tipikusan a zöld illetve a piros. A párta utolsó viselése 1960-ban volt 
feljegyezve. Ezt követően a pártát a fátyol és a papírdíszekkel ellátott koszorú váltották fel. Jelenleg a pár-
tát már csupán a Zsibrice hagyományőrző csoport használja a Zsérei lagzi elnevezést viselő műsorukban.  
A pártát Bencz Ilona kölcsönözte a fotózásra.

SZERZŐK
FÉNYKÉP : LSZ PHOTOGRAPHY

FESTMÉNY A VÁSZNON: Sarah I. Avni
ARCFESTÉS : Bc. Patrik Rago

ETNOLOGUSI FELÜGYELET: Bc. Katarína Chabrečeková
MODELL: Miriam Mattová 

Falunkban a Csemadok helyi szervezetének köszönhetően idén sem maradt el a Villőzési 
szokás. Nézzünk utánna, miről is szól a Villőzés. A Zoborvidéki magyar falvakban virágva-
sárnap a lányok feldíszített , villőnek nevezett fűzfaágakkal sorra járták a falut. Megálltak 
minden ház ablaka előtt, és bekiáltották „Van magoknak virágvasárnapjok?“ Ha azt felelték, 
hogy nincs – ami ritkán fordult elő -, tovább mentek, ha azt hogy van, elénekelték a villőzési 
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EGÉSZ ÉJEN ÁT...

Az idén már kilencedik évadot ünneplő  Zsérei repre-
zentációs bálra 2017.április 21-én került sor. Szervezői 
hagyományosan a helyi szervezetek és a falu önkormány-
zata volt. Csodás mosolyú hölgyek, elegáns urak, remek 
zene, amelyről a T-2´s Music gondoskodott, szemet 
gyönyörködtető nyitótánc, finom vacsora, jó hangu-
lat, nagyszabású kultúrműsor a Bailadora Dance Group 
előadásában. Ez mind-mind hozzájárult a bál kellemes 
légköréhez és a vendégek jókedvéhez. A gazdag tombola-
díj-kínálathoz hozzájárultak a helyi vállalkozók, akiknek 
ezúton szeretnénk megköszönni nagylelkűségüket. Már 
most örömmel várjuk a 2018-as, jubileumi tizedik ren-
dezvényt, amelyre április első hétvégéjén kerül majd sor.
A támogatók listája abcsorrendben: AUTOSERVIS Jozef 
Szonlajtner, Bezányi Adrianna, Calmit spol. s.r.o. závod 
Žirany, Carrier Slovakia s.r.o., chladiaca technika, DAN – 
Daniel Andel, rekonštrukčné práce, Divadlo Andreja Ba-
gara v Nitre, Economy Corporation, s.r.o. – Ing. M.Bene, 
GROSAM s.r.o., markízy a párty stany, Ing. Bezányi Lász-
ló, Ing. Bencz Zsuzsanna, Iveta a Imrich Szonlajtneroví, 
Jaroslav Szonlajtner spol. s.r.o., KONTECH GROUP, 
s.r.o. – Ing. Anton Szórád, MARIÁN TRANS – Marián 
Szórád, autodoprava, MASKA – Tibor Popluhár, výko-
pové práce, Microcomp Computersystém – Jozef Gál, 
Michaela Galambošová, MIPA – Miloš Pajer, elektroinš-
talačné práce, Palivá a stavebniny – Ernest Rácz, Pohost-
instvo Pri studni – Veronika Vendéghová, Pozemkové 
spoločenstvo Sira, RE/MAX Family, REVIS – SERVIS, 
servis kopírovacích strojov, Roman Hőrik, STAVEKO 
– Ing. Marián Sahul, Synexa – Farby, Laky – manželia 
Hubinskí, Vráble, Svadobný salón COLETTE, Textilný 
obchod – Anna Nagyová, Tlačiareň GARMOND Nitra, 
Vawex s.r.o., Vawex OcÚ asztalitenisz egyesület, Volt s.r.o. 

– ifj. Beda Dezső, Vöröskereszt helyi szervezete, VPP SPU Kolíňany, Waste Transport a.s., 
ZOBORALJA zsérei női kar, Zsére község, Zsérei vadászegyesület
Köszönjük!

bzs, bj 

népdalokat.
Zsérén a villőről tört le a gazdasszony egy kis ágat, s amikor először hajtotta ki a kislibákat, 
ezzel a kis ággal megveregette őket, hogy egészségesek legyenek. Ha nem is teljesen így törté-
nik ez a napjainkban, mivel a faluban egyre ritkábban látni kislibát, jólesik évről évre magát, 
a villőzés szavat hallani.

bj
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MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

Május 8-án, az 1914-es évben Woodrow Wilson amerikai el-
nök aláírt egy határozatot, amely bevezette az Anyák napja hi-
vatalos megünneplését. Azóta szerte a világban, 46 különböző 
államban ünneplik ezt a jeles napot örömmel és elkötelezve. 
Igaz ugyan, hogy az ünnepségekre különböző időben kerül sor, 
de az érzelmek minden helyszí-
nen azonosak. Az emberek sze-
retettel és köszönettel  fordulnak 

anyukájuk felé, és megbecsülésük jeléül köszöntőkkel, vi-
rágokkal, apróságokkal ajándékozzák meg őket, figyelmes-
séggel és szeretettel halmozzák el őket.
Május 14-én a mi anyukáink is csodás, kulturális délutánt 
tölthettek el a helyi községháza kultúrtermében, ahol az is-
kola és óvoda diákjai kápráztatták el őket műsorukkal, szép 
versikéikkel, vidám dalocskáikkal és sajátkezűleg készített 
ajándékaikkal. Az anyukákhoz szívélyes szavakat intézett 
falunk polgármestere, Ing. Zsebi József is.
Amellett, hogy az Anyák napja boldogságérzettel tölti el 
az ünnepelteket, nem szabad megfeledkezni legfontosabb 
üzenetéről. Anya csupán egy van, ezért meg kell becsülni.

bzs, bj

Április utolsó napja egy csodaszép népszokással forrot egybe, amely a májusfa felállítása. 
A magas, sudár, tarkára díszített májusfa a szépség, az ébredező tavasz, az új élet szimbólu-
ma, amit a házasságra érett és szabad lányok ablaka előtt állítottak.
Zsérén hagyományosan a községháza mellett nőtt ki a színpompás szalagokkal ékesített, 
fiatal nyírfa, amelyet a helyi gyerekek díszítettek tanító nénijeik és a polgármester segítsé-
gével.
Az iskola és óvoda diákjai dalokkal és versikékkel kedveskedtek a jelenlévőknek. A kul-
túrprogram kicsúcsosodásáról a Zoboralja női kar gondoskodott. A frissítőket a helyi ön-
kormányzat tagjai, és a községháza dolgozói biztosították, s mint a résztvevőket, mint a 
nézőket megvendégelték üdítőkkel és finom babgulyással is.
Ezennel szeretnénk megragadni az alkalmat, és megköszönni minden fellépőnek a káp-
rázatos műsort, a nézőknek a szívélyes tapsot, illetve a szervezőknek a kiváló rendezést.

bzs, bj

A LEGSZEBB ÜNNEP
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SZENT ORBÁN ÜNNEPSÉG

2017. április 25-én a Zsérei alapiskola és 
óvoda épületében elsősegély-nyújtásról 

szóló előadásra került sor, amelynek 
témája az elsősegélynyújtás alapelvei bal-

eseteknél illetve kisebb sérüléseknél. Az 
előadást a Vöröskereszt helyi alapszer-
vezete rendezte a gyermekek számára. 
Iskolánk igazgatónője, Mgr. Šimeková, 

szívélyes fogadtatásban részesítette a 
vendégeket, Mgr.Šranková Emíliát – a 

Vöröskereszt nyitrai szervezetének meg-

bízott egészségügyi dolgozóját,   Maga 
Ilonát – a Vöröskereszt zsérei alapszer-
vezetének elnökét, Szonlajtner Veroni-
kát – elnökhelyettesét. A megbeszélést 

Mgr. Šranková vezette, aki értékes infor-
mációkkal látta el a gyerekeket egészség-

védelem és elsősegélynyújtás terén. 
Az első részben a gyerekek aktívan 

bekapcsolódtak a tájkoztató jellegű és 
érdekes előadásba. A gyakorlati részben 

kipróbálhatták az elsősegélynyújtást 
Mgr. Šranková közreműködésével. Az 

egészségügyi dolgozó szakszerű felügye-
lete alatt kipróbálhatták például a sérü-

lések ellátásának folyamatát balesetek 
esetén, például töréseknél.  Az oktatási 

bábun gyakorolhatták a szívmasszázs és 
a szájból szájba lélegeztetés folyamatát. 
A gyerekek érdeklődéssel kapcsolódtak 

be. A szimulált gyakorlati eseteknél 
megpróbálták legjobb tudásuk szerint 

kamatoztatni ismereteiket, melyeket az 
előadáson szereztek.  A diákok tudását 

a nap végén rövid ellenőrző tesztben 

mérték fel. Az előadást sikerenek tekint-
hetjük. A gyerekek nagyon élvezték, és 

örömmel töltötte el őket természetesen 
az apró, édes jutalom is, melyet Maga 

Ilona osztott ki nekik lelkesedésükért és 
ügyességükért cserébe. 

                                                                                          
Földesi Mária

Fordította: bzs

ELSŐSEGÉLY ELŐADÁS

Szent Orbán kultusza különösen a szőlő és 
bortermelő vidékeken él élénken, hiszen 
az időjárás, mint az idén is a tavaszi fagy 
formájában, nagy gondokat tud okozni. A 
zsérei szőlőhegyen a gazdák és a Vöröske-
reszt helyi szervezete május 21-én tar-
tották ünnepségüket, amelyen egy szer-
tartás keretében kérték a szőlőművesek, 
kádárok és kocsmárosok patrónusának se-
gítségét. A szertartást Macho József, helyi 
plébános celebrálta.
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JÓSZOMSZÉDI (V)ISZONY

A szomszédi viszonyról mindenkinek vannak történetei. Egy faluban mindenki 
ismeri a szomszédját, sokszor azt is tudja, amit egyébként nem kellene. Kis közös-

ségben az emberek többet beszélnek egymással, ott az idősek sem olyan magányosak, 
mint a városokban. Milyen az ideális szomszédi viszony? Mennyire engedjük közel a 

szomszédjainkat? Hogyan kerüljük el a konfliktusokat?
Kényes téma, tele vicces és kevésbé vicces történettel. Mindenki ápol kellemes, vagy 
kevésbé kellemes élményt valamelyik szomszédjával. Ahogy családtagjainkat, úgy a 
szomszédainkat sem tudjuk megválasztani. A vásár itt is kettőn áll, a jó viszonyhoz 

itt is két fél kell, akárcsak egy harmonikus párkapcsolathoz.
Számomra a legjobb példát a szüleimtől kaptam, akik évtizedek óta szinte családias 

kapcsolatot ápolnak a szomszédaikkal. Kisegítik egymást apró munkákban, ha intéz-
nivaló akad, akkor természetesen nem mondanak nemet, néha látogatják egymást. 

Még sosem hallottam egy negatív jelzőt sem tőlük, amivel a szomszédot illetnék.
Természetesen az a legjobb megoldás, ha törekszünk az ideális szomszédi viszony 

kialakítására. Persze vannak helyzetek, amelyek menthetetlenek, amikor már az ön-
kormányzathoz fordulunk, hívjuk a rendőrséget, bírósággal fenyegetőzünk. A békés 

együttéléshez azonban elengedhetetlen a jószomszédi viszony, amelyért felelősek 
vagyunk jómagunk és szomszédaink is egyaránt. Egyszerűnek tűnik a megoldás: ne 
csináljunk olyasmit a szomszéddal, amit nem szeretnénk, hogy ő csináljon velünk. 
Bízzunk meg benne, barátkozzunk vele, hiszen a szomszéd a legközelebbi személy, 

aki gond esetén a leggyorsabban segíthet nekünk.
Végül következzen néhány olyan humoros (vagy elszomorító) szomszédtípus, ame-

lyek közül mindenki ráismerhet saját helyzetére:
- Sherlock Holmes – aki mindenről tud, a környék detektíve
- A füstölő – aki olyankor tüzel (ami amúgy tilos), amikor más ruhát szárít, vagy 

csak élvezné a friss levegőt
- A kutyás – akinek a kutyája álmatlan éjszakákat okoz
- Az állandó bulizós – akinél reggelig dübörög a zene
- A hódító – aki a telke határát akarva-akaratlanul kitolja a szomszéd telkére
- A másoló – aki mindent leutánoz a szomszédjáról
- A birtokló – aki senkit sem enged be az udvarába, még a szomszédot sem, hogy az 

esetleg javítást végezzen saját tulajdonán
- A mesterszakács – aki vasárnap reggel hatkor klopfolja a húst az ebédhez
- A hóhányó – aki a szomszéd háza elé vagy az eltakarított útra lapátolja a havat a 

saját háza elől
- A gyűjtögető – aki halmozza a „hasznos“ holmikat mondván „Ez még valamire jó 

lesz“, eltorlaszolva ezzel szomszédját, néha saját bejáratát is.
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2017 június 23-án ünnepelte  kerek születésnapját falunk la-
kosa, 15 éve a képviselőtestület tagja, Bezányi Adrianna. Ez 
idő alatt a szerkesztőségünk tagja is volt, jelenleg a Kultúra, 
oktatás, sport, szociális ügyek és a pénzügyi bizottság egy-
ik legaktívabb tagja. Hírmondónk szerkesztősége ezúton is 
kíván Adrinak jó egészséget, munkájában sok sikert, vidám 
hangulatot munkatársai és barátai körében, családi életében 
megértést, szeretetet, sok boldogságot, arcára pedig soha el 
nem múló mosolyt.

KÖSZÖNTŐ

KÖZÖSSÉGI ROVAT
Születési évfordulók:

90 éves: Dallos Zsuzsanna, 
   h.sz. 353 
80 évesek: Andraško Erzsébet, 31
      Vanyo Viktória, 282
70 éves:  Cvetanov Rajmond, 132
60 évesek: Szórád József, 471
                    Piros Terézia, 304
                    Krajčír František, 415
                    Kalay Vojtech, 341
                    Szórád István, 315
                    Vaňová Daniela, 389 
50 évesek: Lazár Milan, 189
                            Bezányi Adrianna, 242 
Az ünnepelteknek sok egész-
séget és boldogságot kívá-
nunk!

Házasságot kötöttek:                                
                                                                              
Gál László, Zsére 485 és Koledová 
Lucia, Szered
Krés Lukáš, Mojmírovce és Dallos 
Regina, Zsére 462
Az ifjú házasoknak szerelemben és 
megértésben átélt sok boldog évet 
kívánunk!

Újszülöttek: Gahérová Lea, 39
      Čižmárik Marko, 405      
      Čepec Marko, 57
A szülőknek gratulálunk és az új-
szülötteknek sok egészséget kívá-
nunk!                                                                                 
Elhunytak: Benc Mátyás, 400                                          
    Cifra Emma, 149
    Juríček Juraj, 341
    Gál László, 426
Hozzátartozóiknak kifejezzük 
őszinte részvétünket!

- A „zsumpajtás“ – akinek eszébe sem jut kihúzatni, inkább az éj leple alatt meg-
osztja a többiekkel.

Bj
Foto: internet
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KÖZELGŐ ESEMÉNY – PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

Sportnap, gyermeknap, vigadalom
2017 szeptember 1 – 2
Szept.1.: asztalitenisz, kultúrház
                Tenisztorna, az alapiskola    
   területén
Szept.2.: focitorna, AI területén
                 gyermekek szórakoztatása, AI  
   területén
                 ugrálóvárak, AI területén
                 Ágoston Anita előadása, AI   
   területén
                 vigadalom reggelig, KIKO 

Band Športový deň, deň detí, zábava
1.a 2. septembra 2017
1.sept.: stolný tenis, KD Žirany
              Tenis, areál ZŠ Žirany
2.sept.: futbalový turnaj, areál ZŠ Žirany
               Detské disciplíny, areál ZŠ Žirany
               Skákacie hrady, areál ZŠ Žirany
              Spieva Anita Ágoston, areál ZŠ   
    Žirany
              Zábava do rána s KIKO Band


