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„Csöppségeink“ a falusi és az óvodai gyermekkarneválon.
                                                      Fotó: Maga Rita és az iskola

ZSÉREI 
HÍRMONDÓ
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VISSZAPILLANTÁS A 2017-ES ÉVRE

A 2017-es év már három hónapja a múlté, de nem árt meg őt felidézni néhány statisztikai számadattal:
-Újszülöttek száma .......................................... 9 (ebből 5 kislány)
-Házasságok száma .......................................... 16 ( Csak így tovább! 
-Zsérébe bejelenkezők száma ........................ 23
-Zséréből kijelentkezők száma ...................... 19
-Elhunytak száma ............................................ 19  (ebből 10 nő)
Ha az utolsó 5 évet vennénk figyelembe: 5 év alatt községünkben csak 41 kisbaba született (ebből 24 
kislány volt), legtŏbb 2013-ban - 13 és kegkevesebb 2016-ban - csak 4 !. Viszont 5 év alatt 83 lakostól 
búcsúztunk el (ebből 48 nő volt), legtöbb 2015-ben és 2017-ben - 19 és legkevesebb 2016-ban  - 13. 
Átlagban tehát egy évben községünkben 8 kisbaba születik és 2-szer többen 16-on halnak meg !!! 

ELBÚCSÚZTUNK FALUNK LEGIDŐSEBB LAKOSAITÓL

A fényképen Szórád Feri bácsi és Cifra Emma 
néni láthatók, amikor a nyugdíjasok talál-
kozóján  Zsebi József polgármestertől veszik 
át a szimbólikus ajándékokat.

Falunk legidősebb lakosai 2018-ban:
-Bús Margit, 1925-ben  született
-Gál Klára, 1926-ban  született
-Szórád Magdaléna, 1926-ban  született
-Dallos Zsuzsanna,  1927-ben született    
-Cilling Lajos, 1930-ban született
-Čurka István, 1933-ban  született

A fényképeken Dallos Zsuzsanna és Cilling 
Lajos bácsi láthatók.

A legidősebb lakosainknak kívánunk nagyon 
sok egészséget és még sok boldogságban átélt 
évet rokonaik és barátaik kÖrében.

Hírmondónk szerkesztősége

2017-ben búcsúztunk el mind a három 
legidősebb lakosainktól:
- Beda Karolinától, 
1922 ben született és a múlt év 
I. negyedévben halt meg

- Cifra Emmától, 
szintén1922 ben született és 
a múlt év II. negyedévben halt meg

- Szórád Ferenctől, 
1928-ban született  és a múlt év 
IV. negyedévben halt meg

Nyugodjanak békében!
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ELBÚCSÚZTUNK RÁCZ ERNŐTŐL

FOLKLÓRCSOPORTUNK „ALAPKÖVE“ VOLT

Január 30-án búcsúztunk el a zsérei temetőben Rácz Ernőtől, aki a múlt év 
végén töltötte be 70-dik életévét. Nem sokkal később, január elején, a faluban 
rosszul lett, eszméletét vesztette, azóta kómában volt és január 26-án elhunyt.
Feleségével „Katicával“ két gyereket nevelt fel – Kornéliát és Ernőt. Sok 
éven át a zsérei mészüzem igazgatóhelyettese volt, utána magáncéget 
alakított építőipari cikkekkel és tüzelőanyaggal is kereskedett. Nagyon 
szerette a focit nemcsak mint aktív focista, hanem hosszú éveken át mint 
edző és menedzser is volt. Képviselő is volt néhány évig. Mindenkihez 
őszinte volt és akin csak tudott, segített. Ernőre úgy fogunk majd visszaemlékezni, hogy áll a cége 
előtt és várja a vásárlókat. Népszerű volt nemcsak a saját falujában, de a környéken is. Ernő, úgy mint 
a polgármester mondta a sírodnál, fogsz nekünk hiányozni. Nyugodjál békében.

A halálhír mindig lesújtó és váratlanul érkezik. Így volt ez Bálint bácsi 
esetében is. Betegségének következtében február 14-én hunyt el 78 éves 
korában Bencz Bálint. Fiatalon kitűnő asztaliteniszező, majd később 
odaadó rajongója volt a zsérei kultúrának . Több választási időszakban 
képviselő is volt. 1971-ben megalakul Simek Viktor pedagógus veze-
tésével a zsérei vegyeskar. Bencz Bálint terméteszesen az alapító tagok 
közé tartozott. A tagok egyúttal mint folklórcsoport is működtek és 
helyi népviseletben szerepeltek. Ő is azok közé tartozott, akik először 
vitték színpadra a zsérei lakodalmast és a sárdózást. Idővel az énekkar 
átszerveződött női karra. A folklórcsoport is önállósodott és Maga Fe-
renc vezetésével 1987 tavaszán „Zsibrice“ Hagyományőrző csoportként 
alakult meg. Bencz Bálint nélkül nem is lehetett volna elképzelni a cso-
port gazdag és nagyon sikeres működését. Feleségével, Ili nénivell, egy-
ütt adták át  a lelkesedést a fiatalabb hagyományőrzőinknek is. A csoport tavalyi  30 éves évfordulója 
ünnepi mũsorában már viszont Bálint bácsi nem vett részt. Érezte, hogy már nem tudott volna olyan 
teljesítményt nyújtani, amilyenre meg volt szokva.
Bencz Bálint emlékét megőrizzük. Legyen neki könnyũ a föld…

2013-ban Ernő átvette a falu díszoklevelét.A zsérei folklórmozgalom személyiségei: 
Bencz Ilona, férje Bálint és Simek Viktor.
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EGYSZERŨEN – SZERETEK ITT ÉLNI

Szülõfalum templomának tornya
Sárgára van festve,

Ide jártam jó anyámmal imádkozni,
Minden szombat este.

Ide születtem, ebben a faluban élek.
Ez az a hely ahol én semmitől sem félek.
Kanyargó, poros út rád oly sokat léptem,

Odavittél engem ahová csak kértem.

Létezik egy kis falucska a világon, valahol a „vén“ Európa közepén, Nyitrától csak egy hajításnyira. A 
Tribecs hegység Zobor és Gímes hegyvonulatait elválasztó Szutickai (szũk utca) szorostól keletre a 
617 m magas Zsibrice nevũ hegy tövében, amelyre azt mondhatom, hogy ez az én szülőfalum – ZSÉ-
RE. Ez az a hely, ahol van az othonom, ahová mindig visszavágyom és amelyhez mély emlékek kötnek. 
Zsérét első ízben a Zoboron lévő Szent Hippolytus-kolostor hatalmas birtokának 1113-ból származó 
vagyonŏsszeírási okirata említi Sire néven. Neve régóta fogalom. Zoboralja néprajzi kincseinek egyik 
lelőhelyeként és őrzőjeként tartják számon.
Mi, zséreiek, büszkék lehetünk arra, hogy községünket gyönyörű táj veszi körül. Azonban tudom, 
hogy szülőfalumnak hiányosságai is vannak, sok területén lehetne mit javítani, jobban csinálni, de 
annak ellenére is nagyon szeretek itt élni. Az volna az ideális, ha szülőfalunkkal kapcsolatban nem 
azt tennénk, ami a legkönnyebb, tehát keresni a hiányosságait és csak kritizálni, hanem mindent meg 
kellene tennünk azért, és ezt ne vegyük klisének, hogy saját környezetünk és egyúttal az életünk Zsé-
rén egyre szebb és vonzóbb legyen.

Zsibrice hegy csúcsa messzire ellátszik, 
Ha feltűnik az úton, szívem kivirágzik.
Boldogulást máshol sehol sem találtam,
Nem hagytam el hűséges szülői házam.

Itt teltek a legszebb gyermeki évek,
Mit nem adnék érte, ha visszatérnének!
Mezők, zöld legelők, és réti virágok,
Megmutatták nekem a színes világot.

Reggel, délben, este felcsendül egy dallam,
Templomtorony mélyéről jōn először halkan.
Nálad kedvesebb táj e világon nincsen,
Édes szülőföldem, te legdrágább kincsem.

Gyōnyōrű házak, muskátlis ablakok,
Ennél szebbet szemed sehol sem láthatott!
Tégy érte amit tudsz, szebb legyen mint a másik,
Ne vágyj máshová, hisz lelked itt viirágzik.

(Egy kicsit kibővített „Szülőfalum tornya“c. versből) szj
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FARSANGOLÁS 2018 ZSÉRÉN

Sárdózási hangulat a faluban február 11-én:

fotók: szj, bj
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KIADVÁNYOK ZSÉRÉRŐL

A legrégibb kiadvány egy kis 32 oldalas brosúra, amely 1976-ban 
volt kiadva Zsére néven  a Honismereti Kiskönyvtár 93.száma alatt. 
A megírója Alexander Reško volt és magyar nyelvre Csibáné Pósa 
Valéria fordította. A kiadvány 36 oldalas.

A második kiadvány A zsérei folklór arany-
könyve, amely szerzõje Kovács Lajos volt. 
A Kodály-évben, 2007-ben volt kiadva Do-
rogon. Említés van benne Kodály Zoltán és 
Bartók Béla zeneszerzőkről, akik még nép-
dalgyűjtők is voltak.  A mi falunkból járták 
a Zoborvidéket népdalok gyűjtése céljából. 
A kŏnyv természetesen a zsérei Zsibrice Hagyományõrzõ Csoporttal is 
foglalkozik. A kiadvány 80 oldalas és sok fényképet tartalmaz Zséréről.

A legbővebb kiadvány 2008-ban jelent meg 
Žirany – Zsére néven, kŏzségünk első írá-
sos említésének 895 éves évfordulója alkal-
mából. Szerzői Fejér Sándor, Rácz István, 
Simek Viktor és Szórád József voltak. Kö- 
szönet illeti azokat is, akik elképzeléseikkel, 
ötleteikkel hozzájárultak e kiadvány megje-
lentetéséhez.    A kŏnyvnek tŏbb mint 200 
oldala van, fele szlovákul és a másik fele 
magyarul van megírva.  Nemcsak a múlt- 
ról, de a jelenről is bőven van a kŏnyvben 
említés. Nagyon sok fekete-fehér és színes 
fényképpel van illusztrálva.

A negyedik kiadvány valójában egy ŏsszerakható nagyméretű pla-
kát. 2013-ban Sire-Žirany-Zsére néven volt kiadva. A fő témája 
Zsére gazdag múltja és jelene. A fényképeket és a szlovák részét Szó-
rád József, magyar részét Szakács Klaudia, német részét Bencz Júlia 
és az angol részét Ochotnícka Janka biztosították. A plakát közsé-
günk térképét is tartalmazza a tervezett utcaelnevezésekkel együtt. 

szj
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MÁR 15 ÉVES A MOZGÓ BETLEHEM

15 ével ezelőtt a volt zsérei vikárius Martinik Antal felszólította 
az ügyeskezŭ Rácz László villanyszerelőt, nem-e tudná mozgásba 
hozni a helyi betlehemet. Rácz Lászlónak megtetszett a gondolat, 
nekilátott tehát a munkának és segédjeivel (Macskai József, Szon-
lajtner József, Rácz Antal és Bús László) együtt  néhány hónapon 
belül megmozgatták a betlehem figuráit. Így egy nagyszerũ alkotás 
jŏtt létre, amelyet nemcsak a hazaiak csodálták meg, de az idegen 
látogatók is, sőt a sajtó is érdeklődŏtt a betlehem irányt.
Egy kapcsoló benyomásával felgyullad a betlehemen a sok égő és 
10 percig mozgásba jŏnnek a betlehem egyes részei, figurái. A mo-
stani plébános József Atya és a zséreiek büszkék lehetnek mozgó 
betlehemükre.

szjA 2018-RA TERVEZETT ESEMÉNYEK NAPTÁRA

Megnevezés Időpont Helyszín Szervező
Gyermekkarnevál febr.3. KH VK
Farsang - sárdózás febr.11 falu Csemadok,FCS
Március forradalom 170. évfoldulója már.18 KH Csemadok
Villőzés már.25 falu Csemadok
Egészségügyi előadás ápr. KH VK
10. reprezentációs bál ápr.7. KH község
Bírósági talkshow ápr.14. KH község
Májfaállítás ápr.30. Falu község,iskola
Anyák napja május 13. KH község, iskola
A szőlőhely védője – Szt. Orbán május szőlőhely VK
Gyermeknap június falu VK
Sportnap, minifoci, diszkó aug.25. m.f.pálya község,iskola
Falunapok 2018 aug.26. SZIK község,énekkar,VK
Énekkarok koncertje szept. KH,templom énekkar
Egészségügyi előadás okt. KH VK
Idős embereinkkel való találkozás okt.14. KH község,iskola
Katalinbál nov.17. KH község,ifjuság
Karácsonyi koncert dec. KH község,Csemadok
Karácsonyváró dec. KH VK
Szilveszter 2018 dec.31. KH  község
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Születési  évfordulók: 
80 évesek: Dobiáš  József   301
70 évesek:  Bencz Amália  237 

Kupečeková Mária  444 
Szonlajtner Margit   98 
Tacman Mária   258

60 évesek:  Beda Dezső   187 
Bencz Gabriella   313 
Bihariová Erika   344 
Czigo János   154 
Liszy Sándor   459 
Sebőková Helena 511

50 évesek:  Földesiová Helena 390 
Korgo Igor  356 
Szórád László

Az ünnepelteknek sok egészséget és 

boldogságot kívánunk! 

Újszülöttek:  Bencz Theo  393
A szülőknek és az újszülöttnek szívből 
gratulálunk! 

Házasságot kötöttek:  ---

Elhunytak:  Rácz  Ernő   250 
Bencz Bálint    299 
Szórádová Anna    302 
Cvetanov Rajmund   132 
Bencz Ferenc     204 
Košťál Terézia    358 
Fleischhacker Ilona    414

Őszinte részvétünk! 

KÖZÖSSÉGI ROVAT

EZERNYOLCSZÁZNEGYVENNYOLC, TE CSILLAG…
Petőfi Sándor:  Nemzeti dal (részlet)

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyŭnk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Eskŭszŭnk.
Eskŭszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

170 év telt el azóta, amikor 1848. március 15-én Pesten kitört a magyar szabadságharc. II. 
Rákóczi Ferenc szabadságért vívott háborúja óta a legnagyobb, az egész országot mozgósító 
szabadságmozgalom. Petőfi Sándor és a köréje tömörülő fiatal forradalmárok, a márciusi 
ifjak óriási tŏmegeket mozgósítva 12 pontban tŏmörítették a nemzet követeléseit, köztük a 
független kormány megalakítását, a jobbágyság felszabadítását, a jobbágyterhek és a nemesi 
adómentesség eltörlését, a sajtószabadságot stb. A forradalmi kormány Kossuth Lajosnak, a 
forradalom vezérének az irányításával a legnagyobb erőfeszítések árán, az egész nép segít-
ségével az évszázados ellenséget csaknem leverte, amikor Ausztria az orosz cárt hívta segít-
ségŭ.
De annak ellenére, hogy a szabadságharc elbukott, bármekkora is volt utána a megtorlás, a 
tŏrténelem kerekét nem lehetett visszaforgatni. A múlt század végére a márciusi ifjak kŏve-
telései, néhány felemás megoldás mellett, jórészt teljesŭltek.


