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Feldolgozta: BA

2018 – 2020-AS VÁLASZTÁSI PROGRAM

- A kanalizáció befejezése és kolaudálása
- A szennyvíztisztító állomás befejezése
- A parkban található járda befejezése, új járdák kiépí-

tése a szabadidőközponttól a falu végéig, az autóbusz-
megálló áthelyezése, gyalogosátjáró kiépítése

- Fák kiültetése – a szabadidőközpontban, a parkban, a 
temetőkön

- Szabadidőközpont modernizációja, a színpad tetőszer-
kezetének kivitelezése

- Helyi útrendszer kiépítésének befejezése, járdák kiépí-
tése 

- A hulladéklerakó rekultivációja
- A hulladékgyűjtő udvar rendezése 
- MAS Žibrica – dotáció kérelmezése, pénzeszközök be-

szerzése európai forrásokból 
- Kilátótorony
- A tájház környékének rendfenntartása

- Wifi Zsére
- „A kazánház átalakítása öltözőkre és rekreációs 

központra az óvoda épületében” kidolgozott projekt
- Óvoda játszóterének realizációja
- Helyi szervezetek támogatása
- A bérlakások területének és az ott található játszótér 

rendfenntartása
- A kamerarendszer bővítése 
- Kultúrterem rekonstrukciója 
- Nyilvános területek és a temető kaszálásának biztosítása
- Temetőőr biztosítása 
- A foci fellendítése a falunkban
- A vasútvonal feletti híd rekonstrukciója
- A főúton található híd felújításának elrendezése 
- Községünk lakosaival való kommunikáció javítása – 

SMS notifikáció, e-mail üzenetek, a kultúrterem elfog- 
lalásának nyilvántartása

SÁRDÓZÁS

Farsang vasárnapján a Zsibrice hagyományőrző csoport férfi tagjai, délelőtt gyülekeztek a 
Szent Miklós téren. A csoport zenekarból és sárdózó legényekből áll. Minden legénynek hej-
kötővel díszitett nyársuk van, amelyre a gazda vagy a gazdasszony szalonnát vagy kolbászt 
szúr. Csoportba van olyan férfi, aki kosárral a kezében a tojást szedi. A szentmise végeztével a 
zenekar elkezdi játszani a hagyományos zsérei nótát: Kura Josko dudáljon kend... A templom-
ból kijövő sereg körülállja a sárdózó csapatot. Elsőként a lelkiatyának köszöntik be a közelgő 

tavasztváró versikét: Sárdó gyűjjö, meleget hozzon... Így folytatják a házról 
házra a jókívánság osztást. Amely háznál lányok vannak, azokat bizony a 
legények jó nótára kipergetik. De sajnos, vannak olyan házak is, ahol ajtót se 
nyitnak. De hisz nem vagyunk egyformák. 
Sárdózás a faluban a délutáni órákban ér 
véget. Akkor a sárdózókat a kultúrterem-
ben fogadják a csoport női tagjai, akik az 
összeszedett tojásokból, szalonnából, kol-
bászból gazdag rántottát készítenek. Idén a 
sárdózás fergeteges hangulatban, tánccal és 
énekléssel ért véget. Írta: BAr
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GYERMEKKARNEVÁL

„A,a,a, a farsangi napokban, a farsangi napokban
Leszünk mi is vígabban, A,a,a a farsangi napokban.”

Mondja ez a dalocska, és ez így is történt. 2019. február 16-án a helyi kultúrteremben a 
Vöröskereszt szervezésében a gyerekek ezen a farsangon is jól mulattak. Öröm volt látni a ki-
pirosodott mosolygó arcokat, még azokét is akik álarc mögé bújtak. A csillogó gyermeksze-
meket, akik örültek, hogy ezen a napon hős pókemberek vagy gyönyörű királykisasszonyok 
lehettek. Minden álarc eredeti és megnyerő volt, ezért a résztvevők édességet kaptak. Jól 
szórakoztak a szülők, nagymamák is akik büszkék voltak csemetéikre, akik nagyon ügyesek 
voltak a különböző versenyekben. A Vöröskereszt vezetőségének tagjai fánkot sütöttek és 
azzal kínálták a jelenlévőket, mint egy igazi farsangon. Köszönet mindenkinek, aki részt vett 
a szervezésben, és mindent megtett azért, hogy gyermekeink jól érezzék magukat. Továbbra 
is szeretettel várunk mindenkit a Helyi Vöröskereszt által rendezett különböző kultúrális és 
szórakoztató rendezvényeken.
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy aki szereti a zenét, mozgást, sportot és szeretne va-
lamit tenni egészségéért megteheti minden hétfőn és szerdán 19,00 órakor a helyi kul-
túrteremben!!!  Írta: MI

Az óvodában is álarc mögé bújtak a gyerkőcök

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.“ (Széchenyi István)
2019. március 17-én a zsérei kultúrházban került sor az 1848/49-es forradalom és szabadság- 
harc kitörésének évfordulójára tartott megemlékezésre. A szervező a Csemadok helyi alap- 
szervezete volt, aki nevében Bencz Aranka köszöntötte a jelenlévőket. A megemlékezést a zsérei 
Zsibrice Hagyományőrző Csoport női tagjainak dalcsokra nyitotta, amely után a gímesi Alap- 
iskola magyar tagozatának tanulói adták elő ünnepi műsorukat. Ezt követően Maga György 
egyetemi tanár prezentációjára került sor, amelyben az aradi vértanúkról, a szabadságharc 
utóhangjáról és mai üzenetéről volt szó. A közönség egy rövid film keretén belül betekintést 
nyerhetett Kossuth Lajos és Julius Jacob von Haynau leszármazottainak életébe. A jelenlévők 
nevében köszönet a szervezőknek és a fellépőknek!  Írta: ŠZ
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ITT ÉLNEK KÖZTÜNK

GÁL JÓZSEF – MAGYARORSZÁG NYITRAI TISZTELETBELI KONZULJA

2019. március 15-én került sor Magyarország nyitrai tiszteletbe-
li konzulátusának megnyitójára. Ezen a napon nevezték ki Gál 
Józsefet, községünk lakosát, Magyarország nyitrai tiszteletbeli 
konzuljának. Ezen alkalomból pár kérdést intéztünk felé:
Miért volt szükség erre a konzulátusra? – „Nyitra megye jelen-
tős gazdasági potenciállal bír, de a megye déli járásaiban szükség 
van a gazdaság megerősítésére. Ez leghatékonyabban a határos 
magyarországi megyékkel együttműködve valósítható meg. Kö-
vetkező tényező az, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt 
a Nyitra megyébe látogató magyar állampolgárok száma, továb- 
bá folyamatosan növekszik a megyénkben dolgozó magyar 
állampolgárok száma a közlekedési kapcsolatok erősödésének 
köszönhetően.”

Mit jelent tiszteletbeli konzulnak lenni? – „A tiszteletbeli konzul a saját állam állampolgáraként 
a saját állam hivatalos egyetértésével tevékenykedik egy másik állam állampolgárai megsegíté- 
sére. Jelen esetben én, mint szlovák állampolgár, a magyar állampolgároknak segíthetek a szlo-
vák kormány jóváhagyásával. A tiszteletbeli konzul feladata alapvetően a két ország közötti 
gazdasági, diplomáciai kapcsolatok fejlesztése, valamint a konzuli pátensben megszabott fela-
datok ellátása.

E posztra való kinevezésem felterjesztője Szijjártó 
Péter úr, Magyarország külgazdasági és külügymi-
nisztere volt, akinek ezúton is szeretném köszöne-
temet kifejezni. Ezután a magyar fél előterjesztését 
jóvá kellett hagynia Miroslav Lajčák úrnak, a Szlovák 
Köztársaság kül- és európai ügyekért felelős miniszte-
rének. Miután ez megtörtént, új lehetőségek nyíltak az 
egyébként is jól működő magyar-szlovák kapcsolatok 
továbbfejlesztése terén. Én a magam nevében annyit 
mondanék, hogy nagy megtiszteltetés ez számomra és 
minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megháláljam 

a belém vetett bizalmat. “
Ezúton szeretnénk neki gratulálni, és sok sikert kívánunk ezen hivatal feladatainak ellátásához.

Feldolgozták: GJ, BA

A BAJNOK - MÉSZÁROS ISTVÁN

Mészáros István egy újabb községünkből származó sikeres sport- 
ember. „15 éves koromban kezdtem el kickboxolni, de intenzíveb- 
ben edzeni csak 21 évesen kezdtem” mondja Pista, aki három-
szoros amatőr szlovákiai bajnok, amatőr WKF K1 világbajnok 
71 kg-os kategóriában, amatőr világbajnok a Kempo karatéban, 
professzionális szlovák bajnok WKF K1 71 kg-os kategóriában. 
Legnagyobb sikerét azonban ebben az évben nyerte el február 22-
én Pozsonyban a „BOJ O BRATISLAVU” rendezvényen. Az ed-
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A ZSÉREI VÖRÖSKERESZT ÉVZÁRÓJA

zőjével, Matejka Patrikkal együtt nagyon örülnek a profesz- 
szionális EÚ WKN organizáció kickbox bajnoki címének. 
„Ez az eddigi legnagyobb sikerem. Majd egy éves mérkő-
zésszünet után először az életemben 5 menetes összecsa-
pásnak voltam a részese, ami maximális teljesítményt jelent 
a kickboxban,” hozzátette a 30 éves István.
Pistának továbbra szorítunk és sok sikert kívánunk neki 
ebben a kemény sportágban.

Írta: OR

Az évzáró közgyűlését 2019 március 17-én tartotta a kultúrteremben a Vöröskereszt helyi 
alapszervezete. A vendégek és tagok fogadása után üdvözölték a járási küldöttet. A kultúr-
műsort a Zsibrice Hagyományőrző csoport női tagjai biztosították, akik gyönyörű népvise-
letben zsérei népdalokkal köszöntötték a jelenlévőket, valamint a jubiláló tagokat.
Ebben az évben ünnepli a Csehszlovák Vöröskereszt megalakulásénak 100. évfordulóját. A 
helyi alapszervezet 1954 – ben alakult, ami azt jelenti, hogy szintén jubilál, mégpedig a 65. 
évfordulót ünnepli.
A Vöröskereszt fő feladata, hogy önkéntes 
véradókat toborozzon, elsősorban az ifjúság 
köréből. Köszönettel tartozunk mindazon 
tagjainknak, akik az évek során önkénte-
sen támogatják eme humánus cselekedetet, 
ami az emberi együvétartozás, emberba-
ráti szeretet jele. Az önkéntes véradásért              
2018- ban Ing. Juraj Zemánek Kňazovický 
professzor érmet és Mgr. Sonkoly Zoltán - 
Jánsky ezüstérmet kapott.  Az alapszervezet 
folyamatos munkája, a vezetőségi tagok rendszeres találkozóitól a rendezvények szervezése 
és értékelésétől függ, valamint az együttműködéstől a többi szervezettel, iskolával és óvodá-
val, a helyi önkormányzattal, aki anyagilag támogatja a tevékenységüket.

Írta: MI

ASZTALITENISZ

Már régebben foglalkoztatott az a gondolat, hogy zsérei gyerekek figyelmét a sport, az asztal-
tenisz felé irányítsuk. A Vawex klub tagjaival való megegyezés alapján, akik nagyon készsé-
gesek voltak, a helyi képviselők 2019. február 14-én meg is szervezték az első edzést. Minden 
alkalommal több és több volt az érdeklődő, és jelenleg heti két alkalommal 14 – 16 gyerek 
jár az edzésekre.
Már az első találkozáson lehetett látni, hogy az edzők – Vanyo Norbert, Bezányi János és Ko-
vács Béla komolyan veszik feladatukat, és az edzéseket lelkiismeretesen vezetik. Bemelegí-
téssel kezdenek, majd az egyéni edzések és játszmák következnek, valamit nyújtással fejezik 
be az estét.
„A gyerekek gyorsan tanulnak, elsajátítják a játék alapjait, és az ügyesebbek már egymás 
közti meccseket is játszanak” – mondja Norbi, az asztaliteniszre irányuló sportiskola diákja.  
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NÉPTÁNC, VETÍTÉS, GYAKORLÁS

A Kultúra Alap elsősorban a hagyományos 
tánc és zenekultúra területén tevékenyke-
dik. Az utóbbi hónapokban a helyi Cse-
madok alapszervezete, valamint a Zsibrice 
Hagyományőrző Csoport‹ megszervezésé-
ben ellátogattak községünkbe a néptánc 
nagyjai, a pozsonyi Ifjú Szivek néptánccso-
port tagjai, vezetőjükkel Hégli Dusánnal, 
valamint a Berkenye néptánccsoport veze-
tője Botló Péter és Ildikó. Útjaik épp Zsére 
községbe vezettek, mert egy nagyszerű prog- 
ramba fogtak. Mégpedig a régi néptánc- 
gyűjtő Martin György, aki a 60-70 években járt 
községünkben, és az akkori felvételei alap- 
ján a világ több tájékán ezekből tanulják a 
zsérei táncokat a néptánccsoportok. Céljuk 
meglátogatni minden községet és előidézői 
a felvételek láttán a zsérei lépéseket: botoló-
kat, karikázókat, csapásokat, és az aprózá-
sokat. Három alkalommal volt találkozás a 
helyi kultúrteremben. Talpalávalót a Zsib-
rice Hagyományőrző Csoport zenekara 
szolgáltatta. Farsang vasárnapján mikor a 
harmadik alkalom volt, nemcsak a zséreiek 
zenéltek, hanem a Ifjú Szivek néptáncsoport 
cimbalmos zenekara is húzta a vidám nótá-

„Nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés. Fokozatosan csoportokat alakítunk majd ki, 
attól függően, hogy milyen szinten vannak a gyerekek“– erősítette meg Jani. Jó tudni, hogy 
az edzők és gyerekek között kitűnő az együttműködés. 
A szülőknek is köszönet jár, akik ebben rohanó életben találnak időt arra, hogy gyerekeiket 
elvigyék az edzésekre, ahol egy kis pihenés mellett elbeszélgethetnek egymással.
Azok számára, akik szívesen csatlakoznának - az edzések hétfőn és csütörtökön vannak 
17.00 órától 18.30 óráig a helyi kultúrházban. A FB Stolný tenis Žirany csoporton keresztül 
is megtalálhatnak minket. Írta: OR
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HÚSVÉT: A FELTÁMADÁS ÜNNEPE

kat, hallgatókat. Örülünk annak, hogy elég 
sokan eljöttek, és a Zsibrice Hagyományör-
zö Csoport, valamint a Ifjú Szivek tagjaival, 
vidám zenés hangulatos délutánokban ré- 
szesültünk. Külön köszönet azoknak, akik 
táncoltak és bekapcsolódtak énekükkel, ezzel 
a jó hangulattal véget ért a „Példafolyamat“ 
Zsérén. 

Írta: BAr

Húsvét ünnepén Jézus egyedülálló győzelmét, dicsőséges feltámadását 
ünnepeljük. A keresztre szegezett Názáreti Jézus újra él.  Betették a sír- 
ba, de az nem tudja magában tartani. Szétfeszítette a halál bilincsét. 
Jézus feltámadt a halálból. Életre kelt, de nem csupán a földi életre, ha-
nem a végtelenre. Az ő feltámadt teste már nem ismeri a tér és az idő 
korlátjait. A falakon is át tud hatolni. A testét már nem éri többé romlás. 
Meg nem öregszik, hanem örök fiatalságban és feltámadt szépségben 
marad. Megdicsőült benne az emberi test. Az új teremtmény született 
meg Jézusban. 
A feltámadt Jézus reményt öntött az emberbe. A szenvedés nem vég- 

leges, hanem átmegy a tökéletes állapotba. A szomorúságból az örömbe, a romlásból a ro-
molhatatlanságba, az elmúlásból a végtelenbe. Isten eloszlatja a haláltól való félelmet. Megdön-
ti a gonosznak egyedüli uralmát. A bűnt megbocsátja, kinyitja a mennyek országát.
A húsvét reményüzenete új perspektívát nyit az ember számára. Nem hatalmasodhat el ben-
nünk a bizalmatlanság, sem a bátortalanság, az „úgyis mindegy“magatartás. Semmiféle kudarc 
vagy csalódás sem kedvetleníthet el, mert minden sikertelenségből van feltámadás. Minden 
elromlott földi élethelyzetet kijavíthat. Minden bűnből, amellyel az Istent megbántotta, kie-
melkedhet. Minden hibát jóra változtathat. Mindezt a keresztre feszített, de feltámadt Jézus 
erejének köszönheti. Mert az a Jézus, aki engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszthalálig, 
aki a megbotránkozásig felismerhetetlen és rút volt, most végtelen szépségben ragyog, most 
már dicsőségben fényeskedik.
Hogy Krisztus feltámadásában részesüljek, nekem is fel kell támadnom az evilági szemléletből. 
E világban nincs otthonunk, ez csak átmenet egy végtelenbe. A földi kincsek ideiglenes élveze-
te megszűnik, nem maradandó. A feltámadt Krisztushoz kapcsolódjam azzal, hogy az evilági 
szemlélet bilincseiből kiemelkedjem, hogy életemet az ő kezébe tegyem.
William Nagenda hosszú távollét után érkezik haza. Az állomáson a három éves Kristóf fia 
várja. „Papa, hadd segítsek vinni a bőröndödet“- kérte édesapját. Az apa nem akarta megszo-
morítani kisfiát és így szólt hozzá: „Rendben van, fogd meg a bőrönd fülét“. Így mentek haza. 
Amikor megérkeztek, Kristóf büszkén újságolta: „Én hoztam apu bőröndjét “. Mosolyra derítő 
történet, de találóan szemlélteti azt az igazságot, mivé lesz gyenge kezünk, ha a feltámadt Krisz- 
tuséba tesszük.
Azt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta!
Boldog húsvétot kíván: Macho József, lelkiatya

Dokumentumfilm forgatása a
hagyomárnyőrzőkkel!



8

A 2019-ES ÉVRE TERVEZETT ESEMÉNYEK NAPTÁRA
MEGNEVEZÉS IDŐPONT HELYSZÍN SZERVEZŐ
Gyermekkarnevál 2019.2.16. KH VK
Táncház vetítéssel 2019.2.15. KH FCS
Farsang - sárdózás 2019.3.3. Falu FCS
1848-as felkelésre való megemlékezés 2019.3.17. KH CS
Villőzés 2019.4.14. Falu CS
Egészségügyi előadás Április KH VK
11. reprezentációs bál 2019.4.27. KH Község + HSZ
Májfaállítás 2019.4.30. KH Község + HSZ
Folkórfesztivál 2019.5.5. KH FCS
Anyák napja 2019.5.12. KH Község, Óv., AI
A szőlőhegy védőszentje – Szt. Orbán Május Szőlőhegy VK
Gyermeknap - turisztika Június Falu és környéke VK
Énekkarok koncertje Június Templom/ KH Énekkar
Véradás Július NTS Nitra VK
Sportnap  2019.9.14. m.f.pálya Község + HSZ
Falunapok 2019.4.15. SZIK Község + HSZ
Egészségügyi előadás Október KH VK
Az idősek napjára való megemlékezés 2019.10.13. KH Község, Óv., AI
Katalin-bál 2019.11.23. KH Község + ifjúság
Az adventi koszorú felvilágítása 2019.12.1. Falu Község + HSZ
Véradás December NTS Nitra VK
Karácsonyi koncert December KH Énekkar
Karácsonyi program December KH Óv., AI
Karácsonyváró, Mikulás December KH VK
Szilveszter 2019.12.31. KH Község + HSZ

Születési évfordulók:
70 évesek: 
Vaňo Karolína

60 évesek:
Chujac József 
Bencz Lászó
Bencz Aranka
Zseby András
Vanyo Mária
Ment Ilona
Bogr Milan, Ing.

50 évesek:
Nádaši Anna
Duchoň Viera
Krés Anna
Az ünnepelteknek sok egészséget és boldogsá-
got kívánunk!

A világra jöttek:
Bryndza Sára
Bartuš Michaela

Geschwandtner Tobias
Gyepes Liliana
Szívből gratulálunk!

Házasságot kötöttek: 
Molnár János, Zsére és Nagy Martina, Zsére
Zsére és Vilhem Ilona, Lužianky 
Čanaky Marián, Zsére és Ščíp Miriam, Nyitra
Szórád Miriam, Zsére és Szydlovský Frede-
rik, Nagyrőce
Az ifjú házasoknak szerelemben és megértés-
ben gazdag éveket kívánunk!

Elhunytak:
Piroš László
Őszinte részvétünk!

(A megnevezett személyek, valamint a hozzátartozóik, írásbeli beleegyezésüket adták, 

hogy feldolgozzuk a személyes adataikat.)

KÖZÖSSÉGI ROVAT


