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NOVOROČNÝ PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania!
Ešte pred pár dňami som Vám na našej webovej stránke želal príjemné prežitie vianočných sviatkov
a už sú tieto najkrajšie sviatky roka za nami. Práve v tomto období si však viac ako inokedy uvedomujeme uponáhľanosť doby, rýchlosť života, ale aj to, že v tomto hektickom svete prevažujú povinnosti, pri ktorých oddych a voľné chvíle sú skôr vzácnosťou ako samozrejmosťou. Musíme si všetci
uvedomiť, že život nie sú preteky s časom, ani súťaž medzi výhrami a prehrami. Je o hodnotách a
sile pomáhať druhým, predovšetkým slabším. Je o tom, aby sme ho žili pre iných a pri pohľade do
minulosti sme mali radosť. Všetko to sme si vo vianočnom období uvedomovali akosi omnoho viac
ako inokedy v priebehu roka. Aj to je čaro najkrajších sviatkov roka, ktoré nás napĺňajú vnútornou
pohodou.
Určite ste si pri štedrovečernom stole spomenuli na najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, ale
navždy zostali v našich srdciach a spomienkach. Dúfam, že ste si pod vianočným stromčekom našli
také darčeky, ktoré Vám na tvári vyčarili úsmev a urobili radosť. Túto výnimočnú atmosféru sme si
všetci patrične vychutnali s rodinou, s blízkymi.
Následne so vstupom do nového roku sa spájajú predsavzatia a osobné ciele pre nadchádzajúci
rok. Želám Vám, aby Vás úspechy sprevádzali na každom kroku, pri všetkých rozhodnutiach. Prajem Vám veľa pozitívnej energie, nech je pre Vás pevné zdravie a rodina oporou počas celého roku
2018.
Milí spoluobčania! Zároveň Vám chcem ešte raz úprimne poďakovať za spoluprácu v priebehu
minulého roka, kedy sme sa spoločne snažili o zveľaďovanie našej obce. Moja vďaka patrí aj
vedeniu miestnej vápenky za ochotu a odhodlanie pomôcť v každej situácii. Verím, že aj v nadchádzajúcom roku 2018 bude spolupráca obce s jej občanmi a vedením vápenky sprevádzaná
korektným prístupom, nadšením a úprimnou snahou spoločne meniť veci k lepšiemu. Máme
smelé plány, ktoré sa budeme snažiť realizovať aj za Vašej výdatnej pomoci. Pevne dúfam, že
nás budete v tejto ťažkej práci podporovať. Na začiatku roka budeme oslavovať štvrťstoročnicu
samostatnosti nášho štátu, v októbri sté výročie vzniku Československa a na konci roka na nás
čakajú komunálne voľby, kedy budeme rozhodovať o novom zložení obecnej samosprávy. Treba
dať dôveru tým, ktorí budú mať nielen schopnosť, ale aj nadšenie a ochotu obetovať svoj voľný
čas pre blaho našej obce. No a v neposlednom rade chcem popriať nášmu spevokolu, folklórnemu súboru, stolným tenistom a miestnej organizácii Červeného kríža veľa nadšenia a elánu pre
dobrú reprezentáciu našej obce Žirany.
Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

POSEDENIE PRE DÔCHODCOV
Samospráva obce Žirany na čele so starostom, Ing. Jozefom Zsebim, privítala dňa
15.10.2017 všetkých skôr narodených obce na malom posedení. Seniori tak mali príležitosť stráviť príjemné chvíle v kruhu svojich priateľov a rovesníkov. Posedenie začalo krátkym, výstižným príhovorom pána starostu. Kultúrnym programom potešili
a rozohriali nejedno srdiečko žiaci MŠ a ZŠ Žirany pod vedením svojich pedagógov.
Po vystúpení detí odovzdal starosta obce darčeky prítomným jubilantom. Ďalším
prekvapením pre naše babky a dedkov bolo vystúpenie maďarského speváka, Józsefa
Egriho s partnerkou, ktorí svojim repertoárom so širokej škály maďarskej hudobnej
minulosti vrátili prítomných aspoň na chvíľu do ich mladosti. Po kultúrnom programe
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pripravili zamestnankyne obecného úradu a poslanci zastupiteľstva milé občerstvenie
v podobe dobrého vínka a chutného guľáša, pri ktorom sa dôchodcovia porozprávali
a niektorí si aj zaspievali.
Text a foto: bj

AKO SME VOLILI
Prinášame Vám prehľad výsledkov volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len
NSK), ktoré sa konali dňa 4.11.2017. V tabuľke nájdete porovnanie SR, NR kraj a obec Žirany.
SR
NR kraj
Žirany
Počet oprávnených voličov 4 500 142
582 228
1 159
Účasť na voľbách
1 348 114
156 268
297
Účasť v %
29,95%
26,83%
25,62%
Ako dopadli kandidáti v našej obci?
Voľby na post predsedu NSK:
Najviac hlasov za poslancov do NSK:
1. Milan Belica, 82 hlasov (28,37%)*
1. Róbert Balkó, 142 hlasov
2. Ján Greššo, 58 hlasov (20,06%)
2. Jozef Dvonč, 81 hlasov**
3. Iván Farkas, 51 hlasov (17,64%)
3. Tomáš Galbavý, 72 hlasov
4. Peter Oremus, 48 hlasov (16,60%)
4. Ján Greššo, 68 hlasov**
5. Milan Uhrík, 33 hlasov (11,41%)
5. Peter Oremus, 67 hlasov**
		
6. Daniel Hecht, 48 hlasov**
		
7. Miroslav Tvrdoň, 45 hlasov...
* - zvolený za predsedu NSK
** - zvolení za poslancov NSK
Svoje právo voliť využil aj zástupca starostu obce, Ing. Juraj Andraško.
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V OBCI MÁME MAJSTRA SR
V našej obci žijú aj mladí, talentovaní športovci. Dôkazom toho je aj Filip Fleischhacker. Pred
štyrmi rokmi začal trénovať netradičnú atletickú disciplínu vrh guľou a neskoršie aj hod diskom.
Tréningy a nadšenie priniesli Filipovi prvé ocenenia a medaile. Pod vedením trénera Ing. L.
Petroviča (pozn.: bývalý česko-slovenský rekordér v hode diskom) trénuje a reprezentuje AC
Stavbár Nitra od roku 2014. V roku 2017 sa stal dvojnásobným majstrom Slovenska, ako aj
majstrom Západoslovenského atletického zväzu v atletickej disciplíne vo vrhu guľou mladších
žiakov. Vo všetkých 5-tich regionálnych kolách pretekov Západoslovenského atletického zväzu
vo vrhu guľou mladších žiakov sa umiestnil na 1.mieste. S uvedenými výsledkami ukončil rok
2017 preteky v kategórii mladších žiakov. Vo vyššej kategórii sa umiestnil na Majstrovstvách
Slovenskej republiky družstiev staršieho žiactva vo vrhu guľou na 2.mieste a v hode diskom na
3.mieste. Na Majstrovstvách Západoslovenského atletického zväzu starších žiakov sa umiestnil
na 2.mieste vo vrhu guľou. Na regionálnych kolách pretekov Západoslovenského atletického
zväzu v hode diskom starších žiakov sa umiestnil v dvoch prípadoch na 1.mieste. V tomto roku
bude pretekať v kategórii starších žiakov, prípadne aj vo vyššej kategórii dorastencov.
Filip, želáme Ti veľa úspechov!
Text a foto: bj + rodinný archív

KATARÍNSKY PLES
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Okolo mena Katarína sa na mnohých miestach konajú Katarínske plesy. Táto tradícia
ožila tento rok 18.novembra aj u nás. Tí, ktorí majú radi kvalitnú zábavu ešte pred nástupom pokojného obdobia Adventu, sa mali na čo tešiť.
Organizácie sa schopila miestna mládež, presnejšie šesť mladých dám, ktoré už od jari začali
s plánovaním tejto krásnej akcie. Dievčatá spolu so svojimi polovičkami a so zastupiteľstvom
obce pripravili slávnostne vyzdobenú sálu, honosné stoly a výbornú večeru. Ples otvárala detská tanečná dvojica z Nových Zámkov. Svojimi ukážkami štandardných a latinsko-amerických tancov nenechali nikoho chladného, a tak po ich vystúpeniach tanečný parket rýchlo
zaplnili hostia plesu. Neodmysliteľnou súčasťou plesu bola živá hudba v podaní miestnej hudobnej skupiny Flamingo. Všetci, ktorí prišli na ples, sa mohli kvalitne zabaviť, zaspievať si a
doslova sa vyblázniť, ak to zdravotný stav a vek dovoľoval. Tombola bola vďaka sponzorom
štedrá, výhier sa ušlo snáď každému. A kto si domov aj napriek zakúpeniu tombolových lístkov neodniesol žiadnu cenu, odnášal si aspoň pocit príjemného zabavenia sa.

Veríme, že všetci, ktorí na Katarínsky ples do Žirian prišli, odchádzali domov spokojní.
Dievčatám za organizáciu, sponzorom za vecné ceny patrí veľké ĎAKUJEM! A pozor!
Šepká sa, že v roku 2018 sa stretneme znova, tak aby ste nezabudli. 
Text a foto: bj

POŠTA ŽIRANY V NOVÝCH PRIESTOROCH
Obyvatelia obce Žirany majú od 1.decembra k dispozícii krajšiu a modernejšiu poštu.
Nahradí doterajšie pracovisko, ktoré slúžilo zákazníkom od 90-tych rokov. Pobočku,
ktorá poskytuje služby verejnosti prenajala Slovenská pošta a.s. od obce Žirany, ktorá
miestnosť pripravila na vlastné náklady, aby tak zabezpečila pre svojich obyvateľov aj naďalej túto potrebnú službu. Zrekonštruovanú poštu a pobočku Poštovej banky nájdete v
budove bývalého, hneď pri budove terajšieho obecného úradu.Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

07:15 – 12:00
07:15 – 12:00
07:15 – 11:00
07:15 – 12:00
07:15 – 12:00
zatvorené
zatvorené

12:30 – 13:30
12:30 – 13:30
13:45 – 17:00
12:30 – 13:30
12:30 – 13:30

Foto a text: bj
KODÁLYA ALEBO KODÁLYHO?
Skloňovanie cudzích priezvisk, resp. ich zaraďovanie do skloňovacích vzorov závisí
od ich zakončenia a výslovnosti. Samohláskové skupiny -ály, -ély v zakončení maďarských (alebo pomaďarčených) priezvisk, napr. Kodály, Borbély, sa v slovenčine vyslovujú ako –áj, éj [vysl. kodáj, borbéj], preto sa takéto priezviská prirodzene skloňujú
podľa vzoru chlap, napr. od Kodálya, s Borbélyom [vysl. kodája, borbéjom]. V jazykovej praxi sa vplyvom maďarskej výslovnosti vyslovujú tieto priezviská aj so samohláskou i na konci [vysl. kodáli, borbéli] a vtedy sa skloňujú podľa vzoru kuli – od Kodályho, s Borbélym [vysl. kodáliho, borbélim]. V slovenčine odporúčame uprednostniť
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výslovnosť priezvisk so spoluhláskou j na konci a
skloňovať ich podľa vzoru chlap, teda Kodálya –
Kodályovi, Borbélya – s Borbélyom.
Poštu, obe potraviny a Obecný úrad máme teda
na ulici Zoltána Kodálya a do TV štúdia by mali
pozvať legendárneho spolukomentátora, Laca Borélya. Aj keď správne sú obe pomenovania, uprednostňujú sa práve tieto tvary.
STOLNOTENISOVÝ ODDIEL VAWEX OCÚ ŽIRANY BILANCUJE.
Stolnotenisový klub ukončil ročník 2016/2017 koncom marca 2017. Mužstvo A a
B hralo v 4. lige a C mužstvo v 5. lige, pričom A mužstvo bojovalo až do konca súťaže o postup do 3. ligy. Súťažný ročník 2017/2018 sa začal koncom septembra. Po
reorganizácii súťaží naše mužstvá A a B boli preradené do novovytvorenej 5. ligy a
tretie mužstvo do 6. ligy. Nakoľko sa do prípravy zapojilo menej hráčov / odchody,
zranenia, zanechanie aktívnej činnosti / sme C mužstvo odhlásili zo súťaže. V 5. lige
A mužstvo skončilo po jesennej časti na 3. mieste a B mužstvo na 7. mieste. Cieľom
klubu aj naďalej ostáva vzorne reprezentovať našu obec a vytvoriť dobré podmienky pre všetkých , ktorí majú záujem o tento pekný šport. Jarná časť súťaže sa začína
koncom januára a končí v marci 2018. Podrobnejšie informácie o aktivitách oddielu
nájdete na web stránke obce a na web stránke www.pinec.info .
Zároveň ďakujeme obci za každoročnú dotáciu a hlavnému sponzorovi Ing. M. Vanyovi , ďalej I. Szonlajtnerovi a všetkým hráčom, ktorí týždenne 2-krát venujú svoj
voľný čas na reprezentáciu našej obce. Týmto aj chceme pozvať budúcich hráčov /
hlavne mládež /, aby prišli na utorňajšie tréningy a sobotňajšie majstrovské zápasy
buď ako diváci, alebo perspektívni hráči do budúcna.

Foto: zľava : F. Zsebi,
M. Vanyo, N. Vanyo,
I. Szonlajtner, A. Macho,
V. Kováč, J. Zsebi
a fotografka M. Halmešová
/súčasný káder/ .
VIANOČNÉ KONCERTY NA PODZOBORÍ
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Po UKF a farskom kostole sv. Petra a Pavla v Nitre sa dňa 10.decembra konal vianočný
koncert aj v našom kostole sv. Mikuláša. Množstvo svetoznámych vianočných piesní
a kolied si prítomní nielen vypočuli, ale spolu s účinkujúcimi aj zaspievali. Ľudia si tak
pripomenuli blížiace sa najkrajšie sviatky v roku „Vianoce“

Účinkovali:
- Maďarský spevácky zbor UKF v Nitre
- Spevácky zbor Zobor Hangja, Kolíňany
- Detský spevácky zbor ZŠ Jelenec
- Spevokol Zoltána Kodálya, Galanta
- Poslucháči fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Životné jubileá:
80 rokov: Szórádová Elena, č.d. 41
70 rokov: Vaňo František, 280
Beda Tibor, 371
Rácz Ernest, 250
Szórádová Elena, 264
Szórád Ladislav, 302
Molnár Ján, 361
60 rokov: Vaňo Ambróz, 440
Chujacová Viera, 15
50 rokov: Andrašková Mária, 333
Maňúchová Helena, 292
Čižmárik Jozef, 405
Szonlajtner Štefan, 13
Ujlacká Veronika, 388
Czigová Helena, 16
Oslávencom želáme veľa šťastia
a pevné zdravie!

Prišli na svet:
Maga Miriam, 531
Knížat Patrik, 238
Rentka Tobias, 534
Lyžičiarová Nina, 378
Rodičom a bábätkám blahoželáme
a prajeme pevné zdravie!
Opustili nás:
Bihary Richard, 344
Benczová Mária, 310
Szórádová Gizela, 42
Szórád František, 348
Kupeček Ladislav, 444
Nagyová Apolónia, 412
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Uzavreli sobáš:
1.9.2017: Ing. Radovan Šiftár, Topoľčany, Alexyho 2677/5 a Mária Szórádová, Žirany 315
9.9.2017: Mgr. Jozef Kóša, Klasov 46 a Mgr. Patrícia Benková, Žirany 398
9.9.2017: Ing. Marián Bene, Žirany 38 a Ing. Beáta Ballová, Jágerská ulica 154/2, Malý Lapáš
16.9.2017: Marian Klimek, Bánov 1121/23 a Regína Maňuchová, Žirany 292
23.9.2017: Ján Belan, Veľký Ďur – Horný Ďur, Poľná 512/12 a Veronika Gálová, Žirany 309
23.9.2017: Peter Duchoň, Žirany 98 a Kristína Balková, Žirany 369
28.10.2017: Ing. Imrich Bencz, Žirany 393 a Lea Zapalová, Košúty 634
4.11.2017: Ing. Tomáš Cifra, Žirany 456 a Ing. Janka Sebőková, Nitra – Zobor, Višňová 2597/26
25.11.2017: Rastislav Štefánik, Nitra – Klokočina, Petzwalova 546/6 a Aneta Kusalová, Žirany 54
Mladomanželom želáme veľa spoločne prežitých rokov v láske a porozumení!
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