
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 2019 – december / XII. évfolyam
Ingyenes folyóirat



2 3

FALUNAPOK 2019

Péntek
Az idei falunapok első felvonásaként egy asztalitenisz torna került megrendezésre a helyi 
kultúrházban. Az első körben a 15 év alattiak mérkőztek meg egymással.  A mérkőzések 
magas színvonalúak voltak, a szülők, nagyszülők, barátok és a többi szurkoló nagy-nagy 
örömére. Ebben a korosztályban 13-an képviseltették magukat. Ezek után a 15 év felettiek 
következtek, összesen 8-an csillogtatták meg a tudásukat az asztaloknál. A két korosztály 
nyertese, az este zárásaként, a végső bajnoki címért mérkőzött meg egymással. Nem min-
dennapi meccsnek lehettek szemtanúi azok a szurkolók, akik ott maradtak az esemény 
végéig. Köszönjük mindenkinek a „sportos” részvételt!

Vasárnap
Vasárnap az ünnepélyes szentmise keretein belül Szt. Miklós római-katolikus templo-
munk felszentelésének 80. évfordulójára emlékeztünk. Ezt követően megemlékezést 
tartottunk a Reménység emlékműnél, ahol felavatásának 25. évfordulóját ünnepeltük. 
Az idei falunapokon még egy harmadik jubileumról is megemlékeztünk, amely a zsérei 
iskolaépület átadásának 50. évfordulója volt. Így az ünnepélyes ebéd után fellátogattunk 
a helyi alapiskolába is. A délután folyamán a tájház is tárt karokkal fogadott minden 
kedves látogatót. A szabadidő központban a gyermekeket ugráló vár, trambulin és más 
programok várták. Ez idő alatt a helyi alapiskola és óvoda gyermekei, valamint folklór- és 

tánccsoportok adták elő műsorukat a szabadtéri színpadon. Ezt követően a Zsére köz-
ség díjának az átadása következett, melyet azon lakosaink kaptak, akik ebben az évben 
legalább országos szinten jelentős eredményeket értek el különböző területeken, ezzel is 

Szombat
A falunapok keretén belül a hagyományos kispályás foci-
mérkőzésre is sor került. 8 csapat vett részt a tornán, akik 2 
részre osztódtak. Az egyes játszmák után kieséses mérkőzé-
sek következtek. Annak ellenére, hogy minden csapat na-
gyon igyekezett és minden erejével harcolt a bajnoki címert, 
győztes csak egy lehetett. A „Klokočina” csapat bizonyult 
a legjobbnak közülük, mivel minden összecsapást meg-
nyertek és szívmelengető játékot láthattunk tőlük. A torna 

magas szín-
vonalat ért 
el. Köszön-
jük min-
denkinek a 
részvételt és 
reméljük jövőre is találkozunk! Dicsőség 
a nyerteseknek, tisztelet a veszteseknek! 
A foci mérkőzések után a szabadidő köz-
pontban folytatódtak a programok, ahol 

a Satyros történelmi csoport a korai középkor rejtelmeit tárták fel nekünk a gyermeke-
ket is szórakoztatva. Ezt követően az est sztárvendégei következtek – Takács Nikolas, va-
lamint a Maduar együttes és Ivanna Bagová fellépése. A lakosok nagy számban és nagy 
szeretettel fogadták a fellépőket, akik fergeteges hangulatot varázsoltak. Ezután a KIKO 
BAND lépett színpadra, aki mulatós zenével táncra perdítette a jelenlevőket.
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70 ÉVES A CSEMADOK

2019. november 09-én Pogrányban ün-
nepelt a Zobor-vidéki CSEMADOK. 
Községünkből három személyiség vehette 
át a „Hűségért” emléklapokat, valamint 
a Csemadok alapszervezetek mellett mű-
ködő hagyományőrző csoportunk, akik 
munkájukkal nagyban hozzájárultak a ma-
gyar kultúra fennmaradásához, és tovább-
adásához a régióban. Községünkből Maga 
György, Simek Viktor és Cziling Lajos bá-
csi azok, akik az alapító tagok közé tartoz-
tak. Gratulálunk nekik! Írta: BAr

TERMÉKENY ŐSZ ÉS TÉL A ZOBORALJA NŐI KAR ÉLETÉBEN

Elmúlt a nyári szünet és a Zoboralja női 
kar aktív tevékenysége tovább folytató-
dott.
Szeptember 14-én részt vettünk Ester-
házy János emléknapján, Alsóbodokon. 
Az Esterházy János Zarándokközpont-
ban több környékbeli énekkarral együtt 
egyházi jellegű koncerten léptünk fel. Ez 
a fellépés számunkra már csak azért is volt 
figyelemre méltó, mert énekkarunknak 

két alsóbodoki tagja is van.
A falunapok alkalmából énekeltünk a  vasárnapi szentmisén, majd fellépésünkkel hozzá-
járultunk a Reménység emlékműve megkoszorúzása ünnepélyes hangulatának fokozásá-
hoz.
Októberben két fellépésünk is volt.
Október 5-én a polgármesterünkkel és a képviselő-testületünk néhány tagjával Dorogon, 
a magyarországi testvértelepülésünkön, 
a zene világnapja alkalmából, sikeresen 
képviseltük a falunkat. A baráti fogadtatás 
után az ottani polgármester, Dr. Tittmann 
János, bemutatta Dorog városának törté-
nelmét egy rövid, de tartalmas fényképes 
prezentáció segítségével, hangsúlyozta 
a partnertelepülések kapcsolatának je-
lentőségét, főleg a baráti kapcsolatokon 
alapuló partnerség lényegét. Remekül 
helytálltunk a konkurens német és ma-
gyarországi énekkarokkal szemben. A hallgatóság díjazta a változatos műsorunkat, mely-
ben helyet kaptak klasszikus zeneművek, népdalfeldolgozások és modern dalok is. Külö-
nösen nagy tapsot aratott a német nyelven előadott Trommellied című szerzemény.
A második fellépésünk október 25-én volt Nyitrán a Megyeház koncerttermében. Meg- 
győző előadásunkkal képviseltük falunkat a Cantate Fesztivál résztvevőiként. A fesztivál 
látogatói és a kórusmuzsika szerelmesei élvezetüket lelték nemcsak a mi műsor-össze-
állításunkban, hanem a fellépő mocsonoki, nagykéri és nyitrai énekkarok műsorában is. 
Az énekkarok fellépése után a szakmai zsűri értékelése következett, aki bőséges dicsérettel 
illette énekkarunk és karmesterünk, Dr. Simek Viktor tevékenységét.
A termékeny ősz után még aktívabb tél következett.
December 1-én a szentmisén a jubiláló hatvanéveseknek énekeltünk. Még aznap délután 
három dalt adtunk elő a szabadtéri adventi koszorú felszentelésekor, amire idén került sor 
először.
December 6-án eleget tettünk a komáromi Gaudium vegyeskar meghívásának, adventi 
koncerten szerepeltünk, amit a Tiszti pavilonban rendeztek meg. A koncert sikeréről már 
korábban is olvashattak a falu weboldalán. A teltházas teremben a kórusok között az óvo-
dásoktól a felnőttekig minden korosztály képviselte magát. A tartalmas koncert fináléjá-
ban közös dalok hangzottak el, ami tovább mélyítette a baráti énekkarok kapcsolatát. Ma-
gunkkal hoztuk a koncert varázslatos ünnepváró hangulatát, amit december 8-án tovább 
fokoztunk egy újabb adventi koncerttel Nyitragesztén.

OKTÓBER – AZ IDŐSEK IRÁNTI TISZTELET HÓNAPJA

2019. október 13-án a helyi kultúrház-
ban köszöntöttük községünk nyugdí-
jasait és jubilánsait. A polgármesteri 
köszöntőt a zsérei óvodások és isko-
lások ünnepi műsora követte. Ezután 
a 2019-ben kerek évfordulót ünneplő 
lakosaink vehették át ajándékaikat. 
A program a jelenlévők megvendégelé-
sével ért véget. Írta: ŠZ

képviselve községünket idehaza és külföldön is. Ez évben a díjat Piroš Viktor, Maňúch 
Emánuel, Mészáros István és Fleischhacker Flilip vehették át. Mindenkinek szívből gra-
tulálunk és a jövőben is sok sikert kívánunk! Ezek után a LEN TAK együttes élő előadása 
szórakoztatta a falu közösségét, majd discozenével zártuk a hétvégét.  Írta: BJ, OR, BA
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A karácsonyvárás idejének fénypontja számunkra a december 15-én, hazai színpadon 
megrendezett ünnepi koncert volt. A vendégek üdvözlése után két részben adtunk elő 
ismert karácsonyi dalokat, mint a Dobdal, Csendes éj stb. Idén vendég énekkarként a fia-
tal nagykéri Castanea kórust hallhatta a nagyérdemű publikum Zsérén Ing. Bolf Andrea 
vezetése alatt. A koncert végén együtt elénekeltük a Glória szálljon a mennybe fel című 
egyházi dalt. A hangverseny után nemcsak a közönség, hanem a fellépő énekesek is a kö-
zeledő karácsony örömét vihették magukkal hajlékaikba.
Talán ez a cikk kissé terjedelmesre sikeredett, azonban hűen tükrözi énekkarunk tevé-
kenységét. Rendszeresen távol vagyunk családjainktól, hogy énekléssel örvendeztessünk 
meg másokat, lelassítsuk a rohanó világot, és megállítsuk az örökös rohanást. Éppen ezért 
nagyra becsülünk mindenkit, aki szakít egy kis időt, és a koncertjeinken jelenlétével meg-
tisztel és támogat bennünket.
Köszönjük és sok boldogságot, egészséget, kölcsönös szeretetet és megértést kívánunk 
a 2020-as esztendőre! Írta: SZK

énekek mellett forralt borral és punccsal melegítettük fel a hideg délutánt. Reméljük ez 
a vasárnapi délután mindenki szívébe egy kis karácsonyi varázst hozott. Mindenkinek kö-
szönjük a részvételt és a készülődéskor nyújtott segítséget. Örömmel tölt el minket, hogy 
ez a szép esemény létrejöhetett és reméljük szokássá is válik. Írta: OR

ADVENTI KOSZORÚ ÉS KARÁCSONYI VÁSÁR

KARÁCSONYVÁRÓ

December 1-jén községünkben az adven-
ti időszakot az adventi gyertyagyújtással 
kezdtük a templomunk előtt. Ezt megelő-
zően Macho József lelkiatya megszentelte 
az adventi koszorút. Az ünnepi hangulat-
ról, gyönyörű énekével, a Zoboralja Zsérei 
Női Kar is gondoskodott. Ezek után ka-
rácsonyi vásár várta a jelenlevőket. A sát-
rakban különféle házi készítésű karácsonyi 
díszek, karácsonyi ostyák, szappanok, füs-
tölők, méhészeti termékek és még forralt 
mézbor is várta községünk lakosait. Termé-
szetesen a sok finomság sem hiányozhatott 
- kenyérlángost, rétest, laskát és pogácsát 
szolgáltunk fel. A hangulatos karácsonyi 

A Vöröskereszt helyi alap-
szervezete által megrende-
zett karácsonyváró műsorra 
2019. december 12-én ke-
rült sor, a zsérei kultúrház-
ban. A helyi óvoda és iskola 
tanulói, valamint a Gímesi 
Alapiskola magyar tagoza-
tának diákjai és kórusa fe-
lejthetetlen ünnepi hangu-
latot varázsoltak a közönség 
számára. A fellépések után 
a Télapó ajándékozta meg 

a gyerekeket, és a szervezők hagyományos karácsonyi káposztalevessel kedveskedtek 
a vendégeknek. Minden szervezőnek, fellépőnek és felkészítőnek hatalmas köszönet az 
ünnepi programért. Írta: ŠZ

SZILVESZTER

Zsére Község Önkormányzata szervezé-
sében a helyi kultúrteremben sor került 
az óév búcsúzására, valamint az újév fo-
gadására. A gazdagon megrakott finom-
ságoktól roskadoztak az asztalok. Nagyon 
jó hangulatot varázsolva szórakozott a falu 
apraja-nagyja. Mindenki türelmetlenül 
várta az éjfélt. Rövidesen be is köszöntöt-
tek az új évünk első percei. A pezsgő dur-
ranása és a koccintás közepette mindenki 

jókívánságokkal halmozta el a másikat. A gyermekek türelmetlenül siettek a varázslatos 
tűzijátékra, nehogy valamiről lemaradjanak. Volt, aki csillagszóróval fogadta az újévet, 
volt, aki énekelt, és szerencsével köszöntött, de voltak a szemekben örömkönnyek is. Bejö-
vetelkor már illatozott a finom káposztaleves, ami a mulatozó társaságnak nagyon ízlett. 
Hajnalig folytatódott a mulatozás, majd a reggeli órákban oszlott szét a társaság. Írta: BAr
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AZ ÚJ ÉVBEN DRÁGUL A VEGYES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Mik a kilátások ezen a téren? Növekszik a hulladék mennyisége?
Fogyasztói életmódot élünk, ami a hulladék mennyisé-
gén is tükröződik. Példának felvetve: 2000-ban minden 
szlovákiai lakos kb. 250 kg szemetet termelt egy év alatt, 
míg 2018-ban ez a mennyiség 350 kg-ra növekedett. Eb-
ből kifolyólag a vegyes hulladék termelés terén továbbra 
is növekedést várható, ami a hulladékszállítás díjának 
a növekedését is jelenti.
 Mitől is függ a szállítás díja? – A legfontosabb tényező 

a kitermelt hulladék mennyisége, és a tény, hogy ebből mennyi %-ot vagyunk képesek sze-
parálni. A szelektált hulladékért (üveg, műanyag, fémek, papír) a községek nem fizetnek, 
ami viszont a veszélyes-, nagy terjedelmű-, építészeti- és vegyes hulladékra nem vonatko-
zik. A jövőben ezek növekvő pénzügyi terhet jelentenek a községek és lakosaik számára. 
Ezt már a 2020-as év elején érezni fogjuk.

Miért van ez így? Miért növekszik a vegyes hulladékszállítás ára?
Az első ilyen indok az, hogy Szlovákián már nem engedélyezett az új szemétlerakók létre-
hozása, csak a létező lerakókat lehet szélesíteni, ami végtelenségig szintén nem lehetséges. 
Ez azt jelenti, hogy a hulladéklerakók fokozatosan betelnek és bezárnak. Szemétből min-
dig több van, a lerakókból pedig kevesebb. Ezt kihasználva a hulladéklerakók tulajdonosai 
folyamatosan viszik fel az árakat.
A másik oka az, hogy a vegyes hulladékgyűjtés nem ökologikus megoldás, ezért a szlovák 
álam úgynevezett „ökológiai adóval“ sújtja, aminek az összege évente növekszik. Ezzel pró-
bál a községekre és városokra nyomást gyakorolni a nem szelektálható hulladék csökken-
tése érdekében.

Hány százaléknyi hulladékot szelektálunk?
Szlovákián csak 28 % hulladékok szelektálunk, míg a Nyitra kerületi községek egyesületén 
belül ez 46 %-ot jelent 2018-ban. Ennek ellenére a vegyes hulladék tartalma még mindig 
nagy gondokat okoz. A terepen végzett elemzés alapján a vegyes hulladék 50 %-a még 
szelektálható lenne. Mit is jelent ez? Egy átlagos háztartásnak a szemetesének csak félig 
kellene lenni, de ekkor elkezdik „erőszakkal“ megtömni olyan hulladékkal, amit még sze-
lektálni lehetne. Leggyakrabban szerves (több mint 30 %), üveg és papírról beszélünk.

A lakosoktól hangzik a kérdés – Miért nem fizetünk a hulladékszállításért kevesebbe, 
ha szelektálunk? Miért nem kapnak a községek pénzt a szelektált hulladékért?
A faluk azért nem kapnak pénzt a szelektált hulladékért, mert a  szemétgyűjtésnek ez 
a területe nem nyereséges, épp ellenkezőleg, állami támogatásra szorul. Ha nem így lenne, 
a községeknek még ezért is fizetniük kellene.
 
Mit tegyünk annak érdekében, hogy a jövőben ne kelljen mindig többet fizetni a hul-
ladékszállításért?
Elsősorban meg kell előznünk a szemét keletkezését, ami azt jelenti, hogy háromszor meg 
kell gondolunk megvegyük-e az adott terméket. Továbbá figyeljünk rá, hogy miből van 
gyártva és mibe van csomagolva az árucikk. Következő lépés pedig a hulladék szelektálása.

A cikk a Nyitra kerületi községek egyesületének projekt vezetőjével (Mgr. Michal Bakyta) foly-
tatott interjú alapján készült. Fordította: BA

Palaky Arnold – Szlovákiai bajnok
Sokan már biztos hallottak közsé-
günk lakosáról, Palaky Arnoldról, 
aki már hosszabb ideje nagy sike-
reket ér el atlétikai futás területén, 
azaz 60 m-től 800 m-ig minden távot 
és staféta (váltó) futásban is.
Hogy is kezdődött? – A Gímesi 
Alapiskola tanulójaként a tornataná-
rom elvitt egy futóversenyre Érsek- 
újvárba, ahol szép helyezést értem 

el. A teljesítményemre felfigyelt a helyi atlétikai klub vezetője és edzője. Ezt követően 
az iskolán keresztül felszólított, hogy felvételt nyerhetek az Érsekújvári Atlétikai Klubba. 
Az ajánlatot elfogadtam, és azóta (azaz több mint egy éve) edzem itt és nagy lelkesedéssel 
űzőm ezt a sportot.
Milyen sikereket ért el? – Az első versenyemen a klubbon 
belül arany helyezést értem el a csapatommal Gyűgyön, 
így szlovákiai futóbajnokokként tértünk haza. Ezt követő-
en Pozsonyban a Visegrádi Négyes nevezetű versenyen 60 
méteres távon ismét első helyezést értem el. Az éves tel-
jesítményem és a legutóbbi győzelmem Pozsonyban kijut-
tatott Csehországba az Európai Hetek futóversenyre, ahol 
12 ország atlétáival mérkőzhettem meg. A legfrissebb si-
keremnek novemberben örvendhettem, mikor is Kassán a 
Szlovákiai Országos Atlétikai Bajnokságon ismét országos 
bajnoki címet nyertem 4x300 méteres stafétafutásban.
Hogyan tovább? – Elsősorban a középiskolát szeretném 
befejezni, majd a főiskolán szeretném folytatni a tanulmá-
nyaimat. Emellett folytatni akarom ezt a sportágat, és ki 
szeretném hozni magamból a lehető legtöbbet. Március-
ban újabb országos bajnokságok kezdődnek, így van mire 
edzeni! 
Ezúton szeretnék köszöntet mondani a tornatanáromnak, hogy megadta a kezdő lepést 
és a többi tanárnak is. Továbbá az edzőmnek tartozom köszönettel, aki rengeteg időt, 
energiát, pénzt és türelmet szánt rám, és máig sem mondott le rólam. Nem utolsó sorban 
a szüleimnek és rokonaimnak szeretném megköszönni a sok biztatást és támogatást.
 Feldolgozták: PA, BA

Piroš Viktor – Európai bajnok 
természetes testépítésben és fitneszben
„Véget ért az idei szezon. Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani az egész évért a családomnak, akik mindig 
támogattak, amennyire csak tudtak, a barátaimnak 
és ismerőseimnek. Köszönet jár a támogatóimnak is, 
akik anyagilag előre segítettek – Beda Dezsőnek (Volt 
s.r.o.) és Čanaky Mariánnak (ZEERTZ s.r.o.). Köszö-
nöm!“
 Írta: PV

ITT ÉLNEK KÖZTÜNK
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60. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL GRATULÁLUNK KÖZSÉGÜNK 
POLGÁRMESTERÉNEK!

Hogy mögötted az évek száma
hány örömmel eltelt napból áll,
szomorú perceket fakulni látod,
sok boldog pillanat órákból áll.
Előre tekintesz, bár szíved a múltban,

visszahúz az egyszerű, tiszta világ,
merre vezethet a jövő rögös útja
a kérdés néma válaszodra vár.
Nagyon boldog születésnapot kívánunk!
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Születési évfordulók:
70 évesek: 
Macskai Elena
Čík Anna
Benďák János, mérnök
Bencz Olga

60 évesek:
Krajči Mihály
Bezáni Ágnes
Piroš Tibor
Zsebi József, mérnök
Elgyütt Rudolf

50 évesek:
Fúska Éva
Kozla Iveta
Szórád Katalin
Krajčovič Miroslav
Vaňo Róbert
Krés Slavomír
Szórad Zsuzsanna
Horník József
Czakó Vavrinec
Az ünnepelteknek sok egészséget és boldog-
ságot kívánunk!

A világra jöttek: 
Vén Olivér 
Szívből gratulálunk!

Házasságot kötöttek: 
Mokos Róbert, Geszte és Mgr. Bencz 
Gabriella, Zsére
Csuba János, Zsére és Török Mária, 
Berencs
Kríž Márió, Zsére 
és Kluková Martina, Zsére
Tvrdoň Krisztián, Zsére 
és Hranková Monika, Považany  
Az ifjú házasoknak szerelemben és megér-
tésben gazdag éveket kívánunk!

Elhunytak:
Molnár László
Bencz Magdaléna
Piros Erzsébet
Őszinte részvétünk!

(A megnevezett személyek, valamint a hozzátartozóik írásbeli 
beleegyezésüket adták, hogy feldolgozzuk a személyes adataikat.)


