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Tisztelt  lakosok,

az újévi élmények már csak szép emlékek 
maradtak, és közösen átléptük a 2011-es 
év küszöbét. Újra kezükbe kerül a Zsérei 
hírmondó legújabb száma, amely már ötödik 
éve informálja Önöket a társadalmi és 
kulturális életünk eseményeiről. Szerencsére, 
van belőlük elegendő. A zsérei Zoboralja 
énekkar és a Zsibrice folklórcsoport 
fellépéseikkel díszesebbé varázsolják nemcsak 
a hazai, de a máshol is megrendezett 
ünnepségeket. Az asztalitenisz csapataink 
is kiváló eredményeket nyújtanak nemcsak 
az I. és II. osztályokban, de a IV. ligában is. 
Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen kis faluban 
ennyi tehetséges ember lakik, akik nagy 
sikereket érnek el falunk határán kívül is.

Újságunk hasábjain igyekezünk 
nyomon követni mindennapi életünk 
eseményeit, beszámolni községfejlesztő 
kezdeményezésekről s mindenről, ami 
velünk kapcsolatos, legyen az jó vagy rossz. 
Igyekezünk az újságot kisebb-nagyobb 
sikerrel népszerű és tanulságos cikkekkel, 
fejtörőkkel és viccekkel tarkítani. Egy dolog 
viszont eléggé bánt minket. Mégpedig az, 
hogy a lakosok nem osztják meg velünk 
észrevételeiket, véleményeiket, tehát hiányzik 
az Önök visszajelzése és aktív hozzáállása. 
Ez viszont nagyon fontos egészséges 
müködésünkhöz és előrehaladásunkhoz. 
Kérjük tehát újra Önöket, osztják meg 
velünk észrevételeiket és véleményeiket, 
hogyan lehetne még jobbítani munkánkat. 
Nyitottak vagyunk minden, községünket 
érintő dologra, sőt témát Önök is adhatnak. 
Az újságcikkeket, vagy észrevételeiket le lehet 
adni a községi hivatalba, elektronikus posta 
által vagy a szerkesztőségi tagoknak.

Megértésüket és aktív részvételüket az 
újság szerkesztésében előre is köszönjük. 
A szerkesztőségi tagok nevében minden 
lakosunknak sikeres új évet kívánunk.

BA és SzJ

Köszönetnyilvánítás

Ezúton  szeretném  megköszönni  
minden  zsérei  választópolgárnak, 
hogy  élt  szavazati  jogával a  novemberi  
önkormányzati  választásokon. 
Megkülönböztetett  hálával  tartozom  
azoknak, akik újra  bizalmat  szavaztak  
nekem  és  így  továbbra  is  községünk  
polgármestereként  szolgálhatok.

Tisztelettel: 

Zsebi  József, polgármester

A 2010-es év  
számokban
Házasságot  
kötöttek 
(zséreiek): 

5 férfi   
3 nő
Újszülöttek:
4 kisfi ú
2 kislány
Elhunytak:
5 férfi 
9 nő 

60 éves ek Lett  ünk
A kerek  évfordulónk  

megünneplésére október 10-én került 
sor.  Délelőtt a magyar szentmisén. 
Imával emlékeztünk meg az elhunyt 
kortársainkról Cilling Mikulás, id. Zsebi 
István és Laduna szül. Palaky Zsuzsanna 
sírjainál. Délután a kultúrházban, ahol 
falunk önkormányzata  találkozott   
a falu idős polgáraival.   polgármester 
köszöntője  után fellépett a Zoboralja 
énekkar, az ovisok, az iskolás  gyerekek 
és a Zsibrice folklórcsoport. Ezt követve 
falunk polgármestere ajándékokat adott 
át nemcsak nekünk – 60 éveseknek, de 
a 70 és a 80 éveseknek is. A találkozó 
végén a községi hivatal alkalmazottjai és 
a jelenlévő képviselők megvendégeltek 
bennünket. Itt még meg kell említeni, 
hogy novemberben elhunyt kortársunk 
Elgyütt Boldizsár (Csehországban) 
és decemberben Szórád Mihály 
(Pozsonyban).

Községünk új weboldala: www.zirany.eu
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Ebben az évben községünkben korrekt 
választási naggyűléseknek lehettünk tanúi.

Az elmúlt időben a helykormányzati 
választások előtt különféle „felhívásokat, 
röpcédulákat“ osztottak szét, amelyek 
nem éppen megfelelő módon preferálták 
valamelyik polgármester jelöltet. 

Az első 
naggyűlés 2010. 
november 14-
én volt a helyi 
kultúrteremben, 
tehát két héttel a 
választások előtt, 
amely kulturáltan 
zajlott le. Jelen volt 
a két polgármester 
jelölt és a 22 
képviselő jelölt 
többsége /20/. A 
polgámester a közel 
60 fős közönségnek 
bemutatta a 22 
képviselő jelöltet. Ezek után bemutatkozott 
az első polgármester jelölt – Nagy Imre. 
Nagy vonalakban ismertette, hogy mit 
is szeretne tenni a lakos és Zsére község 
érdekében, majd hozzátette, hogy a választási 
programját bővebben a november 19-i 
választási nagygyűlésen a helyi Calmit 
cég kultúrtermében fogja kifejteni, ahová 
mindenkit szeretettel meghívott. 

A második polgármester jelölt – Zsebi 
József, mérnök felszólalásának első részében 
az elmúlt választási időszakban teljesített 
feladatokról beszélt, amikor a befektetés 
933.000 € / 28 mil. sk/ volt. Ide tartoznak: 
a kanalizáció folytatása, a vízvezeték 
lekolaudálása, a temetőház, az iskola, a 
kultúrház rekonstrukciója, az aszfaltszőnyeg 
leterítése az utakra. Hozzátette, hogy az elmúlt 
4 évben nagyobb volt a befektetés, mint az 
azelőtti 2 választási időszakban. Fellépésének 

második felében nyilatkozott azokról a 
feladatokról, amelyeket a jövőben megszeretne 
valósítani. Ide tartoznak:
a kanalizáció folytatása, projektek beadása, 
az utak kijavítása, a kultúrház további 
rekonstrukciója.

Ezekután 
a diszkuszió 
keretén belül 
felléptek 
– Nagy János, 
Szórád Béla, 
Bezáni László, 
Piros János. A 
képviselő jelöltek 
közül szót kértek 
– Gál Bálint, 
Bencz Gábor, 
Szórád József, 
Maga György és 
Szórád Mária. A 
hozzászólások 
főképpen 

az új utak kialakításához, a nagyméretű 
szemét elhordásához, a lakosság bővebb 
informálásához a hivatal munkájáról és a falu 
pénzügyi helyzetéről kapcsolódtak.

A második nagygyűlés november 19-én 
volt a Calmit cég nagytermében, ahol kb. 80 
lakos vett részt. A polgámester jelölt – Nagy 
Imre mindenkit személyesen fogadott, ami az 
ő részéről egy szép gesztus volt. A gyűlés első 
részében előterjesztette választási programját 
és elképzeléseit, amelyeket megszeretne 
valósítani Zsére község érdekében, és 
amit három nagy csoportra osztott szét 
– területfejlesztés, oktatásügy – kultúra - sport, 
környezetvédelem – szociális- és általános 
szolgáltatások. Minden egyes csoportot 
bővebben is kifejtett. Ezek után frissítőt 
szolgáltak fel. A lakosok részéről nem voltak 
hozzászólások. A gyűlés második felében pedig 
megköszönte szponzorainak a támogatást.

BA

Választások
előtti nagygyűlések
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A választásokon 1118 választóból 721-en 
vettek részt, amely 64,5 %-ot jelent.
A polgármester megválasztására 708 érvényes 
szavazólap volt leadva ezzel az eredménnyel:

1. Ing. Zsebi József, 50 éves, Zsére 368, 
független - 381  szavazat
2. Mgr. Nagy Imre, 31 éves, Zsére 249, 
független - 327  szavazat

A 9 tagú képviselőtestület megválasztására 
708  érvényes szavazólap volt leadva ezzel az 
eredménnyel:
1. Bezányi Adrianna, 43 éves, Zsére 242, 
MKP 341 szavazat
2. Mgr. Szórád József, 57 éves, Zsére 512, 
független 332 szavazat
3. Ing. Szórád Mária, 46 éves, Zsére 315, 
MKP 327 szavazat
4. Ing. Andrasko György, 48 éves, Zsére 333, 
független 312 szavazat
5. Doc. Dr. Ing. Maga György, 51 éves, Zsére 
267, MKP 309 szavazat
6. Bencz Róbert, 40 éves, Zsére 47, MKP 297 
szavazat
7. Ing. Bencz Mário, 26 éves, Zsére 298, 
független 286 szavazat
8. Ing. Gál Bálint, 56 éves, Zsére 447, MKP 
271 szavazat
9. PaedDr. Szakács Klaudia, 35 éves, Zsére 
310, MKP 260 szavazat

Akik nem kerültek be a képviselőtestületbe:

10. Bencz Gábor  214 sz.
11. Cifra Marián  214 sz.
12. Ing. Földessy László 210 sz.
13. Gyepes Péter  210 sz.
14. Chovanec Vladimír     210 sz.
15. Ing. Bencz Imre           205 sz.
16. Bencz Csaba                193 sz.
17. Mgr. Beda Dezső        168 sz.
18. Režo Miroslav             157 sz.
19. Dobiáš Milan               133 sz.
20. Gál László                     132 sz. 
21. Kálayová Edita             121 sz.
22. Murka Alexander          98 sz.

Ezek a száraz tények a választásokról. De úgy 
hisszük, nem árt meg, ha a számokhoz rövid 
magyarázatot is fűzünk. A polgármester 
megválasztásának margójára csak annyi, 
hogy győzött a tapasztalat a fi atalsággal 
szemben. Egyenlőre a választók többsége még 
nem akarja a változást, melyet a fi atalabbik 
jelölt hangoztatott. Most már csak abban 
kell bízni, hogy a tisztségében maradt 
polgármesternek lesz annyi ereje és akarata, 
hogy a képviselőtestület aktív támogatásával 
végbe is vigye azokat a feladatokat, amelyeket 
kitűzött a választási programjában. No és 
az újonnan megválasztott képviselőkkel 
kapcsolatban: hatan közülük már dolgoztak 
a múlt választási időszakokban, tehát csak 
három új taggal bővült a testület. Mivel  
fi atalokról van szó, várható, hogy gyorsan 
beilleszkednek a képviselői munkába. 
Hogy községünk új önkormányzatának nem 
lesz könnyű feladata Szlovákia  jelenlegi 
politikai és gazdasági helyzetében, úgy 
hisszük, ezt senki sem vonja kétségbe. Ezért 
most nagyon fontos az önkormányzaton belüli 
eggyüttműködés, a kitartás és a tolerancia. 
Önkormányzatunk első ülésén 
a polgármesteri és a képviselői eskü letétele 
után ezek a szakmai bizottságok voltak 
megválasztva:

Polgármester-helyettes:
Ing. Andraško György

Szakmai bizottságok:
Művelődési és sport bizottság:
Doc. Dr. Ing. Maga György (elnök), Ing. 
Bencz Mário, PaedDr. Szakács Klaudia, Mgr. 
Nagy Imre
Építkezési, környezetvédelmi és 
közbiztonsági bizottság: 
Mgr. Szórád József (elnök), Ing. Andraško 
György,  Bencz Róbert
Pénzügyi és tervezési bizottság:
Ing. Szórád Mária (elnök), Bezányi Adrianna, 
Ing. Gál Valentin
A  szerkesztőség

Önkormányzati választások 2010



Választások 
utánni 
elmélkedés

Immár 12 év polgármesteri hivatásom 
(nem uralkodás,hanem szolgálat) és ezt 
megelőzően 8 év képviselői 
munkám után tollat ragadtam, 
hogy gondolataimat közöljem a 
tisztelt olvasókkal, elsősorban 
azokkal, akik Zsére község 
hírnevét belföldön és külföldön 
egyaránt terjesztik.

Gondolok itt a 
hagyományőrzőinkre, 
női énekkarunkra, 
vöröskereszteseinkre, 
csemadokosainkra, 
sportolóinkra. Ezen 
szervezetek, csoportok éves 
kiadásai az utóbbi években 
rendszeresen megközelítik 
a 16 000 eurót (cca. 500 000 
Sk).Ez egy négyéves választási 
ciklusban majdnem 2 millió Sk. A képviselö-
testület tagjai évente megszavazták ezt az 
összeget, mert 
tudjuk, hogy a 
kultúrát, sportot 
támogatni kell. 
Bencz Gábor 
bizottsági elnök 
(kultúra és 
sport) nemcsak 
kézfelemeléssel, 
hanem kétkezi 
munkájával 39 
évig támogatta, 
aktívan segítette 
és szervezte 
e csoportok 
működését. Az 
önkormányzati 
választásokon 
senki sem tudja 
hogy ki kire szavazott, s ez igy helyes. Csak 

sejteni lehet, hogy e csoportok,szervezetek 
vezetői, tagságuk többsége megunta Bencz 
Gábort és talán személyemet,változást akart. 
De mit értenek változás alatt, még több 
támogatást (pénzt)? A választások egyik 
legnagyobb meglepetése kétségkívül Bencz 
Gábor pótképviselői helye. A másik változás 
gondolom a 6 MKP-s képviselöi mandátum, 
amihez csak gratulálni lehet. A harmadik 
változás legyen személyes:  az utóbbi évek 

legkevésbé felkészült 
polgármesterjelöltje 
csaknem győzött. 
De szerencsére 
(szerencsémre) 
381 választópolgár 
ezen a téren nem 
akart változást. 
Vajon mikor és 
miért távolodtak 
el tőlünk (tőlem) 
még e csoportok, 
szervezetek 
többségének tagjai? 
Mit ronthattunk el, 
miért veszítettük 
el több évtizedes 
munkánk, 
szolgálatunk után a 

bizalmukat? A világhálón (Facebook) sok 
zsérei fi atal hölgy sírva közölte egymásnak 

már a választások estéjén a 
végeredményt, egy fi atal sportoló 
381 zsérei felnőttet butának nevezett, 
mert nem akartak változást. Én 
ezúton kikérem a 380 választópolgár 
nevében ezt a minősítést, találja 
meg a módját a bocsánatkérésnek. 
Egyúttal elnézést kérek mindenkitől, 
akik e csoportokba,szervezetekbe 
tartoznak és sértve érzik magukat. 
(Akinek nem inge, ne vegye magára.) 
Igyekszem a továbbiakban is minden 
zsérei lakos polgármestere lenni, 
független attól, hogy kire, kikre 
szavaztak.

„Szeretem Zsérét, szeretem a 
zséreieket.”

Zsebi József,
polgármester
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Győztünk, győztünk… 
győztünk?

A novemberi önkormányzati választások napján, késő 
este, a leggyakrabban elhangzott szavak egyike volt ez a szó. 
Vajon ki győzött valójában? A választási bizottság elnöke a 
képviselői szavazatok megszámlálása után boldogan közölte 
a szavazatszámlálás ideje alatt törvényesen ott tartózkodó 
jelenlévőknek az örömhírt: hat MKP-s képviselő is bekerült 
a kilenctagú képviselötestületbe, győztünk. Sajnos ebbe 
az örömbe egy kis üröm is került. Történetesen az, hogy 
a polgármesteri vetélkedésben 54 szavazatkülönbséggel a 
jelenlegi polgármester gyözött. Amint ez kitudódott, a jelenlévö, 
többnyire MKP-s megfi gyelők, amit a törvény megenged,hogy 
ott lehettek, a választási bizottság elnöke (MKP-s) tudtával 
újraszámlálták a polgármesteri szavazatokat, amely soha nem 
látott törvényellenes cselekedet volt. Vajon mi lett volna akkor, 
ha nem 54 a különbség, hanem csak 5 vagy 4? Ha törvényellenes 
munkájuk során egy-két szavazat eltűnik, vagy érvénytelenné 
válik, esetleg olajra lép valaki néhány szavazattal. A történetben 
a legszomorúbb az, hogy volt közöttük fi atal, középkorú és 
megválasztott MKP-s képviselőnő is. Lehet, hogy négy év múlva 
ennek mintájára az egész országban gyakorlat lesz a zsérei 
példa és a választások befejezése után mindenki kézbe veheti a 
szavazólapokat? Az önkormányzati választások győztesei nem a 
képviselők, nem is a polgármester, hanem a lakosok kell, hogy 
legyenek. Ez többször is elhangzott a decemberi ünnepi gyűlésen 
az újraválasztott polgármester beszédében. Reméljük,hogy négy 
év elteltével beigazolódnak szavai és tényleg a végső győztesek a 
ZSÉREIEK lesznek.

BÖLCSESSÉGEK

„Az élet csak egy pillanat. 
De ez a pillanat elég, 
hogy örökkévaló dolgokat 
cselekedjünk.“
E. Bersot
„Az első lépés azon az 
úton, hogy az ember erős 
legyen, abban áll, hogy az 
ember magának bevallja 
saját gyengeségét.“
P. Tillich
„A bölcsesség az a 
művészet, mely segít 
kormányozni akaratunkat.“
Don Bosco
„Többet ér egy hibának a 
kiküszöbölése, mint egy 
igazságnak a fölfedezése, 
mert az igazság előbb-
utóbb kipattan, a 
meghagyott hiba ellenben 
folyton ront, megtéveszt, 
árt.“ 
Brassai Sámuel
Akinek látszunk, arról 
mindenki ítélhet, amilyenek 
valóban vagyunk, arról 
senki sem.
Voltaire

„Az igazság az, ha azt 
kapjuk, amit érdemlünk. 
Az irgalom az, ha nem azt 
kapjuk, amit érdemlünk. 
A kegyelem viszont az, 
amikor megkapjuk, amit 
nem érdemlünk.“

„Nem akkor leszünk 
magabiztosak, ha mindig 
igazunk van, hanem akkor, 
ha nem félünk a tévedéstől .
„A gondolkodás olyan mint 
az ejtőernyő. Akkor jó, ha 
nyitott!“

EGÉSZSÉG - MUTATÓ SZÁMOK

Régi igazság és mindig érvényes, hogy első az egészség! Ma 
már különféle szervezetek hívják fel a fi gyelmet az egészséges 
életmódra. Gyakran szerveznek akciókat, ahol megmérik 
az érdeklődők vérnyomását, koleszterin- és cukorszintjét, 
hasi körfogatát. Ezekből az értékekből következtetni lehet 
rá, hogy az illetőt mennyire fenyegeti szív- és érrendszeri 
megbetegedés (évente a világban  17,5 millió ember hal meg 
ezen  betegségek következtében). Sajnos, már a gyerekek is 
veszélyeztetettek. Viszont, ha naponta rendszeresen mozogtok, 
sportoltok,megesztek legalább 40 dekagramm gyümölcsöt, 
kerülitek a zsíros ételeket és nem dohányoztok, jó esélyetek van 
rá, hogy benneteket elkerülnek ezek a betegségek. 

Vérnyomás: Ideális - 12O/8O mm/Hg. Normális - 13O/85 
mm/Hg. Cukorszint: 6 mmol-ig. Koleszterinszint:  
5 mmol/l. Derék bőség: nőknél - 88 cm-ig. Férfi aknál - 1O2 
cm-ig
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„Öleljük az öregséget és szeressük,
tele van gyönyörűséggel,

ha élni tudunk vele.”

(Seneca)

Október - öregek. Ilyenkor többet 
gondolunk rájuk, fi gyelmesebbek vagyunk 
velük szemben, mintha valamiféle kitüntetést 
adnánk át nekik. Pedig lelkiismeretünk olykor 
- olykor egészen mást mond. Mert ők nem 
csak októberben , de az év többi hónapjában 
is megérdemlik azt, hogy egy kicsit jobban 
odafi gyeljünk a sokszor beteg és gyenge 
idősekre.

Mellettük kell álnunk, próbálkozni  kell 
megérteni őket és segíteni kell nekik úgy, 
ahogy ezt ők tették, amikor megszülettünk és 
még gyerekek voltunk. 

Gyermekkoromban, ha anyám megszidott, 
valamiért haragudott rám, estére, mikor 
az ágyba bújtam, már megbékéltünk. Úgy 
mondta, minden elalvás 
egy kis meghalás, soha sem 
szabad haraggal elválni... 
Igazából csak sok-sok év 
múlva értettem meg ezeket 
a szavakat. Öregek. Bölcsek, 
szelídek, tekintetük 
csordultig szeretettel, ha 
gyerekeikre, unokáikra 
gondolnak. Homlokukon 
gondfelhők, aggódás, féltés, 
bizonytalanság. Még akkor 
is tudnak adni, amikor már 
semmit sem kapnak érte 
cserébe. Október - öregek. 
Szép hagyományunk, 
hogy az év egyik legszebb 
hónapjában őket 
köszöntjük. És szeretnénk 
bölcs intelmeiket tovább 

örökíteni. Például azt, hogy mindig ki kell 
békülni. De legjobb lenne öszsze sem veszni.

Mi motiválja az idős embert?

Sok a szabadidő, kevés a nyugdíj és van testi 
fájdalom. Viszont a testi fájdalom, betegség 
ellenére is várják az idősek a találkozásokat. A 
mama, aki egész nap nem kel fel a székből, de 
ha jön az unoka, szinte kipattan belőle. Vagy 
a nagyapó, aki a fotelben szeret csak lenni, 
megélénkül, ha veje a szőlőmetszésről vagy a 
barkács-munkáról érdeklődik. Mi van ennek 
hátterén? A szociális kapcsolat és az, hogy tud 
átadni valami tudást, tapasztalatot a másiknak. 
Nemcsak kikapcsolódást, hasznos időtöltést 
jelent, hanem önbizalmat is növel. 
Fontos időskorban is megőrizni az aktív életet. 
Életminőség javító hatása mellett kevésbé 
merül fel a kiszolgáltatottság érzése. Az időskor 
nem feltétlenül a lemondásról, a „halálra 
várásról” kell, hogy szóljon. A statisztika 
szerint azoknak az időseknek, akik aktív életet 

OKTÓBER 
- az idős emberek iránti  ti sztelet  hónapja
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élnek, kevesebb pszichoszomatikus betegségük 
van és hosszabb ideig élnek.
Az öregedés kihívást jelent az egyénnek, 
hogy megküzdjön a korban előrehaladóan 
szaporodó nehézségekkel és vesztességekkel. 
Ilyen veszteségek az érzékszervek 
fogyatékossá válása, a testi erő gyöngülése, 
az alkalmazkodási képesség csökkenése 
és  veszteségek jelentkeznek az emberi 
kapcsolatokban és viszonylatokban Hatásukra 
egyéni válaszok észlelhetők, de többnyire a 
kiszolgáltatottság, a függőség, a tehetetlenség 
valamilyen változata vagy együttese okoz 
nehézségeket, mert az idősödő egyén 
önállóságát, önellátását, önmegbecsülését 
érintik és sérthetik. Amennyiben magára 
marad az idős ember, az egyedüllét 
következtében kialakulhat a magány, mely 
lélektanilag betegítheti meg, depreszszió, 
zavartság, kóros visszahúzódás vagy 
személyiség és elmezavarok formájában. Azért 
rendkívül fontos a család minél intenzívebb 
bevonása az otthon életébe az idős embereket.
Ebben az évben is találkozott falunk 
önkormányzata az  idős polgárainkkal. Az 
ünnepi találkozó mágikus dátumkor 2010. 
10. 10-én volt a kultúrházban. A polgármester 
köszöntője  után fellépett a Zoboralja 
énekkar, az ovisok, az iskolás  gyerekek és 
a Zsibrice folklórcsoport. Ezt követve falunk 
polgármestere ajándékokat adott át a 60, 70 és 

a 80 éveseknek. 
Falunk legöregebb polgárai Gál Mátyás (90 
éves) és Dallos Julianna (94 éves) nevében 
a hozzátartozók vették át az ajándékokat. 
A jelenlevő nyugdíjasok közül a legöregebb 
résztvevök Szórád Ferenc és Cifra Emma 
személyesan vették át  a polgármestertől 
a pezsgőt és a tortát. A találkozó végén 
a községi hivatal dolgozói és a jelenlévő 
képviselők megvendégelték a nyugdíjasokat.

szj

Óbecsey István

Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.

A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,

Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Ne tegyétek Őket szük odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.

Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.

Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Ők is sokat küzdöttek értetek ,

Amíg fölnevelkedtetek.
 Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,

Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.

Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.
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A ZOBORALJAA ZOBORALJA
zsérei női karzsérei női kar

a második félévben is teljesítette feladatait. 
Közönségét szórakoztatta kórusmuzsikával, 
kifi nomult harmóniával. Emberekhez vitte 
a szeretetet, a lelki táplálékot. Idehaza 
és határon túl ismertette  csodálatos 
népdalfeldolgozásainkat, a zeneszerzők 
nagyszerű alkotásait. 

Hét alkalommal közreműködött 
a szentmisén. Július 3-án készült el 2. CD 
felvétele a nyitraivánkai stúdióban.  Augustus  
21-én  Negyed községben  énekeltünk  a falunapi  
hangversenyen, majd 29-én Alsóbodokon  
a  „Tárjuk  ki  szívünket “ egyházi  énekkari  
fesztiválon.  Szeptember  4-én  énekeltünk  egy  
sikeres  énekkari  hangversenyen  a   Sono  
felici  mezőtúri  vegyeskarral  Magyarországról  

a zsérei  templomban. 
Október  10-én  a zsérei  kultúrházban  rövid  

műsorral  kedveskedtünk  nyugdíjasainknak,  
majd     22-én  a  megyei  gálán  Nyitrán  a  
legjobb  csoportok  fellépésén.   November 20-án 
Csehországban  Zábřeh  városban  vettünk  részt  
egy  nemzetközi  énekkari  fesztiválon  és  21-én  
/vasárnap/  közreműködtünk  a  szentmisén  a  
Szent  Bertalan  Plébánia  Templomban. 

December  19-én  karácsonyi  hangversenyt  
adtunk  Alsóbodokon  és  Pogrányban. A  
karácsonyi   CD  Gloria  in  excelsis  Deo 
bemutatására,  plébános  úr  közreműködésével,  
december  26-án  került  sor. 

Dr. Simek Viktor, 
karnagy

2010. december 18-án a Vöröskereszt 
helyi szervezete megrendezte a már 
hagyományos karácsonyelőtti találkozást 
a zsérei kultúrházban. A kultúrműsort a helyi 
iskola szlovák tagozat tanulói és a Gímesi 
Alapiskola magyar tagozatának tanulói 
biztosították. Bevezetőül  Maga Marianna 
Ady Endre: Karácsony című versét adta elő 
és üdvözölte a jelenlevőket.

A kultúrműsorban elsőként a mi 
iskolánk tanulói adták elő karácsonyi 
jelenetüket Földesi Mária tanítónő 
betanításával. Ezt követte  a Gímesi 
Alapiskola magyar tagozatának 
gyermekkórusa Mgr. Gál Hajnalka 
tanítónő vezényletével, karácsonyi 
énekekből álló csokrot adtak elő. 
A gyermekkar előadását egy karácsonyi 
összeállítás követte, melynek része volt 
a betlehemezés is. Utána a kislányok 
hópehelytáncot adtak elő. A következő 
számban Márton cipészmester volt 
a főszereplő, aki azt álmodta, hogy  
Jézus a vendége lesz. Aznap  Márton 
megkínálta forró teával az öreg hóhányót, 
cipőket ajándékozott 
a szegényasszonynak és 
gyerekeinek, megbíztatta az 
özvegyasszonyt és jó útra 
vezette a tolvajt. A jelenet 
eszmei mondanivalója rávezette 
a nézőket arra, hogy ha nem 
is találkozunk Jézussal, de 
segítünk a rászorulókon, 
azt a Megváltónak tesszük. 
A műsor utolsó jelenetében 
a betlehemi történet modern, 
vicces feldolgozását adták elő 
a rendkívül ügyes és aranyos 
gyerekek a közönségnek. 
Itt a kis Jézuskát nemcsak 
az ott tanyázó pásztorok 

látogatták meg, de az istállóban meghúzódott 
hajléktalanok is.

A műsorban, amelyet főleg Mgr. Korec 
Erzsébet tanított be, a magyar tagozat csaknem 
összes tanulója szerepelt. A gyerekek nagy 
sikert arattak a közönségnél.

A sikeres kultúrprogram után Szent 
Miklós megajándékozta a szereplőket és 
a helyi Vöröskereszt tagjai ízletes vacsorával  
vendégelték meg a szereplőket és a jelenlevőket.   

szj

A hagyományos  találkozás A hagyományos  találkozás 
karácsonyelőtt  i  délutánkarácsonyelőtt  i  délután
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Ady Endre:

Karácsony 
Harang csendül, 

Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 

Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 

Magába száll minden lélek.
Minden ember 

Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 

Az én kedves kis falumban 
A Messiás 

Boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorba‘ 

Indulnak el ifj ak, vének, 
Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 

Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város 

Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 

Odahaza. 

De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 

Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 

De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 

Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 

Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 

Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 

Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 

Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 

Imádni az Istent 
És egymást szeretni... 

Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 

Szállna a világra. 

12

A zsérei temető november A zsérei temető november 
elején.elején.

Köszöntő
A múlt év utolsó 
napjaiban ünnepelte 
születésének 60-ik 
évfordulóját falunk lakosa 
Bencz Gábor. Röviden 
úgy jellemezhetnénk 
őt, hogy a hűség 
megtestesítője. Hűséges 
a családjához, a fi atal 
generáció példát vehetne 
róla. Hű munkahelyéhez, 
a helyi mészüzemhez, 
ahol 40 éve dolgozik villanyszerelőként, 
és végül hű az elveihez, elkötezettségéhez, 
amellyel már évek hosszú sora óta végezte 
munkáját a képviselőtestületben. Fiatal 
kora óta a testület legaktívabb tagjai közé 

tartozott. Az elmúlt időszakba a kultúra, 
iskola és a sportügyi bizottság elnöke volt. 

A reprezentációs bálok és 
a falunapok főszervezőihez 
tartozott. Aktívan működik 
a Zsibrice folklórcsoportban, 
a helyi hangoshíradó és 
a villanyhálózat karbantartása 
is az ő feladataihoz tartozik. 
Falunkban nagyon közkedvelt 
személy, szívesen segít vagy 
tanácsot ad mindenkinek, aki 
hozzáfordul.
A Hírmondónk szerkesztősége 
ezúton kíván Bencz Gábornak 

sok sikert a sokrétű tevékenységéhez, valamint 
jó egészséget, kiváló hangulatot barátai és 
munkatársai körében, családi életében pedig 
megértést, szeretetet és sok boldogságot.

A szerkesztőség

Magyar
karácsony

Magyar családokban a katolikus 
keresztények számára Jézus születésnapjának 
fénypontja a karácsonyi misén való 
részvétel (24-én éjfélkor vagy 25-én 
napközben). December 24-én hagyományosan 
a családok böjtölnek, és csak este fogyasztják 
el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma,dió, méz 
és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül, 
végül mákos guba volt, de újabban kialakult 
hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor 
az asztalra.

A néphagyomány szerint a karácsonyi 
asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az 
asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú 
rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus 
erőt tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi 
abroszt tavasszal vetőabrosznak használták 
és abból vetették az első gabonamagvakat, 
hogy bő termés legyen. A megterített asztalra 
gabonamagvakat helyeztek és abból adtak a 
baromfi aknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá 
pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy 
Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát 
a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de 
volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, 

jó termést remélve. A szigorú rituálékhoz 
tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott 
fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó 
tyúkjai legyenek.

A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe 
tartozók számára a karácsony általában 
a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. 
Karácsonykor elterjedt szokássá vált 
megajándékozni szeretteinket. Az üzletek 
és áruházak a szentestét megelőző hetekben 
igyekeznek kihasználni az ajándékozás 
szokását és reklámdömpinggel próbálják 
bevételüket többszörözni – ezzel sokszor 
pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep 
hagyományos és valódi lényegét.

Régebben a betlehemezés a legismertebb 
és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé 
tartozott, amely egy több szereplős dramatizált 
játék volt és az egész országban ismertek, 
nagyon sok helyen ma is gyakorolják. A falusi 
betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi 
pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A 
dramatizált játék fő eleme a Kisjézust imádó 
három pásztorról szóló bibliai történetre, 
köztük a nagyothalló öreg pásztor tréfás 
párbeszédére épült. A betlehemezés fő kelléke 
egy templom alakú betlehem volt, amelyben 
a Szent Család volt látható. A pásztorjáték 
szereplői voltak a kistemplomot vivő két angyal 
és a három pásztor.
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Születési  évfordulók:
70 évesek:

Kozla János h.sz. 255
60 évesek:

Bencz Gábor h.sz. 421
Búš László h.sz. 469
Gál János h.sz. 419

Nádašiová Miloslava h.sz. 185
Szórád Mária h.sz. 450

Uhříčková Paulina h.sz. 397
Žeby István h.sz. 427

50 évesek:
Bene József h.sz. 38

Búš Milan h.sz. 64
Elgyütt László h.sz. 59

Gál Mária h.sz. 447
Szombath Mária h.sz. 106

Szórad Edit h.sz. 471
Toman Radoslav h.sz. 83 

Vanyo Béla h.sz. 282
Zsebi Mária h.sz. 100

Házasságot kötöttek:
Marián Nemeš h.sz.425 és 
Ivana Mateičková h.sz. 425 

2010.10.20
Földesi Ferenc h.sz. 475 és 

Bc. Poliak Éva Kolon h.sz. 91 

23.10.2010 

Újszülöttek:
Németh Lukáš h.sz. 163 

2010.11.25
Szonlajtner Sofi a h.sz. 21 

2010.10.01

Elhunytak:
Szórád Ágnes h.sz. 113 

2010.10.12
Molnár Julianna h.sz. 333 

2010.12.18
Elgyütt Valéria h.sz. 43 

2010.12.27

FALU HIRDETÉSEK

Ha tetszik, ha nem, az új évezredből 
már eltelt tíz év. Ha visszaemlékszem, akkor 
úgy tűnik, hogy az évtized legjelentősebb 
eseménye a 2001-es év szeptemberi terrorista 
támadás volt a newyorki „Ikrek” ellen. Ettől 
az eseménytől kezdve új korszak kezdődött. 
Tizenkét évvel azelőtt szétesett a hatalmas 
szovjet birodalom. Úgy éreztük, hogy már 
vége a hidegháborúnak, a félelemnek és 
a szabadság, a béke, a megértés kezdenek 
majd uralkodni. Voltak olyanok is, akik 
a történelem végét jelezték, mivel megszűnt 
a bipoláris társadalom. A newyorki támadás 
viszont mindenkit gyorsan felébresztett. 
Rájöttünk arra, hogy a társadalom továbbra is 
két részre van osztva, de más formában, mint 
ezelött. Már tíz éve igyekszünk megszokni az 
új helyzetet. A feszültség továbbá is növekszik, 
a globális konfl iktust számtalan helyi 
konfl iktus színesíti.

Milyen fi gyelemreméltó események 
történtek még az évtized első tíz évében? Észak-
Kóreában megengedték a pizza fogyasztását. 
Végre egy jó hír! Új fi zetőeszközünk az erős 
euró. Talán ez is a jó hírek közé tartozik. 
A shengeni térségből eltűntek a vámházak, 
pontosabban nem tűntek el, csak kiüresedtek. 
Egyelőre még nem fogják őket lebontani, 
mintha várnának, hogy esetleg ..... Inkább 
nem feszegetem ezt a témát. Ugyanis vannak 

gondolatok, amelyeket nyugton kell hagyni, 
mert újjá éledhetnek, és bajt okoznak.

Ha visszagondolok az előző évtizedek 
legjelentősebb eseményeire, ez az utolsó még 
eléggé tűrhető volt. Vegyük a múlt század 
negyvenes éveit: A 2. világháború borzalmai. 
Az 1948-as február. Nyugat – Keleti viszonyok. 
Ötvenes évek: Különböző politikai perek. 
Pénzbeváltás. Sztalin halála. A személyi kultusz 
leleplezése. A ́ 56-os Magyar (ellen)forradalom. 
Hatvanas évek: Enyhe politikai olvadás. John 
Kennedy, Robert Kennedy és Martin Luther 
King meggyilkolása. A 6́8-as Prágai tavasz 
– kísérlet a totalizmus reformálására. 1968 
augusztusa – vége a Dubcsek időszaknak. 
Hetvenes évek: Unalom, unalom, unalom. 
Normalizáció. Elbocsátások a munkahelyekről. 
Emberi rezignáció. Nyolcvanas évek: 
Brezsnyev, Andropov és Csernyenko halála. 
A Gorbacsov éra kezdete - remény Moszkvából. 
Prága fékezi az átalakulást. A ́ 89-es revolúció. 
Remény. Kilencvenes évek: A szabadság 
nehézkes kezelése. A privatizáció fejetlensége. 
Szlovák köztársaság. Nyugat, vagy Kelet? Az 
új évezred első évtizede: EU, NATO, Nyugati 
irány. Az euró bevezetése. A társadalom 
erkölcsi romlása. Krízis. Úgy gondolom, eléggé 
izgalmas. Tehát semmiféle történelmi vég. 
Inkább valaminek a kezdete. A végnek? 

szj

AZ ÚJ ÉVEZRED ELSŐ ÉVTIZEDE
Výsledky jesennej časti vo futbale:

Aktuálna tabuľka – II. B trieda
1.Klasov 13 11 2  0 60:12 35 14
2. Kolíňany 13 11 1  1 40:12 34 16
3. Čechynce 13   8 1  4 33:19 25   7
4. Branč 13   7 2  4 39:16 23   2
5. Dyčka 13   7 2  4 28:19 23   5
6. Nová Ves n. Žit. 13   6  4  3 29:16 22   4
7. Jelenec 13   6  2 5 30:24 20  -1
8. Veľký Cetín 13   5  2 6 17:20 17  -4
9. N. Hrnčiarovce 13   3  2 8 22:32 11 -10
10. D. Krškany 13   2  5 6 11:26 11 -10
11. D. Obdokovce 13   3  2 8 21:39 11  -7
12. Hosťová 13   3  2 8 15:33 11 -10
13. Pohranice 13   2  2 9   9:42 8   -10
14. Žirany 13   2  1 10 9:53 7   -11

Poznámka:
Pohraniciam odrátajú po skončení súťaže 6 
bodov.

Aktuálna tabuľka – DORAST C skupina
1. Branč 10 10 0  0  35:5 30  9
2. Čechynce 10 7   1  2  26:12 22  10
3. Klasov 10 5   2  3  20:12 17  5
4. N. Hrnčiarovce 10 5   1  4  22:29 16  4
5. Jelenec 10 4   3  3  24:20 15 -6 
6. Pohranice 10 4   1  5  26:31 13  1
7. Žirany 10 3   2  5  25:15 11 -1
8. D. Krškany 10 3   1  6  21:26 10 -5
9. Veľký Cetín 10 3   0  7  20:39 9   -9
10. Nová Ves n. Žit.10 2  2  6  16:33 8   -7
11. Kolíňany 10 1   3  6  11:24 6   -9

Cvičenie  zumby
Zumbu sme začali cvičiť v septembri. Precvi-

čovať chodí šikovná cvičiteľka Janka Opálenská 
z Nitry. Za jednu hodinu sa platí 1.50 €. Malo 
sa cvičiť každú stredu o 19.00 hod. v kultúrnom 
dome. Obecné zastupiteľstvo nám vyhovelo, 
avšak po prvom cvičení nám bolo povedané, že 
práve vtedy musíme uvoľniť kultúrny dom na 
tréningy stolných tenistov. Keďže cvičiteľka už 
iný voľný termín nemala, tak som sa obrátila na 
vedenie závodu Calmit, konkrétne na Františka 
Szórada, ktorý bez váhania povedal, že nevidí v 
tom žiaden problém. Touto cestou sa mu chceme 
Zumbáčky poďakovať. Bola by veľká škoda, keby 
sme hneď po prvej hodine museli skončiť. 

Zumba vlastne nie je len o cvičení, ale je to 
aj príjemná forma zábavy a relaxu. Pri dynamic-
kých latinsko-amerických rytmoch si užijeme 
kopu zábavy a všetky problémy dňa sa nám rých-
lo rozplynú. Tance ako Merengue, Salsa, Belly 
dance, Cumbia, Reggeton, Samba, Flamenco, 
Soca  a mnoho iných nás rozhýbu a tiež sa počas 
hodiny cvičenia vytvorí skvelá atmosféra.

Zumba má v sebe určitý neopísateľný druh 
energie ktorý nás nabije pozitívnou náladou a 
myslením. Zumba je určená pre všetkých, ktorí 
majú záujem o niečo zaujímavé a výnimočné, bez 
ohľadu na vek a kondíciu. Vyskúšať si ju preto 
môžu aj deti, tínedžeri, ale aj staršie ročníky. 
Ľudia chodia na zumbu zabaviť sa, oddýchnuť 
si, zabudnúť na stres a problémy, stretnúť nových 
priateľov a načerpať množstvo pozitívnej ener-
gie. Teda, ak  máte chuť prísť si iba tak vytanco-
vať, výborne sa zabaviť, odviazať sa a zároveň si 
zacvičiť, tak sa už teraz  na vás tešíme.

V októbri 2010 vznikla v obci tanečná škola 
8 - 12 ročných detí pod vedením lektorky z ta-
nečnej školy ECHO v Nitre Mgr. Magdalény 
Jakubíkovej. Svoje tance nacvičujú taktiež v spo-
ločenskej sále vápenky každý štvrtok. Staršia 
skupina začína o 16.05 hod. a mladšia skupina 
o 16.50 hod.16. decembra mali už aj svoje prvé 
vystúpenie na verejnosti, kde predviedli, čo sa 
za ten krátky čas naučili. Všetky deti boli veľmi 
šikovné. 

Andrea Kuťková

ŠPORT

SEPAROVANÝ ZBER 2011

12.01.2011
09.02.2011
09.03.2011
06.04.2011

ODVOZ KOMUNÁLNEHO
ODPADU 2011

13.01.2011
27.01.2011
10.02.2011
24.02.2011
10.03.2011
24.03.2011
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ZAZNAMENALI SME

Január býva na základnej škole už tra-
dične veľmi rušný. Žiaci sa vracajú z dlhých 
vianočných prázdnin, na škole sa opakuje 
prebrané učivo, píšu sa polročné písomky 
a pomaly sa uzatvárajú polročné známky. 
Je teda zvýšená aktivita pedagógov i žiakov, 
aspoň tých, ktorým na polročných známkach 
aspoň trošku záleží.

V januári býva aj tradičné 2. stretnutie 
pedagógov a rodičov, čiže rodičovské združe-
nia, kde sa vyhodnocuje výchovno-vzdelávacia 
úroveň žiakov. Zo strany pedagógov však  mu-
sím konštatovať, že už niekoľko rokov pociťu-
jeme slabší, alebo niekedy minimálny záujem 
rodičov dozvedieť sa priamo od učiteľov, aké 
výsledky, vzťah k vzdelávaniu a správanie 
majú ich ratolesti.

Na jednej strane síce žiacka knižka (ak ju 
žiak pravidelne nosí do školy) umožňuje rodi-
čom pravidelne sledovať vyučovacie výsledky, 
na druhej strane však my učitelia nepociťu-
jeme aktívnu reakciu a pomoc deťom, ktoré 
majú slabšie alebo nedostačujúce výsledky.

Súčasný hektický spôsob života prináša do 
dnešných rodín napätie, stres, pretože práve 
dospelí pre svoju pracovnú vyťaženosť nemajú 
dostatok času, trpezlivosti a často ani ochoty 
venovať životu svojho školáka pozornosť. 
Nestačí zabezpečiť rodinu po stránke materi-
álnej, pretože absencia citov a dobrej rodinnej 
pohody ochudobňuje deti o emocionálny rast. 
A je to práve učiteľ, ktorý vie a dokáže pomôcť 
nielen odborne, ale aj ľudsky, po citovej strán-
ke. Boli by sme veľmi radi, keby nám rodičia 
viacej dôverovali, viedli aj svoje dieťa k úcte 
k práci učiteľa a spoľahli sa na to, že dobrý 
pedagóg chce žiakovi to najlepšie.

Dlhoročné skúsenosti nám potvrdili, že 
keď sme problémových žiakov motivovali 
napríklad aktívnou športovou činnosťou, 
postupne dochádzalo  k zlepšeným výsledkom 
vo vyučovaní, ba aj v správaní. Ale veľakrát sa 
stretávame aj so záporným postojom rodičov, 
ktorým pedagóg odporúča a radí, ako ventilo-
vať hyperaktivitu, výbušnosť či zlepšiť sociál-
ne vzťahy žiaka v škole. Ten odlišný obraz, či 
predstava o prejavoch správania detí vyplýva  

aj z toho, že jedinec v kolektíve a niekedy aj 
vplyvom kolektívu triedy sa správa ináč ako 
v kruhu rodiny. 

Vyučovacie výsledky, rôzne aktivity ale 
i atmosféra rodinného spolunažívania vplý-
vajú postupne na formovanie a dozrievanie 
dieťaťa v osobnosť. V tomto rozpornom pro-
cese má nezastupiteľné miesto aj rodina. Je 
však potrebné, aby rodičia a učitelia riešili 
prelínajúce sa problémy, konfl iktné či stresové 
situácie spoločne. A to je veľmi náročné pre 
rodičov i pedagógov. Myslíme si, že všetkým 
nám záleží na tom, aby sme pripravili do 
života zdatných mladých ľudí. Takých, ktorí 
si práve vplyvom rodinného zázemia i školy 
vymodelujú optimálny smer ďalšieho života 
a napredovania.

Uvedomujeme si, že ich štart bude závisieť 
aj od toho, aká je a bude spolupráca rodičov 
a učiteľov. Je aj na nás, či dokážeme spolu 
s rodičmi, ktorí majú o to záujem, efektívne 
komunikovať v záujme budúcnosti ich dieťaťa 
a nášho žiaka.  

jsz

Partner školy - RODIČ
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Pre dobrú náladu!

Pred rokom 1989
 Za socializmu pred Vianocami bol pred 
jedným zo stánkov dlhý  rad. Jeden starší pán 
sa zastaví u predavačky: „Tak čo, mladá pani, 
čo tu dostať?“ Predavačka odpovie: „To záleží 
od toho, kde sa postavíte. Ak zostanete vpre-
du, tak poriadne zaucho a keď sa postavíte na 
koniec radu, tak akurát veľké h......... !“

Po roku 1989
Aký je rozdiel medzi švajčiarskym, francúz-
skym a slovenským dôchodcom? 
Švajčiarsky ráno vstane, dá si trochu syra, 
zapije pohárom mlieka a ide do parku kŕmiť 
vtáčiky. Francúzsky ráno vstane, dá si trochu 
kuracieho mäska, zapije pohárom vína a ide 
do parku hrať golf.
A slovenský ráno vstane, zje nejaké švajčiar-
ske lieky, zapije ich pohárom vody, vezme si 
francúzske barle a ide do roboty.

sa  v  druhom  polroku  venoval  predo-
všetkým  nácviku  zborových  skladieb  na  
nahrávku  v  štúdiu .  Pri rôznych  príležitos-
tiach  viackrát  spoluúčinkoval  na  svätej 
omši  doma  i  v zahraničí.

V auguste spieval na koncer-
te v obci Neded  a v Dolných 
Obdokovciach na festivale 
speváckych zborov s názvom 
„Otvorme srdcia.“ V septem-
bri privítal miešaný spevácky 
zbor  Sono  felici z maďarského 
mesta Mezőtúr. Ich spoločný 
koncert v miestnom kostole mal 
veľmi dobrý ohlas. V októbri svo-
jím krátkym  programom spríjemnil 
stretnutie seniorov a účinkoval na ga-
laprehliadke najlepších vystúpení amatérskej 
kultúry v Nitre, ktoré usporiadalo KOS.

V novembri vystupoval na medzinárod-
nom  festivale speváckych zborov v českom 

meste  Zábřeh. S miestnym ženským 

dobré vzťahy a zároveň  ho 
pozval na spoločný koncert

do Žirian.
V decembri sa pred-

stavil na vianočnom 
koncerte v Dolných Ob-
dokovciach a v Pohra-
niciach. Vianočné CD 
Gloria in excelsis Deo 

prezentoval počas Vianoc 
v miestnom kultúrnom 

dome v spolupráci s pánom 
farárom.

PaedDr. Viktor Šimek,
zbormajster

Ženský  spevácky zbor ZOBORALJA

ČÍSLA ZDRAVIA
Podľa starého, ale stále platného príslovia 

je všeobecne známe, že prvoradé je zdravie. 
Zvykne sa hovoriť, že zdravý človek má tisíc 
želaní, ale chorý iba jedno, aby bol zdravý. 
Mnohé organizácie nás nabádajú na zdravý 
životný štýl. Čoraz častejšie sa organizujú ak-
cie, kde nám odmerajú niektoré údaje o našom 
zdravotnom stave. Medzi ne patrí: 

krvný tlak:
ideálny - 12O/80 mm/Hg

normálny - 130/85 mm/Hg
hladina cukru:

do 6 mmol
hladina cholesterolu:

5 mmol/l
obvod pásu:

ženy max.: 88 cm
muži max.: 102 cm
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Kto nosí darčeky?

Ježiško alebo 
Santa Claus

Otázka, ktorou nás naši malí zvedavci 
dokážu poriadne zaskočiť. Ako im vysvetliť, že 
darčeky prinesie Ježiško, no z každej reklamy 
a z výkladov na ne vyskakuje Santa Claus? 
Takto vyzerá Ježiško? A kto to vlastne je? 
Na Slovensku rozprávajú rodičia svojim deťom 
rozprávku, že darčeky nosí Ježiško. Narodil sa 
chudobný a dobrí ľudia mu začali nosiť dary 
a teraz zas on nosí darčeky dobrým deťom. Ma-
lé deti si Ježiška často spájajú skôr s fúzatým 
dedkom v červenom obleku. Darčeky, ktoré mu 
niekde na Severnom póle vyrábajú pomocníci 
– škriatkovia, priviaže na sane ťahané sobmi 
a do domu sa spúšťa komínom. Ako z toho von? 

Zapierať, alebo nie?
„Jedného dňa príde Vaše dieťa domov a po-
vie: „Viem, že Ježiško darčeky nenosí, ale 
neviem, prečo ste mi klamali. Ako to teda 
je?“ Rodičia by mali milo a zrozumiteľne 
vysvetliť, ako rozprávka  o Ježiškovi vznikla.

Ježiško 
Vianoce sú na Slovensku od začiatku kresťan-
stva spojené s oslavou narodenia Syna Božieho 
– Ježiša Krista. Narodil sa v meste Betleheme 
Márii a tesárovi Jozefovi. Prví, ktorí sa o 
jeho narodení dozvedeli, boli pastieri, ktorí v 
okolí pásli svoje stáda - z neba zostúpil anjel 
a povedal im, aby šli do Betlehema pozdraviť 
Spasiteľa. Narodenie Krista sa začalo sláviť 
až okolo roku 330 v Ríme a sviatok pripadol 
na 25. decembra, teda na zimný slnovrat. Na 
Slovensku si ľudia v predvečer jeho narode-
nia dávajú darčeky. Deťom ich nosí Ježiško. 
Ježiško nosí darčeky aj v ďalších krajinách, 
napríklad v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a 
vo Švajčiarsku.

Santa Claus
Skomolením mena sv. Mikuláša, ktorému 
holandskí prisťahovalci v Amerike hovorili 
Sinter Klaas, vzniklo jeho „americké“ meno 
Santa Claus. Darčeky najskôr nosil 5. decembra 
ako u nás, časom sa jeho nádielka presunula na 
Štedrý deň. Menila sa aj jeho podoba – ešte na 
počiatku 19. storočia si ho ľudia predstavovali 

ako drobného mužíka v kožušinovom obleku, 
ktorý jazdil na saniach ťahaných sobom. V 20. 
rokoch minulého  storočia ho bežne zobrazo-
vali v oblečení modrej, zelenej alebo fi alovej 
farby a pripomínal skôr elfa či škriatka. V roku 
1931 sa Santa Claus stal hlavným motívom 
reklamnej kampane fi rmy Coca-Cola - vte-
dy dostal svoju dnešnú podobu v červenom 
kabáte a čiapke s brmbolcom. Vďaka tomu sa 
Santa Claus stal populárnym nielen v Amerike, 
ale aj v Európe, hlavne v Anglicku a ovplyv-
nil aj tradičné zvyky v rôznych krajinách. 

Zachráňte Ježiška
V susednom Česku niekoľko mladých ľudí 
iniciovalo začiatkom decembra 2008 Petíciu za 
záchranu Ježiška a ďalších vianočných tradícií. 
Išlo o súčasť projektu, ktorý chce do detských 
myslí vrátiť českého Ježiška a Santu Clausa po-
slať späť, kam patrí - do Ameriky.
A ako je to u Vás doma? To závisí výlučne od 
rodičov tej ktorej rodiny.

Vianočná báseň
Keď aby pri ozdobenom stole nik nechýbal 

mamička dbá,
a štedrú večeru začne otcova pokorná 

modlitba...
... je tu dlho očakávaný vianočný čas,

na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď sa zaligoce v detských očkách odraz 
stromčeka,

a šťastím výska pri odbaľovaní každého 
darčeka...

... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď ten najštedrejší dar spoznáme vo 
vrúcnom objatí,

a na chvíľočku sa ocitneme v nostalgickom 
zajatí...

... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď polnočnú omšu ohlási hlasný kostolný 
zvon,

a naše kroky vedú za Ježiškom
 do noci von...

... je tu dlho očakávaný vianočný čas,
na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.
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Život né 
jubileá:

70 rokov:
Ján  Kozla č.d. 255

60 rokov:
Gabriel Bencz č.d. 421
Ladislav Búš č.d. 469

Ján Gál č.d. 419
Miloslava Nádašiová č.d. 185

Mária Szóradová č.d. 450
Paulina Uhříčková č.d. 397

Štefan Žeby č.d. 427

50 rokov: 
Jozef Bene č.d. 38
Milan Búš č.d. 64

Ladislav Elgyütt č.d. 59
Mária Gálová č.d. 447

Edita Szóradová č.d. 471
Mária Szombathová č.d. 106

Radoslav Toman č.d. 83
Vojtech Vanyo č.d. 282
Mária Zsebiová č.d. 100

Uzavreli sobáš:
Marián Nemeš č.d. 425 a 
Ivana Mateičková č.d. 425 

20.10.2010

František Földesi č.d. 
475 a Bc. Eva Poliaková 
Koliňany č.d.91 23.10.2010

                                                   
     Prišli na svet:

Lukáš Németh č.d. 163 
25.11.2010

Sofi a Szonlajtnerová č.d. 21 
01.10.2010

Opustili nás:
 †Agneša  Szórádová č.d. 113 

12.10.2010
†Juliana  Molnárová č.d. 333 

18.12.2010
†Valéria Elgyüttová č.d.43 

27.12.2010

OKTÓBER
- mes iac úcty k starším

„Vysoký vek tají múdrosť života.
Bielučký vlas skrýva dávne starosti.

Útrapy do tváre vpísal čas.
Len srdce je ešte mladé a dobré,

štedro rozdáva lásku
a neradno o priazeň žobre.

Takí sú naši starí otcovia a staré mamy.“
   

Už tradičné stretnutie s našimi dôchod-
cami bolo v deň magického dátumu, teda 
10. 10. 2010 v kultúrnom dome. V bohatom 
kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor 
Zoboralja, deti z materskej školy, žiaci zo zá-
kladnej školy a folklórny súbor Zsibrice. Na 
konci stretnutia starosta obce Ing. Jozef Zsebi 
ocenil 60, 70, 80 a 90 ročných dôchodcov 
malými darčekmi. Taktiež boli ocenení naši 

najstarší obyvatelia: 94 ročná Juliana Dallošová 
a 90 ročný Matej Gál. Odovzdaním darčekov 
do vlastných rúk boli poverení ich najbližší 
rodinní príslušníci. Z prítomných najstarších 
obyvateľov obce veľkú fľašu sektu prevzal 

František Szórád a sladkú tortu Emma Cifrová. 
No a úplne na záver pracovníčky obecného 
úradu s poslanci pripravili pre našich milých 
dôchodcov pohostenie.

jsz

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI 
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Koniec prvej dekády 
(so štipkou politiky)

Či sa nám to páči, alebo nie,  prvá dekáda 
nového tisícročia sa skončila. A môžeme bi-
lancovať, čo sa v tomto desaťročí zbehlo také 
zásadné. Nech sa rozpamätávam, ako chcem, 
vychádza mi, že najväčšou udalosťou tejto de-
kády bol teroristický útok na newyorské Dvo-
jičky v septembri 2001. To bol, zdá sa, začiatok 
novej éry. Dvanásť rokov predtým sa rozpadla 
sovietska ríša a desať rokov sme žili v optickom 
klame, že už je dobre. Že železná opona je preč, 
že nastala sloboda, mier a hádam aj porozume-
nie. Boli takí, čo dokonca písali o konci dejín. 
Zdalo sa im, že bipolárny svet prestal existovať, 
že sme už skoro v raji. Útok na Dvojičky nás 
vyviedol z omylu. Svet nás upozornil, dosť 
nevyberavo, že je stále rozdelený. Možno trochu 
inak ako dovtedy. A my si už desať rokov na to 
zvykáme a nie a nie sa s tým zmieriť. Napätie 
nepoľavuje, napätie vzrastá a globálny konfl ikt 
je okorenený množstvom lokálnych. A čo ešte 
bolo také rozhodujúce v odchádzajúcej dekáde? 
V Severnej Kórei povolili pizzu. Jedna z mála 
dobrých správ. My sme prešli na euro. Možno 
aj to je dobrá správa, ale ešte nie sme si tým istí. 
Zmizli colnice v shengenskom priestore. Teda 
nezmizli, ale sú prázdne. Zatiaľ ich nebúrajú. 
Ako keby čakali, či sa to náhodou... Radšej 
nebudem rozvíjať túto myšlienku. Sú myšlien-

ky, ktoré treba nechať na pokoji, lebo môžu ožiť 
a je zle. 

Keď si pomyslím na najdôležitejšie momen-
ty predošlých dekád, táto minulá ešte celkom 
ujde. Štyridsiate roky: Vojna. Február 4́8. 
Železná opona medzi Západom a Východom. 
Päťdesiate roky: Procesy. Mena peňazí. Stalino-
va smrť.  Odhalenie kultu osobnosti. Maďarská 
/kontra/revolúcia. Mierny politický odmäk. 
Šesťdesiate roky: Odmäk pokračuje napriek 
pokusom pribrzdiť ho. Zavraždenie Johna Ken-
nedyho, Roberta Kennedyho, Martina Luthera 
Kinga. Pražská jar v šesťdesiatom ôsmom, po-
kus o reformu totality. Parížsky rok šesťdesiaty 
ôsmy. Pokus o likvidáciu demokratického sys-
tému. August ´68, koniec srandy. Sedemdesiate 
roky: Nuda, nuda, nuda. Reálny socializmus. 
Normalizácia. Zavreté huby. Vyhadzovy z ro-
boty. Celoplošné prikrčenie sa. Osemdesiate 
roky:  Smrť Brežneva, Andropova, Černenka. 
Nástup Gorbačova. Nádej z Moskvy. Brzda 
z Prahy. Nežná revolúcia. Nádej. Deväťdesiate 
roky: Ťarbavé narábanie so slobodou. Bezhlavá 
privatizácia. Slovenská republika. Západ, alebo 
Východ? Centrálne riadená ekonomika sa mení 
na trhovú, avšak s veľkými pôrodnými bolesťa-
mi. Prvá dekáda nového tisícročia: EÚ, NATO, 
Západ. Defi nitívne? Prechod na euro. Prehl-
bujúci sa morálny úpadok spoločnosti. Kríza. 
Dočasne? Myslím, že je to dosť napínavé. Nija-
ký koniec dejín. Skôr začiatok niečoho. Konca?

jsz
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Blahoželanie
V posledných dňoch roka 2010 sa dožil 

krásneho životného jubilea 60 ro-
kov náš spoluobčan Gabriel Bencz. 

Keby sme ho chceli veľmi struč-
ne charakterizovať, tak to môžeme 
vyjadriť slovom vernosť. Jednak 
je verný a oddaný manžel a rodič, 
čím môže byť príkladom hlavne 
pre mladú generáciu. V druhom 
prípade je verný miestnemu závodu 
vápenky, kde sa zamestnal hneď po ukonče-
ní stredoškolských štúdií ako elektrikár. No 
a v poslednom rade bol verný poslaneckej 
funkcii, ktorú vykonával taktiež nepretržite od 

svojej mladosti. Vždy patril medzi najaktív-
nejších členov obecného zastupiteľstva. V mi-
nulom volebnom období vykonával funkciu 
predsedu komisie kultúry, školstva a športu. 

Patril medzi hlavných organizátorov 
reprezentačných plesov a obecných dní. 
Taktiež je aktívnym dlhoročným členom 
folklórneho súboru Žibrica. Okrem toho 
má na starosti aj údržbu miestneho roz-
hlasu a elektrickej siete. V obci je veľmi 
obľúbený, vždy je ochotný poradiť a po-
môcť, ak ho o to niekto požiada. 

K tomuto krásnemu životnému jubileu 
mu želáme pevné zdravie a veľa elánu do 

ďalšieho života  v kruhu svojich najbližších, ale 
aj pri jeho obetavej práci pre našu obec.

Redakcia obecných novín
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Obec né
samosprávy

A komunálne voľby sú už minulosťou. 
Napätie povolilo, život sa dostal opäť do 
normálnych koľají. Na margo voľby starostu 
v našej obci možno stručne poznamenať, že 
zvíťazila skúsenosť nad mladosťou. Väčšina 
voličov ešte nechcela zmenu, ako to avizoval 
vo svojom volebnom hesle mladší kandidát na 
starostu obce. Treba len dúfať, že staronový 
starosta bude mať dostatok síl a bude mať do-
statočnú podporu poslaneckého zboru v ťaž-
kej a zodpovednej práci na čele našej obce. Že 
práce bude veľa a nebude ľahká, vedia všetci, 
ktorí sa čo i len trochu zaujímajú o dianie 
v našej obci. No a čo sa týka zloženia nového 
zastupiteľstva? Piati poslanci pokračujú aj 
naďalej a z ostatných jeden už bol predtým 
poslancom, čiže úplní začiatočníci sú iba 
traja. Keďže sú to mladí ľudia, niet pochýb, že 
za pomoci ostatných rýchle zapadnú do po-
slaneckej funkcie. Musíme veriť, že členovia 
novozvolenej samosprávy čo najskôr pocho-
pia, že mandát od občanov nedostali preto, 
aby na svojich zasadnutiach viedli k ničomu 
nevedúce „žabomyšie vojny,“ ale preto, aby sa 
snažili v rámci svojich možností a skúseností 
čo najväčšou mierou prispieť k zveľaďovaniu 
našej obce. Ako som už uviedol, práce na kaž-
dom úseku je dosť, treba len chcieť.

Nezaškodí, ak sa náš občan bližšie 
oboznámi s obecnou samosprávou. Obecné 
samosprávy pracujú po novom od 1. januára 
1991. V každej obci musí byť starosta a obecné 
zastupiteľstvo, ktorí každé štyri roky získajú 
od svojich voličov mandát na rozhodovanie. 
Prvým starostom v našej obci bol neb. Ladi-
slav Gál, bývalý dlhoročný predseda MNV 
(na čele obce od r. 1961). Po dvoch volebných 
obdobiach ho v roku 1998 na starostovskej 
stoličke vystriedal poľnohospodársky inžinier 
Jozef Zsebi. V roku 2001 bola zrealizovaná de-

centralizácia a na územnú samosprávu prešli 
mnohé kompetencie z miestnej štátnej správy. 
Týmto bola naplnená myšlienka, podľa ktorej 
sa má výkon verejnej moci robiť čo najbližšie 
k tomu, kto to potrebuje. Naplnila sa aj požia-
davka samosprávy, a to „samofi nancovanie“ 
originálnych kompetencií nezávisle od štátu.

Samosprávu vykonávajú sami občania. 
Teda výkon obecnej samosprávy je v rukách 
konkrétnych ľudí. Od nich závisí, či správa 
vecí verejných (sem patrí rozhodovanie o stra-
tegických plánoch rozvoja obce, o pláne hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja, o územnom 
pláne, o rozpočte, o nakladaní s nehnuteľným 
a iným majetkom obce...) funguje, alebo ne-
funguje. 

Občania si sami volia svojich starostov 
a poslancov, preto by mali vedieť, prečo a ko-
mu dajú mandát, aby za a v mene občanov 
rozhodovali. Ale napriek danej dôvere ich 
musia aj kontrolovať. Občania by sa okrem 
účasti v komunálnych voľbách mali aj naďalej 
zaujímať o to, ako starosta a poslanci svoju 
funkciu zvládajú. Tu by som chcel apelovať aj 
na našich občanov, či už to sú rodení Žiranci 
alebo prisťahovaní. Často počuť, že sa sťažujú 
na nedokonalosti v našej obci. Uznávam aj 
ja, tých nedostatkov je dosť, ale nato sme tu, 
aby sa našli riešenia a postupne sa tieto nedo-
statky odstraňovali. Veď predsa každý občan 
môže prispieť ku skvalitňovaniu životného 
prostredia v našej obci. Nato netreba veľa pe-
ňazí, ale často stačí dobrý nápad. Zasadnutia 
obecného zastupiteľstva sú verejné a máme 
aj verejné zhromaždenia občanov, kde každý 
občan môže prejaviť svoj názor. Lenže účasť 
našich občanov na zasadnutiach je takmer 
nulová a na verejných zhromaždeniach obča-
nov býva 20-30 občanov (a sú to väčšinou tí 
istí občania), čo je veľmi málo. Malo by sa to 
v budúcnosti bezpodmienečne zlepšiť.

Podmienkou demokracie a samosprávy 
je existencia občanov, ktorí sa aktívne o veci 
zaujímajú, nielen pasívne sa prizerajú a potom 
sa sťažujú. Netreba zabúdať, že samospráva 
znamená „sami si spravujeme veci verejné, 
čiže svoje.“

jsz
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Po 12 rokoch starostovania a predtým 8 
rokov ako poslanec OZ som sa rozhodol, že 
svojimi myšlienkami, názormi, by som rád 
oboznámil vážených čitateľov 
obecných novín, predovšetkým 
tých, ktorí reprezentujú našu 
obec doma aj v zahraniči. Ide 
o členov folklórnej skupiny, 
ženského speváckeho zboru, 
červeného kríža, Csemadoku a 
športovcov.

Tieto skupiny, organizácie 
v posledných rokoch pravidelne 
dostali z obecného rozpočtu 
ročne približne 16.000€/500.000 
,-Sk /. To znamená, že za 
volebné obdobie to činilo 
okolo 2 mil. Sk. Poslanci OZ 
túto sumu každoročne odsú-
hlasili, lebo všetci vieme, že 
kultúra a šport v obciach je 
potrebná a treba ich podpo-
rovať. Dlhoročný poslanec, 
predseda komisie kultúry 
a športu, Gabriel Bencz 39 
rokov neúnavne pomáhal a 
organizoval činnosť týchto 
organizácií nielen ako po-
slanec, ale aj ako aktívny 
člen mnohých spolkov. Pri 
komunálnych voľbách nikto 
nevie kto koho volil, a to je 
správne. Len môžeme tušiť, 
že vedenia týchto organizácií 
a členovia spolkov chceli 
zmeny, prestali dôverovať 
jemu a mojej osobe. A čo si predstavovali pod 
pojmom „potreba zmeny“ viac podpory (dotá-
cií, peňazí) ? Jedným z najväčších zmien (pre-
kvapením)  je, že Gabriel Bencz sa nedostal do 
deväťčlenného poslaneckého zboru. Druhou 

zmenou je, že šiesti poslanci za SMK sa stali 
poslancami OZ.

Tretia zmena je troška osobná:doteraz 
najmenej pripravený kandidát za 
starostu na toto volebné obdobie 
skoro zvíťazil. Ale našťastie (na 
moje šťastie) 381 voličov nepripus-
tilo zmenu na poste starostu obce. 
Prečo sa väčšina týchto členov 
miestnych organizácií a spolkov 
obrátilo od nás (odo mňa) chrb-
tom? Čo sme mohli pokaziť, prečo 
sme stratili ich dôveru po toľkých 
rokoch? Na internete (Facebook-u) 
v sobotu 27.11.2010 v deň volieb vo 
večerných hodinách mladé ženy s 

plačom oboznamovali 
jedna druhú s výsledka-
mi volieb.

Mladý futbalista 
nazval 381 voličov za 
hlupákov, nakoľko ne-
chceli zmenu v našej 
obci. Týmto by som tohto 
športovca vyzval v mene 
380 voličov (ten 1 som 
ja), aby našiel spôsob 
ospravedlnenia sa týmto 
voličom.

Zároveň by som sa 
ospravedlnil všetkým 
tým, ktorí sú členmi 
týchto organizácií, spol-
kov a cítia sa urazení 
/koho sa to netýka , nech 
sa necíti vinní/. Vynasna-

žím sa byť starostom všetkých občanov, bez 
rozdielu kto koho volil.

Ing. Jozef Zsebi,
starosta obce

Povolebná úvaha
20 rokov vo verejnom živote 

(8 rokov ako poslanec, 12 rokov ako starosta)
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Voľby sa uskutočnili 27. novembra 2010 
s týmito výsledkami:

Počet oprávnených voličov vo volebnom 
okrsku    1118
Počet odovzdaných obálok  721
Účasť vo voľbách:   64,5 %
Počet odovzdaných platných hlasovacích 
lístkov pre voľby starostu obce 708

Výsledky volieb starostu:
1. Ing. Jozef  Zsebi,  50 rokov, starosta obce, 
č.d. 368 - nezávislý kandidát - 381 hlasov
2. Mgr. Imrich Nagy, 31 rokov, operátor ŠP, 
č.d. 249 - nezávislý kandidát - 327 hlasov

Počet odovzdaných platných hlasovacích 
lístkov pre voľby poslancov OZ 708

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva:

1. Adriana Bezányiová,  43 rokov, súdna 
tajomníčka, č.d. 242 - SMK - 341 hlasov
2. Mgr. Jozef Szórad,  57 rokov, učiteľ, č.d. 512 
- nezávislý kandidát - 332 hlasov
3. Ing. Mária Szórádová, 46 rokov, 
ekonómka, č.d. 315 - SMK - 327 hlasov
4. Ing. Juraj Andraško, 48 rokov, štátny 
zamestnanec - nezávislý kandidát - 312 hlasov  
5. Doc. Dr. Ing. Juraj Maga, 51 rokov, 
vysokoškolský docent, č.d. 267
- SMK - 309 hlasov
6. Róbert Bencz, 40 rokov, vodič, č.d. 47 - 
SMK - 297 hlasov
7. Ing. Mário Bencz, 26 rokov, servisný 

technik, č.d. 298 - nezávislý kandidát - 286 
hlasov
8. Ing. Valentín Gál,  56 rokov, riaditeľ RSÚC 
NZ, č.d. 447 - SMK - 271hlasov
9. PaedDr. Klaudia Szakács, 35 rokov, 
učiteľka, č.d. 310 - SMK - 260 hlasov

Náhradníci:
10. Gabriel Bencz   214 hl.
11. Marián Cifra    214 hl.
12. Ing. Ladislav Földessy   210 hl.
13. Peter Gyepes   210 hl.
14. Vladimír Chovanec   210 hl.
15. Ing. Imrich Bencz 205 hl.
16. Csaba Bencz193 hl.
17. Mgr. Dezider Beda168 hl.
18. Miroslav Režo157 hl.
19. Milan Dobiáš133 hl.
20. Ladislav Gál 132 hl.
21. Edita Kálayová121 hl.
22. Alexander Murka 98 hl.

Zvolenému starostovi obce a poslancom 
srdečne blahoželáme a do namáhavej 
4-ročnej práce im prajeme veľa zdravia 
a úspechov pri zveľaďovaní našej obce.

redakčná rada

Zloženie obecného zastupiteľstva

Zástupca  starostu: 
Ing. Juraj Andraško
Komisia kultúry, sociálnych vecí, školstva 
a telovýchovy:
Doc. Dr. Ing. Juraj Maga (predseda), Ing. 
Mário Bencz, PaedDr. Klaudia Szakács, Mgr. 
Imrich Nagy
Komisia výstavby, životného prostredia a za 
ochranu verejného poriadku:
Mgr. Jozef Szórad (predseda), Ing. Juraj 
Andraško, Róbert Bencz
Finančná a plánovacia komisia:
Ing. Mária Szórádová (predsedkyňa), Adriana 
Bezányiová, Ing. Valentín Gál

KOMUNÁLNE VOĽBY 2010
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VYBERÁME ZO ZÁPISNICE OZ V ŽIRANOCH

Obecné zastupiteľstvo v poslednom 
štvrťroku zasadalo dvakrát. 

Poslanecký zbor ešte v starom zložení sa 
stretol 12. novembra. Na tomto zasadnutí od-
súhlasili návrhy VZN o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady za rok 2011, ako aj ná-
vrh rozpočtu za roky 2011 - 2013.

Poslanci schválili obsah obecnej kroniky 
za roky 2008 a 2009. Odsúhlasili aj zavedenie a 
pripojenie kanalizácie dvom občanom. Schvá-
lili spoluúčasť obce vo výške 5 % fi nančných 
prostriedkov v prípade úspešnosti žiadosti na 
environmentálny fond na verejnú kanalizáciu 
vo výške 400. 000 €, na technické zabezpečenie 
a zhodnocovanie BRO v hodnote 74.000 €., tiež 
kompostárov pre každú domácnosť v hodnote 
60.000, ako aj spoluúčasť obce sumou 7.400 € na 
rozšírenie SČOV v hodnote 315.000 €. Neschvá-
lili odpredaj obecného pozemku vo výmere 755 
m2 . OZ prerokovalo a vydalo súhlas k výrubu 
stromov ohrozujúcich okolie bytovky č. 393 ako 
aj výrub drevín v areáli f. Calmit, s r.o. závod 
Žirany.

O 00.30 hod. bolo zasadnutie ukončené.

Dňa 16.12.2010 bolo slávnostné ustano-
vujúce zasadnutie OZ v kultúrnej miestnosti 
aj za prítomnosti niekoľkých našich občanov. 
Po oznámení výsledkov volieb, ktorú prečítala 
predsedkyňa miestnej volebnej komisie Melinda 
Magaová, novozvolený starosta obce a poslanci 
OZ zložili zákonom predpísaný sľub. Poslanci 

zvolili 3 komisie, odsúhlasili svoje volebné ob-
vody. Starosta obce oznámil poslancom, že na 
ďalšie obdobie poslanec Juraj Andraško bude 
jeho zástupcom. Povereným poslancom OZ, 
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasad-
nutie OZ sa stal Jozef Szórad. Pri určení platu 
starostu obce starosta navrhol doterajší plat, 
po polhodinovej diskusii na návrh poslankyne 
Márie Szórádovej šiesti poslanci odsúhlasili plat 
starostu v súlade so zákonom ale bez doteraj-
šieho 1,2 násobku základného platu. Juraj An-
draško a Jozef Szórad boli proti a Mário Bencz 
sa zdržal hlasovania.

Poslanci schválili VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady na rok 2011. Oproti 
návrhu došlo k niektorým zmenám, napr. po-
platok za odvoz TKO bude 15 € ročne/osobu , 
pre občanov nad 70 rokov to bude 10€ ročne/ 
osobu. Poslanci schválili aj rozpočet na roky 
2011 – 2013. Poslanci odsúhlasili aj zvýšenie 
poplatku za odber vody na verejnom vodovode 
od 01.01.2011 na sumu 0,70 €/m3 pre f. Calmit, 
s.r.o. závod Žirany a pre občanov od 01.04.2011 
na 0,50 €/m3. Zvýšenie poplatku za kanalizáciu 
zo sumy 10 € ročne/osobu na 13 € ročne/osobu 
nebol schválený.

Starosta v diskusii pripomenul poslancom, 
aby zasadnutia boli do 22.00 hod., čo poslanci 
vzali na vedomie. Nakoľko program ustanovu-
júceho zasadnutia bol vyčerpaný, starosta po-
ďakoval všetkým prítomným za účasť a o 22.00 
hod. ukončil zasadnutie.

Ing. Jozef Zsebi, starosta

Rok 2010
v číslach:

Uzavreté manželstvá 
našich občanov:
5 mužov
3 ženy
Počet narodených 
detí:
4 chlapci
2 dievčatá
Počet zomrelých 
občanov:
5 mužov 
9 žien

Zrnká múdrosti
Iba tých pokladám za svojich 
priateľov, ktorí sú takí smelí, že 
ma upozornia na moje chyby.

Descartes
Jediný človek, ktorého môžeš 
nenávidieť je ten, ktorého miluješ, 
pretože jedine ten ti dokáže nao-
zaj ublížiť.                                                                                           

Remarque
Demokracia je režim, v ktorom 
povieš čo chceš, a urobíš, čo ti 
povedia.

G. Barry

Čo z toho, že zajtra bude lepšie, 
veď vždy, keď sa ráno zobudím, 
je dnes.
Dobrá nálada nevyrieši všetky 
tvoje problémy, ale nahnevá toľko 
ľudí, že stojí za to si ju udržať.
Aj keď si presvedčený, že máš svoj 
najšťastnejší deň, vždy sa nájde 
jeden človek, ktorý ti ho zničí.
Na svojich chybách sa človek učí, 
na cudzích si buduje kariéru.
Využiť ponúknutú šancu nedo-
káže každý, ale iba výnimočný 
človek.
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI 

Tento rok sa viedol predvolebný boj o post 
starostu obce veľmi korektne. V minulosti 
sa tesne pred komunálnymi voľbami po obci 
roznášali rôzne výzvy a letáky, ktoré nie práve 
vyberavým spôsobom preferovali niektorého 
z kandidátov na starostu.  

Prvý predvolebný míting sa konal v nedeľu 
14. novembra, teda dva týždne pred komunál-
nymi voľbami a prebiehal tiež veľmi kultivova-
ne. Zúčastnili sa ho obaja nezávislí kandidáti na 
post starostu obce a drvivá väčšina z 22 kandi-
dátov na poslancov do obecného zastupiteľstva. 

Starosta občanom, ktorých bolo až vyše 
60, predstavil prítomných kandidátov na po-
slancov do obecného zastupiteľstva. Potom sa 
ujal slova prvý kandidát na starostu, Imrich 
Nagy. Povedal pár slov o svojich víziách v tejto 
funkcii, ale potom oznámil, že svoj volebný 
program predstaví verejnosti až 19. novem-
bra v kultúrnej sále závodu Calmit. Po tomto 
neočakávanom oznámení vystúpil doterajší 
starosta obce Jozef Zsebi. V prvej časti svojho 
dlhého vystúpenia hovoril o splnených úlohách 
v minulom volebnom období. Za všetko hovorí 
ten fakt, že v posledných 4 rokoch bolo v našej 
obci preinvestovaných vyše 933. 000 € (v pre-
počte 28 miliónov Sk). Medzi najväčšie splnené 
úlohy patrilo pokračovanie 
kanalizácie, skolaudovanie 
obecného vodovodu, vynove-
nie Domu Nádeje v cintoríne, 
základnej školy, kultúrneho 
domu (aj s opravou strechy 
nad kanceláriami OcÚ) a po-
loženie asfaltového koberca na 
vybraté miestne komunikácie, 
ktoré boli po kanalizačných 
prácach v dezolátnom stave. 
Doterajší starosta tu podotkol, 
že za posledné 4 roky sa prein-
vestovalo viac fi nancií, ako za 
predchádzajúce dve volebné 
obdobia dohromady. V druhej 
časti vystúpenia hovoril o tých 
úlohách, ktoré by chcel usku-

točniť na čele obce v budúcnosti. Patrilo by sem 
pokračovanie v kanalizačných prácach, dokon-
čenie vynovenia kultúrneho domu, podávanie 
projektov, oprava ďalších komunikácií  v obci 
a iné úlohy.

V závere mítingu zostal priestor pre pripo-
mienky a návrhy  občanov. V diskusii vystúpili 
Ján Nagy, Vojtech Szórád, Ladislav Bezáni a Ján 
Piroš. Z kandidátov na poslancov vystúpili 
Valentín Gál, Gabriel Bencz, Jozef Szórad, Juraj 
Maga a Mária Szórádová. Pripomienky sa väč-
šinou týkali výstavby nových ciest v obci, prob-
lémov s nadrozmerným odpadom, znečisťova-
nia obce odpadkami a lepšej informovanosti 
našich občanov o práci obecného úradu hlavne 
na stránkach nášho časopisu. Míting trval vyše 
dve a pol hodiny.

Druhý predvolebný míting, ako už bolo 
avizované, sa konal 19. novembra v spoločen-
skej sále závodu Calmit. Kandidát na starostu, 
Imrich Nagy, sa zvítal osobitne  s každým obča-
nom, čo bolo z jeho strany pekné gesto. V prvej 
časti mítingu predostrel svoj volebný program 
a vlastné predstavy prítomným voličom. Po 
jeho vystúpení sa podávalo aj občerstvenie. Pri-
pomienky zo strany občanov neboli žiadne. Na 
mítingu sa zúčastnilo vyše 80 občanov.  

jsz

PREDVOLEBNÉ  MÍTINGY
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» platby na splátky!
» vlastný autotrenažér
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náter proti tlaku spodným náter proti tlaku spodným 
vodám, všetkých ropných vodám, všetkých ropných 
látok a kyselinám, oprava látok a kyselinám, oprava 
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Poďakovanie

Týmto by som chcel poďakovať všetkým voličom našej 
obce, ktorí sa zúčastnili novembrových komunálnych vo-
lieb.

Úprimnú vďaku vyjadrujem tým, ktorí mi opätovne 
dali dôveru, a tak naďalej ako starosta obce môžem slúžiť 
všetkým občanom našej obce.

S úctou a vďakou
Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

NA ÚVOD

Vážení občania,

novoročné zážitky sú už len peknou spomien-
kou a spoločne sme sa tak prehupli do ďalšieho 
roka nášho života. Do rúk sa vám opäť dostáva 
nové číslo Žirianskeho spravodajcu, ktorý už piaty 

rok prináša informácie z aktivít obecného úradu, zo života 
materskej a základnej školy a poznatky z oblastí kultúr-
no-spoločenského života našej obce. Rovnako sa vám na 
stránkach obecných novín neustále snažíme sprostredkovať 
aktivity a nemalé úspechy speváckeho zboru Podzoborie, 
folklórneho súboru Žibrica, stolných tenistov, ako i organi-
zácií a inštitúcií pôsobiacich v našej obci. Teší nás, že aj pri 
tak malom počte obyvateľov  máme veľký potenciál schop-
ných ľudí, ktorých aktivity siahajú ďaleko za hranice našej 
obce.

Neustále sa snažíme spestriť obsah nášho časopisu aj 
článkami z duchovného života  a populárno-náučnými 
článkami.  Od samého začiatku nás ale trápi jedna vec. 
Veľmi nám totiž chýba spätná väzba z vašej strany. Obsah 
a zloženie časopisu by sme radi prispôsobili vašim postre-
hom a požiadavkám. Určite ste už dávno postrehli, že drvi-
vá väčšina článkov a príspevkov je z pera dvoch členov re-
dakčnej rady. Preto by sme boli veľmi vďační, keby ste nám 
posielali vaše pripomienky, nech sú to kritické či pochvalné 
a takisto aj rôzne články. Určite by to ešte viac spestrilo 
a skvalitnilo náš časopis. Zostáva nám už len dúfať, že našu 
výzvu zoberiete k srdcu a budete s nami v novom roku už 
konečne aktívne spolupracovať.

Za celý redakčný tím vám prajeme príjemné chvíle 
strávené pri čítaní nášho časopisu a so želaním krásneho 
a šťastného roku 2011.
  

AB  a JSz
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