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ZSÉREI 
HÍRMONDÓ

Z S É R E  K Ö Z S É G  F O L Y Ó I R A T A

3. szám 2018 – Szeptember / XI. évfolyam
Zsére község ingyenes folyóirata

Kora őszi idill Zsibricével a háttérben.
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KÖZTÜNK ÉLNEK

Falunk lakosa, Bezányi János öt éve végez önkéntes munkát a Bátor Tábor Alapítványnak Magyaror-
szágon.  Jótékony céllal állt rajthoz az idei,  36.Lidl Balaton –átúszáson a súlyosan beteg gyerekek 
élményterápiás táboroztatásával foglalkozó Bátor Tábor Alapítvány sportközösségének tagjaként. 
Sikert aratott a sportos és jótékony tevékenysége. Vállalásával és a jótékony ismerősök, barátok, 
munkatársak segítségével hozzájárulhatott ahhoz, hogy a táborozó gyerekek a megfelelő ellátást 
kapják az egyes turnusokban. És gyűltek az örökbe fogadott méterek.....Gyűjtése 225.742Ft-ot 
(740€) eredményezett! Ezúton szeretné megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ezen jótékony 
cselekedethez. B.A.
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VÁLASZTÁSOK 2018

Községünkben  a polgármesteri posztra leadott jelöltlisták:
 1. Šonkoľ Zoltán, Mgr., 37 éves, pedagógus, SMK-MKP
 2. Zsebi József, Ing., 58 éves, polgármester, Most-Híd, Smer-SD, SNS

Községünkben a képviselői posztra leadott jelöltlisták:
 1. Andrasko György, Ing., 56 éves, ellenőr, Smer-SD
 2. Babková Miroslava, 43 éves, szakács, Most-Híd, SNS
 3. Bencz József, 38 éves, csoportvezető,  független
 4. Benczová Zlatica, 47 éves, elárusítónő,  független
 5. Bezányi János, Ing., 27 éves, sales manager,  független
 6. Bezányiová Alexandra, Ing., 25 éves, közgazdász, SMK-MKP
 7. Gál Csaba, 35 éves, válalkozó, SMK-MKP
 8. Klimeková Regina, Mgr., 24 éves, adminisztratív dolgozó, SMK-MKP
 9. Maga Katalin, Bc., 24 éves, főiskolai halgató, SMK-MKP
 10. Nagy István, 47 éves, kisiparos,  független
 11. Ochotnícky Rastislav, 46 éves,  logisztikai vezető, független
 12. Pajer Miloš, 47 éves, kisiparos, független
 13. Szórád Ferenc, 52 éves, igazgató, Smer-SD
 14. Šonkoľ Zoltán, Mgr., 37 éves, pedagógus, SMK-MKP

November 10-én gondoljunk arra, hogy a szavazás nem kötelezettség, de lehetőség aktívan 
bekapcsolódni a közéleti munkába!

PAPSZENTELÉSI ÉVFORDULÓ

Macho József, zsérei lel-
kiatya, Isten kegyelméből 
2018. szeptember 15-én 
megŭnnepelte papságá-
nak 40-ik évfordulóját. 
15.00 órakor hálaadó 
szentmisét mutatot be a 

Zsérei Szent Miklós templomban és utánna 
szeretettel meghívta rokonait és vendégeit a 
zsérei kultúrházba.
Lelkiatyánknak ehhez a kerek évfordulóhoz a 
hírmondó szerkesztősége is gratuláĺ.
 szj
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FALUNAPOK 2018

Szombat aug. 25
Az alapiskola műfüves pályája  Minifutball-bajnokság    12.00 – 19.00 óra
Összesen 5 csapat mérte össze erejét és végül a győztes Kolon fiatal csapata volt.
Vasárnap  aug. 26
Szabadidőközpont 13.00 órától Gulyásfőző verseny  
15.00 -19.00  Ingyenes gyerekprogram – különféle atrakciókkal
15.45 -16.30  KOBOLD koncert – nemcsak gyerekeknek
16.30 -18.30  ŽOCHÁRI– fúvós zenekar mŭsora
17.30  Gulyásfőző verseny kiértékelése
19.00 -20.00  FELVIDÉKI MULATÓS MESTERHÁRMAS mŭsora
20.15 -21.15  Sztárvendég SZANDI
Az utolsó programpont ... Táncmulatság • KIKO BAND zenekarral
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AZ UTÓBBI 4 ÉV FALUNK ÉLETÉBŐL

Tisztelt olvasók!
Az önkormányzat életében rövidesen végetér egy újabb négyéves időszak. 
Kötelességemnek tartom, hogy röviden beszámoljak az elmúlt négy évben 
falunk területén elvégzett munkálatokról.

2015:
...  A községi hivatal az egykori vasútállomás területén hulladékgyűjtő udvart létesített az 

elhasznált gumikerekek, faágak és nagyméretű hulladékok gyűjtésére.
...  Szeptember 5-én a falunapokon volt a bérlakások ünnepélyes átadása és megáldása 16 

család részére. A bérlakások felett új trafóállomás létesült a térség elektromos hálózatának 
megerősítése céljából. A szép terület nagy előnyére szolgálnak a lakások lenti és fenti olda-
lán kijelölt parkolóhelyek az ott lakó lakosok és vendégeik számára.

...  Ugyanezen a napon került sor az iskolai épület felújított belső terének az ünnepélyes áta-
dására is. Ki volt cserélve az egész épület elektromos hálózata, kifestették a tantermeket és 
modernizálták az óvoda szociális helyiségét valamint a tornatermet.

...  Új összekötő utca volt kialakítva, amely a temető mögötti zsákutcát és a meszüzembe 
vezető Főutat köti össze. Ezzel is hozzájárultunk a környék közlekedésének jobbá téte-
léhez.

...  A lebontott öreg kocsma és volt múzeum helyén központi piactér és egy új pihenővel 
ellátott autóbuszmegálló alakult ki. A befejezéshez jócskán hozzájárult a helyi Calmit 
mészüzem, a DAN építőipari vállalat, valamint Rácz Ernő építőipari cége.

...  Községünk  kamerarendszerének kiépítése.

2016:
...  Januártól új ütemterv szerint folyik a háztartási hulladék,papír, műanyag és biohulla-

dék elszállítása. Az elhasznált étolajak szügség szerinti elszallítása is be van biztosí-
tva.

...  Ebben az évben jubilált a Zoboralja énekkar – 25 éves évforduló.

...  A helyi önkormányzat, Zsére lakossága és az egész környék sikeresen végződő harca az új 
hulladékégető kiépítése ellen a legelő elején.
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...  Nagy változás történt a falu elején. A volt óriási szemétdomb helyén a Szonlajtner Kft. kié-
pítette a közlekedési és szállítmányozási cégét és ezzel a bérlakásokkal együtt  nagyon szép 
terület alakult ki ezen a helyen.

...  A faluba jövő egyetlen álami úton csuszamlás történt, amelyel az úttest megrongáló-
dott. Ennek az volt az oka, hogy a kőbányát mŭködtető vállalkozó egy óriási méretŭ 
kőhalmot alakított ki az út kŏzelében. Szerencsére úgy-ahogy  sikerült az utat megja-
vítani.

2017:
...  Ez az év faluszépítési munkálatok jegyében folyott le. A fenti Bartók Béla park új dupla 

csúszdát házikóval, kettes hintát és három edzőgépet kapott. A szabadidőközpont területe 
is modernizálva volt: új laminát dupla csúszda házikóval és az „Edzőterem a szabadban“ 
nevũ projekt keretén belül hét edzőgép volt beültetve.  Meg volt hosszabítva az autóbusz-
megálló területe is a parki főbejárat előtt.

...  A bérlakásokon feletti téren a kisgyermekeknek új játszótér volt kialakítva, amely padokkal, 
fapavilonnal, csúszdával házikóval és hintákkal volt ellátva.

...  A falu három legnagyobb szemétdombjának a szanálása.

...  A szabadidőközpont északnyugati oldalán való kerítés nagyon rossz állapotban volt, azért 
az önkormányzat úgy döntött, hogy ezen a részen ki kell alakítani egy betonfalat, amelynek 
a három negyede  fel is volt ebben az évben építve.

...  A MIPA cég munkásai kibővítették a faluban a hiányzó LED égőket.

...  Ebben az évben jubilált a Zsibrice Hagyományőrző Csoport – 30 éves évforduló.
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2018:
...  A falu modernebb postával büszkélkedhet. A felújított posta épületét és a Postabank kiren-

deltségét az egykori helyi nemzeti bizotság helyén találhatjuk. A falu ezt saját költségére 
alakította át a bérlő igényeinek megfelelően, hogy lakosai számára továbbra is biztosíthassa 
a szükséges szolgáltatásokat.

...  Folytatódtak a munkák a szabadidőközpontban.  Többek között modernizálva volt a gyere-
keknek szolgáló kŏzlekedési pálya és elkezdődtek a munkák a járda kiépítésére.

...  Új aszfaltburkolattal voltak ellátva az utak. (Többet erről más helyen.)

...  Az utóbbi években modernizálva voltak a községi hivatal épületének szociális helységei és 
a lépcsők.
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KÖZÖSSÉGI  ROVAT

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Mivel már nem lehet közölni az emberek személyi adatait, legalább számokban fogunk 
beszámolni, most az utolsó 6 hónapról, tehát április 1-től:

Újszülöttek: 4 gyerek  (ebből 1 fiú és  3 kislány)
A szülőknek és az újszülötteknek szívből gratulálunk! 

Házasságot kötöttek: 9  pár
Az ifjú házasoknak szerelemben és megértésben átélt sok évet kívánunk! 

Elhunytak: 5 lakos (ebből  2 férfi és  3 nő)
Őszinte részvétünk! 

Október 14-én 15.00 órai kezdettel lesz megrendezve a nyugdíjasainkkal való találkozás 
és utánna lesz az önkormányzati választásokra benevezett jelölteknek a bemutatkozása.

Soha ne engedd, hogy valaki 
ne legyen boldogabb
a veled való találkozás után, 
mint előtte.
Ne nagy hősies  
cselekedetekre törekedjünk.
Inkább végezzünk kis 
tetteket, 
de annál nagyobb 
szeretettel.

Teréz Anya

Most, amikor megtanultunk 
repülni, mint a madarak,
a víz alá merülni, mint 
a halak,
már csak egyet kell még 
megtanulnunk:
emberhez méltóan élni.

G.B.Shaw

A szeretet az egyetlen erő,
amely képes ellenségből 
barátot csinálni.

M.L.King

Katalin-bál
A zsérei fiatalok szervezésében 

megrendezésére kerül sor 2018. november 17-én 18.30 órától                  

Szeretettel várunk mindenkit!

A zenét a Flamingo zenekar szolgáltatja.
A jegy ára tartalmazza a vacsorát, bort, kávét és a tombolát.

A belépő ára 15 euró.

Jegyek kaphatók Bezányi Alexandránál.
Telszám: 0911 759 484

a zsérei kultúrházban.

IDÉZETEK


