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Életműdíj Simek Viktornak

 2014. szeptember 28-án a Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség Országos Elnöksége 
a magyar oktatásügyben és kultúrában végzett sok 
évtizedes kiemelkedő és áldozatos tevékenységéért 
Életműdíjat adományozott PaedDr. Simek Viktornak a 
hazai Szent Miklós Templomban. A nyugdíjas pedagógus 

tevékenységét és kiváló eredményeit a Máltai Lovagrend 
tagja Lady MUDr. Czellárik Mária mondta el Sir 
Dr. Czapáry-Martincsevics András lovagparancsnok 
jelenlétében. A kitüntetést Fehér Csaba a MKDSZ elnöke 
adta át. A Nyitra megyei önkormányzatot Sárközi János 
képviselte.           Sz.J.

 Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük. Ilyenkor tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
az időskorú hozzátartozóinkat. Zsérén október 19-én a helyi önkormányzat az ovisok és iskolások 
programjával kedveskedett nyugdíjas lakosainak az ünnep alkalmából.      Foto: Maga Gy.

Túrmezei Erzsébet 
A legnagyobb művészet...

A legnagyobb művészet tudod e mi?
Derűs szívvel megöregedni.
Tenni akarnál, s tétlen maradni.
Igazad van mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett 
csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra,
Ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni az öledbe,
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítettél régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
Nem vagy olyan mint azelőtt.. 

október .... az időSek hónapja
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,,Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem 
azért tisztelték, mert „fáradságos életükkel 
kiérdemelték“, nem is abból a józan előrelátásból, 
hogy „egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, 
ha nem hajítanak majd a szemétre!“, hanem 
azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a 
szellem nyitottabb, s az öregember, óriási 
élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, 
amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos 
volt! (...) Az öregember akkoriban nem teher volt, 
hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, 
milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik 
benne!“        (Müller Péter)
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noVember........ halottainkra emlÉkeztünk

 Van egy nap az évben, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, 
szeretettel a szívekben, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság, 
mint maga az ősz bánatos, ködös fátyla.                    Mészáros Lajos

Emlékezzünk rájuk

Mindenszentek napján temetőbe megyünk,
Elhunyt rokonoknak ezzel kedveskedünk.
Síremlékük köré koszorút helyezünk,
Nem feledjük őket, amíg csak létezünk.
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december ...... SzíVünkben a karácSonyi VárakozáS

 Mint minden évben, idén is december 14-én ellátogattak hozzánk a gímesi alapiskola diákjai, 
hogy karácsonyi műsorukkal még meghittebbé tegyék az adventi időszakot. Most is nagyon szép és 
megható programmal készültek. A színdarabok, versek, karácsonyi énekek mind- mind a szeretetről és 
a várakozásról szóltak, és egy kis időre mindenkit elrepítettek egy békés szép világba. A sok mosolygó 
gyermeki arc nyugalmat sugározva még kellemesebbé és boldogabbá tette a karácsony eljöttének 
időszakát. A műsor után a jelenlévőket finom káposztalevessel vendégelte meg a szervezőség, ki ezúttal a 
Vöröskereszt helyi szerveze volt. 

Köszönjük a szervezőknek, a gímesi alapiskola diákjainak és tanárainak a szép élményt.

Foto: Mikus R.

Ady Endre:
Karácsony

Harang csendül,     Borul földre imádkozni,   Hálát adnak
Ének zendül,       Az én kedves kis falumba A magasság Istenének.
Messze zsong a hálaének,    A Messiás    Mintha itt lenn
Az én kedves kis falumban    Boldogságot szokott hozni. A nagy Isten 
Karácsonykor       A templomba   Szent kegyelme súgna, szállna, 
Magába száll minden lélek.    Hosszú sorba   Az én kedves, kis falumban
Minden ember       Indulnak el ifjak, vének,  Minden szívben 
Szeretettel       Az én kedves kis falumban Csak szeretet lakik máma. 



betlehemezÉS....egy mÉg máig Élő nÉpSzokáS

 A betlehemezés az adventi és a karácsonyi idő legismertebb és legelterjettebb néphagyománya. Az 
egész Kárpát-medencében ismerik. Népi többszereplős dramatikus játék, amely Jézus születését eleveníti 
fel.  Lényegében pásztorjáték.  Régen a templomokban adták elő, majd a templom falain kívülre került. 
A betlehemezés koreográfiája területenként eltér. A paraszti betlehemezés középpontjában a betlehemi 
pásztorok párbeszédes, énekes játéka áll. Az előadott történet magyar sajátossága, hogy a pásztorok 
köszöntése kiemelkedik, míg más kultúrában a szálláskeresés vagy a háromkirályok kap központi 
szerepet. A másik magyar sajátosság a betlehemezés kifejezés: a nyelvek többségében a jászol szó fejezi ki 
az ünnepet. 
Idén fáradságot nem ismerve járták a falut a zsérei betlehemezők, hogy hirdessék Jézus születését. 
Énekszóval és karácsonyi köszöntőkkel tették még ünnepélyesebbé az ünnep előtti hangulatot. Köszönet 
jár a szereplőknek – Palaky Arnold, Palaky Kitti, Czakó Krisztina, Szakács Réka, Szakács Luca, Nagy 
Dominik, Kmeťo Szimona, Bencz Boglárka - és vezetőiknek - Szakács Klaudiának, Bencz Júliának és 
Bezányi Adriannának valamint a Csemadok helyi szervezetének - , hogy életben tartják ezt az ősi szokást.
           Foto: Maga Gy.

őrizzük a lángot! – 65 ÉVeS a cSemadok

 A Csemadok megalakulása 65. évfordulója alkalmából a kulturális szervezet nyitrai területi 
választmánya november 8-án, Nagycétényben tartotta ünnepi megemlékező műsorát. A rendezvény 
a helyi kultúrházban zajlott. Gyepes Lajos, a Csemadok TV elnök köszöntőjével indult az ünnepi 
műsor. Felléptek a környék hagyományőrzői, a gímesi vegyeskar, a cétényi női éneklőcsoport és 
citerások, ill. még sokan mások. Mézes Rudolf, a Csemadok alelnöke a szervezet nevében köszöntötte 
a jelenlevőket. Kitért a Csemadok időszerű feladataira, megköszönte az egykori és mai Csemadok 
tagok, alapszervezetek munkáját, és arra bíztatta a jelenlévőket, őrizzék meg azt a lángot, amit 65 évvel 
ezelőtt meggyújtottak az egykori nyitra megyei alapító tagok. Ezután egy perc néma csenddel adóztak az 
egykori, már elhunyt Csemadok tagok emlékére. További ünnepi beszédek következtek, majd sor került 
a kitüntetések átadására. Kitüntetetésben részesültek Zoboralja kulturális életének neves személyiségei, 
hagyományőrző csoportjai, többek között Zsére község Zsibrice nevű hagyományőrző csoportja és Bencz 
Aranka, a szervezet helyi elnöke. 
              Ezúton gratulálunk a kitüntetetteknek! 
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taVaSzi SzÉl Vizet áraSzt ...... zSÉrei Siker
 
 A felvidéki magyarság egyik legnagyobb múltra visszatekintő népdal- és népzenei versenyének 
döntőjét idén november 29-én rendezték meg a dunaszerdahelyi  Városi Művelődési Központban. A 
minden páros évben megrendezett verseny 2002-től megújult formában a Minority Polgári Társulás 
jóvoltából kerül megszervezésre.  
 A versenyen a hagyományőrzők több kategóriában indultak: külön- külön mérték össze tudásukat a 
szólóénekesek, az éneklőcsoportok, a népi hangszeren játszó szólisták és  együttesek. A több helyszinen 
megrendezett elődöntőket követően a  döntőbe jutott csoportok, ill. szólisták a zsűri szakmai értékelésén 
kívül elnyerhették a magyarországi KÓTA, vagyis a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetségének minősítését is. A minősítések odaítéléséről döntést hozó szakmai zsűri elnöki tisztét az 
idén is Birinyi József népzenész és népzenekutató, a Hungarikum Szövetség elnöke töltötte be.
 A Zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport női éneklő csoportja kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 
A szakavatott zsűri egybehangzóan kiválónak értékelte az elhangzott népdalcsokrot. Kiemelte, 
hogy a csoport mint hangzásilag, mint vizuális megjelenése egyedülálló volt, a dallamok preciz 
megszóllaltatása, az összeforrott hangzás, a csodálatos népviselet szinte lenyűgözte a szakemberek és az 
amatőr hallagatóságot. A kiváló teljesítményt következőképp értékelte a zsűri:

- a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA 18. Országos Népzenei 
Minősítő keretében térségi minősítő szinten KIVÁLÓ fokozat
- az országos minősítő szinten ARANY fokozatot és ARANYPÁVA-díj.

A csoportnak gratulálunk és munkájukhoz további sok erőt és kitartást kívánunk, hogy tovább 
népszerűsítsék Zsérét és népi hagyományvilágát!

                       Foto: Gál J.

Foto: Tóth K.
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A ZOBORALJA női KAR isMétELtEn tEvéKEny évEt ZáRt

 A Zoboralja női kar 2014. évi működésére visszatekintve eredményes évről számolhatunk be. 
Tovább folytattuk azt a magas színvonalú munkát, melyre közönségünk számíthat. Nem kis mértékben 
befolyásolta működésünket, Dr. Simek Viktor szakértelme, hatékony munkája és fáradhatatlan 
ösztönzése. 
Az év folyamán 15 hangversenyt adtunk, ebből 3 volt határainkon kívül, 5 a környező falvakban és 7 
Szlovákia-szerte. 10 alkalommal énekeltünk a zsérei Szent Miklós templomban. 
Az év első fellépése a Budapest melleti Gyömrőre szólt, hol a Zsibrice hagyományőrző csoporttal 
karöltve mutattuk be községünk gazdag hagyományának és aktív kultúrális életének egy szeletét. 
Bemutatkozásunkat nagy szeretettel fogadta a helyi közönség.   
Márciusban ismét Magyarországra szólt a meghívás: Piliscséven vendégszerepeltünk egy templomi 
hangverseny keretén belül. Áprilisban Tatabánya tavaszi Fesztiváljára hívták az énekkart a Vértes 
Agórájába, mely a környék kultúrális központja. A komoly profi szervezésű és rendezésű gálaesten 
nagy sikert aratott a zsérei női kar. Még ugyanebben a hónapban  egy komáromi felkérésnek tettünk 
eleget. A Komáromi Napok rendezvény keretén belül szervezett hangverseny  komoly színvonalú 
énekkarokat vonultatott fel. A komáromi és a zsérei énekkar karnagyainak köszönhetően a két énekkar 
tagjai jó barátságban állnak. Június 8-án  a mocsonoki templom adott otthont a „Spev nás spája“ 
rendezvénysoroznak, melynek állandó résztvevője a zsérei női kar. 
Júliusban a Magas-Tátrában jártunk, hol több környező faluban adtunk koncertet. 
A nyáron Kolonban és Negyeden vállaltunk fellépést. Az ősz is sűrűnek indult: Zsére, Pográny, Csitár 
látta vendégül az énekkart. A karácsonyi időszakra nagyon készült minden tag, több ízben is felléptünk: 
Alsóbodokon, hagyományosan idehaza az éjféli misén és Gímesen Háromkirálykor. 
A sok befektetett munka meghozta kellő gyümölcsét. Sok-sok siker, öröm és a dalból származó jókedv 
mind-mind hozzájárul a tagok lelkesedéséhez, buzgó igyekezetéhez. A zene és éneklés nemcsak a testi, 
hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja.
Énekkarunkat megfelelő humorral ellátott tagok alkotják és ez a jó közösség a kiváló éneklés alapvető 
feltétele.
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KARácsOnyi ELőKésZüLEtEK A tEMPLOMBAn ....

Foto: Bezányi sz.

Köszönöm zsére azon lakosainak, akik rám szavaztak 2014 
november 15-én a helyhatósági választásokon - megtiszteltek 

bizalmukkal. Egyben köszönet mindazoknak, 
akik részt vettek a választásokon. 

Mgr. Gabriela Čanakyová


