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A naptárban már májust írtak és csak akkor fogták fel, hogy mindjárt itt az év vége, s örökre 
el kell búcsúzniuk az alapiskolájuktól. Az iskolától, amit tényleg magukénak mondhattak, 
hisz kilenc (vagy öt) éven keresztül ez az intézmény volt a második otthonuk. Igen, a gímesi 
alapiskola kilencedikeseiről van szó. Amikor először lépték át az iskola kapuját, még nagyon 

félénkek voltak, de tanítóik nagyon kedvesen fogadták 
őket, és még azt is elnézték, ha olykor egy kicsit butuskán 
viselkedtek. 2016. június 29-én elérkezett hát ballagásunk 
napja. Ezzel lezárult életük egy szép, élménydús szakasza, 
s kitárta feléjük kapuit a nagyvilág. Ezután nehezebb, 
felelősségteljesebb éveknek néznek elébe, amikor gyakran 
kell egyedül, szüleik és tanáraik nélkül dönteniünk egy-egy 
fontos kérdésben. A jövő bizonytalansága, és az előttük álló 
küzdelmek szorongatják lelküket,búsulniuk azonban nem 
szabad, hanem bátran kell szembenézniük a rájuk váró 

kihívásokkal, küzdelmekkel. Sok éven át jártak ebbe az iskolába, és ez alatt az idő alatt értek 
itt kellemes és kellemetlen dolgokat egyaránt. Sok mindent megtanultak ebben az iskolában, 
és itt nemcsak a tantárgyakra gondolok, hanem emberi dolgokra is. Megtanulták, hogy az 
embert lehet a rossz tulajdonságaival együtt is kedvelni, vagy a jóval nem kedvelni. Az iskola 
felkészítette őket az életre. Az utolsó nap köszönték tanáraiknak, hogy felkészítették őket a 
továbbtanulásra, köszönték a beléjük vetett bizalmukat, és hogy mindig mellettük álltak. 
Köszönték az osztálytársaiknak a vidám perceket, hogy segítettek, amikor szükségük volt rá, 
felvidították őket, amikor szomorúak voltak, és hogy bíztak bennük. Mindig szívesen fognak 
visszaemlékezni erre az iskolára, soha nem felejtik el az itt töltött éveket, a tanárokat, a társaikat. 
De így van rendjén, valaminek be kell fejeződni, hogy egy újabb életszakasz kezdődhessen. 
Szeptemberben belépnek a középiskolás osztályaikba és ott folytatják tanulmányaikat. Ehhez 
mindenkinek sok sikert kívánunk. A Gímesi Alapiskola magyar tagozatának végzős tanulója 
ebben az évben a mi községünkből Kováč Roland volt, aki további tanulmányait az Újvári 
Jedlik Ányos Elektrotechnikai Ipari Középiskolában fogja folytatni. Rolandnak az új iskolában 
sikeres szereplést kívánunk. 

szj 

Kopog már a barna dió, 
véget ért a vakáció. 
Vidám arcok, fénylő szemek, 
gyülekező gyereksereg. 
Mint a fecskék messze délre, 
készülnek az új tanévre. 
A két hónapig tartó nyári vakáció után szeptember 5-én 
újra megkezdődött az iskolai tanítás. Ismét a tanulásé 
a főszerep, amelyhez a szülőknek is alkalmazkodniuk 
kell. Ebben az iskolai évben a diákokra és a tanítóikra 188 tanítási nap vár. A szünetek és a 
felmérések időpontjai a 2016/2017-es tanévben a következők:
2016. október 28-tól november 1-ig -Őszi szünet és Mindenszentek ünnepe az alapiskolások 

„BÚCSÚZUNK ÉS ELMEGYÜNK, A MI IDŐNK LEJÁRT...“

MEGKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA

"Búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt..." 

A naptárban már májust írtak és csak akkor fogták fel, hogy mindjárt itt az év vége, s örökre el kell 
búcsúzniuk az alapiskolájuktól. Az iskolától, amit tényleg magukénak mondhattak, hisz kilenc (vagy öt) 
éven keresztül ez az intézmény volt a második otthonuk. Igen, a gímesi alapiskola kilencedikeseiről van 
szó. Amikor először lépték át az iskola kapuját, még nagyon félénkek voltak, de tanítóik nagyon 
kedvesen fogadták őket, és még azt is elnézték, ha olykor egy kicsit butuskán viselkedtek. 
2016. június 29-én elérkezett hát ballagásunk napja. Ezzel lezárult életük egy szép, élménydús szakasza, 
s kitárta feléjük kapuit a nagyvilág. Ezután nehezebb, felelősségteljesebb éveknek néznek elébe, 
amikor gyakran kell egyedül, szüleik és tanáraik nélkül dönteniünk egy-egy fontos kérdésben. A jövő 
bizonytalansága, és az előttük álló küzdelmek szorongatják lelküket,búsulniuk azonban nem szabad, 
hanem bátran kell szembenézniük a rájuk váró kihívásokkal, küzdelmekkel. Sok éven át jártak ebbe az 
iskolába, és ez alatt az idő alatt értek itt kellemes és kellemetlen dolgokat egyaránt. Sok mindent 
megtanultak ebben az iskolában, és itt nemcsak a tantárgyakra gondolok, hanem emberi dolgokra is. 
Megtanulták, hogy az embert lehet a rossz tulajdonságaival együtt is kedvelni, vagy a jóval nem 
kedvelni. Az iskola felkészítette őket az életre. Az utolsó nap köszönték tanáraiknak, hogy felkészítették 
őket a továbbtanulásra, köszönték a beléjük vetett bizalmukat, és hogy mindig mellettük álltak. 
Köszönték az osztálytársaiknak a vidám perceket, hogy segítettek, amikor szükségük volt rá, 
felvidították őket, amikor szomorúak voltak, és hogy bíztak bennük. Mindig szívesen fognak 
visszaemlékezni erre az iskolára, soha nem felejtik el az itt töltött éveket, a tanárokat, a társaikat. De 
így van rendjén, valaminek be kell fejeződni, hogy egy újabb életszakasz kezdődhessen. 
Szeptemberben belépnek a középiskolás osztályaikba és ott folytatják tanulmányaikat. Ehhez 
mindenkinek sok sikert kívánunk.  

A Gímesi Alapiskola magyar tagozatának végzős 
tanulója ebben az évben a mi községünkből Kováč 
Roland volt, aki további tanulmányait az Újvári Jedlik 
Ányos Elektrotechnikai Ipari Középiskolában fogja 
folytatni. Rolandnak  az új iskolában sikeres 
szereplést kívánunk. 

                                                                                         szj 
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és a középiskolások számára 2016. 
november 23                                                                                                                                                              
-Tesztelés ötödikesek számára matematikából, magyar és szlovák nyelvből és irodalomból
2016. december 23-tól 2017. január 8-ig                                                                                                                   
- Karácsonyi szünet
2017. február 20-tól február 24-ig                                                                                                                                      
-Tavaszi szünet az alapiskolások és a középiskolások számára a Pozsonyi, Nagyszombati és a 
Nyitrai kerületekben
2017. március 14 és március 17                                                                                                                                           
-Az éretségi vizsgák írásos része a középiskolások számára
2017. április 5                                                                                                                                                                               
-Tesztelés kilencedikesek számára matematikából, magyar és szlovák nyelvből és irodalomból
2017. május 9 és május 12                                                                                                                                               
-Kilencedikesek felvételi vizsgáik a középiskolákba
2017. május 22-től                                                                                                                                                                       
-Középiskolai éretségi vizsgák.

A meghívóban ez volt bejegyezve: Zsére község önkormányzata szeretettel 
meghívja Önt 2016. július 15- 16-án tartandó falunapi rendezvényre, amely a 
szabadidőközpontban lesz megtartva.  Akkor még viszont nem tudhattuk, hogy 
milyen lesz a hétvégi időjárás. Az eső és a hideg miatt a szombati programot  át kellett 
tenni a kultúrházba. A megnyitóban a polgármester meg is jegyezte: Ezentúl az esőért 
községünkben már nem a templomban 
fog kelleni imádkozni. Elég ha a 
nagy szárazság idején betervezzük a 
falunapokat, és biztosan fog esni.
Kik léptek fel a szombati nagyszabású 
programban:
-A csinos NIMA nyitrai mazsorettek. 
A csoport 1996 óta működik a nyitrai 
DOMINO szabadidőközpont mellett. 
A kezdetben 20 tagú 14-18 év közötti 
lánycsapat mára 120 tagot számlál 
három korcsoportban 5-25 éves korig. A 
csapat Nyitrán szinte minden nyilvános 
ünnepségen fellép.
-A Nagycétényi KADARKA 
Éneklőcsoport. A férfi éneklőcsoport 
1984-ben alakult. Az eltelt 32 év alatt a 
nótás kedvű Kadarka rengeteg helyen 
megfordult országhatáron belül és túl. 
Jelenlegi vezetője a polgármester Mészáros 
Ferenc.
-A menyhei-bédi Podhoranka 

ESŐS ÉS HIDEG ZSÉREI FALUNAPOK



hagyományőrző csoport 2005-ben alakult Ťažárová 
asszony vezetésével, a csoportot pedig harmonikán 
Antalíková asszony kíséri. Céljuk elsősorban a falu 
hagyományainak ápolása. Műsorszámaik között 
találhatjuk a farsangolást, a nagybőgő temetését, 
a lánykérést és a télizöld fonását a vőfély számára, 
a patakban mosást, lekvárfőzést, a karácsonyi 
népszokásokat, a szőlőhegyhez köthető szokásokat 
stb. Falunkban a nagybőgő temetését adták elő nagy 
sikerrel.
-A magyarországi Szentesről érkeztek hozzánk Seres 
Róbert, a 2010-es Megasztár győztes zenekarának, 
a Fivérek zenekarnak a frontembere és Ágoston 
Anita, akik  vegyes dalösszeállítást hoztak nekünk a 
retrozenétől a mulatósig. Mindketten évek óta járják 
az országot és a határon túli magyar településeket.
- A Tambores dobshow 2013-ban alakult Nyitrán. A 
tagjai már hosszabb ideje foglalkoznak dobokkal és 
perkussziókkal. A csapat brazil szambát interpretál, 
amit reggae-vel és funkkal kombinál. A tapasztalatokat 
különböző alkotóműhelyeken gyűjtik nemcsak Szlovákia szerte, hanem 
Csehországban, Németországban, Szerbiában, sőt Brazíliában is. A zsérei falunapon 
brazil szambával léptek a közönség elé.
-A sztárvendég, Peter Šrámek 1993-ban született Vágsellyén. 8 éves korában kezdett el 
először énekelni, egy szlovák gyerek-énekes műsorban. Tanulmányait a pozsonyi zenei 
konzervatóriumban folytatta. Szerepelt a Szupersztár c. szlovák tévéműsorban. 2014-
ben jelentkezett a a magyar Rising Star c. énekes-tehetségkutató műsorba, ahol a 3. 
helyezést ért el. 2015. őszétől a Sztárban sztár c. műsorban csillogtatta meg tehetségét. 
Rajongótábora minden korosztályban van Magyarországon és Szlovákiában egyaránt.
-A KIKO-BAND zenekar tette kellemessé a szombati falunap éjszakáját. A csapat 
biztosítja a lazulást a lagzikon, bálokon, táncmulatságokon, találkozókon, családi 
ünnepségeken és céges bulikon. Szlovák és magyar nyelven egyaránt fellépnek.
                                                                                                                szöveg: szk, fotó: bj, szj

Kilenc évvel ezelőtt községünk eleje olyan állapotban volt, mint azt a felvétel mutatja az 
újság szlovák részében. Madártávlatból még csak megfelelt, de a földről nézve egészen 
más volt – egyszerűen nem látványos. A kép lenti jobb oldalán a faluba látogatókat egy 
nagy szeméttelep fogadta. 
Így már az első benyomás 
Zséréről több mint rossz 
volt. A csúf szeméttelep 
szerencsére már a múlté.   
 
Községünk sikeres 
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A SZONLAJTNER KFT. VÁLLALAT ÚJ TERÜLETE



vállalkozója, Szonlajtner Jaroslav bérletbe vette ezt a területet az úrbérességtől és ezen 
a helyen  kiépítette a közlekedési és szállítmányozási cégét. Megvette a  szemközti 
családi házat is, ahol először ideiglenes irodákat alakított ki, és a cég kiépítése után 
újból családi házra alakítatta át. 

Ez év augusztus eleje: a vállalat új területének  ünnepélyes átadásából. 
A Jaroslav Szonlajtner vállalat 1995-ben kezdte működését és 2011-ben jogi 
személyre – SZONLAJTNER Kft.-re alakult. A vállalat működése alatt stabil 
pozíciót és jó hírnevet sikerült elérnie nemcsak a hazai, de a nemzetközi fuvarozási 
piacon is. A cég dinamikus fejlődése magával hozta azt is, hogy ma már több mint 
80 alkalmazottnak ad munkát. Tevékenységei széleskörűek: az áruk szállítása és 
tárolása, szállítmányozása szlovákiai és külföldi ügyfeleknek egyaránt. Újságunk 
szerkesztősége a SZONLAJTNER Kft. vállalatnak  az új othonukban sikerekben 
gazdag tevékenységet kíván.

szj

Ha egy kicsit később is, de a Helyi Vöröskeresztnek sikerült megszervezni  
gyermekeink számára ezt a szép kettős akciót. A találkozás 2016. szeptember 1-én 

volt 14.00 órakor a szabadidő központban. Innen 
a csoport kisebb tagjai a nagyobb tagok felügyelete 
alatt eljutottak a legelőútra és az erdőben kötöttek 
ki.  Itt a gyerekek a szüleikkel elfogyasztották jó 
étvággyal a tűzön készített uzsonnát. Azonkívül volt 
elegendő idejük a szórakozásra is.  Az akció kitűnő 
hangulatát Nagy Denisza fényképei is bizonyítják. 
Külön köszönet jár 
mindenkinek, aki 
részt vett a szép akció 
szervezésében, és 

mindent megtett azért, hogy gyermekeink jól érezzék 
magukat ezen a turistikai kiránduláson. Az akció 
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GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP AKCIÓ



negatívuma csak az volt, hogy a gyerekek részvétele nagyobb is lehetett volna.

1991. január 2-án alakult meg a zsérei női kar. Így folytatta a karéneklés tradícióját, 
melyet a Zsérei Vegyeskar indított el 1971-ben. Kerek  25 évvel ezelőtt vette fel a 
régiónk nevét és kezdte el működését. Ez idő alatt egy-két dalostárs kivételével a 
tagság kicserélődött, jelenleg 18 fő alkotja a lelkes énekkari kollektívát. A tanulók 
mellett dalol a különböző beosztásban tevékeny munkás, főiskolás, pedagógus és 
nyugdíjas. Összeköti őket a zene lelkesítő ereje és a kórusmuzsika szeretete. Nagy 

igyekezettel viszik a hálás közönség elé a szebbnél-szebb énekkari műveket - az elismert 
zeneszerzők alkotásait, népdalfeldolgozásait. Terjesztik a szépet, a hagyományos 
értéket.  A jubileumi ünnepélyes hangversenyük a Nyitra Megyei Kultúrközponttal 
karöltve 2016. szeptember 25-én volt a zsérei Szent Miklós-plébániatemplomban. A 
pompás koncerten felléptek a Koloni, Berencsi és a Gímesi vegyeskarok. A Zoboralja 
zsérei női kar tagjainak kívánunk jó egészséget, szorgalmat, számtalan zenei élményt 
és további sok sikert. 
A hangverseny végén az énekkarok megemlékeztek a zeneszerző Szíjjártó Jenő 
halálának 30. évfordulójáról. A koloni énekkar elénekelte a zeneszerző kopjafájánál az 
Esti hangulat Zsérén című leghíresebb szerzeményét. Fellépet a jubiláló zsérei énekkar 
is a Három zoborvidéki népdal  kórusszerzeményével. A megemlékezés végén, ahol 
részt vett a zeneszerző özvegye Nagy Ilona is, koszorúzás volt.

Fotók: szj

Augusztus 13-án 
volt szerencsém 
Pajer Miloš 
közreműködésével 
készíteni a faluról 
felvételeket több 
mint 40 méter 
magasságból.                                                                                                   

     Szórád József
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ZSÉRE 40 M MAGASSÁGBÓL

A 25 ÉVES NŐI KAR JUBILEUMI KONCERTJE



A Nepomuki Szent János kápolna, 
az ún. „Jánoska“ a zsérei farm 
területén található. Amikor 2014 
őszén arra jártam, nagyon siralmas 
állapotban volt. Akkor még arra 
is gondoltam – eltelik néhány év, 
a kápolna szétesik és egy szakrális 
műemlékkel kevesebb lesz a 
faluban. Szerencsére 2015-ben a 
kápolnát Balkó Tibor ügyes kezei megjavították.

                                                      szj

Szent Zoerard (Szórád) - András  (latinul Zoerardus, 
szlovákul Svorad, lengyelül Świerad) az első magyarországi 
szentek egyike, remete, bencés rendi szerzetes. Nyitrának a 
védőszentje. 
Zoerard 980 körül született Lengyelországban. Szent István 
uralkodása idején érkezett Magyarországra és a Nyitra 
melletti Zoborhegyi apátság tagja lett, ahol felvette az András 
nevet. Bizonyos ideig a kolostorban élt, majd Fülöp apát 
engedélyével remeteségbe vonult, továbbra is fenntartva 
kapcsolatát a kolostorral. Lakóhelyéül a kolostor közelében 
lévő kis barlangot választotta a Zobor hegyen. Életének utolsó 
éveit egy még kegyetlenebb vidéken, a Trencsén környéki 
Vágszikláson töltötte remeteségben. Szigorú aszkézisben 
élt. Napjait imádsággal, megerőltető munkával, böjtöléssel, 
önsanyargatással töltötte. Tanítványa, szerzetestársa Benedek 
időnként felkereste őt. András 1030 körül halt meg. Nyitrán, 
a Szent Emmerám-templomban temették el. Szentté avatása 
1083-ban történt. Ünnepnapja: július 17.
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A NEPOMUKI SZENT 
JÁNOS KÁPOLNA 

MEGJAVÍTÁSA

SZENT ZOERARD
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Szent Zoerard (magyarosan Szórád) barlangja a Zobor hegy nyugati oldalán 355 m 
t.f. magasságban található. 30 m hosszú és több helyiségből áll. A legelsőben, amely 
egyúttal a legnagyobb is, egy vaskereszt és szentkép található. 
Bizonnyára néhányan feltették a kérdést, miért is emlegetem ezt a szentet. 
Feltételezem, hogy a minálunk nagyon gyakori név – Szórád (Szórad, Sórád, Sórad) 
eredete több mint valószinű, hogy innen származik.    

szj

Két cápa panaszkodik egymásnak:
- Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst. Olyan vacak napolajat használt, hogy 
napokig hasmenésem volt tőle!
- Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szőke nőt. Olyan üres volt a feje, hogy egy 
hétig nem tudtam lemerülni!

- Uram, Önt feltétlenül meg kell műteni.
- Azt már nem, doktor úr! Inkább meghalok!
- Nézze, az egyik nem zárja ki a másikat.

                                                      

KÖZÖSSÉGI ROVAT

VICCEK

Születési  évfordulók:      
90 éves:  Szórád Magdaléna   326
70 évesek:  Bezányi Ilona  8
                     Kováč Anna   166
                     Šimek Verona   4
60 évesek:  Vanyo Béla   351
                     Maga Kálmán   158
                    Košťál János   358
                 Korunková Ľudmila, Ing.   163
                Rácz Veronika   429
               Maga Ilona   442
               Kováč Erzsébet   247
50 évesek:  Piroš László   334
                     Bencz Milan, Ing.   137
                     Tonhauserová Mária   279
                   

Az ünnepelteknek sok egészséget és 
boldogságot kívánunk!  

Házasságot kötöttek:
Mgr. Juraj Andraško  333  és

Bc. Romana Höriková   Nitra            
09.07.2016
Filip Geschwandtner   Lošonec  és 
Gabriela Balková  375               
16.07.2016
Mgr.art.Martin Vanko, Podhradie és
Mgr.Zuzana Elgyüttová 278   
21.08.2016
Dávid Tvrdoň  437 és 
Veronika Červená, Prešov                          
03.09.2016  

Az ifjú házasoknak szerelemben és
megértésben átélt sok évet kívánunk!

                                                                                
Elhunytak: Kupeček Veronika   45
                      Molnár Péter   333
                      Pirošová Katalin  319
                      Šimon Sándor  95
                      Muzika Milan   392

Hozzátartozóiknak kifejezzük őszinte 
részvétünket!


