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HARC A COVID-19 VÍRUS ELLEN

NEM MINDENNAPI ÜNNEPEK

OKTÓBER – AZ IDŐSEK IRÁNTI TISZTELET HÓNAPJA

Október 31-én és november 1-jén Szlovákián országos tesztelésre került sor, aminek célja a 
vírus részbeni megfékezése volt. Községünkben összesen 926 személy vett részt a tesztelé-
sen, ebből 23 személy tesztje mutatott pozitív eredményt (2,48 %). Szombaton – 2020. 10. 
31. – 633 személyt teszteltünk, abból 14 teszt lett pozitív (ketten nem községünk lakosai), 
vasárnap – 2020. 11. 01. – pedig 293 személyt teszteltünk, abból 9 teszt lett pozitív. Mivel az 
első körben a nyitrai kerületben kevesebb, mint 1% pozitívan tesztelt személy volt, így a 2. 
körben nem kellett részt vennünk. Majd november 21-én és 22-én községünkben ismét sor 
került egy újabb tesztelésre. Ezen esetben teljesen önkéntes volt, melyen 327-en vettek részt. 
Összesen 8 személy tesztje lett pozitív (öten nem községünk lakosai), ami 1,17%-nak felel 
meg. Ezúton köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki részt vett a hétvégi teszteléseken: 
az egészségügyi dolgozóknak, katonáknak, rendőröknek, önkénteseknek és a lakosságnak. 
KÖSZÖNJÜK! EGYÜTT MEGFÉKEZZÜK A VÍRUS TERJEDÉSÉT! Írta: BA

November első napjaira esik két legfontosabb őszi 
ünnepünk, a mindenszentek (november 1.) és a ha-
lottak napja (november 2.). Elhunyt szeretteinkre, 
hozzátartozóinkra emlékezünk ezeken a napokon. 
Mindkét ünnep keresztény eredetű. Halottak nap-
ján - a keresztény hit szerint - imával, vezekléssel 
közbenjárhatunk elhunyt szeretteinkért, akik Isten 
kegyelmében hunytak el és megtisztulásra várnak. 
A mindenszentekkor és halottak napján meggyúj-
tott gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. Ilyenkor megtelnek a temetők, meg-
tisztulnak a sírok, virág és koszorú kerül a borús hantok közé. Sajnos idén ezeket az ün-
nepeket is szigorított szabályok között kellett átélnünk. Aki megtehette, a maga módján 
ellátogatott és virággal, mécsessel díszítette szerettei nyughelyét. Sokaknak viszont csak a 
meghitt, lelki megemlékezés maradt, amelynek éppúgy nagyon nagy értéke van ezekben 
a nehéz napokban. Írta: BAr.

Október az idősek iránti tisztelet hónapja, mely a szép kort megélő emberekről, nagyszü-
leinkről és az irántuk érzett megbecsülésről, szeretetről szól. Sajnos az akkori járvány- 
ügyi helyzetre való tekintettel nem volt lehetőség a szokásos módon köszönteni idő-
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ÁDVENT KEZDETE ÉS JELKÉPE

MEGLÁTOGATOTT A MIKULÁS

November 29-én volt advent első vasárnap-
ja, a vízkereszt utáni első vasárnapig tartó ka-
rácsonyi ünnepkör és az egyházi év kezdete. 
Az adventi koszorú négy gyertyája a hitet, 
örömet, reményt és szeretet jelképezi. Temp-
lomunk udvarán idén is elkészült a gyönyörű 
ádventi koszorú, amit másnap a lelkiatya a 
szentmise keretén belül megáldott. Sajnos 
ennek az eseménynek sem lehettünk a tanúi, 
hiszen a szigorú óvintézkedések ebbe is be-
leszóltak. Elmaradt a karácsonyi vásár, a családok és a barátok sem tudtak találkozni ezen 
alkalommal, de bízunk benne, hogy ezek a kihívások erősítik meg igazán a kapcsolatokat. 
Hisszük, hogy a távolság közelebb hoz minket egymáshoz.  Hisszük, hogy együtt átvészeljük 
a nehéz időket, s a jövő évben mindent bepótolunk. Eljön az idő, mikor örülni fogunk a közös 
együttlétnek eme hangulatos ünnepi várakozáson is. Írta: BAr.

December 6-án községünkbe is ellátogatott a Mikulás. A megszokottól eltérően, idén nem 
a kultúrházba érkezett, hanem segédeivel együtt az utcákat járta és így osztották a gyer-
mekeknek a csomagokat. Kis lakosaink nagy szeretettel várták őket, versekkel, dalokkal és 
imával fogadták a Mikulást. Ezúton szeretnénk megköszönni a Mikulásnak és segédeinek, 
hogy szebbé tették ezen nehéz időket a gyermekek számára. Köszönet jár a Vöröskereszt 
helyi szervezetének és mindenkinek, aki segített az akció megszervezésében.

Írta: BA

sebb lakosainkat. Elmaradt a helyi óvodások és 
alapiskolások ünnepi műsora, amivel minden 
évben kifejezik hálájukat az idősebbek felé. 
Sosem felejthetjük, mi mindent tettek értünk, 
becsülni és tisztelni kell őket nemcsak októ-
berben, hanem az év minden napján. Kívánjuk 
Nekik a legjobbakat és a jelenlegi nehéz idők-
ben főleg EGÉSZSÉGET!

Írta: ŠZ
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ADÓ- ÉS DÍJBEFIZETÉS
December 14-én került sor községünk önkormányzatának 13. gyűlésére. A 2021-es költ-
ségvetés jóváhagyásakor természetesen az adók és díjak összegével is foglalkoztunk.
Községünkben az ingatlan adó 2007-től nem növekedett, ám 2013-tól egy új törvénymó-
dosítás lépett érvénybe, mely kimondja, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb összegű 
ingatlan adó között nem lehet nagyobb, mint tízszeres különbség. Ezt a különbséget 2024-
ig kell kiegyenlíteni. 
Mit is jelent ez számunkra? Engedjék meg, hogy egy-
szerűbben és konkrétabban fogalmazzak: községünk-
ben a legmagasabb ingatlan adó a jogi személyeket 
érinti – 1,960 €/m2, a legalacsonyabb ingatlan adó pe-
dig a természetes személyeket – 0,049 €/m2. Ezen két 
adó között 2024-ig nem lehet nagyobb, mint tízszeres 
különbség. Ellenkező esetben törvényt sértenénk. Kü-
lönböző javaslatokat tettünk: 1. az adókat fokozato-
san évente emelni 2024-ig, 2. azonnali egyszeri emelés 
0,196 euróra már 2021-től, vagy pedig a 3. javaslat szerint az emelést szétosztani két sza-
kaszra – most megemelni 50 %-ra, azaz 0,10 euróra, majd a 2024-es évtől megemelni újra 
és így elérjük a tízszeres különbséget. Hosszas vita után a harmadik javaslatot fogadtuk el. 
Összehasonlításképpen: Ha a 2020-as évben 0,049 adókulcs alapján 9,80 eurót fizetett, a 
következő 3 évben 20 eurót fog fizetni, majd 2024-től kb. 40 euró lesz az évi ingatlan adó.
Egy következő fontos összeg a hulladékszállításért fizetett díj. Mivel nem adóról beszé-
lünk, így a beszedett díjnak fedeznie kell az önkormányzat kiadásait - a hulladék begyűjté-
sére, kezelésére és elszállítására. Hogy községünk fedezni tudja ezen növekvő kiadásokat, 
díjemelésre van szükség, hogy az összegyűjtött pénzösszeg közelítsen a szolgáltatás valós 
költségeihez.
A 2020-as évben a hulladékgyűjtésre 35 667,- euró volt a bevétel, de a kiadások meghalad-
ták a 47 000,- eurót. Így a csaknem 12 000,- eurós különbséget a községünk költségvetésé-
ből kell fedezni. Ezért az önkormányzat a következőképpen döntött:
A hulladékgyűjtésért fizetett díj a 2021-es évben: 30 euró egy személy részére.
A háztartásokra jutó szemétkukák száma a következő:

 − 1 – 4 tagú háztartás esetén egy 120 l-es kuka
 − 5 – 8 tagú háztartás esetén két 120 l-es kuka, ill. egy 240 l-es kuka
 − 9 – 12 tagú háztartás esetén három 120 l-es kuka, ill. egy 240 l-es és egy 120 l-es kuka

Az a háztartás, amelynek nagyobb méretű kukára lesz szüksége, személyenként kétszeres 
évi hulladékszállítási díjat fog fizetni a község pénztárába, hogy fedezni tudjuk a költsége-
ket. (Tehát az 1-4 tagú háztartásnak 240 literes kukája csak 2szeres összeg fejében lehet!)
Természetesen az önkormányzat nem önszántából döntött a díjemelésről. Először is, 
Szlovákia nem tudja elegendő gyorsan teljesíteni az EU-val szembeni kötelezettségeit a 
hulladékgazdálkodás terén. Ezért a közelmúltban törvénymódosításra került sor, mely 
következtében nagyobb nyomás nehezedik az önkormányzatokra, amelyek igyekeznek 
növelni a hulladékszelektálás és az újrahasznosítás mértékét, valamint csökkenteni a hul-
ladéklerakókban elhelyezett szemét mennyiségét, hogy így elkerüljék a növekvő kiadáso-
kat. Ezek állandóan növekednek, nem csak nálunk, hanem számos más községben is. 
A kiadások növekedésesének egyik oka globális problémát is jelent – a hulladék, főleg a 
papír és a műanyag exportálásának ára az Európai Unión kívülre (India, Malajzia, Kína) 
növekedett, korlátozták a hulladék mennyiségét és emelték annak árát.
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A nem elegendő mértékben való hulladék-
szelektálás következő magyarázatként szol-
gál a kiadások növekedésére. A szelektálás 
sikere mindenekelőtt az emberek hozzáál-
lásán múlik. Az embereknek tudatosítaniuk 
kell, hogy a hulladék szétválasztása csök-
kenti a vegyes hulladék mennyiségét és így 
csökkennek a feldolgozásra fordított kiadá-
sok is. Ha ezt a tényt igazán tudatosítjuk, 
valamint továbbadjuk embertársainknak, 
gyermekeinknek és praktizáljuk a minden-
napi életben, idővel elérhetjük ezen kiadások csökkenését. A községünknek is fejlődnie 
kell ezen a téren, növelnünk kell a szelektálás mértékét. Legyen ez egy közös kihívás szá-
munkra – tisztább természet és környezet nekünk és gyermekeinknek!
A víz és szennyvíz területén szintén láthatóan növekedtek a kiadások a bevételekkel szem-
ben, de az önkormányzat ezen a téren nem változtatott a 2021-es évre. 
Minden fontos információt a bevételekkel, kiadásokkal, valamint a község költségvetésével 
kapcsolatban megtalálhatnak a www.zirany.eu internetes oldalon. Feldolgozták: OR, BA

ITT ÉLNEK KÖZTÜNK

Mészáros István – kétszeres szlovákiai bajnok
Mészáros István ismét megmutatta, ki a legjobb Szlovákián. Szeptember 26-án került sor 

Forrás: Archív, Mészáros István
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ZOBORALJA ZSÉREI NŐI KAR  2020-BAN

A 2020-as év rendkívüli volt. Teljesen más, 
mint az eddigi évek.  A kellemetlen vírus 
rohamos terjedése megváltoztatta életün-
ket. Januárban reménykedtünk, hogy meg-
szokott kerékvágányban folytatjuk műkö-
désünket. Sajnos, nem ez történt.

A rövid karácsonyi szünet után elindult az 
énekkar megszokott tevékenysége. Lelke-
sített bennünket a próbák kellemes han-
gulata, a dal lélekformáló hatása. Elindult 
a készülődési folyamat a szereplésekre, a 
tervezett hangversenyekre. Az év adventi 

a szlovákiai kick-box bajnokságra Lőcsén. Pista há-
rom ringes „full-contact” küzdelemben vett részt. 
Összesen 7 mérkőzésen teljesített és hihetetlen 17 
fordulót bokszolt le egy nap alatt.
„Mindenki, aki már állt a ringben, vagy legalább 
egy kicsit ért a harcművészetekhez, tudja, hogy 7 
meccset leküzdeni egy nap alatt nem könnyű” – 
mondta Pista.  Ezenkívül a küzdelmek között időt 
szentelt a tanítványainak is, akik szintén nagysze-
rű eredményeket értek el.
Eredményei összességben:
Full-contact – 1. hely
Low-kick – 1. hely
K1 – 2. hely
„Sajnálom, hogy a K1-es döntőt elveszítettem. Egy 
olyan személlyel szemben vesztettem el a harcot, 
akit a legelső „full-contact” meccsen pontozással 

legyőztem. Ringből ringbe futottam, küzdelemből küzdelembe. Tényleg nagy megpróbál-
tatás volt számomra, de összességében meg vagyok elégedve a teljesítményemmel.” – így 
nyilatkozott István. Nem feledkezett meg a támogatóiról sem, akik nélkül sokkal nehe-
zebb lenne ilyen jól felkészülni a szlovákiai, valamint a külföldi mérkőzésekre „Köszönöm 
a VOLT, Kft. – Beda Dezső cégének, valamint a Peter Mészáros - Arten - okrasné záhrady 
cégnek, akik a kezdetektől fogva támogatnak és amiért nagyon hálás vagyok nekik.”
Istvánnak természetesen gratulálunk és a jövőben sok egészséget, további jó teljesítményt 
és még sok győzelmet kívánunk! Feldolgozták: Mészáros István, OR, BA

A ZOBORALJI RÉGIÓ TEMPLOMAINAK FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁSA 
A NYITRAI N-CENTRO ÜZLETKÖZPONTBAN

A Nyitra Megyei Művelődési Központ szep-
temberben fényképkiállítását szervezett az 
N-Centro üzletközpontban. E kiállításon a 
zoboralji régió templomai voltak ábrázolva, 
melyek közül a zsérei Szent Miklós templom 
sem hiányzott. A kiállítás nagyon eredmé-
nyesnek bizonyult, mivel sokan megnézték 
és gyönyörködtek a régiónk szebbnél szebb 
templomaiban. Írta: BA

Forrás: Archív, Mészáros István
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időszakában nagyobb szabású jubileumi 
hangversenyt terveztünk. Sajnos, a helyzet 
másképp, kedvezőtlenül alakult. Március-
ban már kénytelenek voltunk félbeszakíta-
ni működésünket. Figyelemmel követtük a 
fejleményeket, a tilalmakat, így a próbákat 
le kellett állítani.
Nagy lelkesedéssel elindult a jubileumi 
énekkari kiadvány összeállítása. Hosz-
szadalmas munkának néztünk elébe, mi-
vel sok éves tevékenység anyagát kellett 
átnézni, kiválogatni. Egy olyan kiadvány 
megírása foglalkoztatott bennünket, mely 

a női karunk 30 éves működését tükrözi 
vissza és ugyanakkor beszámol az 50 éves 
énekkari mozgalomról községünkben, 
Zsérén.
Az énekkarral kapcsolatos számtalan iro-
mány és a sok-sok felvétel gyűjtése, váloga-
tása, kronológiai elrendezése és esztétikai 
kivitelezése Dr. Simek Viktor karnagyunk, 
segítőkész Veronika feleségének és Péter 
fiuk néhány hónapos szorgalmas munkájá-
nak eredménye. A kiadvány anyagát bőví-
tették hozzászólásaikkal a női kar tagjai és 
támogatói.

30 ÉVES A ZOBORALJA ZSÉREI NŐI KAR (1991 – 2021)
Forrás: Archív, Simek Viktor
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A 2020-AS ÉV SZÁMOKBAN

Újszülöttek száma .......................................................................... 13
Elhunytak száma ............................................................................ 14
Házasságkötések száma .................................................................. 6
Községünkbe bejelentkezők száma ............................................. 24
Községünkből kijelentkezők száma ............................................. 22
Községünk lakosainak száma 2021.1.1-hez  .......................... 1364
 Feldolgozta: BA

AZ ÚJ ÉV EGY SZESZÉLYES ÉS VESZÉLYES HATALOM

Egy új év küszöbén állunk. Emberi dolog 
és érthető, hogy bizonyos félelemmel és ag-
godalommal tekintünk az új esztendő elé. 
Az ember szeretné tudni, hogy mit hoz az 
új esztendő, sikerülnek-e tervei, nem tör-
ténik-e valami nagyobb szerencsétlenség, 
szeretné tudni, hogyan menekülhet meg a 

leselkedő veszélyektől, hogyan biztosíthatja 
életét és rázhatja le magáról a titkos halál-
félelmet.
S így különösen a csillagjóslás, az asztroló-
gia igen terjed napjainkban, amely a csilla-
gok és a bolygók befolyását hirdeti az embe-
ri sorsokra és életekre. Nobel-díjas tudósok 
kijelentései alapján mondhatjuk: a csillag-
jóslás minden tudományos alapot nélkülöz 
és ezért a jóslásokba vetett hit veszélyes, sőt 
az életünkbe is kerülhet.
Angliában, Brightonban, egy 31 éves szí-
nésznőnek, Elizabeth Comptonnak, egy 
cigányasszonynál való látogatása végzetes-
sé vált. A cigányasszony szerencsétlenséget 
jósolt neki, s emiatt a színésznő annyira 
megijedt, elkeseredett és kétségbeesett, 
hogy altatótablettákkal megmérgezte ma- 
gát. Pedig művészi körökben szép jövőt jó-

A hosszú kényszerszünet után, nyáron ismét 
találkoztunk, teljes létszámban folytattuk 
az énekkari próbákat. Mindegyikünknek 
egyértelműen hiányzott a dal lelkesítő ereje 
és a kollektíva kellemes hangulata. A továb-
bi leállás után újból találkoztunk, hogy nagy 
szorgalommal behozzuk az elmaradt, terve-
zettből kiesett időszakot. Eleget akartunk 
tenni az alkalmi szereplések, hangversenyek 
és énekkari találkozókra való meghívások-
nak. A lelkesedés és ebből fakadó öröm rö-
vid életű lett. A hangversenyek időpontjai 
távolodtak, majd kilátástalanok lettek. Az 
általános tilalom alatt kénytelenek voltunk 
szünetet tartani. Így a kerek évfordulónkat, 
a jubileumi hangversenyt, a kiadványunk 

bemutatásával egybekötve, kissé megkésve, 
a jövő évben tartjuk meg.
Az egészség a legfontosabb, anélkül nincs 
boldogulás, lelassul az élet.  A vírusos be-
tegség a társadalmi életre is kihatással lett, 
nem kímélte az énekkari tagokat sem.  A 
dalolást nem hagytuk abba, csak kissé tü-
relmetlenek lettünk. Hiányzik a kollektí-
va és az aktív karnagyunk, aki a COVID 
szünetben is gondolt ránk – további új 
kórusműveket írt, ill. alkalmazott szá-
munkra.
Az új esztendőben kívánok mindenkinek 
jó egészséget, számtalan kellemes zenei él-
ményt és további minden jót.

Fordította: Simek Veronika
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TERVEZETT ESEMÉNYEK NAPTÁRA

MEGNEVEZÉS IDŐPONT HELYSZÍN SZERVEZŐ

Gyermek álarcosbál Február KH VK

Farsang – sárdózás 2021.2.14. Községünk FCS

A női kórus alapításának 30. évfordulója Feb./Március KH Énekkar

Vöröskereszt éves taggyűlése 2021.3.7. KH VK

1848-as forradalomra való megemlékezés 2021.3.21. KH CS

Villőzés 2021.3.28. Községünk CS

12. reprezentációs bál 2021.4.10. KH Község + HSZ

Májfaállítás 2021.4.30. KH Község + HSZ

Brigád a községünkben Április/Május Községünk Község + HSZ

Anyák napja 2021.5.09. KH Község, Óv., AI

Szt. Orbán – a szőlőhegy védőszentje 2021.5.29. Szőlőhegy VK

Gyermeknap – turisztika 2021.5.29. Községünk VK

soltak neki. 16 éves korában egy szépségve-
rsenyen első lett, megnyert egy Firenzébe 
való utazást az ismert festőhöz Pietro An-
nigonihoz, Erzsébet királynő portréfestőjé-
hez. Többszörös modellt állt a festőnek és 
ezzel megkezdődött sokat ígérő pályafutá-

sa. S egy cigányasszony jóslásába vetett vak 
hite mindent megsemmisített. A színésznő 
édesanyja elmondta az újságíróknak, hogy 
leányát ez a jóslat: „Önt nagy szerencsét-
lenség fogja érni. Nem menekülhet sorsa 
elől.”, annyira lesújtotta, hogy kétségbeesé-
sében követte el az öngyilkosságot (1974. 
szeptember 20.).
185 vezető tudós, közöttük 18 Nobel-díjas, 
egy hivatalos írásban így fejezte ki meggyő-

ződését: „Az asztrológusok (csillagjósok) 
sarlatánok! Mi úgy hisszük, hogy eljött az 
idő, hogy a csillagjósló sarlatánok igényeit 
minden erővel visszautasítsuk. Különösen 
nyugtalanít bennünket a csillagjósló ho-
roszkópok és a talizmánok elterjedése és 
terjesztése gyakran még komoly újságokban 
és folyóiratokban is. Ez csak az általános el-
butítást növeli. Azoknak, akik az asztroló-
giában, a horoszkópokban és a talizmánok-
ban hisznek, szem előtt kell tartaniuk, hogy 
a csillagjóslás minden tudományos alapot 
nélkülöz.” (Bart Bok professzor, az USA 
Csillagkutató Társaságnak volt elnöke)
Nyugodtan mondhatjuk, minél inkább hát-
térbe szorul az istenhit, annál inkább terjed 
a csillagjóslás, a jövendőmondás és minden 
egyéb babona. Ha az embernek Isten már 
semmit sem jelent, akkor a horoszkóphoz, 
a jövendőmondáshoz folyamodik. Ezért mi 
az új évben Istenhez és az imádsághoz aka-
runk folyamodni. És így az első, amit Isten-
től az új évre magunknak kérni akarunk: az 
élet, az egészség!
 Lelkiatyátok
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KÖZÖSSÉGI ROVAT

A világra jöttek: 

Csuba Krisztína
Klimek Johana

Szívből gratulálunk!

Házasságot kötöttek: 

Zúzík Marián, Zsére és Veronika Židziková, 
mérnök, Zsére

Az ifjú házasoknak szerelemben és megértés-
ben gazdag éveket kívánunk!

Elhunytak:

Elgyütt László
Bezányi Mihály
Ovsenák Ágnes
Maga Erzsébet
Vanyo Erzsébet
Licskó Margit

Őszinte részvétünk!

Születési évfordulók:

80 évesek: 
Dobiáš Erzsébet
Kozla János

70 évesek:
Vaňo Mária
Szórad Mária
Búš László
Nádaši Miloslava
Gál János
Bencz Gábor

60 évesek:
Bene József
Elgyütt László
Búš Milan

Gál Mária
Vaňo Béla
Zseby Mária
Szórád Edit

50 évesek:
Bárek Gyӧrgy
Šándor Veronika
Bencz Ivan
Kupeček Mihály
Gál Jana, mérnӧk
Szórád Miriam, mérnӧk
Dubaj József

Az ünnepelteknek sok egészséget és boldogságot 
kívánunk!

(A megnevezett személyek, illetve a hozzátartozóik beleegyezésüket adták, hogy feldolgozzuk a személyes adataikat.)
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KSST Nitra - 4. liga, muži 2020/2021

OSST Nitra - 6. liga, muži 2020/2021
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