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Lelkiatyánk életjubileumot ünnepelt

Udialo sa v našej obci - fotogaléria
Ďakovný list pre Zlaticu Benczovú

A zsérei Zsibrice
hagyományőrzők
életéből.. idei első
negyedév
Az elmúlt negyedév - téli időszak
révén - nem volt túl mozgalmas a csoport
számára. Természetesen fellépések most
is adódtak, csak nem olyan számban, mint
majd a nyár folyamán várható, amikor is
hétvégéről hétvégére folklórfesztiválok,
szabadtéri programok, kultúrrendezvények
váltogatják egymást.

Emlékezünk elődeinkre…

Schôdza futbalového klubu - 26. marec 2011

A CSEMADOK évzáró taggyűlése

Az idei év első felkérés Magyarországról
érkezett, mégpedig Bánhidáról. A csoport egy
farsangi siskabál vendégszereplője volt. Nem
először jártak itt a csoporttagok. Két évvel
ezelőtt is részt vettek már hasonló bánhidai
rendezvényen. Az akkori nagy sikerre
való tekintettel a szervezők idén is nagy
örömmel és izgalommal várták a csoportot.
A zsérei hagyományőrzők ki is tettek
magukért: két műsorszámmal érkeztek, és
ismét sikert arattak. Mindkét műsor a téli és
a farsangi időszakhoz tematikailag nagyon is
kapcsolódó volt. Hisz a cél ez volt: bemutatni
hogyan is zajlott a falusi élet télen.
Az első műsor az újonnan felelevenített
tollúfosztás volt. És ha sok lány egy
helyen tollút foszt, akkor ott előbb-utóbb
megjelennek a legények. Innen jött az ötlet,
hogy a műsor kibővíthető a legénycíheléssel.
Az előadásmód nagyon élethű volt- a lányok
téli viselete, a mindenhol szálló tollú, a sok
ismert dalocska mind-mind a régi fosztók
hangulatát idézte. A műsor második felében
a nézők megbizonyosodhattak, hogy milyen
komoly esemény is volt valaha a ﬁatal
legények felcíhelése, illetve beavatása idősebb
társaik körébe. Elhangzott sok-sok regula,
áldomást ittak és még a lányokat is meglepték
egy-egy csokoládéval.
Egy kis pihenő után újra színpadra
lépett a csoport. Ezúttal a sárdózás szokását

elevenítették fel. Volt tánc, farsangi
mondókák és az ilyenkor elmaradhatatlan
tőketánc, azaz a menyecskék tánca. A nézők
mindezt mosollyal és percekig tartó vastapssal
jutalmazták.
Ebben az évben a farsang időszaka
egy kissé elhúzódott. Az utolsó farsangi
hétvége március elejére esett. Ekkor zsérei
hagyományiankhoz híven a folklórcsoport
tagjai és falubeli legények hadának éneke
verte fel az utcákat. Énekeltek, megpergették
a ﬁatal lányokat és közben jókat kívántak
a háziaknak. Mindennek fejébe kolbászt,
tojást, szalonnát kaptak. A kultúrházban
aztán megsütötték, és mind megették.
Az idei év sárdózása több szempontból is
különleges volt. Egyrészt büszkék lehetünk,
hogy sikerült egy kicsit motiválni a helyi
ﬁatal ﬁúkat, hisz évek óta egyre kevesebben
vettek részt e tipikusan helyi népszokásban.
Ez évben ez a hanyatló irány megfordulni
látszott. Míg mi azt véljük, hogy e szokás
már nem való e modern világba, nincs
miért tovább fenntartani, addig mások,
külföldiek ezt nem így gondolják. Idén 4
budapesti egyetemista tanárukkal csak azért
jött el falunkba, hogy lássa, részt vegyen,
megtapasztalja milyen is egy ilyen ősi szokás
élménye a 21-dik században. Szép emlék volt
mindenki- folklórosok, első ízben sárdózók és
fővárosiak - számára is az idei farsangzáró.

Maga Judit

Március 8 - Nőnap
„Szép reggel az
asszony:
pihenést lehellő
Arca szelíd hajnal,
friss hajnali szellő,
Puha gyenge harmat,
gyümölcs üde hamva;
Szava rigó-ének
mélyebb fuvodalma“
Minden kedves hölgyolvasónknak nagyon
boldog nőnapot kíván a szerkeztőség.
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Népsz ámlás 2011. május 21.
Kedves Z sérei Lakosok, Nagysz ülők,
Sz ülők, Fiatalok!

Aktuális:

a Gímesi Alapiskola
magyar tagozatáról
Zilizi Zoltán

Zilizi Zoltán
10 év után ismét összeírják Szlovákia,
egyben falunk lakóit.
Zsérét a legutóbbi népszámlálás óta
magyar többségű településként tartják
nyilván. Ennek egyik következménye például,
hogy a község plusz anyagi támogatásban
részesül. Így a mostani összeírások tétje lehet
ezeknek az állami pénzeknek a megmaradása,
vagy ezek elvesztése.
Azonkívül nem kevesebbel, mint hűséggel
tartozunk azok felé, akiknek hála drága
nyelvünket beszéljük – szüleink és azok szülei
iránt. E hűséget kifejezni lesz alkalmunk május
21-én az által, hogy magunkat, akik magyarul
érzünk és gondolkodunk, magyarnak
valljuk. Nem mindegy, hogy mit jelölünk.
Hisz ha mindegy volna, nem tartanának
népszámlálást.
Szüleinktől
kapott
legértékesebb
ajándékunk a nyelvünk, ezen a nyelven
fejezzük ki magunkat a legkönnyebben,
ez határozza meg, kik vagyunk, hova
tartozunk. Eldobhatjuk magunktól, de meg is
becsülhetjük.
Május 21-én lehetőségünk nyílik választani.
Akarunk-e tartozni egy erős közösséghez,
melynek múltja van, Zsérén őshonos, és amely
az országhatárok megszűnésével, 12, 5 millió
tagjával itt, a Kárpát-medencében, többségben
van?
A népszámlálás során az összeírást
végző személyektől, akik otthonainkban
keresnek fel majd, kérhetünk magyar nyelvű
nyomtatványokat. Az adatok felvétele név
nélkül történik. Így bátran jelölhetjük azt, amit
a legőszintébben szeretnénk. Magyar-szlovák
vegyesházasságban sem az a szükségszerű,
hogy
elfelejtsük,
tagadjuk
magyar
származásunkat. Hasonlóképpen a szlovák
iskolák elvégzése sem jelenti, hogy kötelező
elhagynunk mindazt, ami az elődöknek
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fontos volt – továbbra is szabad kötődni a
magyar gyökerekhez. A népszámláláskor
tehát, ha megvalljuk magyarságunkat,
személyi hátrányunk abból semmiképpen
sem származhat. Viszont ha megtagadjuk,
akkor számolnunk kell a következményekkel.
Azzal például, hogy a hivatalos adatok alapján
állami és egyházi szervek úgy dönthetnek,
hogy ha már kevés a magyarul beszélő lakos,
akkor nincs is igény magyar szentmisére, így
nem kapunk magyarul beszélő papot, és a
községi hivatalban sem kell biztosítani, hogy
ügyes-bajos dolgainkat magyar nyelven is
intézhessük.
A nyelvi, nemzeti sokszínűség európai
érték. A modern európai ember jövője
nem önmaga megtagadása, sokkal inkább
értékeinek bátor vállalása. Nyelvünk, magyar
származásunk gazdagít minket – mi okunk
lenne rá, hogy emelt fővel, egyenes gerinccel
ne vállaljuk?

Március 22-én megérkeztek új tábláink.
A 3000 euró értékben magyarországi
pályázati pénzen vásárolt 2 db ún. interaktív
tábla
a mai
elérhető
legmodernebb
tansegédeszköz. A számítógéphez csatolt
falitábla sok szempontól megkönnyíti és
eredményesebbé teszi a tanítást, ezáltal pedig
a tananyag megtanulását. Látványosabb,
izgalmasabb és a gyerekeket a tanítás
folyamatába jobban belevonó tanórákat
produkál.
Színvonalas és eredményes munkánkat
bizonyítják tanulóink legújabb sikerei.
Március 4-én a Tompa Mihály Vers- és

FALU HIRDETÉSEK
JUBILÁNSOK

Köszöntő
Fél évszázad hosszú
idö,ezalatt több nemzedék is
felnő.
Boldogságban, egészségben
légy gazdag,
Mindent megkapj, amit az
élet még megadhat.
Tőlünk ezt a kis köszöntőt
kapod, kívánunk boldog
születésnapot.
Ezekkel a szavakkal köszöntjük
Maga Juditot, aki március 4-én
ünnepelte 50. szülinapját.
Sok szerencsét és hosszan tartó
boldog életet kívánnak
a Csemadok helyi
alapszervezete és a Zsibrice
hagyományőrző csoport tagjai.

Prózamondó Verseny járási fordulóján
Alsóbodokon 1. helyezést ért el Bencz Mátyás
prózában (II. kat.), Tóth Péter 1. helyet
prózában (III. kat.), Csámpai Péter 1. helyet
versmondásban (III. kat.). A győztesek az
országos elődöntőn vesznek részt Galántán.
A Dobré slovo szlovák nyelvi járási
vetélkedőn március 25-én Nyitrán Tóth Péter
prózában 1. helyet (IV. kat.), Csámpai Péter
prózában 2. helyet (IV. kat.), Bencz Viktória
versmondásban 2. helyet (III. kat.), Obonya
Krisztina versmondásban 2. helyet (1. kat.),
Vaňo Tímea versmondásban 3. helyet (1. kat.)
ért el.
A jó erkölcsökre nevelést és értékes
hagyomáink
továbbadását
igazolja
tanulóinknak március 16-án a Biblia
olimpia érsekújvári körzeti fordulóján elért
1. helyezése. A tanulók az egyházmegyék
közötti – országos – versenyen vesznek
a későbbiekben részt.
Az eredmények ismeretében állítható,
hogy tagozatunk épp a gyermekek nem nagy
létszáma miatt nyújt kimagasló teljesítményt
és minőségi oktatást.

70 évesek
Ing. Andraško Ádám, h.sz.
377
l941.01.11
Szórád Gizella, h.sz. 42
1941.02.13
60 évesek
Palaky Veronika, h.sz. 124
1951.01.11.
Szórádová Ivana, h.sz. 448
1951.01.25.
Sórád Béla, h.sz.. 52
1951.02.14.
Biháry Tibor, h.sz.344
1951.02.18.
Varačka Vladimír, h.sz. 186
1951.02.22.
Szórád Oľga, h.sz. 481

1951.03.05.
Szórád Ágnes, h.sz. 417
1951.03.13.
Macho József, h.sz.145
1951.03.19.
50 évesek
Szórád Mária, h.sz.
1961.01.05.
Búšová Janka, h.sz. 428
1961.01.10.
Pajer József, h.sz. 330
1961.01.21.
Maga Judit, h.sz. 267
1961.03.04.
Dobiáš Dobiáš, h.sz. 457
1961.03.31.

Kováč Adam, h.sz. 223
2011.01.30.

Elhunytak
Barcsa János, h.sz. 398
+ 2011.01.26.
Dallos János, h.sz. 153
+ 2011.01.30.
Vanyo Ilona, h.sz. 350
+ 2011.02.07.

Házasságot kötöttek
Július Šebők, h.sz. 274 és
Andrea Lojanová, h.sz. 274
2011.02.26.

Újszülöttek
Nemeš Marián, h.sz. 25
2011.01.08.
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Lelkitükör

A szenvedés értelme
és értéke
Macho József, lelkiatya
Az emberiség mindekori kérdése így
hangzik: miért van a világon tengernyi
szenvedés, fájdalom, jajkiáltás és
igazságtalanság? Nem hangzanak-e el
ilyen kérdések a mi ajkunkról is a nagyhét
előtti napokban vagy a megpróbáltatás
pillanatában?
Látjuk, hogy ezen a világon
valóban mérhetetlen kegyetlenség és
könnyhullatás van. Annyi van, hogy
az egyik Mária antifóna ezt a világot
„a siralomvölgyének“ nevezi.
Igaz, hogy a modern ember
a tudomány és a technika
segítségével sok szenvedést tud
enyhíteni, de a saját lelkéből nem
tudja eltávolítani. Viktor Emmanuel
Frankl, a modern psycholégia egyik imagasló
egyénisége „Mégis mondj igent az életre“ című
könyvében ezt írja: - Egyszer egy idős körzeti
orvos keresett fel súlyos depressziója miatt.
Nem tudta kiheverni felesége elvesztését, aki
két évvel azelőtt halt meg és akit mindenek
fölött szeretett. Hogyan tudnék segíteni neki?
Mit mondjak neki? Nos, tartózkodtam attól,
hogy bármit is mondjak, ehelyett a következő
kérdést szögeztem neki: „Mi történt volna
doktor úr, ha ön halt volna meg előbb és
a feleségének kellett volna túlélnie Önt?“ Ő
ezt mondta: „Ez szörnyű lett volna számár,
mennyire szenvedett volna!“ Mire én azt
feleltem: - „Látja doktor úr, ezt a szenvedést
megtakarította neki – természetesen azon
az áron, hogy most Önnek kell túlélnie és
meggyászolnia őt.“ Ez a példa is mutatja, hogy
a fájdalmat lehet enyhíteni, de ebből a világból
nem lehet eltávolítani.
Mit segít az ilyen állítás olyan embernek,
aki gyógyíthatatlan betegségben szenved,
akire az élet terhe nehezedik, akinek
a szívében mérhetetlen fájdalom van? Isten
végérvényesen megoldotta a szenvedés
problémáját és pedig úgy, hogy Fiában – Jézus
Krisztusban megtestesült, emberré lett. Isten
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emberi testben elmerült az emnberi szenvedés
tengerébe. Ez már sokat jelent. Ha iSten jelen
van a szenvedésben, ez annyit jelent, hogy van
benne remény. A szenvedés, amelyben van
remény, már többé nem értelmetlen. A remény
teljesen átalalkítja a szenvedést. Nem szünteti
meg, de értelmet ad neki. Zúgolódhatunk
Isten ellen a szenvedés idején? A magasságban
trónoló Isten ellen, aki csak a saját
boldogságával van elfoglalva, zúgolódhatna
az ember. De Isten ellen, aki maga is
a legborzalmassabb kínokat szenvedi, aki
elmerül az emberi szenvedés tengerébe, hogy
szolidáris legyen minden szenvedő emberrel
a világon, ilyen Isten ellen a szenvedő ember
nem lázadhat fel.
Vessünk egy pillantás egy családra,
ahol a betegség ágyhoz kötött egy
három gyermekes édesanyát. A két ﬁú
alapiskolába jár, a kislány csak két éves.
Az édesanyának elment a hangja, majd
a teljes torokparalízis következtében
nem tudott beszélni. Vettek neki
noteszt és tollat, hogy mindig
a kispapírra írja le, amit nem tud
kimondani. De bizonyos idő elteltéval a toll is
kiesett a kezéből, mert lebénult a keze. Aztán
csak a másik kezével mutogatott, amit ki akart
mondani. Végül a másik keze is lebénult,
már nem tud kézzel sem mutogatni, sem
megmozdulni, sem ülni, sem megfordulni. Ez
a ﬁatal 33 éves asszony mozdulatlanul fekszik,
mint egy élő halott. Hatalmas fájdalmat
érez a szívében, amikor a két éves Zsanetka
körülötte csicsereg és százszor felteszi neki
a kérdést: „Anyuka, mikor kelsz fel? Anyuka,
holnap már felkelsz?“ Az édesanya nem tud
neki válaszolni. Az orvosok azt mondják, hogy
ez talán a legnagyobb anyai fájdalom, amikor
az édesanya nem tud gyermekének választ
adni.Ebben a szörnyű fájdalomban nem
gondol az öngyilkosságra. Nem zúgolódott
Isten ellen. Nyugodtan viseli a világ
legkegyetlenebb fájdalmát, mert tekintetét
a megfeszített Jézusra szegezi, akivel a hitben,
az imádságban és napi szentáldozásban
egyesül.
Nem ismerünk utat, hogyan elkerülni
a szenvedést, de ismerjük az utat, hogyan
átmenni rajta. Ez az út a keresztrefeszített
Jézus, Isten szeretetének élő bizonyítéka, aki
elmerül az emberi szenvedés tengerébe és így
értelmet adott a mi szenvedésünknek is.

Köszöntjük
lelkiatyánkat

Kedves Lelkiatyánk!
Hatvan év csupán egy szemrebbenés Isten előtt, de mégis,
nagy idő az embernek.
Nehéz hegyjárás, buktatókkal teli menetelés, örökös
útkeresés.
Isten útjának, útmutatásainak keresése.
Van, aki egy egész emberöltő alatt keresi ezt az utat,
s van, akit a gondviselés még élete hajnalán ez útra terel.
Az Úr sorsot rendelt s Te szolgává lettél.
Szolgává, de vezetővé - pásztorrá is egyben, ki földi nyájáról
az Úrnak ad naponta számot.
Tudjuk nem könnyű feladat naponta megóvni, terelgetni a
nyájat, visszavazetni az elkóboroltakat.
Nem könnyű, hisz ordas a világ.
Csalóka mosolya mögött éles fogak csattognak s
elveszejtenek minden óvatlan lelket.
Ezért jó, hogy van, ki ﬁgyel, lát és tanít.
S talán néha dorgál is, mint az apa, aki szereti gyermekét.
Köszönjük neked, köszönjük, hogy vigyázol ránk.
Köszönjük, hogy az Ige köztünk van.
„Kövess el mindent, hogy hasson a Ige!
S a viszhang bármi is, ne búsulj, csak tedd, amit az Úr tanít.
Csak szólj!
A süket füleknek is, az alvó lelkeknek is!
Csak szólj...!
S a többiről majd az Úr gondoskodik“
Adjon az jó Isten ilyenképpen még sok-sok boldog
születésnapot, egészséget és lelkierőt, kiváltképpen az Úr
Igazságának hirdetésében.
A zsérei hívek

www.zirany.eu
Végre sikerült az év elején
beindítani községünk új
weboldalát. Most már csak
bizakodni kell abban, hogy
szolgálni fog nemcsak a mi
lakosainknak, de a zsérén
kívüli weblátogatóknak
is. Bízok abban, hogy
weboldalunk látogatója
megtalál mindent,
ami érdekelni fogja őt
községünkkel kapcsolatban.
Igyekszünk informálni
Önöket a társadalmi
és kulturális életünk
eseményeiről - szerencsére,
van belőlük elegendő.
A zsérei Zoboralja énekkar
és a Zsibrice folklórcsoport
fellépéseikkel díszesebbé
varázsolják nemcsak
a hazai, de a máshol is
megrendezett ünnepségeket.
Az asztalitenisz csapataink
kiváló eredményeket
nyújtanak nemcsak az
I. és II. osztályokban, de
a IV. ligában is. Ezenkívül
jó munkát végeznek
a tömegszervezeteink is.
Büszkék lehetünk arra,
hogy ilyen kis faluban ennyi
tehetséges ember lakik, akik
nagy sikereket érnek el falunk
határán kívül is.
Weboldalunk hasábjain
igyekezni fogunk nyomon
követni mindennapi
életünk eseményeit,
beszámolni községfejlesztő
kezdeményezésekről
s mindenről, ami velünk
kapcsolatos. Hogyan sikerül
ezeket a célokat végbevinni,
azt majd a weboldalunk egyes
részei árulják el. Kívánunk
minden kedves weboldalunk
látogatójának kellemes
időtöltést!
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CSEMADOK
életéből

A Csemadok helyi
alapszervezete 2011.
március 13-án tartotta
meg évzáró taggyűlését.
Ezt megelőzően az 1848as márciusi forradalomra
emlékeztünk.
A Gímesi Alapiskola
magyar tagozatának
diákjai egy rövid, de
tartalmas műsorral
idézték fel a szabadságharc
eseményeit. A taggyűlést
a szervezet elnöke, Bencz
Aranka nyitotta meg,
aki beszámolójában
kiértékelte az elmúlt évet.
A 2010-es év legnagyobb
rendezvénye a folklór
fesztivál volt, amelyen
fellépett több folklór- és
hagyományőrző csoport.
A szervezet mellett
működő hagyományőrző
csoportunknak a tavalyi év
folyamán 15 fellépése volt,
nemcsak a szomszédos
falvakban, hanem
résztvett az országos
fesztiválon Deákin,
majd Gombaszögön, két
ízben Magyarországon
– Rábaszentmiklóson és
Bakonyszombathelyen,
és augusztusban pedig
Bécsben a Szent István
ünnepségen lépett fel.
A szervezet elnöke
megköszönte községünk
anyagi támogatását, amely
a múlt évben 800 € volt.
B.A
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ZOBORALJA zsérei női kar
ünnepi évzárót tartott az év elején. Értékelte a
sikerekben gazdag 20-éves tevékenységét. Sok klasszikus
és korabeli egyházi kórusművet sajátított el, több világi
szerzeményt a 19. és a 20. század zeneszerzőinek alkotásából,
valamint a kortárs hazai és külföldi nevezetességek műveiből.
A női kar műsorában leggyakrabban Kodály, Bartók, Bárdos,
Farkas, Halmos, Zemanovský, Francisci művei szólalnak meg.
Gyakoriak a kortárs hazai és külföldi zeneszerzők alkotásai.
Hazáját Zoboralját gyakran Szíjjártó Jenő Három zoborvidéki
népdal feldolgozásával mutatja be, szülőfaluját pdig Zdenko
Mikula Öt zsérei népdal kompozíciójával képviseli, melyet
a zeneszerző a zsérei női karnak és karnagyának komponált
és ajánlott.
Sokszor fellépett idehaza, régiónk templomaiban, Zoboralja
községeiben szervezett rendezvényeken, versenyeken és
fesztiválokon hazánkban és külföldön egyaránt.
A karácsonyi Gloria in excelsis Deo hanghordozója
bemutatása után készíti a harmadik CD anyagát, melynek
feljátszását az őszi hónapokban tervezi. Szorgalmasan
készül a jubileumi hangversenyére, melyre május 22-én
kerül sor a helyi templomban a kerületi egyházi énekkarok
fesztiválján. A csaknem öt énekkar találkozóját a Nyitrai
Megyei Kultúrközpont szervezi a helyi községhivatallal, a
plébániahivatallal és a Harmomia Polgári Társulással karöltve.
Az országos magyar énekkarok versenyfesztiváljára a Galántai
Kodály Napokra május végén kerül sor, melyre női karunk
szorgalmasan készül, hogy méltóképpen képviselje községünket
és Zoboralját.

Dr. Simek Viktor,
karnagy

a ZOBORALJA zsérei női kar
szereplését Mgr. Kazán József
karnagy értékeli
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POZVÁNKY

ŠPORT

FUTBAL v Žiranoch

Začiatok jarnej sezóny 2011
Mário Bencz
Foto: archív
Dňa 26.03.2011 o 19:30 hod sa v miestnom kultúrnom dome v Žiranoch uskutočnilo
stretnutie futbalistov, na ktorom sa zúčastnilo
spolu 21 hráčov a 7 členov z výboru.
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Úvodom tohto stretnutia bola stručná
rekapitulácia zimnej prípravy, ktorá začínala
prvým tréningom 9. januára 2011. Celkovo
sa futbalisti stretli 25 krát, z čoho 5 krát na
prípravných zápasoch. Na začiatku bol tréning zameraný na kondíciu, ale neskôr sa viac
sústredilo na prácu s loptou a na celkovú hru.
Zaujímavé na týchto tréningoch bolo to, že
postupne sa k nám pripájali noví hráči a celkovo sme pred začatím sezóny disponovali
s cca 30 členným registrovaným kádrom vypĺňajúcim A-mužstvo, dorast a novo založené
mini-ligové mužstvo. Momentálne máme jedného hráča z Nitry, ktorý hráva u nás už dlhé
roky, všetci ostatní sú domáci -„Žirančania“.
To znamená, že sa nám podarilo preregistrovať a zaregistrovať nových domácich hráčov,
za čo sme nesmierne vďační celému výboru a
všetkým ľuďom, ktorí nám v tomto pomohli.
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Keďže začiatok sezóny bol pred dverami,
na záver stretnutia sme si spresnili zopár organizačných záležitostí a na ďalší deň sa stretli pred zápasom. Náš prvý súper bol Branč,
s ktorým dorastenecké mužstvo doma vyhralo 2:0 a A-mužstvo 4:0. Boli to veľmi zaujímavé zápasy s množstvami šancí a peknými
akciami. V zápase A-mužstva sa v základnej
zostave prezentovali len domáci hráči, na čo
môžeme byť veľmi hrdí, to už u nás nebolo
dobrých pár desaťročí.
Aj týmto spôsobom by som chcel pozvať
všetkých dedinčanov, aby prišli povzbudzovať
svojich domácich futbalistov a hlavne, aby sa
stali minimálne 12. hráčom na ihrisku. Verte
tomu, že máme veľa kvalitných športovcov,
ktorí chcú hrať futbal, chcú športovať, robiť
niečo pre svoje zdravie a zároveň reprezentovať našu obec. Práve preto potrebujeme Vašu
podporu, ktorú môžete prejaviť aj svojou
účasťou na zápasoch. Radi privítame nových
členov do športového výboru, tréningového
procesu, ale aj sponzorov, aby sme mohli
vytvoriť kvalitnejšie podmienky a dosahovať
lepšie výsledky.

ZAZNAMENALI SME

www.zirany.eu
Konečne, po mnohých peripetiách, sa podarilo zriadiť aj v Žiranoch novú webovú stránku
obce. Treba len dúfať, že poslúži nielen našim občanom, ale že sa sem preklikajú aj ľudia mimo
našej obce. Je to pre nás signál, že o nás vedia a že sa zaujímajú o našu obec. Dúfajme, že
návštevníci našej webovej stránky tu nájdu všetko, čo potrebujú vedieť ohľadom našej obce,
alebo úradných záležitostí.
Sme veľmi radi, že tu môžeme prezentovať úspechy, ktoré sme dosiahli. Rovnako sa Vám
neustále budeme snažiť sprostredkovať aktivity a úspechy folklórneho súboru, spevokolu, stolných tenistov, ako i organizácií a inštitúcií pôsobiacich v našej obci. Tešíme sa, že aj pri tak
malom počte obyvateľov máme veľký potenciál schopných ľudí, ktorých aktivity siahajú ďaleko
za hranice našej obce.
Naším spoločným úsilím (starostu obce, novozvoleného obecného zastupiteľstva a mnohých
našich aktívnych občanov) je zmodernizovať našu obec, udržať a rozvinúť dedičstvo našich
predkov a súčasne zanechať odkaz aj pre budúce generácie.
To, ako sa nám bude dariť napĺňať tieto naše predsavzatia, môžete sledovať v jednotlivých
rubrikách. Prajem Vám príjemné chvíle strávené pri prehliadaní našej webovej stránky.

SEPAROVANÝ ZBER PRE OBEC ŽIRANY 2011

APRÍL
06.04.2011
PET, papier, streda
04.05.2011
PET, papier, streda
ODVOZ KOMUNÁLNEHO
ODPADU PRE OBEC ŽIRANY 2011

APRÍL
07.04.2011
Odvoz komunálneho odpadu - štvrtok
21.04.2011
Odvoz komunálneho odpadu - štvrtok

MÁJ
05.05.2011
Odvoz kom. odpadu štvrtok
19.05.2011
Odvoz kom. odpadu štvrtok
Termíny odvozu komunálneho odpadu v mesiaci jún, budú oznámené včas cez
obecný rozhlas alebo cez web stránku obce
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Zmysel

utrpenia
Jozef Macho,
duchovný otec
Kto má otvorené oči, musí vidieť na svete naozaj more bolestí,
súžení, utrpení, bied, nešťastí,
sĺz a zlôb. Prečo je to ? Nekričia
utrpenia na svete proti nebu?
Neobžaluvávajú Toho, kto stvoril
svet plný utrpenia?
Takúto otázku netreba udúšať. Ona nie je čímsi zlým alebo
nekresťanským. Je skôr znakom
toho, že chápeme svojho Boha ako živého
Boha. Toto poznanie nás uschopňuje zmieriť
sa s tým, že pokým sme na ceste, musíme rátať s utrpením. Apoštol Pavol píše Filipanom:
„ Veď ste dostali milosť nielen v Krista veriť,
ale aj trpieť pre neho tým, že vediete ten istý
zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o mne
počúvate.“ /Flp.1, 30/. Alebo Korinťanom
píše: „Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie
sme stiesnení. Stále nosíme na tele Ježišovo
umieranie, aby sa na našom živote zjavil aj
Ježišov život.“ /2 Kor. 4, 8- 11/
Ale z toho nijako nevyplýva, že by kresťan mal utrpenie vyhľadávať. Ani Ježiš ho
nevyhľadával. Bolo mu pripravené. Nasledovať Ježiša v utrpení znamená zniesť v mojej
konkrétnej situácii vlastné, malé či veľké
utrpenie v spojení s trpiacim Ježišom. Kto
chce ísť s Ježišom, má zaprieť sám seba a vziať
na seba nie Ježišov kríž, ani nie dajaký kríž,
ale svoj. Svoj vlastný kríž, svoje vlastné utrpenie, ktoré prináša so sebou každodenný život,
a preto sa to stalo mojim krížom, a s týmto
vlastným krížom, neseným s trpezlivou láskou, máme nasledovať Ježiša. Nie je teda potrebné v romantickom heroizme vyhľadávať
mimoriadne utrpenie, ale skôr sa osvedčovať
v znášaní obyčajných, normálnych, všedných
utrpení, ktoré dakedy bývajú neznesiteľnejšie
než dajaký jednotlivý heroický skutok utrpenia. Každodenný kríž podľa Lukáša je úlohou
8

DUCHOVNÉ SLOVO
kresťana.
V Ježišovi sa dá pochopiť, že Boh utrpenie deﬁ nitívne prekoná tým, že ho pretvorí
na život večný. A dovtedy je rozhodujúce
znášať utrpenie s nádejou na večný život, ako
píše apoštol Pavol: „V nádeji sme spasení“.
Táto nádej nás učí znášať utrpenie prítomnosti ako priľúbenie: pravda, ak s ním
trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.
A myslím, že utrpenia tohto času nie
sú hodné porovnávania s budúcou
slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. /Rim.
8, 17-18/.
Takéto znášanie utrpenia často sa
stáva miestom a príležitosťou k vrúcnejšiemu stretnutiu sa s Bohom. Pozrite sa na chvíľočku do rodiny, kde leží
chorobu pripútaná na posteľ matka
troch detí. Dvaja chlapci chodia už
do základnej školy, dievčatko je iba
dvojročné. Matka najprv začala strácať
hlas, potom dostala úplnú paralýzu hrdla
a prestala rozprávať. Kúpili jej notes a pero,
aby vždy na papierik napísala, čo nemôže vysloviť. Ale po čase jej aj pero vypadlo z ruky,
lebo jej ruka ochrnula. Potom iba ukazovala
druhou rukou, čo chcela vypovedať. Napokon jej aj druhá ruka ochrnula a už nemôže
ani rukami ukazovať, nemôže sa ani pohnúť,
ani si sadnúť, ani sa obrátiť, leží ako mŕtvola,
a je to celkom mladá, mladučká – 33 ročná
žena. Predstavte si, ako jej je pri srdci, keď
malá Žanetka okolo nej švitorí a stokrát jej
kladie otázku: „Mamička, kedy už vstaneš?
Mamička, zajtra vstaneš?“ A matka jej nevie
odpovedať. Lekári vravia, že je to asi najväčšia materská bolesť, keď takto nevie matka
dať odpoveď dieťaťu.
Prečo si táto matka nezúfa? Prečo trpí
pokojne a ticho najkrutejšiu bolesť tohto
sveta?! Lebo ju v tejto strašnej situácii posilňuje ukrižovaný Ježiš, s ktorým je ustavične
vierou, modlitbou a každodenným svätým
prijímaním zjednotená. Môžeme teda tému
utrpenia zakončiť takto:
Kresťan nepozná nijakú cestu, ako obísť
utrpenie, ale pozná cestu, ako ním prejsť. Tá
cesta znie: S Ježišom. On je živým dôkazom
lásky Boha, ktorý sa vnára do ľudského utrpenia, a vnáša doň počiatky nového života,
šťastného života.

ZAZNAMENALI SME
Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a
koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi
štátnej správy, obvodnými
úradmi, obcami a vyššími
územnými celkami. Toto
štatistické zisťovanie sa týka
všetkých obyvateľov okrem
cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu.
Do sčítania budú zaradení
aj cudzinci, ktorí budú v
rozhodujúcom okamihu
sčítania na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržia
menej ako 90 dní, poskytnú
údaje len v obmedzenom
rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo na inú
budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu
sčítania a na byty.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti majú na

Život né
jubileá:
70 rokov

starosti obce. Sčítacím komisárom môžete
byť aj Vy, Váš sused alebo známy. Podmienkou je, že sčítací komisár
musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky,
je starší ako 18 rokov, musí
byť bezúhonný a spôsobilý
na právne úkony. Jeho
povinnosti presne vymedzuje zákon, ako aj to,
že sčítací komisár má za
výkon činnosti nárok na
odmenu. Práca sčítacieho
komisára je náročná a zodpovedná. Sčítací komisári
môžu svojou aktivitou,
celkovým správaním a
profesionálnym vystupovaním pozitívne
ovplyvniť záujem obyvateľov o sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
bude veľmi podobné sčítaniu pred desiatimi
rokmi. Novinkou je možnosť elektronického
vyplnenia sčítacích formulárov.

18.02.1951
Vladimír Varačka, č. 186
22.02.1951
Oľga Szórádová, č. 481
05.03.1951
Agneša Szórádová, č. 417
13.03.1951
Jozef Macho, č. 145
19.03.1951

Ing. Adam Andraško, č. 377
11.01.1941
Gizela Szórádová, č. 42
13.02.1941
60 rokov
Veronika Palakyová, č. 124
11.01.1951
Ivana Szórádová, č. 448
25.01.1951
Vojtech Sórád, č. 52
14.02.1951
Tibor Biháry, č. 344

50 rokov
Mária Szórádová, č. 512
05.01.1961
Janka Búšová, č. 428
10.01.1961
Jozef Pajer, č. 330
21.01.1961
Judita Magaová, č. 267
04.03.1961

Milan Dobiáš, č. 457
31.03.1961
Prišli na svet
Marián Nemeš, č. 25
08.01.2011
Adam Kováč, 223
30.01.2011

Opustili nás
Ján Barča, č. 398
+ 26.01.2011
Ján Dalloš, č. 153
+ 30.01.2011
Helena Vanyová, č. 350
+ 07.02.2011
Uzavreli manželstvo
dňa 26.2.2011 Július
Šebők, Žirany 274 a Andrea
Lojanová, Žirany 274
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Slovensko oslavuje
sladkých 18
Mgr. Jozef Szorád
Slovenská republika oslávila 1. januára
svoje 18. narodeniny, naša krajina teda „dovŕšila plnoletosť“. Sme na svoju krajinu aj
hrdí?
Podľa výsledkov nedávno uskutočnenej ankety označovali Slováci svoju krajinu
prívlastkami poľnohospodárska, korupčná,
romantická či folklórna. Viac ako polovica z
nás by chcela žiť radšej inde ako tu a iba menej ako štvrtina by sa chcela narodiť na Slovensku. Sociológovia a politológovia hľadali
príčiny, prečo by si najmä mladí ľudia vybrali
pre svoj život krajiny ako USA, Taliansko,
Francúzsko či Švajčiarsko. Prečo nie je rodná
krajina pre svojich občanov dostatočne príťažlivá?
Sami nevieme, ako sa máme prezentovať, nikto o nás nič nevie... Ak o Slovensku
ľudia vo svete niečo vedia, tak akurát to, že
sa nachádza niekde v Európe, prípadne, že to
bolo kedysi Československo. Neposkytujeme
svetu žiadny dôvod, aby sa o nás zaujímal.
Akurát keď vypukne nejaký škandál, ktorý
presahuje hranice Slovenska. Vtedy sa aj taká
malá, absolútne neznáma a všetkým ľahostajná krajina, ako je tá naša, dostane do svetla
pozornosti svetových médií a vtedy načas
doslova „zažiari“. Napríklad zbabraná zimná
olympiáda pre nepočujúcich.
Koniec koncov, imidž krajiny sa buduje veľmi dlho. Malé a novovzniknuté krajiny, ako
je napríklad Slovensko, sú ľuďom vo svete
ukradnuté. Prečo by mali rozlišovať medzi
Slovinskom a Slovenskom? Kto z nás vie, aký
je rozdiel medzi Tadžikistanom, Turkmenistanom a Uzbekistanom? Z globálneho pohľadu sú to všetko nezaujímavé krajiny. Bohužiaľ.
Preto, ak chceme vyniknúť, je o to dôležitejšie, aby sme sa snažili mať dobrú, príťažlivú
agendu, ktorou zatraktívnime našu krajinu.
Ako teda začať budovať pozitívnu publicitu? Možno na vynachádzavosti a zručnosti
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našich ľudí. Na značkách výrobkov, ktoré
majú pôvod vzniku tu na Slovensku. Nie je
ich síce veľa, ale sú také - antivírusový soft vér,
interiérové svietidlá, riešenia v oblasti systémovej integrácie informačných technológií a
pod. Možno na slovenských futbalistoch, hokejistoch, vodných slalomároch, prameňoch
minerálnych vôd...
Prečo je dôležité, aby mala krajina dobrý
imidž? Práve imidž, reputácia krajiny má
výrazný vplyv na rozvoj turizmu, prílev
zahraničných investícií, ba dokonca aj na
export našich výrobkov. Dnes, keď sa zostruje konkurencia medzi krajinami, investor
zvažuje všetky za a proti. Či bude investovať
na Slovensku, alebo v Bulharsku, záleží aj na
tom, aký má dojem z týchto krajín. Ľudia vo
všeobecnosti majú len veľmi povrchné predstavy o cudzích krajinách. Veď skúsme si to
sami na sebe: čo viac vieme povedať napríklad
o takej Andorre než len to, že je to „futbalový
trpaslík“? A to sme zostali v Európe! Výhodu majú, samozrejme, veľké, tradičné a silné
štáty, ktoré sú opradené mýtmi a legendami.
Nemecko sa akosi automaticky spája s technologickou vyspelosťou, Švajčiarsko s presnosťou, Francúzsko s noblesou a so šarmom,
Taliansko s pamiatkami a umením. Ale čo
je to „slovenskosť“? Nevie to nikto vo svete a
pochybujem, že by to vedel niekto aj u nás.
Čo musíme urobiť, aby značka našej krajiny mala lepší cveng? Postačí, ak Slovensko
bude krajinou, kde sa dá slušne žiť. A takou
bude iba vtedy, ak ľudia, ktorým na tom záleží, budú ochotní pre to aj niečo urobiť. Ak sa
opýtate ľudí na Slovensku, ako sa im tu žije,
mnohí povedia „na ﬁgu“. Slováci si neuvedomujú, že v živote majú len jeden pokus, žiadny druhý či tretí pokus nebude. Ak so svojím
životom na Slovensku nie sme spokojní, tak s
tým alebo niečo robme, alebo sa odsťahujme.
Ale celý život iba prefrﬂať? Vidíte, možno toto
je národná vlastnosť Slovákov: nadávať, frﬂať,
a nič nerobiť.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Deň učiteľov
Každý rok si dňa 28. marca pripomíname
Deň učiteľov. Tento deň sa spája s narodením
Učiteľa národov – Jana Amosa Komenského.
Obsiahnuť význam jeho
práce do niekoľkých slov
či viet je snáď nemožné, ba
i opovážlivé. Všetky jeho
diela však preniká hlboké
presvedčenie, že dobrá škola
robí človeka lepším. V jeho
pokrokových
myšlienkach
pokračujú učitelia i dnes. I
napriek tomu, že prežívajú
dobu, ktorá školstvu príliš
nepraje, záleží im na tom, aby
pripravili do života vzdelaných
schopných ľudí. Náročnosť
a zodpovednosť za výchovu
a vzdelávanie mladej generácie
často krát neocenia práve tí,
ktorých spolupráca by bola
najžiadanejšia.
Spoločnosť kladie na prácu učiteľa vysoké
nároky. Vlastnosti, ako sú zodpovednosť,
trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť,
úprimný vzťah k práci a osobný príklad sú
od učiteľa očakávané automaticky. Tvorivá

Srdce, duša,
radosť...
V Starom divadle Karola Spišáka v Nitre
sa uskutočnila galaprehliadka toho najlepšieho, čo sa urodilo na poli neprofesionálnej
kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja
pod názvom „Srdce, duša, radosť...“.
Názov prehliadky presne charakterizuje
tvorbu našich spoluobčanov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú kultúrnym aktivitám.
Podpredseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja, pán Ján Vančo, pozdravil prítomných

práca a sústavné štúdium sú predpokladom
k získaniu uznania iných.
Pri príležitosti Dňa učiteľov Krajský
školský úrad v Nitre každoročne ocení
vybraných pedagógov. S potešením sme
v kolektíve prijali správu, že tento rok sa medzi
ocenenými nachádzala aj naša pani riaditeľka
PaedDr. Z. Kunová. Dňa 25.
marca si v aule Gymnázia
na Párovskej ulici prevzala
z rúk prednostky Krajského
školského úradu, Mgr. K. Száz
čestné uznanie za dlhoročnú
pedagogickú a riadiacu prácu.
Ocenenie je o to vzácnejšie, že
spomedzi všetkých materských
škôl a školských zariadení,
základných škôl, špeciálnych
škôl a
stredných škôl
z celého Nitrianskeho kraja
bolo vybraných a ocenených
25 pedagógov. K tomuto
hlavne morálnemu oceneniu
gratulujeme a pridávame sa
k želaniu pani prednostky:
„Vydávať pri práci zo seba čo
najviac, je koreňom úspechu
a dáva jej zmysel. Dovoľte mi vyjadriť vďaku
a úctu všetkým Vám, ktorým sa učiteľstvo
nestalo povolaním, ale poslaním. Želám Vám
veľa síl, energie, inšpirácie a motivácie do
ďalších rokov Vašej učiteľskej práce.“

J. Ochotnická
v mene predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Milana Belicu a spoločne s
vedúcou Odboru školstva, mládeže, športu
a kultúry pani Ľubicou Libovou, odovzdal
Ďakovné listy predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja najpracovitejším osvetovým
pracovníkom pri príležitosti Dňa osvetových
pracovníkov.
Ďakovný list dostala aj pani Zlatica
Benczová za dlhoročnú prácu v kultúre ako
členka folklórneho súboru Žibrica zo Žirian,
ktorý úspešne reprezentuje Podzoborie na
rôznych festivaloch doma i v zahraničí. Gratulujeme p. Benczovej a prajeme veľa zdravia a
veľa síl, aby nestratila vôľu a chuť, aj v dnešnej
ťažkej dobe vytvárať kultúrne hodnoty.
B.A.
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Dobrá komunikácia
a vzájomná pomoc
Škola je nielen inštitúciou zabezpečujúcou
výchovný a vzdelávací rozvoj osobností mladej
generácie, ale je neoddeliteľnou súčasťou života
obce. Plní mnohé funkcie spojené aj s kultúrne
spoločenským životom obce. Škola podporuje
mnohé aktivity rozvíjajúce nielen osobnosť
dieťaťa, ale taktiež formujúce u detí pozitívny
vzťah k rodnej obci. Práve aj z tohto hľadiska plní významnú úlohu rozvoj spolupráce
a vzájomnej pomoci školy, rodiny, obecného
zastupiteľstva a občanov obce. Práve na takomto princípe vzájomnej spolupráce, dobrej
komunikácie a vzájomnej pomoci sa snažia
pracovať aj členovia Rady školy pri Základnej
škole s materskou školou – Alapiskola és Óvoda , Žirany 394.
Rada školy pri Základnej škole s materskou
školou – Alapiskola és Óvoda v Žiranoch bola
zriadená v roku 2008 v súlade so zákonom NR
SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,
ktorý sa snaží svojou prácou byť nápomocný
pri riešeniach školskej problematiky. Obsah
činnosti rady školy a jej právomoci sú zahrnuté
v Štatúte rady školy, ktorým sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, ich zloženie a organizačne ﬁ nančnom zabezpečenie.
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291 / 2004 Z.z.,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich
zložení, ﬁ nančnom a organizačnom zabezpečení bolo ustanovené zloženie 11 člennej Rady
školy pri Základnej škole s materskou školou
– Alapiskola és Óvoda , Žirany 394.
Rada školy pri Základnej škole s materskou
školou – Alapiskola és Óvoda, Žirany 394 v roku 2010 pracovala v zložení zvolených členov
zástupcov rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, delegovaných
zástupcov zriaďovateľa a delegovaného zástupcu inej organizácie podieľajúcej sa na výchove
a vzdelávaní.
Zloženie Rady školy pri Základnej škole
s materskou školou – Alapiskola és Óvoda 394
v roku 2010.
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Štyria zvolení zástupcovia rodičov :
Andrea Kuťková, Erika Prokopenská, Gabriela
Czakóová, Ing. Peter Szórad.
Traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
Adriana Bezányiová, Ing. Juraj Andraško,
Gabriel Bencz.
Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: Mgr. Henrieta Šimeková,
Mgr. Júlia Benczová.
Jeden zvolaný zástupca nepedagogických zamestnancov: Ľudmila Režová.
Jeden delegovaný zástupca za inú organizáciu
podieľajúcu sa na výchove a vzdelávaní: Mgr.
Edita Szóradová.
V zmysle schváleného štatútu rady školy
sa v roku 2010 konali 3 riadne zasadnutia rady
školy, /ďalej len RŠ /. Na všetkých zasadnutiach
bola RŠ uznášania schopná. V rámci zasadnutí
RŠ prerokovávala programom stanovený obsah
a následne venovala pozornosť prerokovaným
záležitostiam, podávala návrhy a prijímala
vyjadrenia v súlade so schváleným štatútom
RŠ pri Základnej škole s materskou školou
– Alapiskola és Óvoda, Žirany 394. RŠ brala
na vedomie a schvaľovala prerokované návrhy
a prijímala záverečné uznesenia.
V roku 2010 RŠ prerokovala plán pripravovaných zasadnutí RŠ v roku 2009/ 2010,
v zmysle Štatútu RŠ prekovala organizačné
zabezpečenie RŠ. Na druhom zasadnutí Mgr.
H. Šimeková, predsedkyňa RŠ vyhodnotila
činnosť a obsah zasadnutí RŠ za rok 2009 vo
výročnej správe RŠ. Na poslednom zasadnutí
pozvaný hosť pani PaedDr. Z. Kunová informovala RŠ so správou o dosiahnutých výchovno – vzdelávacích školy v školskom roku 2009
/2010 a s plánom práce školy a organizáciou
školského roku 2010/2011 v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom.
Na tomto zasadnutí RŠ jej členovia venovali
pozornosť žiadosti rodičov MŠ v Žiranoch.
V roku 2010 boli RŠ prerokované uznesenia
prijaté a schválené. Zasadnutia RŠ viedla predsedkyńa RŠ Mgr. Henrieta Šimeková. Zápisnice z rokovaní RŠ vypracovala podpredsedkyňa
RŠ Mgr. Júlia Benczová.
Aj v budúcnosti radi svojou prácou v RŠ
podporíme tvorivé a prospešné myšlienky a
budeme vám svojou činnosťou aj naďalej nápomocní.

Mgr. H. Šimeková
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Blahoželanie

Plastové»Hliníkové»OKNÁ a DVERE
Jednotka na trhu okno Salamander bluEvolution

Najlepšie ceny
okien a dverí
čakajú na vás!

Milý náš duchovný otec!
Dňa 19. marca ste sa dožil krásneho životného jubilea – 60 rokov. Pri tejto príležitosti Vám z hĺbky srdca
chceme poďakovať za nádherné homílie, ktoré s veľkou
horlivosťou vykonávate. Ďakujeme Vám za Vašu prácu
s deťmi, mladými, osobitne birmovancami, starými,
chorými i za láskavý a obetavý prístup ku každému
z nás.
Hoci pôsobíte v našej farnosti len krátko, s chuťou
ste sa pustili aj do opravy budovy našej farnosti. Napriek mnohým ťažkostiam a prekážkam sa Vám s Božou pomocou podarilo túto myšlienku zrealizovať. S jediným cieľom vytvoriť primerané podmienky a dôstojné
bývanie pre kňazov, ktorí budú v našej farnosti pôsobiť.
Ste našim opravdivým duchovným otcom, chápajúcim
naše problém a starosti.
K tomuto jubileu Vám úprimne blahoželáme
a v duchovnej kytičke modlitieb Vám vyprosujeme
od Pána ešte mnoho rokov naplnených milosťou, veľa
zdravia, sily, dary Duchu Svätého a ochranu nebeskej
Matky – Panny Márie.
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ZĽAVA pre obyvateľov

obce ŽIRANY

na osobný automobil sk. B
Golianova 83 Nitra - Čermáň

Žirianski veriaci

INFOLINKA: 0905 554 888
FaceBook: Termálne kúpalisko Diakovce
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AKCIA
Výhodná

ŽS 1/2011 3

Materské a základné školy
Občianske združenia
Kluby dôchodcov
Dopravu Vám ZABEZPEČÍME

číslo 1 » Marec /2011 » Ročník V.

Časopis obyvateľov obce Žirany

Fašiangy
Všetkým
našim cteným
čitateľkám
prajeme veľa
šťastia a lásky k
MDŽ!
Redakčná rada

