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1. szám – 2020. április/XIII. évfolyam
Ingyenes folyóirat

Ez a mi otthonunk! Hát nem gyönyörű? ☺

Fényképezte: 
Maga Katalin, 
Chovanec Lukáš
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IFJÚ PÁNTLIKA ZENEKAR

ÁLARCOSBÁL

Január utolsó csütörtökén a dunaszerdahelyi Ifjú Pántlika 
Zenekar szórakoztatta falunk lakosait. Fantasztikus zenei 
tudásukkal és szép hangjukkal egy igazi népzenei estét va-
rázsoltak a kultúrtermünkbe. Sebő József vezetésével 6 ifjú 
diák Dunántúli, Zoborvidéki, Vág-Garamközi és Csallóközi 
népdalokat, valamint Széki csárdásokat és Csallóközi csip-
kelődőket adott elő, különféle hangszerek kíséretében. A dalok között a vezetőjük érdekes 
élettörténeteket mesélt, amelyekkel szórakoztatta a közönséget. Ezen fiatalok igyekezete és 
ügyessége dicséretre méltó, melyet a közönség nagy tapssal értékelt. Reméljük a jövőben 
még látjuk őket községünk színpadán. Írta: BA

Február 15-én újra megrendezésre került 
a hagyományos karneváli ünnepség. A 
Vöröskereszt helyi alapszervezete különféle 
versenyekkel és nyereményekkel, valamint 
üdítővel és finom hazai fánkkal várta a gyer- 
mekeket. Az apróságok szebbnél szebb 
álarcba és kosztümbe bújtak, és sugárzott 
az arcuk a boldogságtól. A kultúrterem-

A NAGY GATSBY – FARSANGI BÁL

Január 25-én községünk kul-
túrterme az 1920-as évek 
Amerikája stílusában dí- 
szelgett. A négy szervező 
úgy döntött, hogy idén egy 
kicsit más – egy különleges 
farsangi bált rendeznek.  A 
hírhedt Nagy Gatsby film 

alapján csillogó ruhákban, tollas fejdíszekkel, kalapokban 
és sétapálcával a kezükben jelentek meg a párok. Ámultan 
nézték a stílusos díszítést, és már akkor tudták, hogy fergete-
ges estének néznek elébe. A bejáratnál a szervezők házi „fri-
ssítővel“ várták a bálozókat, és aki a stílusnak megfelelően 
öltözött, az egy ingyen tombolajegyeket is kapott. A bált a nyitrai Táncakadémia diákjai 
nyitották meg. A zenét a S & E BAND lévai együttes szolgáltatta, akik reggel négy óráig 
szórakoztatták a bálozókat. Szívből jövő köszönet jár a támogatóknak is az értékes tombo-
ladíjakért, amelyek éjfél után a sorsolás keretén belül gazdára találtak. Mindenki kíváncsian 
figyelt, amikor a két moderátor a háromtagú zsűri döntése alapján kijelentette az est legstí-
lusosabban beöltözött női és férfi résztvevőit, valamint legstílusosabb párját. A szervezőktől 
különdíjat kaptak. Erre a bálra biztos, hogy sokáig emlékezni fognak a résztvevők.  Nagy 
dicséret jár a négy szervezőnek – Klimek Regina, Maga Katalin, Szórád Diana és Bezányi 
Alexandra – akik idén november 14-én újra szeretettel várnak mindenkit a Katalin-bálon. 
És hogy mi lesz a meglepetés? Ha elárulnám, nem is lenne meglepetés :-) Írta: BAdr.

ből vidám kacagás hallatszott, mindenki 
nagyon élvezte ezt a fantasztikus táncdélu-
tánt a barátai és családja körében. Ezúton 
köszönjük a szervezőknek, hogy évről évre 
boldog mosolyt varázsolnak községünk la-
kosai arcára.
 

Írta: BA

A VÖRÖSKERESZT ÉVZÁRÓ TAGSÁGI GYŰLÉSE

SÁRDÓZÁS

A helyi Vöröskereszt alapszervezete 2020. március 8-án tartotta évzáró taggyűlését a helyi kul-
túrteremben. A helyi és a gímesi alapiskola diákjai rövid kultúrműsorral kedveskedtek és a nő-
nap alkalmából minden hölgy hóvirágcsokrot kapott. Előterjesztetették a múlt évi tevekénysé-
güket és jövőbeli céljaikat.
Tevékenység 2019-ben: Gyermekkarnevál és fánksütés, turisztika és Urbánnapi megemlékezés, 
torna hetente kétszer a kultúrteremben, elsősegélynyújtás bemutatása és előadás az iskolában, 
karácsonyváró ünnepség és vacsora.
Szervezetünk bekapcsolódott az Európai unió által támogatott élelmiszercsomagok szétosztá-
sában a rászorulók részére. Önkénteseink a múlt évben 4 alkalommal vettek részt ezen feladat 
teljesítésében, de nemcsak falunkban, hanem Kolon és Gímes községekben is. Ezúttal köszönjük 
az együttműködést, valamint falunk képviselőtestületének anyagi támogatását a 2019-es évben.
A Vöröskereszt falunkban 1954-ben alakult meg, ami azt jelenti, hogy már 65 éve folyamato-
san tevékenykedik. A szervezet fő tevékenysége segíteni a rászorulókon, együttműködni a helyi 
önkormányzattal és szervezetekkel, a helyi óvodával és iskolával, de legfőbb feladata a véradás 
biztosítása. Az életben naponta történnek balesetek és betegségek, amikor segíteni kell ember-
társainkon. Teszik ezt a véradók önfeláldozóan anélkül, hogy tudnák kinek segítenek. Ők a mi 
hőseink! Ezért köszönettel tartozunk nekik nemes cselekedetükért. A nyitrai véradó állomás 70 
véradót tart nyilván falunkból és ezek közül a múlt évben 33-an adtak vért. Köszönjük! Írta: MI

A hagyományokhoz híven a Zsibrice folk-
lórcsoport férfi tagjai, legényei idén is meg- 
tartották a sárdózást. Hangos énekléssel, 
zeneszóval és jókívánságokkal teltek meg 
községünk utcái. Az idei sárdózáson ifjú ze-
nészek is bővítették a csapatot. A jó hangu-
latot nem zavarta meg a délután folyamán 
eleredő eső sem. Írta: BAr
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korból is maradtak ránk önéletrajzok híres, neves tudósokról 
és filozófusokról, amin keresztül képet kaptunk nemcsak az ő 
munkásságukról, de az adott korról is. Az első könyvbe foglalt 
önéletrajzi összeállítás 1849-ből maradt ránk, mely a brit kirá-
lyi család, nemesség és politikai elit személyiségeit volt hivatott 
egybegyűjteni. 1897-ben már egy modernebb felfogású, széle-
sebb látókörű enciklopédia megjelenésére került sor, ahol már 
olyan személyiségek is helyett kaptak, aki a művészet, a tudo-
mány és az élet más területein is elismert munkát végeztek. Így 
született meg a Britishpedia másfél évszázaddal ezelőtt, mely 
azóta töretlenül egy világviszonylatban is jelentős, magas fo-
kon elismert lexikon.  
A British Publishing House LTD gondozásában megjelentetett 

„Csehország és Szlovákia személyiségeinek enciklopédiája“ 2019-es kiadásában megtalálhatjuk 
falunk szülöttjét, Maga Györgyöt is.  Követve munkásságát jött a felkérés e független kiadótól, 
hogy szeretnék őt felvenni azok soraiba, akiknek munkássága befolyásoló tényezőként hat e térség 
fejlődésére, haladására. 
Maga György, gépészmérnök, 1982 óta a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem tanára, docense. Dok-
tori címét a gödöllői egyetemen szerezte. Tudományos munkájának fő témái a betakarítási me-
zőgazdasági gépek témakörére fókuszál. Ezen kívül az utóbbi jó pár évben munkájának egy je-
lentős részét - a modern világ kihívásainak eleget téve - a regionális bioenergetika és biomassza 
kérdésköre teszi ki. E témakörben több tantárgy kertén belül oktatja nemcsak a nyitrai egyetem 
diákjait, de külföldi egyetemek meghívására vendégtanáraként külhoni hallgatókat is. Ezen kívül 
az egyetem kutatóintézetének tagja, számos publikáció (kiadvány, tudományos cikk stb.) szerzője, 
nemzetközi projektek vezetője.  Mindemellett évek óta a Zsibrice hagyományőrző csoport tagja-
ként ápolja hagyományainkat, valamint 5 éve tagja a szaxofon kvartett UNICUM zenekarnak. 24 
évig községünk képviselőjeként is ténykedett.
A fent említett, illetve további munkásságát részletesebben taglalja az enciklopédia. E lexi-
konnak köszönhetően megörökítésre került egy olyan ember élete, tevékenysége, ki köztünk 
él és mindennapi - számunkra talán láthatatlan - munkájával hozzájárul létünk fejlődéséhez, 
haladásához.  
Ezúton gratulálunk Maga Györgynek ezen jeles érdem alkalmából és további sok sikert kívá-
nunk neki az élet minden terén! Feldolgozták: BMM, BA

ITT ÉLNEK KÖZTÜNK 

„SRDCE NA DLANI” – ÖNKÉNTESEK DÍJÁTADÓJA
Gratulálunk BENCZ ARANKÁNAK, aki 2020 januárjában kultúra 
és művészet kategóriában önkéntes munkájáért vehette át Nyitra 
város díját a Zsinagóga épületében. Aranka a Zsibrice folklórcso-
port oszlopos tagja és falunk kulturális életének aktív résztvevője. 
Emellett dolgozik Zsére község képviselőtestületében és részt vesz 
a Nyitrai Művelődési Központ tevékenységében. Köszönjük fárad-
hatatlan munkáját és kívánunk Neki sok szakmai és magánéleti si-
kert. Írta: ŠZ

KRAJANCOVÁ BARBORA
Barborka már évek óta sportaerobikot gyakorol. Ezen sport a gim-
nasztikai sportok közé tartozik, amely a technikai és esztétikai lé-
péseken alapul.
Miért pont ez a sport választottad? – Már alapiskolás elsős korom-
ban több sportot kipróbáltam – hip-hop, tenisz, aerobik. Idővel 
viszont az edzések száma növekedett, így választanom kellett, mit 
részesítek előnyben – az aerobik mellett döntöttem.
Mióta edzel ezen a téren? – Már 7 éve edzem, a Nyitrai Aerobik 

Sportklub tagja vagyok, amely a sportgimnáziumhoz tartozik.
Mik az eddigi legnagyobb sikereid? – Az eddigi legnagyobb sikereimet a klubok közötti csopor-
tos versenyeken értem el, valamint 2019-ben a szlovákiai bajnokágon. Részt vettem csehországi 

nemzetközi versenyen is. Személyes sikernek szá-
mít a londoni bajnokság is, ahol az erős ellenfelek 
ellenére is szép helyezést értem el.
Hogyan folynak az edzések? – 3 edzőnk van: 
Natália Solárová, Niki Szabóová és Karin Da-
nielová, akik rendszeresen felkészítenek ben-
nünket a versenyekre, új koreográfiákat ké- 
szítenek és csapatépítéseket is szerveznek. 
Nagy köszönet jár nekik mindenért, amit ér-
tünk tesznek az edzéseken és azon kívül is. 
A karantén idején online is edzünk. 
Mik a további terveid? – Az év végéig klubbon 
belüli versenyek várnak, valamint szlovákiai és 

csehországi bajnokság is vár még az idén. A jövő év kicsit nehezebb lesz számomra, mivel vár-
nak a középiskolai felvételik, valamint az edzéseket már az idősebb korosztályban folytatom, 
ami szintén egy nagy kihívás lesz számomra.
Barborkának sok sikert és kitartást kívánunk a továbbiakban is és köszönjük neki, hogy közsé-
günket ezen sport területén belül képviseli. Feldolgozták: KB, BA

DOC. DR. ING. MAGA GYÖRGY
Az önéletrajzírás szinte egyidős az emberi szellem fejlődésével. A mai ember szemével az öné-
letrajz nem más, mint egy jó munkahely megszerzéséhez szükséges elengedhetetlen ugródesz-
ka. Azonban a múltban az ilyen jellegű írott anyagnak teljesen más szerepe volt. Már a közép-

SZÍVBŐL JÖVŐ KÖSZÖNET!

Zsére község köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki bármi- 
lyen módon hozzájárult a szájmaszkok elkészítéséhez. Ebben 
a nehéz időszakban is vannak községünkben olyan jószívű 
lakosok, akik hajlandóak voltak segítőkezet nyújtani. Nagy 
köszönet jár a varrónőknek, akik hosszú napokon és órákon 
keresztül szabták és varrták a szájmaszkokat. Köszönet jár 
azoknak is, akik anyaggal, gumikkal és szalagokkal járultak 
hozzá az elkészítésükhöz. Lakosaink számára 568 darab száj- 
maszkot sikerült megvarrni és kézbesíteni. 
Varrónők: Bencz Aranka, Chovanec Zitka, Bárek Sylvia, 
Maga Ilonka, Szórád Mónika, Szórád Mária, Kupeček Joze-
fina
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EZ A MI OTTHONUNK

A tavasz a béke időszaka, ilyenkor éled újjá a természet a tél után. A vadon élő állatok ilyen-
kor nyerik vissza az erejüket és most hozzák világra az utódaikat. Ezt a tavaszt a COVID-19 
világjárvány terjedése jellemzi, ezért a legtöbb ember megpróbálja elkerülni a társadalmi 
kapcsolatokat a városokban, és sokan a természetben találnak menedékre. Számos terüle-
ten azonban a turisták, motorosok, és a kutyások száma nagymértékben megnövekedett az 
erdőkben és ez sajnos negatív következményekkel is jár. Ezért a Zsérei Vadászati Egyesület 
figyelmeztet mindenkit, hogy ebben az időszakban ne viselkedjen zajosan a természetben 
és ne engedje szabadon a kutyáját. SOHA ne érintsék meg az újszülött vadon élő állatokat, 
ha rájuk találnak! Nem hagyták el őket, anyjuk a közelben van! Egyúttal mindenkit kérünk, 
hogy gondosan szedje össze a szemetet maga után. Ne feledjük, hogy az erdőben mi vagyunk 
a vendégek! Írta:BJ

KORONAVÍRUS

Mindennek az alapja az információgyűjtés és a higiéniai szabályok betartása

Körülbelül minden 10 évben létrejöhet egy 
új koronavírus, amely újabb járványt okoz-
hat. Ezen évben ismét egy újabb kihívásnak 
néztünk és még nézünk elébe, mégpedig a 
2019-nCoV újtípusú vírusnak, mely geneti-
kailag különbözik az előző fajta koronavíru-
soktól. A koronavírusok alapvetően állatok 
körében fordulnak elő, ugyanakkor képesek 
az emberben is fertőzést okozni. A mostani 
járvány elsődleges hordozója ismét a dene-
vér volt, majd gazdaállatok közvetítésével 

terjedt tovább. A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed, de ezenkívül a fertőzött felületek 
és tárgyak megérintésével is bejuthat a szervezetünkbe. A megbetegedés leggyakrabban eny-
he tünetekkel jár, láz, köhögés, légszomj, izomfájdalom és fáradékonyság jelentkezhetnek. 
Ritkábban súlyos kórforma alakulhat ki, ami tüdőgyulladással, légzési elégtelenséggel vagy 
több szervi elégtelenséggel járhat. Komplikáció esetén halállal is végződhet. Súlyos lefolyás 
főleg az idősebbeknél (65+), valamint krónikus beteg és gyenge immunrendszerű embereknél 
fordul elő. 
Néhány egyszerű higiéniai szabály betartásával jelentősen csökkentheti az esélyét annak, 
hogy elkapja a fertőzést:
• Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek! Kerülje el a 

köhögő, légúti tüneteket mutató embereket, a nagy tömeget!
• Lehetőleg kerülje a szoros kapcsolatot mindenkivel, akivel nem egy háztartásban él, tart-

sa a legalább 1,5 méteres távolságot másoktól és ne csoportosuljon! 
• Maradjon otthon a megfázás tünetei megjelenése esetén (torokfájás, láz vagy köhögés) és 

ne fogadjon látogatókat! 
• Használjon arcmaszkot! Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és száját zseb-

kendővel, utána dobja ki a zsebkendőt és mosson kezet!
• Alaposan és gyakran mosson kezet!  Lehetőleg szappanos vízzel, vagy legalább kézfertőt-

lenítővel tisztítsa meg a kezét! Kerülje az arca érintését mosatlan kézzel!
• Magas figyelmet szenteljen a közvetlen környezete tisztaságára és fertőtlenítésére, otthon 

és a munkahelyén is!
• Fordítson fokozott figyelmet immunrendszere erősítésére!
 Mi a helyzet a koronavírus elleni védőoltással?

A média szerinti információk alapján szeptemberig elkészülhet az új koronavírus elle-
ni vakcina. Az Oxford egyetem professzora, Sarah Gilbert a csapatával együtt dolgozik 
a vakcina kifejlesztésén. Állításuk szerint azonban semmi sem biztos. Nem kis kihívás 
lesz számukra bebiztosítani az elegendő mennyiségű vakcinát és a védőoltást világs-
zerte. A szakértők nagyon finoman bánnak az ígéretekkel, ezért a szeptember egy cél, 
de nem biztosíték. Bízzunk abban, hogy a jövő jót hoz számunkra! Vigyázzunk egy-
másra!

Feldolgozták: OR, BA

Anyaggal szolgáltak: Ochotnícka Janka, Bene Irén-
ke, Bencz Aranka képviselő, Szonlajtner Mária, 
Molnár Mária, Maga Ilonka, Bezányi Alexandra, 
Bencz Aranka, Čanaky Gabriela, Kupeček Jozefina, 
Chovanec Zitka
Az ötletet Bencz Aranka képviselő kivitelezte – össze- 
írta a jelentkezőket, becsomagolta és széthordta a 
szájmaszkokat községünk lakosainak. Minden fára-
dozásáért hálás köszönet jár!
Kérjük lakosainkat, hordjanak szájmaszkot, tart-
sák be a szükséges higiéniai óvintézkedéseket és VI- 
GYÁZZUNK EGYMÁSRA!!! :-) Feldolgozták: BAr, BA
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KÖZÖSSÉGI ROVAT 

Születési évfordulók:

90 évesek:
Licskó Margit

80 évesek: 
Piros Verona
Piros László

70 évesek:
Búš Mónika
Benc Gergely
Vanyo Erszébet
Andraško István

60 évesek:
Szabó Éva
Horník Dušan
Vanyo Veronika
Németh Mária
Földesi Mária
Szórad Ferenc
Bencz János
Gál László
Szabo József

50 évesek:
Nagy József
Bencz Róbert
Szórád Mária
Az ünnepelteknek sok egészséget 
és boldogságot kívánunk! 

A világra jöttek: 
Čúzy Hanna
Mokos Edina
Szórád Natália
Balko Ádám
Bernáth Angelika
Harbuľák Dorota
Szívből gratulálunk!

Házasságot kötöttek: 
Szonlajtner Dávid, Zsére 
és Minárik Paulína, Zsére
Az ifjú házasoknak szerelemben és megér-
tésben gazdag éveket kívánunk!

Elhunytak:
Murka Rozália
Földeši Irén
Szórád Elena
Szórád Béla
Slovák Valéria
Őszinte részvétünk!

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


