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A faluszépítést komolyan vesszük
Községünkről köztudott, hogy csodálatos természet öleli körül. A falu általános
arculatával azonban rosszabb a helyzet. Példának okáért régebben mindjárt a falu
elején az út mindkét oldalán két rendkívül elhanyagolt terület volt. Ráadásul az út
jobb oldalán egy hatalmas szemétdomb „üdvözölte“ az idelátogatókat. Ez bizony
rossz bemutatkozás volt részünkről, hiszen a látogatóban az első benyomás a faluról
teljesen negatív volt. Hiába takarított ki itt néha valaki, néhány hét alatt a szemét
ismét megjelent ugyanazon a helyen. Ez a nem túl hízelgő állapot szerencsére már
a múlté. A szemétdomb helyén néhány hónap leforgása alatt sikeres vállalkozónk,
Szonlajtner Jaroslav közlekedési és szállítmányozási cégének telephelye készült el, a
bal oldalon pedig a falu építtetett bérlakásokat 16 család részére . A bér lakások felett
új trafóállomás létesült a térség elektromos hálózatának megerősítése céljából. A szép
terület nagy előnyére szolgál a lakások kijelölt parklóhelyekkel is rendezett környéke.
Amennyiben elkészül a buszmegálló területe és a bérlakások fölé tervezett kis játszótér,
községünk bejárata „tipp-topp“ lesz. Szükség lenne még egy járda megépítésére a
balesetveszélyes fő út mentén a szabadidőközpontig. Bízzunk abban, hogy ez nem
csupán a helyi önkormányzat és a fő út e szakaszán lakó polgárok vágyálma, hanem
hogy az elkészülését polgármesterünk, Ing. Zsebi József, a közeljövőben valamelyik
nyilvános közgyűlésen bejelenti. Bízzunk abban is, hogy a faluban a további szépítési
akciók nem váratnak sokáig magukra, hanem hamarosan ismét beszámolhatunk
róluk lakosainknak.
Szórád József, az építkezési, tervezési, környezetvédelmi és közbiztonsági bizottság
elnöke
Fordította : Szakács Klaudia
A varázskezű Liszy Sándor
Falunk lakója, Liszy Sándor, szabadidejében szívesen készíti el templomok (zsérei,
csehi, csitári), garázsok, autók makettjeit és munkaeszközök miniatűrjeit, amiket
elődeink is használtak. Az alkotásit lefényképezi, és a képekből képeslapokat,
naptárakat készíttet, sőt képeiből bögrékre is kerültek már. Ügyessége és kitartása
révén számos csodálót szerzett.
Liszy Sándor, Zsére, h.sz. 459, Nyitrai járás, Szlovákia

2

A mi szégyenünk (képekben)

A kanalizáció használatának vitathatatlan előnyei
Néhány évvel ezelőtt községünk egyik nyilvános gyűlésén egy meg nem nevezett
utca lakói kérték, hogy legyen minél hamarabb az utcájukba is bevezetve a
szennyvízcsatorna. Mikor azonban az utcában befejeződtek a munkálatok, az ott lévő
háztartásoknak csupán a fele csatlakozott a megépített hálózatra. Érthetetlen!!!
Vegyünk két átlagos, négytagú családot. Az A család, amelyik használja a
csatornahálózatot, 1 évre
4 x 10 = 40 eurót fizet, ami hihetetlenül alacsony
ár. A B család, amelyik még nem csatlakozott a csatornahálózatra, emésztőgödröt
használ. Egy átlagos emésztőgödör térfogata kb. 20 m3, ami 1 évben minimum kétszer
megtelik. A szippantós kocsi tartálya 8 m3, a szippantás ára pedig 30 euró. Ha vesszük,
hogy a gödör tartalma 40 m3, az elszállítás és a költsége így alakul: 40 : 8 = 5, vagyis
5 x 30 = 150 euró évente. Foglaljuk össze: az a négytagú család, amelyik igénybe veszi
a kanalizációt, egy évre 40 eurót fizet, míg az ugyanolyan család, amelyik nem veszi
igénybe a kanalizációt, holott megtehetné, pedig a szennyvízelszállításért átlagosan
150 eurót fizet. Aki tehát azt állítja, hogy az emésztőgödör használata olcsóbb, vagy
elég egy évben csak egyszer kiüríttetni, az nem mond igazat, mondjuk ki nyíltan:
hazudik. Ez csak akkor lehetséges, ha a szennyvizet a WC-ből a az emésztőgödörbe
engedi, a fürdőszobából pedig a házak előtti árokba. (Beismerem, hogy én is így tettem,
de 25-30 évvel ezelőtt, amikor csatornahálózatról még csak nem is álmodtunk.) A mai
világban ez az eljárás teljességgel elfogadhatatlan. Ezen kívül a lakosaink valószínűleg
nem rendelkeznek certifikált emésztőgödör-tartályokkal, vagyis a gödör tartalma a
talajvízbe szivárog. A felszín alatti vizek szennyezésének következményeiről pedig
már nem is beszélek. Végül akadnak olyan lakosaink is, akik a gödör tartalmával a
kertjüket öntözik!!!
Legfőbb ideje tehát, hogy az adott helyzet a falunkban megoldódjon. Községünk
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önkormányzata nyomatékosan felszólítja azokat a lakosokat, akik háza előtt ott a
csatornarendszer, de még nem csatlakoztak rá, bírálják felül helyzetüket, és tegyék
azt, amit a józan ész diktál.
szj, fordította: Szakács Klaudia
Falunapok 2015
Szombat ... szeptember 5-én:
1100 Bérlakások ünnepélyes átadása és megáldása
1200 Ünnepélyes ebéd, ahol a vendégeken kívül
részt vettek az új bérlakók is
1330 Az iskola belső terének felújítás utáni átadása
(ki volt cserélve az áramvezeték, modernizálták a
konyhát és a szociális helyiségeket és kifestették az
egész épületet)
1000-1700 Kispályás foci bajnokság az iskolai
műfüves focipályán, kiértékelés: ebben az évben is a
„Klokocsina“ csapata győzött
Vasárnap ... szeptember 6-án
1000 Ünnepélyes szentmise a Szent Miklós r.k.templomban
1300 Gulyásfőző verseny megnyitása a Szabadidőközpontban
1400-1700 Ingyenes gyerekprogram – ugrálóvár, trambulin, pónik...
1530-1830 Country zene – WEEKEND zenekar
1730 Gulyásfőző verseny kiértékelése: az első helyen a vadászok végeztek
1900 SZŰCS JUDIT koncertje
2000 ... DJ Dodes, KIKO Band zenekar ... táncmulatság
fotók: szj
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A bérlakások átadásából

Beindult az iskolai tanítás
Miután vége a felejthetetlen élményekkel
teli nyári vakációnak, újra indul a
2015/2016-os tanév a felujított iskola
és óvoda épületében. Az ünnepélyes
megnyitón részt vettek a gyerekek és
szüleik, valamint a meghívott vendégek,
elsősorban a polgármester Ing.Zsebi
József és a lelkiatya Macho József.
Különösképpen az elsős gyerekek számára
volt fontos ez a nap,akik először kerültek
kapcsolatban az iskolai közeggel.
A szünidő alatt került sor az épület belső
terének a felujítísára.A javítás során
kicserélték az egész épület elektromos
hálózatát ,kifestették a tantermeket és
teljesen felujították az óvoda szociális
helyiségét valamint a tornatermet.A
felujított épület ünnepélyes átadására
szeptember 5-én került sor a falunapok
keretén belül.
A 2015/2016-os tanévet 38 tanuló az
alsó tagozaton és 38 gyermek az óvodában látogatja majd. A tanítói kart 4 tanító és
1 nevelőnő képviseli. A hittant idén is Macho József atya fogja tanítani. Délután a
tanulási folyamat igény szerint az iskolai klubban és a szakkörökön belül folytatódik.
Azt kívánjuk, hogy az iskola olyan biztonságos közeg legyen, ahol a gyerek jól fogja
magát érezni és saját otthonának fogja tekinteni. Bízunk benne, hogy az iskolai élet
továbbra is gazdagítja és neveli a falu lakosainak a gyerekeit. Köszönjük mindazoknak,
akik saját erőfeszítésükkel és munkájukkal segítették az iskola épületének belső
felújítását.
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Kedves kollégák, kedves tanulók, kívánunk sikeres tanévet,ami újabb feladatokat
hoz,és egyre nagyobb kihívást jelent gyermekeink számára. Ehhez kívánunk nagyon
sok erőt és bízunk abban, hogy együtt örülhetünk a sikereiknek.
Mgr.Bencz Júlia
Turizmus és kerékpáros turizmus
A gyalogos és a kerékpáros turizmus
manapság a szabadidő eltöltésének
kedvelt
formái.
Községünkön
keresztülhalad a Nyitra menti
turistaösvény - Zobor-hegyi tanösvény,
ami
revitalizációt
(újraélesztést)
igényel. A turistaösvény e szakasza
összeköti a Zobor-hegységet a
Remitázs üdülőközponttal és a gímesi
vár romjaival. A kerékpáros turizmus
napjainkban aktuális kérdés és
jövedelmező szabadidő-tevékenység.
Csupán egy megfelelő kerékpárt kell
hozzá beszereznünk és leküzdenünk
saját kényelmességünket. A kerékpáros
turizmus fejlődését elősegíti, hogy
mostanában egyre több bicikliút és
-ösvény épül. Főleg az utóbbi években
keletkeztek a városok és falvak között.
A Nyitrai kerületben például 2014ben 148 km új bicikliutat adtak át, 20 km utat újítottak fel, és 53 km utat láttak el
ismét jelzésekkel. Községünkben kitűnő feltételek adottak ahhoz, hogy kiépüljön
egy kerékpárút, ami összekötné falunkat a környező településekkel. Jelenleg a
falunkon két fontos kerékpárút halad át, amiről a templomunk melletti jelzőtáblák
is tanúskodnak. A 2014-ben keletkezett kerékpárutak közül a legattraktívabb a 80
km hosszú a Hrebeňovka Tríbeča nevet viseli, ami Nyitrán kezdődik és a Penhýbel
nyergén (Veľké Pole) ér véget. A másik a 35 km hosszú Zobor körül vezető kerékpárút,
ami az emelkedési viszonyokat tekintve eléri a 242 m-t. Ez az Tribecs-hegységen
keresztülvonuló közepes nehézségű útvonal nyilvános közutakon és szilárd erdei
utakon vezet, Nyitrán a vasútállomáson kezdődik, keresztül fut Darázsin (8 km),
Menyhén (8 km), Zsérén, (7km), Csitáron (6 km) és a nyitrai vasútállomáson (6km)
ér véget.
fordította: Szakács Klaudia
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További faluszépítés
A volt vendéglő és tájház helyén: új autóbuszkitérő és a piactér kiépítése képekben

A kocsánytalan tölgyfa körülvágása
Az említett tölgyfa a bérlakások felett van, amelynek augusztusban voltak levágva az
elszáradt és beteg ágai. A munkálatokat Branislav Štrba mérnök biztosította be.

Gazdagok és szegények
Élt egyszer egy gazdag ember a feleségével és a fiával egy milliomosnegyedben a város
szélén. Egy napon úgy döntött, hogy elviszi a fiát falura a szegény rokonokhoz, hogy
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jobban becsülje azt a luxust, amelyben él. Az egész hétvégét ott töltötték. Vasárnap
este úton hazafelé megkérdezte a fiút: „Nos, fiam, hogy tetszett a rokonoknál?“ Az apa
azt hitte, hogy a fia nyilván örülni fog annak, hogy végre otthon lesznek, mert két napig
nélkülöznie kellett a a számítógépet. A fia ellenben így válaszolt: „Nagyon jól éreztem
magam.“ Az apát meglepte a nem várt válasz, az arca azonban nem árult el semmit.
„Na és mi tetszett neked annyira?“ - érdeklődött tovább. A fiú ezt felelte: „Hát, a mi
házunk ugyan csodaszép, de magas kőkerítés veszi körül. Az ő házuk kicsi, de a tágas
kertben a gyerekek jól kijátszhatják magukat. Nekünk hatalmas ellenáramoltatós
medencénk van, az ő kertjükben azonban igazi patak folyik. A teraszunk elég nagy,
de fedett, ők viszont minden este gyönyörködhetnek a csillagos égboltban. Te folyton
dolgozol, sosem vagy itthon, amikor szükségem lenne rád, de az ő apukájuk mindig
szakít időt arra, hogy a gyerekeivel játsszon. Én egyedül vagyok, ők egész öten vannak
testvérek, de segítik egymást. Ti anyuval sokszor veszekedtek, ott béke honolt, és
látszott, hogy valóban szeretik egymást. Apa, valójában, mi vagyunk a szegények és ők
a gazdagok!“ Az apa a fia érvelésére egy szót sem volt képes mondani.
F A LU H I R D E T É S E K
Születési évfordulók:
90 évesek: Bús Margit h.sz.64
			
Bencz Mária 310
80 évesek: Szórád József 336
			
Kozla Magdaléna 260

Házasságot kötöttek:
Marek Čepec, Topoľčianky a Veronika
Béliková 57....2015.07.18
Valdemar Melicher, Nitra a Mgr. Libuša
Tencerová 392 .... 2015.08.08
Ladislav Szórád 481 a Mgr. Marianna
Dobiášová 457 ....2015.08.08

70 évesek: Rácz Gizella 356
60 évesek: Greguš Jozef Ing. CSc. 160
			
Dobrotinová Mária 383
50 évesek: Kováč Zoltán 476
Vanyo Ferenc 496
Vanyo Milan, Ing 423
Benko Vladimír 398
			 Halás Jaroslav 336
Tvrdoňová Magdaléna 437
Dalloš Hedviga 272
Hanusová Iveta 104
Az ünnepelteknek sok egészséget és
boldogságot kívánunk!
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Az ifjú házasoknak szerelemben és
megértésben átélt sok évet kívánunk!
Újszülöttek: Kováč Tamás 247
Petríková Mia 397
A szülőknek gratulálunk és az
újszülötteknek sok egészséget
kívánunk!
Elhunytak: Kupeček József 362
Szórád Mónika 420
Hozzátartozóiknak kifejezzük őszinte
részvétünket!

