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JÉZUS SZÍVÉT DICSÉRNI, HÍVEK JÖJJETEK…

...hangzott az ismert katolikus ének Jézus Szíve 
ünnepén a körmenet alatt a zsérei templom kö-
rül.
Ezt az ünnepet Zoboralján elsőízben Pogrányban 
kezdték ünnepelni, mégpedig 1931-től, ami a mai 
napig búcsújáróhely. Községünkben az 1940-es 
évek vége felé nyilvánították búcsújáróhelynek. A 
főünnep napja a pünkösd utáni második vasárna-
pot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünne-
peljük minden elsőpénteken és június havában. 
A vasárnapi ünnepélyes szentmise után kerül 

sor a körmenetre. Előző nap feldíszítik a szobrokat, Szűz Mária és a Jézus Szive szobrát. 
Télizöldből koszorút fonnak köréjük, amit élő virágokkal díszítenek. Lányok és legények 
viszik a szobrokat, régen népviseletbe öltözve.  A lelkiatya előtt, aki a Legméltóságosabb 
Oltáriszentséget viszi a baldachin alatt,  kislányok és fiúk hintik a virágszirmokat. A zenét 
régen a fúvószenekar biztosította.  Még arra is emlékszem, amikor kis zászlókat vittünk 
a kezünkben, amelyeken Jézus szíve volt kihímezve. A szomszéd falvakból is ide jártak 
(Menyhéről és Bédről gyalog az erdőn keresztül), hogy megünnepeljék ezt a szép ünnepet.  
Annyi lány és legény segédkezett a szobrok feldíszítésénél, hogy még dulakodásra is sor 
került néha, hogy ki fogja vinni a szobrot. 
Sajnos, ezt az utóbbi években nem mondhatjuk el. Évről évre kisebb a fiatalok részéről az 
érdeklődés. De nemcsak a fiatalok, a felnőtt hívek se mutatják ki érdeklődésüket. Csakis 
tőlünk függ, hogy fenntartjuk-e, megőrizzük-e továbbra is ezt a szép ünnepet községünk-
ben, amit elődjeink már az 1940-es évek óta ünnepeltek. Nagyon szomorú lenne, ha Jézus 
Szíve ígéreteit és nagyszüleink több évtizedes tiszteletét a Szentséges Szív iránt semmibe 
vennénk. Hiszen „Jézusomnak Szívén megnyugodni jó“.
Ferenc pápa június 8-ai első Twitter-üzenete: Jézus Szentséges Szívének ünnepe arra em-
lékeztet minket, hogy előbb Isten szeretett minket. Mindig vár minket, hogy befogadjon 
Szívébe, szeretetébe. Írta: Bezányi Adrianna

GULYÁSFŐZŐ VERSENY

A nyár zárásaként, augusztus 15-én, hosszú évek után újra 
megrendezésre került a  gulyásfőző verseny kÖzségünkben. 
Hatalmas lelkesedés előzte meg az eseményt, előzetesen 15 
csapatjelentkezés érkezett, amelyből 14 csapat végül ver-
senybe is szállt. Az előkészületekkel minden csapat utánoz-
hatatlan hangulatúvá varázsolta saját sátrát. A lelkesedés 
vitathatatlan, hiszen már 12 órától elkezdték a csapatok 
begyújtani a katlanokat és bográcsokat. 
A főzés mellett a kisgyerekes családok is találtak szórako-
zást, vattacukor, arcfestés, póni lovaglás szórakoztatta a 
legkisebb résztvevőket. 16 órától a nyitrai Corgon Birkózó 
Klub bemutatójára figyelt mindenki, a színpad melletti ta-
taminon fiatal tehetségek mutattak fogásokat, technikákat 
az érdeklődőknek. 
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 BELÉPTÜNK A 2020/2021-ES TANÉVBE

A két hónap nyári vakáció elteltével a tanulók, a szü-
lők és az iskolai személyzet is új erőt gyűjtött. Az is-
kola kapuja hamarosan kitárul, és a tanulók ismét az 
iskolapadokban ülnek majd. Mindenki nagy vára-
kozással kezdi az új tanévet. Azt szeretnénk, ha ez a 

mostani különbözne 
az előzőtől. Mind-
annyian változást 
tapasztaltunk a taní-
tási-tanulási folyamat 
megszakításakor. Megismertük a távoktatás és az online ta-
nítás formáját és lehetőségeit. Egyrészt bizonytalanság és ag-
godalom volt a koronavírus kapcsán, de egyúttal új tapaszta-
latok, erőfeszítések időszaka volt a tanítók és szülők részéről, 
akiknek meg kellett küzdeniük ezzel az új helyzettel. A taní-
tók célja az volt, hogy a lehető legtöbb tudást továbbadják 
a tanulóknak. Köszönet a tanítóknak, a szülőknek, a tanu-
lóknak és az iskolai személyzetnek, akiknek közösen sikerült 
megvalósítani ezt a kihívást jelentő időszakot.
  A 2019/2020-as tanévben 34 tanuló látogatta az iskolát. 
Együtt ünnepeltük az iskola 50. évfordulóját és az Idősek 

18 órakor a 6 főből álló 
zsűri végre megkóstolhatta 
és értékelhette az elkészült 
gulyásokat, ami pesze nem 
volt könnyű feledat. Ezek 
után azonnal eredményt 
is hirdettünk. Az 5. helyen 
Fülöp Ľuboš, a 4. helyen 
a Pezinoki mester kőművesek csapata végzett. A dobogó 
harmadik fokára a Calmit zsérei mészüzem, a második fo-
kára a Barny team léphetett. A legízletesebb gulyást idén 

a zsérei Vadász Egyesület főzte. Természetesen gratulálunk minden csapatnak is, akik a 
kÖzÖs 6. – 14. helyen végeztek.
20 órától elkezdődött a várva várt tombolahúzás, amire a tombola jegyeket egész nap meg 
lehetett vásárolni a színpad melletti standnál. A húzásnál már sötétedett, de ez senkinek 
sem szegte kedvét, a színpad előtt hatalmas tömeg érdeklődött a tombolahúzás iránt. Ez-
úton is köszönjük szépen a támogatóinknak a nyeremények felajánlását, az összes nyere-
mény gazdára talált! 
A nap folyamán természetesen a zene, a finom italok és ételek sem hiányozhattak. A söröket, 
borokat, kebab szendvicseket, húsokat és kolbászokat hangulatos zene mellett lehetett elfo-
gyasztani, amiről az M-VOCAL zenekar gondoskodott. A buli éjszakáig tartott, nagyon jó 
hangulattal telt ez a szombati gulyásfőző nap, és végül elfáradt, táncos hangulattal zárult éjjel 
2 óra körül. 
Köszönjük mindenkinek, aki Velünk tartott az eseményen! Írta: Thuróczy Flóra Anna
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ENGEDJÜK GYERMEKEINKET JÁTSZANI...

„Engedjük gyermekeinket játszani, engedjük, hogy gyerekek maradjanak!” 
Az óvodánkban mi e mottó jegyében bővítjük a 
gyerekek tudását, hiszen a játék a gyermek életének 
legfontosabb része. 
Óvodánk 3 – 6 éves korú gyermekekkel foglalko-
zik. Az óvodai csoportok kialakításában fontosnak 
tartjuk, hogy a gyerekeknek mind érzelmileg, mind 
erkölcsileg biztonságot nyújtsunk. Igyekszünk sze-
mélyiségüket minden téren fejleszteni és alaposan 
felkészíteni az iskolára. 
A 2019 – 2020-es tanévben 30 gyermek látogatta 

óvodánkat, ebből 11-en búcsúztak el a mesék birodalmától, hogy elinduljanak a betűk és 
számok világába. A világjárvány nehéz idején is folytattuk a gyerekek tanítását, természe-
tesen a szülők segítségével. Az óvoda oktatási programja alapján és a közösségi háló révén 
különböző témájú feladatokat, tevékenységeket dolgoztunk ki a gyerekeknek. Igyekez-
tünk mindent megtenni azért, hogy az otthonlét miatt a gyerekek ne legyenek megfosztva 
az iskolára való felkészüléstől. A leendő elsősöknek sok sikert kívánunk a következő szép, 
ám igényes életszakaszukhoz, az iskoláskorhoz. 
Szüleiknek pedig köszönetet mondunk, hogy a mi 
gondjainkra bízták „szemük fénye” nevelését. 
Eljött a új szeptember, új kihívások várnak ránk. 
A régi gyerkőcök megannyi élménnyel érkeznek 
az oviba a barátaikhoz. Az osztályokba azonban 
új gyerekek is kerülnek, akiknek az életében ez az 
első nap az óvodában mindig különleges nap ma-
rad. Az óvó nénik pedig ovianyuként szeretettel 
és türelemmel ismertetik őket meg mindazzal, amire szükségük van ebben a korban. Az 
idén 31 gyerekről három szakképzett óvónő fog gondoskodni. 
Kedves szülők! Tudjuk, hogy vegyes érzelmekkel, büszkeséggel és aggodalommal, kíván-
csisággal és reménnyel telve bízzák ránk legféltettebb kincseiket, a gyerekeiket. Mi akkor 
leszünk boldogok, amikor gyermekeik az oviban otthon fogják magukat érezni, barátsá-

napját. Sport- és kulturális eseményeket szerveztünk, amelyek támogatták a tanulók ér-
deklődését a kultúra és a sport iránt. A 2020/2021-es tanévben 30 tanuló kezdi meg az 
iskolai tanévet. Továbbra is fontosnak tartjuk az iskola fejlesztését minőségi szempontból 
is. A sokszínű növényzettel rendelkező iskolakomplexumban lehetőséget kínálunk a tanu-
lóknak pihenésre és sportolásra. Az iskola udvarán új mászófalat alakítottunk ki a Szlovák 
Köztársaság Kormányhivatalának hatáskörébe tartozó pénzügyi támogatás révén. A szü-
lői szövetséggel együttműködve kérvényeztük a nyitrai önkormányzat által társfinanszí-
rozott projektet, amelynek célja a kombinált sütő beszerzéséhez szükséges források meg-
szerzése a gyermekeink minőségi ételkészítésének javítása érdekében. A 2020/2021-es 
tanévben érdekes iskolai rendezvényeket tervezünk megszervezni az iskolások számára. 
Kérjük a szülők és az óvoda hosszútávú együttműködését.
Kedves szülők, az iskola nevében köszönjük a támogatást, a kölcsönös együttműködést 
és a bizalmat. Sok sikert kívánok a tanulóknak, a szülőknek és az iskolai személyzetnek a 
2020/2021-es tanévhez.  Írta: magiszter Šimeková H.
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got kötnek kortársaikkal, új készségekre tesznek szert, és ízleni fog nekik a óvoda főztje. 
Előbb-utóbb a gyermekek megkedvelik az óvodát.
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint má-
sok, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mind- 
egyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.” 
Meg vagyok győződve arról, hogy már az adaptációs idő folyamán megbizonyosodnak ar-
ról, hogy gyermekeik a legjobb kezekben vannak. Remélem, hogy nemcsak a gyermekeik, 
hanem Önök is élvezni fogják óvodánk kellemes légkörét. Végül köszönetet mondok az 
együttműködésért a szülőknek, gyerekeknek, a község elöljáróinak, az alapiskola vezetősé-
gének és az ügyes kollégáimnak. Kívánok nekik sok sikert, türelmet, kreativitást és vidám 
napokat a következő iskolaévhez. Írta: Bencz Mária

GÍMESI ALAPISKOL A 2019/2020 -AS TANÉVBEN

Iskolánk, a Gímesi Alapiskola magyar ta-
gozatát a 2019/2020-as tanévben 40 tanuló 
látogatta, 6 az alsó és 34 a felső tagozaton. 
Mint köztudott, ez a tanév rendhagyó volt, 
a második félévben távoktatásban részesül-
tek a tanulók.
Azonban az első félévben még a megszokott 
módon működtek szakköreink, felvételi fel-
készítők magyar és szlovák nyelvből, vala-
mint matematikából, színjátszó szakkör, 
énekkar, hagyományőrző foglalkozások, 
melyek tanulóink tudását, kézügyességét 
hivatottak fejleszteni. Kötelező tantárgyként az idén is oktattuk a regionális nevelést az 5. 
és 6. évfolyamban, ahol tanulóink szűkebb környezetük népszokásaival, hagyományaival, 
illetve népi hangszerekkel és Zoboralja népzenéjével ismerkedhettek meg. Tanulmányi ki-
rándulásokon is részt vettek: meglátogatták a gímesi Forgács kastélyt, a gímeskosztolányi 
műemléktemplomot, a gímesi mineralógiai múzeumot, Nyitra történelmi emlékeivel is-
merkedtek, megmászták a gímesi várat. A 8. évfolyam tanulói sítanfolyamon vettek részt. 
A Határtalanul program keretén belül három magyarországi iskola látogatott el hozzánk, 
az Alpokalja három településéről, Mihályi, Lövő és Zsire hetedikes tanulói.  E program 
keretén belül ismerkedtünk meg az érsekvadkerti iskolával is, akik meghívására tanuló-
ink egy hétvégét tölthettek az ottani iskola vendégeként. Az előző iskolaév kétségkívül 
legizgalmasabb előadása iskolánk korábbi hitoktatójához, Katalin nővérhez kötődik, aki 

a Fülöp-szigetek-i missziójáról mesélt tanu-
lóinknak. A már hagyományos komáromi 
színházlátogatás alakalmával az Óz, a nagy 
varázsló c. darabot láthatták tanulóink. 
Már hagyománynak tekinthető Valentin 
napi álarcosbálunkat ismét a végzős tanu-
lók szervezték. Az iskolánk tanulói előa-
dásokkal is készültek az előző tanévben, az 
aradi vértanúkra Kolonban és az iskolában 
emlékeztek meg, betlehemezni Gímesen és 
Egyházgellén voltak, karácsonyi műsoru-
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KÖZSÉGÜNK KIADÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE

Ezen cikk segítségével szeretnénk közelebbi be-
lelátást adni községünk pénzügyi helyzetébe, 
kiemelni az idei legnagyobb kiadásokat és a jö-
vőbeli terveket.
Tavaly ősszel megkezdődött a községi hivatal 
emeleti folyosóinak és helységeinek rekonstrukci-
ója. Ez év elején fizettük ki az utolsó részleteket a 
ZEH, Kft. cégnek a munkálatokért. Az újjáépítés 
költségei összesen 39 290 eurót tettek ki, amelyből ebben az évben 16 788 eurót törlesztet-
tünk. Az állami költségvetésből származó támogatás a folyosók rekonstrukciójára 13 000 
euró volt. További kiadások a korszerűbb irodai berendezésekre kb. 9 000 eurót tettek ki.
Községünk számára magas kiadásokat jelent a vízrendszer üzemeltetése – annak fenntar-
tása, karbantartása, a vízelemzésre, az energiára és egyéb műveletekre fordított kiadások. 
Eddig ez a 2020-as évben több mint 35 000 eurót jelent, ami többszörös növekedést mutat 
az előző évekhez képest. A csatornarendszer üzemeltetése és karbantartása, valamint a 
szennyvíztisztítással kapcsolatos szolgáltatások értéke az idén 22 825 eurót képez.
Magas költségeket jelentenek a kommunális hulladékszállítással kapcsolatos szolgáltatások is 
– eddig csaknem 24 000 eurót tesznek ki. Sajnos ezek a kiadások egyre csak növekedni fognak, 
a keletkezett hulladék elhelyezésének hiánya miatt.
Községünk alapiskolájának teljes működésére fordított eddigi kiadások kb. 101 490 eu-
rót jelentenek (ebből 77 123 eurót az állam finanszíroz az államigazgatás delegált teljesít-
ményeként, 24  67 eurót pedig a helyi költségvetés fedez). Az óvodára fordított kiadások 
37 086 eurót tesznek ki (ebből az állami támogatás kb. 1 000 euró), valamint községünk 
költségei az iskolai klubra 11 073 eurót jelentenek. A gyermekek étkezésére fordított 
pénzösszeg kb. 20 000 euró (ebből az állami támogatás 7 276,80 euró). Ezek az összegek 
azonban csak tájékoztató jellegűek és egyelőre torzítják a valóságot, mivel a teljes állami 
támogatás csak a 2020-as év végén lesz ismert.
A költségvetésben magas tételt képeznek az önkormányzat működésére fordított kiadások 
is – 186 541,51 euró. Ez a tétel magába foglalja a községi hivatal működésével kapcsolatos 
költségeket, az összes alkalmazott fizetését, a községi vagyon karbantartását és üzemeltetését, 
kiadásokat a különféle szolgáltatásokra (telekommunikációs-, banki-, postai szolgáltatások), a 
projekttervezési kiadások stb. További kiadások a településrendezési terv változtatásával kap-
csolatosak, melyre kb. 6 000 eurós támogatást kapunk – ebből a községünk kb. 1 500 eurót áll.
A 2020-as év első félévében a kamerarendszer bővítésére került sor, amire 8 071 eurót 
költöttünk, ebből a támogatás 6 000 eurót tett ki. Augusztus végén új látványosság jelent 

kat pedig Zsérén és a gímesi iskolában mutatták be. Mindenki sajnálatára a hagyományos 
március 15-i műsort már nem állt módunkban előadni. 
A rövidített tanév ellenére szép sikereket értek el tanulóink a különböző versenyeken. A 
Mátyás király mesemondóversenyen két tanulónk is bejutott a döntőbe, Šonkoľ Daniela, 
ötödikes tanulónk meg is nyerte azt. A Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulóján 
három tanulónk is továbbjutott, Šonkoľ Daniela (5.oszt.), Gyepes Barbara (8.oszt.) és Var-
ga Máté Larion (8.oszt.) az ősszel pótolandó kerületi fordulón képviselik majd iskolánkat. 
A koronavirus-járvány miatt sok tervezett programunk nem került megrendezésre, azon-
ban így is sikeresnek értékelhetjük az előző tanévet, hiszen az addig megvalósuló rendezvé-
nyeink és a digitális tanrendre való átállás is sikeresnek bizonyult. Írta: magiszter Maga Judit
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meg az általános iskola mögötti játszótéren, 
melynek értéke csaknem 11 000 euró – eb-
ből 8 000 euró állami támogatás. A projek-
tet a Zahrajme sa Kft. valósította meg.
A közeljövőben egy újabb projekt valósul 
meg – „Wifi pre teba – Žirany”. A célja a 
szélessávú lefedettség bővítésé és növelésé, 
a nagy sebességű hálózatok kiépítésé, vala-
mint a feltörekvő technológiák és hálózatok 
támogatása a digitális gazdaságban. Erre a 
projektre 12 733 euró támogatást kaptunk, 

melyből községünk 670 eurót fedez.
Ebben az évben sikeresek voltunk az INTEREG SK – HU projektben is, amelynek révén 
pénzforrást szereztünk a szabadidőközpont színpadának tetőzetére.  Ez a projekt a ma-
gyar testvértelepülésünkkel – Dorog város együttműködésével fog jövőre megvalósulni. 
A közös támogatás összege 47 116,84 euró, ebből községünk 6 000 eurót fedez.
Továbbá befejeződtek a szabadidőközpont kerítésével kapcsolatos munkálatok, melyek 
idén kb. 4 500 eurót jelentettek. A kerítés összértéke így 42 904,21 euró. Ezenkívül a sza-
badidőközpontban járdák kiépítése és rekonstrukciója van tervben, amelyek becsült értéke 
42 000 euró. Ebből az állami támogatás kb. 24 000 euró, községünk pedig 18 000 eurót fedez. 
A projektet a Daniel Andel DAN fogja megvalósítani. A tényleges kivitelezés előtt szükség 
lesz a meglevő járdák aszfaltmorzsáktól való megtisztítására és járdaszegélyek telepítésére a 
járdák mentén. Az új járdák alapjainak előkészítésé is szükséges. Ezek után a kültéri burkolat 
következik. Természetesen az új járdák is járdaszegélyekkel lesznek elválasztva a park zöld 
területétől. A projekt részeként 4 padot és egy szemetest is elhelyeznek a szabadidőközpont-
ban. Továbbá 10 darab fát is kiültetnek és füvesítik a zöld övezetet. Írta: BA

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

MEGNEVEZÉS IDŐPONT HELYSZÍN SZERVEZŐ

Katalin-bál 2020.11.14. KH Község + ifjúság

Az adventi koszorú felvilágítása 2020.11.29. Falu Község + HSZ

A Zoboralja zsérei női kar megalakulá-
sának 30. évfordulója

Nov./Dec. KH Énekkar

Karácsonyi program December KH Óv., AI

Karácsonyváró, Mikulás December KH VK

Betlehemezés December Falu Község + gyermekek

Szilveszter 2020.12.31. KH Község + HSZ

A zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport fellépései:
A zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport a kialakult helyzet és a szigorú óvintézkedések 
miatt lemondta a Vilonyára tervezett fellépésüket. Szeptember folyamán azonban DVD 
felvételt terveznek községünkben, mellyel az aratási szokásokat, valamint a szentiváni 
tűzugrás műsorát szeretnék megörökíteni. A felvétel a tájház udvarán és az erdő alatti 
réteken fog megtörténni. Hosszútávra a csoport egyelőre nem tervez fellépéseket.
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Zoboralja zsérei női kar fellépései:
A női kar továbbra is közreműködik a szetmiséken és próbál eleget tenni minden meghí-
vásnak. November 6-án Nyitrán a „Cantate Nitra“ énekkari rendezvényen szerepelnek a 
vár alatti koncertteremben. Ezenkívül egy kiadvány megírásán dolgoznak, amelyet majd 
be is mutatnak az énekkar megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. Továbbá hagyo-
mányos karácsonyi hangversenyt is szerveznek községünkben. A tilalom alatt PaedDr. 
Simek Viktor karnagy három új kórusművet komponált, melyeket a Zoboralja zsérei női 
karnak ajánlja. Nagy kíváncsisággal várjuk az új művek előadását és fellépéseiket.

KÖZÖSSÉGI ROVAT

A világra jöttek: 

Krés Ádám
Lyžičiarová Lujza
Kóša József
Bakonyvári Áron
Zúzik Matúš
Babka Dávid 

Szívből gratulálunk!

Házasságot kötöttek: 

Piroš Patrik mérnök, Zsére és Vitková Mónika mérnök, Nagytapolcsány
Benc Noémi magister, Zsére és Latika József, Gímes
Čižmárik József, Zsére és Behulová Marcela, Pőstyén

Az ifjú házasoknak szerelemben és megértésben gazdag éveket kívánunk!

Elhunytak:

Rácz Gabriella
Vanyo Viktória

Őszinte részvétünk!

Születési évfordulók:

90 évesek:
Czilling Lajos

80 évesek: 
Andraško Rozália
Szórád Veronika

70 évesek:
Licskó Magdaléna
Nagy Karolína
Klinda Katarína
Cvetanov Anna

60 évesek:
Sórád Daniela
Bezányi Júlia
Bielik József
Molnár Mária

Bencz Anna

Elgyütt György
Ďuriš Jolana
Dalloš Jenő
Elgyütt Ilona
Gyepes Péter

50 évesek:
Andrasko Mónika
Piterka Denisa
Szórád Marian
Halás Erika
Minárik Romana
Dömény Péter
Szórád Péter mérnök
Vanyo Katarína
Az ünnepelteknek sok egészsé-
get és boldogságot kívánunk!

(A megnevezett személyek, illetve 
a hozzátartozóik írásbeli beleegye-
zésüket adták, hogy feldolgozzuk a 
személyes adataikat.)


