
30 ÉVES A ZSÉREI ZOBORALJA NÕI KAR 
 

Múzsák találkozója Zsérén 
 

„A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a kemény szív attól meglágyuljon és 

minket a mennybe felvigyen” – ez a Henry Wadswort idézet jutott az eszembe, amikor újra részese 

lehettem a csodának, amelyet a legszebb hangszer, az emberi hang és az emberi szív alkotni képes.  

Meghívást kaptam a Zsérei Zoboralja női kar megalakulásának 30. évfordulójára rendezett kis 

ünnepségre és jubileumi hangversenyre, amelyre 2021. augusztus 15-én a zsérei kultúrházban került 

sor. 

 

 
 

A festői szépségű kis faluba a Zobor alján mindig szívesen látogatok el, mert ott minden 

alkalommal olyan gazdag művészi élményben lehet részem, amelyből még hosszú hónapok múlva 

is meríthetek. 

Az idei ünnepségnek több apropója is volt. 30. évfordulóját ünnepelte a napjainkban is aktívan 

tevékenykedő Zoboralja Zsérei Női Kar, de megemlékeztek a zsérei kórusmozgalomról is, amely az 

idén immár 50 éves.  

A kórusmozgalom Zsérén 1971-ben kezdődött a folklórcsoport megalakulásával egy időben. Akkor 

Dr. Simek Viktor pedagógust kérték fel az énekkar vezetésére. A 45 tagú vegyeskar sikert sikerre 

halmozva bejárta az ország valamennyi részét, versenyeken, fesztiválokon szerepelt Szlovákiában 

és külföldön egyaránt. A Galántai Kodály Napokon 1981-ben aranykoszorús minősítést ért el a zsűri 

dicséretével.  

1991. január 2-tól a vegyeskar működését egy újonnan alakult női kar folytatta. A csoport tagjai már 

néhány énekkari próba után képesek voltak közönség elé lépni, és sikeresen szerepelni. A 

kezdetekben a női karnak 20-25 tagja volt, s fennállása alatt mintegy 45-50 énekes fordult meg a 

tagok sorai között. Jelenleg a női kar 15 állandó taggal működik. A heti rendszerességgel tartott 

próbáiknak a község által biztosított barátságos próbaterem ad otthont. A próbatermet a hivatalos 

ünnepség után természetesen a vendégek is megtekinthették, és a dal mindenki örömére ott is 

felcsendült. Zsére Község önkormányzata a megalakulása óta támogatja az énekkar működését, s 

ennek köszönhetően nemcsak szűkebb pátriájukban a Zoboralja településein, hanem Szlovákia 



szerte és külföldön is szerepelnek különböző fesztiválokon és énekkari találkozókon. A női kart 

nagy lelkesedéssel a mai napig Simek Viktor, karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja vezeti. 

Az ünnepi hangverseny része volt a zsérei énekkari mozgalomról szóló a „Daloló Zoboralja” című 

könyv bemutatása is, amelyet a karnagy felesége, az énekkar mozgatórugója Simek Veronika 

szerkesztett. A kétnyelvű kiadvány szlovák fordítását az énekkar másik tagja Janka Ochotnická 

vállalta magára. A könyv nemcsak a női kar sikereinek állomásait mutatja be, de a volt és jelenlegi 

tagok vallomásai alapján hiteles képet ad az énekkar tagjainak mindennapjairól és arról is, hogy mit 

adott nekik a női karban való tevékenység. 

A cikkem címe nem véletlenül „Múzsák találkozója Zsérén”, mert ezen a napon hármas randevút 

adott egymásnak a zene, a fentebb említett irodalom és a képzőművészet. Hiszen Zsérén már 

hagyománya van annak, hogy egy-egy énekkari, vagy egyéb megmozdulás kísérőrendezvénye 

mindig Simek Viktor festményeinek kiállítása. S így volt ez most is. A tanár úr legújabb festményei 

most is arról tanúskodtak, hogy bár már nyolc X-szel a vállán, de rendületlenül dolgozik, s próbálja 

meg átmenteni a jövő számára mindazt a népművészeti kincset, amelyet a Zobor alján sokan a mai 

napig féltve őriznek. Simek Viktor kidolgozott, a színharmónia jegyeit hordozó tájképei a 

zoboraljaiak számára magát a szűkebb értelemben vett hazát jelentik, s figurális kompozíciói szinte 

előidézik a Zoboralja népének ízes palóc nyelvjárását. Ezért is nézik meg alkotásait újra és újra sok-

sok szeretettel. 

A kiállítást Sonkoly Zoltán tanár nyitotta meg és ajánlotta a nagyérdemű közönség figyelmébe.  

Az Zsérei Zoboralja Női Kar születésnapját több illusztris vendég is megtisztelte jelenlétével: Zseby 

József, Zsére község polgármestere, Nyitra Megye önkormányzatának képviselője, Andrasko 

György, Nyitra város tiszteletbeli konzulja Gál József, Nagykér polgármestere Valaska Judit, a 

Szlovákiai Zenebarátok Társaságának képviseletében Szalai Szilvia elnök és Kazán József, a 

Nyitrai Népművelési Intézet munkatársa Máté Marcella. Ott voltak a baráti énekkarok vezetői 

Stirber Lajos, a Gaudium komáromi vegyeskar karnagya, Bolfa Andrea, a nagykéri Castanea 

Vegyeskar karnagya, a Csitári Menyecskekóru képviseletében Matyus Etelka, a Zsérei Zsibrice 

folklórcsoport képviseletében Bencz Aranka. De ott voltak azok a barátok és támogatók, akik 

mindig segítették a zsérei női kar tevékenységét, s végül, de nem utolsó sorban ott voltak a régi 

énekkari tagok, akiket a kórusmuzsika szeretete ismét elhozott a zsérei kultúrházba, hogy együtt 

ünnepeljenek a jubiláló kórus tagjaival. 

Hadd idézek egy rövid részletet az ünnepségen elhangzottakból, amely szavak tökéletesen kifejezik 

a zsérei Zoboralja Női Kar tevékenységét, s akár a női kar munkájának mottója is lehetne: „A zene 

szeretete összeköt bennünket és legyen bármilyen nehéz időszak (mint azt az utóbbi években 

tapasztalhattuk), legyen bármennyire is rohanó az életünk, mindig időt fogunk szakítani és energiát 

fogunk fektetni abba a dologba, amit mindannyian szeretünk, az éneklésbe.”  

S talán szimbolikus jelleggel bír, hogy három nappal a rendezvény után Magyarország nemzeti 

ünnepe alkalmából Simek Viktor karnagy és festő, tevékenységének elismeréseként Budapesten a 

„Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban” részesült, amelyet dr. Semjén Zsolt és Potápi Árpád 

adtak át neki és a másik felvidéki kitüntetettnek, a Komáromi Jókai Színháznak.   

 

Száraz Erzsébet 

Foto: a Zoboralja női kar archívuma 


