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Kellemes nyári pihenést és élményekben 
gazdag vakációt kíván a szerkesztőség 

és községünk polgármestere.
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2016. április 2-án, hagyományosan a húsvéti ünnepeket követő hétvégén került megrendezésre 
a 8. Zsérei reprezentációs bál, amelynek ismét a helyi községi hivatal kultúrterme adott otthont. 
A szervezéssel kapcsolatos felelősséget a 
falu önkormányzata és a helyi szervezetek 
közösen osztották meg egymás közt. A 
tavaszias jellegű zöld és krémszínű díszítés 
elvarázsolta a vendégeket.

A bált ismételten Ing. Zsebi József 
polgármester nyitotta meg 19:30-as kezdettel. 
Beszédében kiemelte a rekordszámú 
részvételt, őszintén üdvözölte az összes 
vendéget, megköszönte jelenlétüket és szép 
estét, valamint kellemes szórakozást kívánt 
minden bálozónak. Az est fiatal műsorvezetői 
Mária Nagyová és Bezányi János voltak. A 
nyitótáncról a nyitrai Táncakadémia fiatal 
diákjai, Lucia Bojtorjánová és Adam Bednár 
gondoskodtak. A vendégek közt nagy sikernek 
örvendett a Chiqui Pole Dance stúdió 
Duo Frozen néven fellépő növendékeinek 
lebilincselő akrobatikus rúdtánc produkciója 
is. A zenét az egész ünnepi este folyamán 
a KIKO BAND zenekar biztosította. A 
kellemes zene pedig a békés légkör és jó 
szórakozás fontos ismérve. Természetesen 
ebben az évben sem hiányozhatott a tombola, 
ahol a vendégek a megvásárolt jegyek fejében 
közel 50 értékes nyereményért izgulhattak. 
Ezeket  a díjakat pedig 37 támogató 
biztosította, akiknek ezúton is szeretnénk 
megköszönni a támogatást. 
Az este, éjszaka és a kora reggeli órák is nagyszerű hangulatban teltek, így aztán a szervezők 
már most alig várják a jövőévi folytatást

A szponzorok listája ábécé sorrendben: Anna Nagyová, Autoservis Jozef Szonlajtner, Calmit 
spol. s r.o. závod Žirany, Carrier Slovakia s r.o. chladiaca technika, Coop Jednota, DAN-Daniel 
Andel, Dezider Beda VOLT s r.o., Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Dopravex, Economy 
Corporation s r.o. Ing. M. Bene, Ing. Anton Szórád – KONTECH, Iveta Szonlajtnerová, Jaga 
Pub, Jaroslav Szonlajtner spol. s r.o., Ing. Ladislav Bezányi, MAD Trans , autodoprava Marián 
Szórád, MASKA – Tibor Popluhár, Microcomp Nitra Ing. Jozef Gál, MIPA – Miloš Pajer 
elektroinštalačné práce, Obec Žirany, Palivá a stavebniny Ernest Rácz, Pohostinstvo Pri studni 
V. Vendéghová, Poľovnícky zväz Žirany, Pozemkové spoločenstvo Sira, RE/MAX Slovakia, 
Spoločnosť GRANVIA a.s., STAVEKO Ing. Marián Sahul, Stolný tenis Vawex OcÚ Žirany,  
Šonkoľ Zoltán, Tlačiareň GARMOND Nitra, Vawex s r.o. Ing. Milan Vanyo, Večierka Yveta 
s.r.o., Vöröskereszt helyi szervezete, VPP SPU Kolíňany, Waste Transport a.s, Woodsias.r.o. – 
Ladislav Jančovič, Zoboralja zsérei női kar 

Fordította: bzs

8. REPREZENTÁCIÓS BÁL
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2016. április 13-án Dr.Simek Viktor 
zsérei rajztanár, karnagy, a Magyar 
Kultúra Lovagja „Zoboralja népviselete“ 
könyvbemutatóval egybekötött 
képkiállításának ünnepélyes megnyitója 
volt a lévai Reviczky Házban. A 
megnyitó keretén belül fellépett a Csitári 
Menyecskekórus.

jsz

Hosszú napokig azon tűnődtem, mit is írhatnék az utóbbi hónapokban sok port kavaró 
hulladékégető telep tervéről.  A téma minden lakosnak ismerős, hiszen vita tárgyát képezte 
a hazafelé vezető úton a templomból, munkába menet, rövidebb és hosszabb buszutakon, 
valamint különböző internetes fórumokon is. Sosem jelent még meg nyilvános gyűléseken 
annyi lakos, mint mikor környezetük jövőjéről folyt a vita, alig fértünk el a teremben.  Szlovákia 
szerencsésebb lakosai az ilyen jellegű problémákat csak a médiának köszönhetően ismeri, ám 
Zsérén pár hét erejéig a hulladékégető építése mindennapi valósággá vált. Kellemes érzéssel 
töltött el azonban az emberek összefogása egy közös, fontos célért. Szinte egy emberként 
utasították el azt a tervezetet, amely szeretett otthonuk fölé egy hatalmas monstrumot emelt 
volna, ezzel is károsítva a környezetet és egészségünket, nem utolsó sorban pedig ingatlanaik 
és vagyonuk értékét csökkentette volna.

Remélem azonban, hogy a hosszú harcnak mára vége, a hulladékégető ötlete falunkban már 
csak a múlt kísértete. Felesleges is kérdezni miért pont nálunk, kinek a fejéből pattant ki az 
ötlet. Kétlem, hogy bárki is nyilvánosan magára vállalná az alapötlet kieszelését, azonban 
remélem, hogy egy életre megtanulta a leckét. Mindenkinek vannak határai. Ezeket feszegetni 
ugyan lehet, de egy bizonyos ponton túl erőteljes védelembe ütközik minden imposztor.

Zsére község őszintén szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki akár egy aláírásával, 
akár tevékenységével támogatta az egészséges zöld környezet megőrzését falunk határában. 

A hulladékégető elleni harc időrendbe szedett pontokban:
2016.4.19. - a község hivatalos tervezetet kap a hulladékégető kiépítésére
2016.4.19. - a kultúrkomisszió összeül, hogy kiértékelje a 8.reprezentációs bál lefolyását, ám 
lényegesen több figyelmet kap a hulladékégetőre tett tervezet
2016.4.19. - a falu hivatalos honlapjára is felkerül minden elérhető információ  a teleppel 
kapcsolatban
2016.4.22. - Mgr. Szórád József, a környezetvédelmi bizottság elnöke nyilvánosan reagál az 
elégedetlen lakosok félelmeire, és biztosítja őket, hogy a helyi önkormányzat egyértelműen 
elutasítja a tervezetet
2016.4.23. - a Nitra24.sk hírportál is cikket közöl a hulladékégető telepről, így tájékoztatva 
nyilvánosságot is a problémáról
2016.4.23. - a peticie.com honlapon nem hivatalos petíció indul a telep megépítésének 
megakadályozására.
2016.4.24. - a SIRA úrbérességi egyesület gyűlésén közel 300 tag és csalódott lakos jelent 
meg. A tömeg válaszokat követelt a vezetőségtől. A kérdésáradat végeztével a vezetőség 
kijelentette, hogy nem tudtak a tervezetről, valamint hivatalos álláspontjuk alátámasztásaként 

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KÉPKIÁLLÍTÁS LÉVÁN

HULLADÉKÉGETŐ



nyilatkozatot küldenek a Környezetvédelmi minisztériumnak, hogy nem értenek egyet a 
földjeiken való építkezéssel.
2016.4.25. - megalakul egy polgári kezdeményezés, melynek egyetlen célja a hulladékégető 
elleni küzdelem támogatása
2016.4.26. - megkezdődik a hivatalos petíció aláírásainak gyűjtése Zsérén és a környező 
falvakban, városokban
2016.4.27. - a beruházást kezdeményező EKOMUNAL cég visszavonja tervezetét a 
Környezetvédelmi minisztériumból
2016.4.29. - a helyi önkormányzat 4.rendkívüli ülésén egyértelműen elutasítja a „ Háztartási 
hulladék és egyéb hulladék energetikai hasznosítása elgázosítással“ nevet viselő projektet. 
Ezt a tervet az EKOMUNAL NITRA s.r.o. , Inovecká 25 székhelyű cég nyújtotta be. A helyi 
önkormányzat a jövőben sem fogja támogatni a hulladék energetikai hasznosítására irányuló 
projekteket és elutasítja a kogenerációs források és erőművek építését kereskedelmi célokra.
2016.4.30. - A községháza postán megkapja a Környezetvédelmi minisztérium határozatát, 
amely hivatalosan is berekeszti az eljárást, amit az EKOMUNAL NITRA s.r.o. nyújtott be
2016.4.5. - az internetes petíció 858 aláírással lezárul
2016.5.4. - a polgári kezdeményezés hivatalos álláspontja is megérkezik a Környezetvédelmi 
minisztériumba,mely szerint Zsére lakosai elutasítják a tervezetet. A petíciót 649 személy írta 
alá.
2016.6.3. - a községházára megérkezik a Környezetvédelmi minisztérium hivatalos határozata: 
Plazmatechnikájú hulladékégető nem épül Zsérén.  

Fordította: bzs

Május elseje komoly témákkal forrott 
össze a történelem során . Ilyenek például 
a béke és a munka. Főként azonban a  
munka ünnepeként tartják számon szerte 
Európában. Mivel  az idén ez a jeles nap 
vasárnapra esett, falunk önkormányzata 
egy nappal korábban szervezte meg a 
hagyományos programot, hogy a hét utolsó 
napját mindenki pihenéssel tölthesse 
bensőséges családi körben. A májusfa 
ünnepélyes állítására így április 30.-án 
került sor, díszítéséről a gyerekek és a 
polgármester gondoskodtak. A szerelem 
és a tavasz szimbólumának felavatása 
után a helyi óvoda és alapiskola diákjai 
alkalomhoz illő műsorral szórakoztatták a 
nézőket, majd a Zoboralja női kar fellépése 
zárta az előadást. A programok végeztével 
a helyi önkormányzat, valamint a községi 
hivatal dolgozói minden szereplőt és nézőt 
frissítővel kínáltak.

Fordította: bzs
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MÁJUSFA ÁLLÍTÁS



T e s t v é r t e l e p ü l é s ü n k 
szívélyes meghívására helyi 
önkormányzatunk négy 
tagja ( Ing. Zsebi József, 
Mgr. Szórád József, Bencz 
Csaba, Bencz József) 2016.
május 7-én Dorogra utazott. 
Ekkor zajlott ugyanis a 
Szlovákiai, Magyarországi, 
Németországi és Romániai 
testvérfalvak találkozója, 
mely az Európa   nap - 
párbeszéd napja nevet kapta. 
A gazdag műsor többek közt 
magába foglalta egy műfüves 
multifunkciós pálya átadását 
a Buzánszky Jenő stadionnál, 
Hérics Nándor festőművész 
kiállítási tárlatának 

megnyitását, valamint egy párbeszéddel egybekötött előadássorozatot „Kultúrák  egymás 
mellett, egymás ellen , egymásért“ címen. Az összetartást kifejezendő gesztusként pedig a 
német partnerek egy tűzoltóautót ajándékoztak Romániai testvéreiknek.

Fordította: bzs

Az anyák napját mindig május második vasárnapján ünnepeljük. Idén azonban az egész 
hónapot az anyák ünneplésének szentelhettük.  Magyarországon ez a jeles nap május első 
vasárnapjára esik, Szlovákiában pedig a másodikra.  Zsérén viszont az idén  a hónap harmadik 
hétvégéjén emlékeztünk meg anyukáinkról.  Az alapiskola és óvoda diákjai csodaszép 
műsorral készültek anyukáiknak, nagymamáiknak, ezzel köszönve meg határtalan, egészéves 
szeretetüket és törődésüket. A gyerekek fellépését szeretteik őszinte ölelésekkel és szívből jövő 
puszikkal díjazták.

Fordította: bzs
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EURÓPA NAP - A PÁRBESZÉD NAPJA DOROGON

ANYÁK NAPJA



Világunk tele van szép és értékes dologgal. Hatalmas kincseket és értékeket rejt magában, 
mégis a legcsodálatosabban ragyogó drágaköve a gyermekek. 
A születés csodáját falunkban az idén május 16-án ünnepeltük, amikor is a községi hivatal 
tárgyalótermében sor került a névadó 
ünnepségre. A 2015 áprilisa és 2016 
januárja közti időszakban 12 pici fővel 
bővült lakosaink sora:  Čižmáriková 
Linda, Pinke Šimon, Elgyütt Róbert, 
Bezányiová Kimberley, Kováč 
Filip, Petríková Mia, Kováč Tomáš, 
Hrabinová Eliška, Sándor Olívia, Kianek 
Natália, Geschwandtnerová Victoria, 
Godorová Melisa. A polgármester 
mindenkit szívélyesen üdvözölt, majd 
jó egészséget kívánt a csöppségeknek 
és szüleiknek. A beszédet követően a 
szülők  aláírták az emlékkönyvet, és 
átvették az ajándékokat. A családias 
jellegű összejövetel kísérőprogramját a 
helyi óvoda tanulói szolgáltatták, Bencz 
Mária vezetésével.

Fordította: bzs

Az ismétlődő pozitív 
tapasztalatok fényében idén 
is tavaszi nagytakarítást 
tartottunk Zsérében a 
tiszta természet és rend 
szerelemseinek. Május 
21-én, szombaton a helyi 
önkormányzat vezetésével 
60 lakos kapcsolódott be 
környezetünk megszépítésébe. 
Kitakarításra került például 
a kőfejtő felőli út és a legelők 
közti szakasz, valamint az erdő 
főút felőli bejárata. További 
csapatok pedig a templom 
környékén, a tájháznál, az 
iskolaudvaron,  a felső parkban 
és a szabadidőközpont 
mögötti árok takarításánál 
tevékenykedtek. A frissítőről Gál Béla gondoskodott ízletes gulyásleves formájában. 
Minden résztvevő lakosunknak köszönjük, hogy kemény munkájukkal hozzájárultak 
falunk megszépítéséhez, és reméljük, hogy jövőre találkozunk, akár nagyobb létszámban is. 
Továbbá köszönetet szeretnénk mondani minden lakusunknak, aki a jövőben sem árasztja el 
környezetünket és erdeinket nemkívánatos anyagokkal és hulladékkal.

Fordította: bzs
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NÉVADÓ ÜNNEPSÉG

HAGYOMÁNYOS NAGYTAKARÍTÁS A FALUBAN



Évről-évre visszhangzott a kérdés a fülemben: „Idén mennyi magyar elsős lesz Zsérén?“ Néha 
egy, néha kettő, de milyen szép volt, amikor többről is beszéltünk.  Ebben az évben ez a kérdés 
valahogy egyszer sem hangzott el. Már tavaly tisztában voltunk vele, hogy a lavina már egy 
ideje zúdul, és 2016-ban betemeti a zsérei magyar tagozatot. Ennyi volt, elfogyott a magyar 
nebuló. Nehéz ezért bárkit is felelősségre vonni, általánosan is kevés a diák, egyre több a kevert 
nemzetiségű házasság, és akad saját anyanyelvét nem soknak néző szülő is. Mindenkinek szíve 
joga, ezért nem vádolható senki sem. Legbelül fáj, mert ha nem lett volna az, ami most egy ideig 
biztos nem lesz, akkor sokunk nem ismerte volna meg Petőfit, Adyt és más nagy magyar ember 
munkásságát, ki sem tudnánk ejteni a Kincskereső kisködmönt.
Nincs min csodálkoznunk, észre sem vesszük, hogyan veszítjük el a nyelvet a szánkból. Példának 
elég az, hogy nemrég még anyanyelvünkön nézhettük a magyar sportsikereket, könnyes 
szemmel énekelhettük a magyar himnuszt. Ez már nem így van. A politika ebbe is beleszólt. A 
magyar sikereket is a szlovák média hozza el nekünk, amiből aligha fognak nekünk „Jó estét, 
jó szurkolást!“ kívánni, „Hajrá magyarok!“ –at kiáltani. Ilyen, és hasonlóan észrevétlen tények 
miatt egyszerüen úgy érzik a magyarok, hogy erre a nyelvre itt nincs szükség. Sajnos a világ is 
ezt igazolja. Újabban az a menő ha valaki szpíkel, szelfizik és lájkol. De ez már egy más téma.
Elfogyunk. Mennyire lehet bízni abban, hogy ez a bizonyos lavina egyszer elolvad, és mi újra 
számolni fogjuk a magyar elsősöket Zsérén? Sajnos az alagút végét egyelőre nem látni, de 
nekünk kell a kiutat keresni, nem a világosság fog velünk szembe jönni. 

bj

A zsérei Zsibrice hagyományőrző csoport 
a zselízi Schubert parkban 2016. június 
10-12. között megrendezett 50. Országos 
Népművészeti Fesztiválon vett részt és aratott 
nagy sikert Zoboralja egyetlen képviselőjeként. 
A műsorban és élményekben gazdag hétvége 
folyamán a szombati „Isten hozta a vendígët“ - a 
hagyományőrző csoportok közös műsorában a 
zsérei lakodalmast adta elő, valamint vasárnap a 
„Vannak vidékek“ - az 50. Országos Népművészeti 
Fesztivál ünnepi gálaműsorának résztvevőjeként 
lépett a Nagyszínpadra. 

Gál Janka

7

ELFOGYUNK

50. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL ZSELÍZEN
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Falunapok – diszkó: 2016. 7. 15., szabadidőközpont
Falunapok – kultúra, mulatság: 2016. 7. 16., szabadidőközpont
Peter Šrámek koncertje: 2016. 7. 16., szabadidőközpont, 20:30

Sportnap – asztalitenisz-bajnokság, tenisz, minifutball: augusztus, szeptember, kultúrház, az 
alapiskola multifunkciós pályája

A 25 éves Zoboralja női kar jubileumi koncertje: 2016. 9 .25., templom, kultúrház

KÖZÖSSÉGI ROVAT

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

Születési  évfordulók:      
80 évesek:  Gál Klára, hsz. 419
70 évesek:  Bencz József, 321
       Nagy Kálmán, 147
       Piroš Vikória, 94
       Szórád Lucia, 390
60 évesek: Kováč András, 460
                     Palaky László, 28
                      Bencz Tamás, 451
                      Maňúch Vilmos, 318
      Elgyütt József, 278
      Gál Imre, 23
      Kováč Veronika, 373
      Rácz Bernardína, 425
50 évesek: Polovic Tibor, 398  
                      Farkaš Miroslav, 435
                      Cifra Ilona, 456
                      Szórád Mónika, 465
                      Szórád Erika, 268                   

Az ünnepelteknek sok egészséget és 
boldogságot kívánunk!  

Házasságot kötöttek:
Bencz György, Zsére 313 és Gál Gabriella, 
Zsére 452, 2015. 12. 9
 JUDr. Jozef Andrasko, Zsére 533 és Lucia 
Nemčeková, Zsére 533, 2016. 3. 19.
Bencz Milan, Zsére 298 és Mária 
Babuščáková, Zsére 529, 2016. 4. 15.
Ing. Patrik Andrásko, Zsére 472 és Mgr. 
Zuzana Civáňová, Zobordarázs, Horeckého 
692/15, 2016. 5 . 7.
Ing. Matej Bjalončík, Helivágása 61 és Ing. 
Szórád Katalin, Zsére 439, 2016. 5. 21.
Bencz József, Zsére 528 és Ing. Horváth 
Zsuzsanna, Zsére, 528, 2016. 6. 18.

Az ifjú házasoknak szerelemben és
megértésben átélt sok évet kívánunk!

                                                                                
Újszülöttek: Búš Richard, 528
                          Valsamidis Melanie, 367    
        Vén Teo, 223     
                               
A szülőknek gratulálunk és az újszülöttnek

sok egészséget kívánunk!
Elhunytak: Molnár Ádám, 404
      Sórád Béla, 52
       Bús Margit, 310

Hozzátartozóiknak kifejezzük őszinte 
részvétünket!


