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KÖSZÖNTÖTTÜK A TAVASZT - VILLŐZÉS

11. REPREZENTÁCIÓS BÁL

Virágvasárnap 6 leány népviseletbe öltözve, szalagokkal 
díszített villőággal, kosarakkal a kezükben járták a  falut. 
Tavaszköszöntő énekekkel bőséget és áldást vittek az 
egyes házakba. A  villőzőket minden hajlékban szívesen 
fogadták és ajándékokkal kedveskedtek nekik. Sok- sok 
édességet, tojást és pénzt is kaptak, a házigazdák meg is 
vendégelték őket. Ezúton szeretném szívből megköszönni 
a  lányoknak, hogy ez évben is segítettek fenntartani ezt 
a szép szokást és fáradhatatlanul járták házról házra köz-
ségünket. Remélem jövőre is találkozunk! Írta: BA

Ez év április 27-én újra 
a parketten találtuk ma-
gunkat a már tradíciós 
reprezentációs bálon, 
mely idén volt sorrend-
ben a 11. A fantasztikus 
hangulatról a RITMO 
zenekar gondoskodott 
Gútáról. A kultúrtermet 
a latin táncok mozdula-
tai is betöltötték a Nyitrai 
Táncakadémia diákjainak 
köszönhetően. A fiatalok 
bemutatták a standard 
táncok tudományát is. 
Majd a vacsora után, ami mellesleg nagyon finom volt és nagy dicséretet kapott, a színpadon 
megjelent a Nagycétényi Larissa Mazsorett lányok csapata, akik egy szép előadással készül-
tek. Minden jelenlevő nagyon jól mulatott és áttáncolta az éjszakát, egyik kört a másik után. 
Az egész est folyamán fotósarok állt a vendégek rendelkezésére, hogy így fokozódjon a jókedv. 

Éjfél után pedig az est fény- 
pontja következett – a 
tombolahúzás. Ezúton 
szeretnénk újra szívből 
megköszönni minden 
szponzornak az értékes 
és szép díjakat, valamint 
az évről évre való támoga-
tást. Reméljük, hogy ezt 
a már szokásos szombat 
estét még sok évig együtt 
fogjuk tölteni ilyen ferge-
teges hangulatban. Min-
denkit szeretettel várunk 
a 2020-as évben!
 Írta: BA 
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Községünkben 2019. április 30-án este hatkor kezdődött a májusfa állítása. Először a gye- 
rekek díszítették fel a fát színes szalagokkal, majd miután az a helyére került, az eléggé 
hűvös keddi idő miatt a kultúrteremben folytatódott az ünnepség. A helyi óvoda és alap- 
iskola tanulói fellépésével kezdődött a műsor, majd a Zoboralja női kar következett, és 
végül a Zsibrice Hagyományőrző Csoport. A műsor után idén sült kolbászt szolgáltak fel 
a vendégeknek a képviselőtestület tagjai. Köszönet mindenkinek, aki jelen volt, reméljük, 
jövőre is ilyen szép számban találkozunk! Írta: ŠZ

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

FELCSENDÜL A DAL ZOBORALJÁN

Nyitra Megye Művelődési Központja, és a Csemadok helyi alap- 
szervezete május 5-én a helyi kultúrteremben megszervezte a 
„Felcsendül a dal Zoboralján“ a már hagyományos folklórfeszti-
vált. Gazdag és színvonalas műsort nyújtottak a Zoboralja falvai-
nak csoportjai és szólistái, de nem utolsó sorban a helyi Zsibrice 
csoport női tagjai is. Műsoruk címe „Nagyanyám életútja“, mely-
ben énekek, szólók, prózák, jelenetek, valamint lakodalmi vesze-
kedős, és katonai énekek voltak előadva. Akik eljöttek e hangula-
tos vasárnap délutáni műsorra, a régi szokások felelevenítésével 
egy pár órára visszahozhatták gyermekkorukat, fiatalságukat. A 
műsor keretén belül DVD keresztelő és Pintér Bea: Zobor-vidék 
története című könyvének bemutatója volt. Írta: BAr
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SZENT ORBÁN ÜNNEPE

Szent Orbán a szőlőhegyek, szőlősgazdák, borászok és kádárok védőszentje. Névnapjakor, 
május 25-én voltak az utolsó fagyos napok, amik tönkretehették a zsenge szőlőhajtásokat. 
Ezért, főként a fagyok elmaradásáért, az időjárás pusztítása ellen fohászkodtak hozzá.

Szent Orbán ünneplése 
községünkben is ho-
nos. Szombat délután 
a lakosok a lelkiatyával 
együtt idén is felvonul-
tak a szőlőhegyre, hogy 
imádkozzanak Szent 
Orbán kápolnája előtt 
a bőséges termésért. 
Virágokkal és gyümöl-
csökkel ajándékozták 
meg az „ünnepeltet”, 
majd a szertartás után 
a Vöröskereszt helyi 
alapszervezete megven-
dégelte a résztvevőket 

– sült kolbászok, sütemények, pogácsa, üdítők és borok várták őket. Szonlajtner Veronka 
néni támogatásával még pizza is került az asztalra. Köszönet jár Klimek Mariannak a pa-
dok szállításában nyújtott segítségéért, ezzel is hozzájárulva, hogy erre a rendezvényre sor 
kerülhessen. Írta: BA

ANYÁK NAPJA

2019. május 12-én, azaz vasárnap került sor a helyi kultúrházban az Anyák napi ünnepség- 
re. A polgármesteri köszöntő után az édesanyáknak kedveskedtek ünnepi műsorukkal a 
helyi óvoda gyermekei és alapiskola tanulói. Versekkel, énekkel, mesejelenettel és tánccal 
fejezték ki szeretetüket az édesanyák iránt. Hálával tartozunk Nekik, hogy a világra hoz- 
nak, nevelnek, védenek, szeretnek minket. Írta: ŠZ

„Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!“
(Dsida Jenő: Hálaadás)
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ASZTALITENISZ REMÉNYSÉGEK TORNÁJA

2019. július 15-én a kultúrteremben reménységeink 
asztalitenisz-mérkőzésére került sor. A 15 gyerme-
ket a szervezők 2 csoportra osztották, ahol megmu-
tathatták ügyességüket. Fokozatosan egy nyolcas 
csoport alakult ki, akik az érmekért küzdöttek. A 
sok szurkoló és a szülők, az edzőkkel együtt nagy elis-
meréssel figyelték a meccseket. A mérkőzések ma-
gas színvonalúak voltak, így bebizonyosodott, hogy 
rendszeres edzéssel pár hónap alatt is nagy haladást 
lehet elérni. Díjazva volt minden résztvevő, valamint 
ki volt értékelve a három legjobb versenyző is az e- 
dzéseken való részvétel alapján.
Köszönet jár a támogatóknak – Zsére község és a Va-
wex cég.

GYERMEKNAP

A nemzetközi gyermekna-
pot a világ számos országá-
ban megünneplik. Szlová-
kián 1952-ben ünnepeltük 
meg az első gyermeknapot. 
A mi községünkben is már 
hagyománynak számít, 
hogy gyermeknap alkal-
mából a Vöröskereszt helyi 
alapszervezetének vezető-
sége túrát szervez a gyer-
mekek és szüleik számára. 
Szombat délután egy csa-

patként elindultak a „Mukuszbánya” felé, ahol a résztvevőket megsütésre váró kolbászok, 
tábortűz, frissítő és jókedv várta. A gyerekek élvezettel készítették el a saját uzsonnájukat. 
Fölmásztak a bánya tetejére, hogy megszemléljék a csodás kilátást, amit még a szülők kö-
zül is kevesen láttak addig 
a napig. Virágokat gyűj-
töttek a rétről és szétszórt 
csokik után kutattak. Egy 
vidámságban és friss leve-
gőben gazdag délutánban 
volt részük. Ezért köszönet 
jár a szervezőknek, hogy 
évről évre a lakosok segít-
ségére vannak abban, hogy 
ezt a napot gyermekeiknek 
szentelhessék. Hiszen „a 
gyerekek jelentik az élet leg- 
drágább ajándékát” – Ale-
xandra Salmela. Írta: BA
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A torna sikeres volt, mind a játékosok számát, mind a legkisebbek játékának minőséget illetően.
Már alig várjuk az újabb közös edzéseket és tornákat. Üdv a sportnak! (-: Írta: OR

60 ÉVES A ZSÉREI MÉSZÜZEM

A Zsérei Mészművek történelme 1956-
ban kezdődött, majd 1959-ben meg-
kezdődött a mészgyártás. Szükséges meg- 
említeni, hogy idén van 60 éve annak, 
amikor is szüleink és nagyszüleink nagy 
erőfeszítéssel felépítették ezt a gyárat, 
amiért nekik szívből jövő köszönet jár. 
A zsérei mészgyár már az építkezés so-
rán nagy segítséget nyújtott a községnek. 

Azon faluk közé tartozunk, akiknek az elsők között volt bevezetve az áram, a gáz és a víz. 
A vízművek technológiáját szimbolikus áron biztosítottuk be. A lakóházak építésénél is 
nagy segítséget nyújtottunk. Technikai és anyagi segítségben sem volt községünknek hi-
ánya a közúti kommunikációk kiépítése során. Az üzem vezetőségének mindig is érdeke 
volt ezt a falut támogatni és segíteni a folyamatos fejlesztésben. 
2003-ban zsérei mészmű tagja lett a Cal-
mit nemzetközi cégcsoportnak. Ennek 
ellenére sem változott a cég és közsé-
günk közötti együttműködés. Továbbra 
is segítséget nyújtottunk a templom re-
konstrukciója során, a piactér és a csa-
tornarendszer kiépítésénél. A helyi isko-
lát is támogatjuk évi 2 % adóval. 
Végszóra visszatérnék ahhoz, ami az élet-
ben a legfontosabb – azok mi, emberek 
vagyunk. Az utóbbi időben túl gyors éle-
tet élünk, nem figyelünk az egészségünk- 

re, csak akkor, ha az már figyelmeztet bennünket a gondokra. 
Ezért, mint a zsérei Calmit üzem vezetője úgy döntöttem, hogy 
a mészüzem létrejöttének 60. évfordulója alkalmából egy telje-
sen automatizált defibrillátorral ajándékozom meg Zsére közsé-
get és lakosait, ezzel kifejezve hálámat és köszönetemet! 
Ha csak egy életet is segít megmenteni, az értéke már fel-
becsülhetetlen!

A Calmit spol. s r. o. nevében:
Szórád Ferenc, üzemigazgató
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ÖSSZPONTOSÍTÁSON A ZOBORALJA NŐI KAR

Énekkarunkat szűkebb és tágabb környezetünkben bizonyára nem kell bemutatnunk.  
PaedDr. Simek Viktor karnagy és a tagok tevékenységét már sok-sok elismerésben részesí-
tette a szakmai zsűri és lelkes amatőr közönség. Ezért igyekszünk összpontosítások révén 
énekkarunk és falunk jó hírét a zoboralji régión kívül is terjeszteni.
Ebben az évben Stará Lesnát és környékét céloztuk meg. Pénteken, július 12-én útnak indult 
az autóbusz az énekkar tagjaival és karnagyával. Az első megállónk a pribilinai skanzen volt. 
Ez egy szabadtéri múzeum, melyben a liptói tájegység jellemző építményeit tették közszem- 
lére: parasztházakat, egy gótikus-reneszánsz kastélyt, templomot. Az első fellépésünket itt 
tartottuk meg a Szűz Mária-templomban. Mindjárt az utolsó ének elhangzása után felké-
rést kaptunk rendszeres fellépésre az expozíció területén belül. Mivel mi komolyan vesszük 
az összpontosításokat, amint elszállásoltuk magunkat, megtartottuk az első énekkari pró-
bát, főleg mert aznap este előre meghirdetett fellépésünk volt a kakaslomnici templomban. 
Énekeltünk a szentmisén, majd az istentisztelet után szakrális koncerttel mutatkoztunk be. 
Ez a koncert a legsikeresebb koncertjeink közé tartozik. Az utolsó szerzemény elhangzá-

sa után a túlzsúfolt templomban hosszasan 
állva tapsoltak nekünk a hívők. A következő 
nap ismét próbával kezdődött, a sokéves re-
pertoárunk tarkítására új dalokat tanultunk. 
Délután a történelemben gazdag Lőcsére 
látogattuk el. Nem hagyhattuk ki a világhí-
rű Szent Jakab-bazilikában az unikumnak 
tekinthető gótikus faoltár megcsodálását, 
ami Pál mestert alkotása. Ennek köszönhe-
tően a város szerepel az UNESCO világörök-
ség listáján. Dalainkkal kellemes meglepe-

tésben részesítettük az oda látogatókat. Csak 
nehezen hitték el, hogy egy kis községből ér-
keztünk. Útban a szállásunk felé megnéztük 
a Szepesség legismertebb jellegzetességét, a 
szepesi várat (szintén szerepel a világörökség 
listáján). A várrom megtekintése közben és 
kíváncsi hallgatóság jelenlétében énekszóval 
teszteltük a hely kis kápolnájának akusztiká-
ját. Az összpontosítás utolsó napja vasárnap 
volt. Szokás szerint templomba mentünk. 
„Házigazdáink” kérésére énekeltünk is. A 
hívők nem távoztak a mise után a templom-
ból, megvárták, míg elhalnak az utolsó hangok is. Számunkra az éneklés azonban még nem 
fejeződött be, mert az egész vasárnapi délelőttöt gyakorlással töltöttük. Elérkezett az idő, 
hogy elbúcsúzzunk a szállásadóinktól és köszönetet mondjunk nekik, természetesen dallal. 
Az autóbusz Zsére felé vette az irányt, de Poprádon egy rövid megállót tartottunk, ahol a 
városi galériába látogattunk el. Bepillantást nyertünk a Kínát egyesítő császár sírkamrájába, 
és láttuk a terrakotta hadseregét, amit a világ nyolcadik csodájaként tartanak számon. Az 
összpontosításról hazaérve hatalmas elánnal vetettük magunkat a további munkába.
Beszámolónk végén köszönet mondunk minden kedves támogatónknak. Énekkarunk számá-
ra fontos a publikum érdeklődése, ezért nagyon örülünk, amikor ott látjuk Önöket is a közön-
ség soraiban a fellépéseinken. És amennyiben szíveden viseled a zenét, állj közénk!
 Írta: SZK
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TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ DUNASZERDAHELYEN

A Zsibrice hagyomány-
őrző csoport és azon la-
kosaink, akik részt vettek 
Hégli Dusánnal és az Ifjú 
Szivek táncosaival a tánc- 
délutánokon, meghívást 
kaptak a II. Szlovákiai 
Magyar Táncháztalál-
kozóra Dunaszerdahely-
re május 17-18-án. Zsére 
községünket is képvisel-
ték a nagyszínpadon nép- 
viseletben a csoport 
tagjai, valamint a többi 

zsérei táncos. Két zenekar kísérte 
a táncolni vágyókat. Első ízben a 
Zsibrice zenekara, akiket felvál-
tott a cimbalmos zenekar. Azok a 
„Kura Josko dudáljon kend“ zsé-
rei nótát húzták, amire a zenekar 
tagjai is csatlakozhattak a tánc- 
ban. Nagyon nagy taps, és gratu-
láció kísérte le a csoportot a szín- 
padról. Ezúton meg szeretnénk 
köszönni mindazon személyek-
nek, akik eljöttek ezekre a tánc-
délutánokra, ahol együtt felidéz- 
hettük a lassan feledésbe merülő 
zsérei lépéseket is. Köszönjük!
 Írta: BAr

Zsére községünk meghívást kapott testvértele-
pülésünk Papkeszi falunapjára 2019. július 19-
én és 20-án. A két napos rendezvényen gazdag 
műsor fogadta a meghívottakat. Községünkből 
a polgármesteren és a képviselő-testület né-
hány tagján kívül egy tíz tagú csapat látogatta 
meg barátaikat, ismerőseiket. A rendezvények a 
közösségi parkban voltak, ahol reggeltől sürgés-
-forgás, készülődések folytak. A gyermekeket 

gazdag versenyek, buborékfoci, arcfestés és népi játékok várták. A felnőttek készítették az 
ínycsiklandozó finomságokat. Nemcsak bográcsgulyás volt kínálatban, hanem palócleves, 
babgulyás, halászlé és sok finom édesség, sütemény. Ezen finomságok készítői egy verseny-
en is megmérettettek. Délután egy megzenésített történelmi táncos rockzenei összeállítás 
nagyon nagy sikert aratott. Jó hangulat és jó kedv uralkodott a késő esti órákig. Másnap a 
balatoni látogatást tűzte ki mindenki céljául. Írta: BAr

LÁTOGATÁS A PAPKESZI FALUNAPOKON
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KÖZSÉGÜNK TAKARÍTÁSA

Újult erővel és nagy lelkesedéssel vágott bele az új kép- 
viselő-testület a már „hagyományosnak” mondható 
nagytakarításba a falunkban és környékén. Az esemé-
ny előtt többször is felhívtuk a lakosok figyelmét az 
időpontra, a hangszóróban is kijelentettük. 
A munkára kész lakosok május 18-án, 8:00-kor talál-
koztak a helyi községháza előtt. Itt egy gyors eligazítás 
után elindultunk a falu különböző pontjaira, hogy egy 
kicsit mi is tegyünk valamit községünk szebb látképé-
ért. Igen ám, de csak elindultunk volna… Sajnos 8:00-
kor csak a falunk polgármestere és a képviselő-testület 
tagjai voltak jelen, akikhez csak pár lakos csatlako-
zott, közülük is négyen a helyi Vöröskereszt szerve-

zetét képviselték. Kiemelném, hogy a fiatalabb 
korosztályból is képviseltette magát 2 kisfiú és 2 
kislány, akik eljöttek a szüleiknek segíteni, hogy 
együtt tölthessék a napot és közben megtisztítsák 
községünket. Így tehát 8:40-kor ez a 20 önkéntes 
nekivágott a közös munkának és a falu különböző 
pontjait – templom előtti tér, felső park a temető 
mellet, szabadidőközpont, menyhei út – tették 
szebbé közös erővel.  Volt, aki gereblyézett és volt, 
aki szemetet szedett, ám olyan is akadt köztünk, 
aki egy egész fürdőszobai berendezést távolított 
el a természetből! Elgondolkodtató az is, hogy a 
szabadidőközpont szomszédai miért nem jöttek 
el segíteni takarítani és eltávolítani a sok szeme-
tet, ámbár nagy számba és gyakran látogatják ezt 
a helyet.
Dél körülre sikerült három nagy utánfutónyi szemetet és nem oda illő tárgyat eltávolíta-
nunk a falu különböző pontjairól. Ez kb. 1700 kilogrammnak felel meg. Mi lett volna, ha 
többen lettünk volna? Képzeljük el, mi lett volna, ha összesen 40-en – több, mint 3000 
kilogramm szemét –, vagy 60-an 
vagyunk. Ebben az esetben több, 
mint 6 tonna szeméttől szabadí-
tottuk volna meg a környezetün-
ket! A mi környezetünket! Ahol 
nap, mint nap élünk és dolgozunk, 
és ahol a gyerekeink játszanak és 
nevelkednek!  
J. F. Kennedy egyszer azt mondta: 
„Ne azt kérdezd, mit tud érted tenni a hazád, inkább azt, hogy te mit tudsz tenni a ha-
zádért.”
Végszónak csak annyit szeretnék mondani, hogy ezt az eseményt nem engedtük el! Tovább- 
ra is az a célunk, hogy tisztább, egészségesebb környezetet teremtsünk falunk lakosai-
nak. Reméljük, hogy a legközelebbi nagytakarítás tényleg nagy lesz és sok ismerős arccal 
tölthetünk el egy kellemes és egyben produktív délelőttöt. Írta: BJa, OR
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ITT ÉLNEK KÖZTÜNK

PIROŠ VIKTOR

Három évvel ezelőtt jelent meg az első 
cikk egy kedves lakosunkról – ifjabb Pi-
roš Viktorról. Már akkor nagyon szép 
eredményeket ért el a testépítés és fitnesz 
terén.
Ez év tavasza nagyon kivételes volt Viktor 
számára, mivel ekkor kapta meg Nagymi-
hályon a szlovák bajnoki címet a természe-
tes testépítésben és fitneszben. Ám eddigi 
élete legnagyobb sikerét pár napra rá érte 
el Loutraki-ban, a görög tengermenti vá-
rosban, ahol világbajnokságot rendeztek. 
A legjobb szlovák versenyzők is, akik a 
SANK államközösség tagjai, részt vettek 
ezen a rendezvényen. Viktor megküzdött 

és ezüstérmét hozott haza!
„Nem vártam, hogy ilyen helyezést érek el, mivel eredetileg nem is akartam menni a ver-
senyre, az alkatommal is csak a nyárra készültem ... Felkészülésemet egyedül végzem, edző 
nélkül. Az utolsó pillanatban döntöttem úgy, hogy mégis elmegyek a világbajnokságra. 
Végül nagyon örülök a teljesítményemnek. Továbbra is folytatom a felkészülést és meg-
próbálom jobb formába hozni magamat az őszre.“
Viki, szívből gratulálunk és még sok ilyen fantasztikus sporteredményt kívánunk!

Feldolgozták: PV, OR

MAŇÚCH EMANUEL

Maňúch Emanuel egy következő si-
keres lakosunk – ez évben első helyet 
nyert a szlovákiai konzervatóriumok 
versenyén, ami nemzetközi szintre 
emelte őt. Ezen alkalomból interjút 
készítettünk vele:
- Miért pont zongorán kezdtél el ját- 
szani? Hogy jutottál ehhez a döntés-
hez? – Az otthonunkban volt egy zon-
gora, aztán valahogy idővel elkezdtem 
felé hajlani. Az elején csak a billen-
tyűket nyomogattam, aztán egyedül 
megtanultam kottát olvasni. Később 

ragaszkodtam hozzá, hogy művészeti alapiskolába írassanak. Ott három évig Žiklová Mar-
garéta tanárnő tanított, aki ajánlásával kerültem a konzervatóriumba, amiért hálás vagyok 
neki. Különleges diákként kezdtem ott a nulladik évet az alapiskola mellett. A konzervató-
riumom már hatodik éve Mgr. art. Pacovský Milan oktat. Ezúton szeretném neki megkö- 
szönni a bíztatását, támogatását és nem utolsó sorban a türelmét hozzám. Itt kemény 
munkáról, kitartásról és sokszor a szabadidőm feláldozásáról van szó, amiből mostanság 
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MEGNEVEZÉS IDŐPONT HELYSZÍN
Sportnap  2019.9.13. KH
Sportnap  2019.9.14. m.f.pálya

Falunapok 2019.9.15. SZIK
Egészségügyi előadás Október KH
Az idősek napjára való 

megemlékezés
2019.10.13. KH

Katalin-bál 2019.11.23. KH

MEGNEVEZÉS IDŐPONT HELYSZÍN
Az adventi koszorú 

felvilágítása
2019.12.1. Falu

Véradás December NTS Nitra
Karácsonyi koncert December KH

Karácsonyi program December KH
Karácsonyváró, 

Mikulás
December KH

Szilveszter 2019.12.31. KH

TERVEZETT ESEMÉNYEK NAPTÁRA

nagyon kevés van. :)
- Mióta zongorázol? – 11 éves koromtól játszom, de 12 
évesen kezdtem el tanulni, ami idén a 7. évet jelenti.
- Milyen eredményeket értél el eddig? – Az eddigi leg-
nagyobb sikeremet idén értem el, mikor első helyezést 
nyertem a saját kategóriámon belül a szlovákiai konzer-
vatóriumok versenyén. Jelenleg a nemzetközi versenyre 
készülök, ami szeptemberben lesz Ibizán. 30 év alatti kate-
góriában fogok versenyezni.
- Mik a jövőbeli terveid? – Terveim vannak, de egyelőre 
bizonytalanok. Elsősorban le akarok idén érettségizni. 
Majd folytatni akarom a konzervatóriumi fölépítményt, 
aztán külföldi főiskolára szeretnék jelentkezni.
Ezúton szeretnénk sok-sok sikert és kitartást kívánni a jö-
vőbeli terveidhez!

Feldolgozták: ME, BA

FALUNAPI PROGRAM

Péntek – 2019. szeptember 13.
16:00 – Asztalitenisz-torna a kultúrházban – 15 éves korig
18:00 – Asztalitenisz-torna a kultúrházban – 15 éves kortól

Szombat – 2019. szeptember 14.
9:00 – 15:00 – Kispályás focibajnokság a műfüves pályán

Helyszín – Szabadidőközpont:
17:00 – Megnyitó – KIKO BAND zenekar
17:30 – 20:00 – Satyros történelmi csoport
20:00 – Takács Nikolas fellépése
21:30 – Maduar együttes és Ivanna Bagová
Táncmulatság – KIKO BAND zenekar

Vasárnap – 2019. szeptember 15.
9:30 – Ünnepélyes szentmise a Szent Miklós-templomban

Zsére Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önöket a 2019. szeptember 13 – 15-én 
tartandó falunapi rendezvényre
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11:00 – Megemlékezés a Reménység emlékműnél
14:00 – 15:15 – Az alapiskola látogatásának lehetősége
14:00 – 15:15 – A tájház látogatásának lehetősége

Helyszín – Szabadidőközpont:
15:00 – Gyermekprogramok – ugrálóvár, trambulin stb.
15:30 – Kultúrprogram:
– az alapiskola és az óvoda gyermekeinek fellépése
– folklór- és tánccsoportok műsora
17:00 – Zsére község díjának átadása
17:30 – LEN TAK együttes
20:30 – Disco – DJ Marek 

KÖZÖSSÉGI ROVAT

Születési évfordulók:
80 évesek:
Gál Gáspár

70 évesek: 
Gál Pál
Sivák László
Laduna Péter
Tomašek Mária

60 évesek:
Pajer Veronika
Arpáš László
Ing. Földessy László
Andráško Imre
Rácz István
Gál Anna
Bélik István
Ing. Szórád Antal
Benko Júlia
Kováč János
Marko Anna
Chudý Ferenc

50 évesek:
Chládek Vilmos
Fábry Dana
Havlík Iveta
Szórád János
Nagy József
Slanina Péter
Ing. Šimek Péter
Vanyo Klaudia, PhDr.
Az ünnepelteknek sok egészséget és bol-
dogságot kívánunk!

Akik világra jöttek: 
Čanaky Tamara 
Szívből gratulálunk!

Házasságot kötöttek: 
Ing. Cifra Marián, Zsére 
és Ing. Lovás Zsuzsanna, Nyitragerencsér
Tacman Erik, Zsére és Radič Szilvia, Nyitra  
Molnár Róbert, Csekej 
és Földessy Kinga, Zsére 
Az ifjú házasoknak szerelemben 
és megértésben gazdag éveket kívánunk!

Elhunytak:
Gál János
Andraško Erzsébet,
Dallos Ferenc
Őszinte részvétünk!

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

hogy feldolgozzuk a személyes adataikat.)


