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VáŽENÍ SPOLuOBČANIA!

2

	 Tento	čas	je	aj	časom	bilancovania.	Pri	tejto	príležitosti	chcem	Vám,	
vážení	 spoluobčania,	 poďakovať	 za	 množstvo	 uskutočnených	 povin-
ností	pre	fungovanie	domácností,	za	Vašu	svedomitú	prácu	na	Vašich	
pracoviskách,	za	prácu	v	prospech	obce	v	ktorej	žijete.
	 Želám	všetkým	obyvateľom	
Žirian,	aby	prítomnosť	 lásky	a	
nádeje	zostala	v	nich	aj	po	Via-
nociach,	 	 	 	 	 a	bolo	 ju	poznať	v	
ochote	pomáhať	dobru	a	blahu	
obce,	ktorá	je	naším	spoločným	
osudom	a	ktorej	máme	tú	česť	
byť	obyvateľmi.

	 Verím,	že	aj	počas	tohtoročných	Vianoc	si	každý	z	Vás	našiel	pod	tým	svojím	vianočným	stromče-
kom	nejaké	milé	prekvapenie	od	svojich	najbližších	a	dúfam,	že	tí	najmenší	si	pod	stromčekom	našli	ten	
najkrajší	darček,	aký	si	vysnívali.
	 Želám	Vám,	aby	sa	v	roku	2013	splnili	všetky	Vaše	priania,	očakávania	a	predsavzatia.

Ing.	Jozef	Zsebi,	starosta	
SChVáLENIE PROJEKtu 

	 Dňa	5.12.2012	bol	obci	Žirany	schválený	projekt	z	Programu	Európa	pre	občanov	(Akcia	1.	Aktívni	
občania	 pre	 Európu,	 opatrenie	 1.1.	 Stretnutia	 občanov	 v	 rámci	 družobných	 partnerstiev	 miest).	 Pro-
jekt	napomôže	realizácii	trojdňových	obecných	dní	v	obci	Žirany	v	dňoch	2.	–	4.	augusta	2013,	ktorých	
súčasťou	bude	oslava	900.	výročia	prvej	písomnej	zmienky	obce	.	Zároveň	prispeje	k	rozvoju	vzťahov	s	
partnerskými	maďarskými	usadlosťami	mestom	Dorog,	obcou	Papkeszi	a	nemeckou	obcou	Marienberg.
	 On	5th	December	2012	was	approved	project	from	the	Program	Europe	for	citizens	(Action	1	Active	
Citizens	for	Europe,	Measure	1.1	Town	Twinning	citizens	meetings).	The	project	will	help	with	realizati-
on	of	village	days	in	Žirany	in	August	2013.	The	part	of	village	days	will	be	celebration	of	900	anniversary	
of	the	village	foundation.	It	will	also	contribute	to	development	of	relationship	with	partner	Hungarian	
village	Dorog	and	German	village	Marienberg.

S	pozdravom		Mikitová	Ľudmila,	RRA	Nitra
štYRI SVIEČKY

	 Na	adventnom	venci	horeli	štyri	sviečky.	Zrazu	prvá	sviečka	vzdychla	a	vravela:	Moje	meno	je	MIER.	
Moje	svetlo	síce	svieti,	ale	ľudia	žiaden	mier	nedodržujú	a	nevážia	si	ho.	Jej	
svetlo	bolo	stále	slabšie,	až	zhaslo	úplne.	Svetlo	druhej	sviečky	zablikotalo	a	
sviečka	vraví:	Moje	meno	je	VIERA.	Som	ale	zbytočná.	Ľudstvo	sa	stále	viac	
odkláňa	od	viery,	nemá	teda	cenu,	aby	som	svietila.	Ticho	a	smutne	sa	o	slovo	
prihlásila	 aj	 tretia	 sviečka:	 Moje	 meno	 je	 LÁSKA.	 Ľudia	 ma	 však	 odsunuli	
nabok,	už	nemám	silu	svietiť.	Vidia	len	samých	seba,	nikoho	nemajú	radi.	A	
s	posledným	záchvevom	zhaslo	i	toto	svetlo.	Vtom	do	miestnosti	vošlo	dieťa.	
Zarazene	sa	pozrelo	na	sviečky	a	vraví:	Vy	predsa	máte	svietiť	všetky!	Vtom	
sa	o	slovo	prihlásila	štvrtá	sviečka:	Moje	meno	je	NÁDEJ.	Zapálilo	dieťa	od	
tejto	sviečky	zápalku	a	rozsvietilo	aj	ostatné	sviečky.	Ak	ešte	v	našich	srdciach	
žije	nádej,	nič	nie	je	stratené.	Plameň	nádeje	by	nemal	v	našom	živote	zhasnúť	

nikdy	a	každý	z	nás	by	mal	plamene	mieru,	viery,	lásky	a	nádeje	neustále	udržovať.	
huMOR

	 Uteká	slimák	z	 lesa.	Stretne	 líšku:	 -	Čo	 je	 slimák,	kam	tak	utekáš?	 -	Ani	 sa	nepýtaj.	 Je	 tu	daňová	
kontrola.	-	No	a?	-	No	vieš,	 ja	mám	dom,	žena	aj	deti	majú	svoje	domy,	tak	si	vieš	predstaviť.	Zamyslí	
sa	líška	a	aj	ona	začne	utekať.	Stretnú	bociana	a	ten	sa	pýta	líšky:	-	Líška,	kam	tak	utekáš?	-	Nepočul	si?	
Je	tu	daňová	kontrola.	-	No	a	čo	má	byť?	-	No	ja	mám	drahý	kožuch,	žena	aj	deti	majú	kožuchy,	tak	si	
vieš	predstaviť.	Bocian	sa	veľmi	čuduje,	začne	premýšľať	a	povie:	-	No	chlapci,	my	nemáme	okrem	toho	
škaredého	hniezda	nič.	Nestojí	to	za	reč.	Nato	sa	slimák	ozve:	-	No-no,	bocian,	pol	roka	doma,	pol	roka	v	
zahraničí...	Z	čoho??!
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OKtÓBER – MESIAC úCtY K StARšÍM

	 			Keď	sa	kráľ	spýtal	človeka	kopajúceho	priekopy,	koľko	zarába	a	dostal	odpoveď,	že	tri	groše,	nevy-
chádzal	z	údivu,	ako	môže	
niekto	z	takého	platu	vyžiť.	
„Jaj,	Vaša	Jasnosť,	čoby	len	
vyžiť,	to	by	bolo	ešte	ľahko,	
ale	 ja	 z	 tých	 troch	 grošov	
prvý	vraciam,	druhý	poži-
čiavam	 a	 len	 na	 tom	 tre-
ťom	sám	žijem,“	odpovedal	
jednoduchý	 muž	 z	 ľudu....	
Túto	 rozprávku	 o	 troch	
grošoch	 asi	 pozná	 každý	
a	 aj	 to,	 aké	 má	 pokračo-
vanie.	 Z	 múdrosti	 našich	
predkov,	 ukotvenej	 v	 tejto	
známej	 rozprávke,	 sa	 však	
naši	 politici	 (a	 to	 je	 úplne	
jedno	 či	 sú	 pravicovo,	 ale-
bo	 ľavicovo	 orientovaní)	
vôbec	nepoučili	a	povinný	
prvý	 groš	 ani	 zďaleka	 ne-

vracajú	 najzraniteľnejšej	 časti	 populácie	 –	 dôchodcom.	
Veď	 slovenské	 dôchodky	 sú	 hanbou	 Európskej	 únie,	 u	
nás	je	priemerný	starobný	dôchodok	asi	360	eur.	Hovorí	
sa,	že	chudoba	cti	netratí,	ale	situácia	našich	dôchodcov	
je	urážkou	ľudskej	dôstojnosti.	Priemerný	dôchodca	na	
Slovensku	je	v	podstate	odpísaným	človekom,	ktorý	väč-
šinou	 už	 nemôže	 ani	 pomyslieť	 na	 svoje	 spoločenské	 a	
kultúrne	potreby,	pretože	má	sotva	na	živobytie	a	na	lie-
ky.	Pritom	celý	život	pracoval	a	teraz	je	na	pokraji	záuj-
mu	spoločnosti.	Vymaniť	túto	spoločenskú	vrstvu	z	bie-
dy	by	mala	byť	životne	dôležitou	otázkou,	ktorá	sa	musí	
riešiť,	 ak	 sa	 chceme	 nazývať	 demokratickou,	 humánne	
založenou	spoločnosťou.
			Aj	tento	rok	sme	14.	októbra	v	kultúrnom	dome	vzda-
li	 úctu	 našim	 starším	 spoluobčanom.	 Najprv	 vystúpili	
naši	škôlkari	a	školáci	v	krátkom	kultúrnom	programe,	
potom	 starosta	 obce	 odmenil	 	 tých	 dôchodcov,	 ktorí	 v	
tomto	 roku	 oslávili	 svoje	 okrúhle	 životné	 jubileá.	 	 Už	
tradične	najstarší	prítomný	chlap	dostal	veľkú	fľašu	šam-
panského	a	najstaršia	žena	sladkú		tortu.	Tentoraz	to	boli	
Ľudovít	 Czilling	 a	 Emma	 Cifrová.	 Na	 záver	 programu	
bolo	krátke	posedenie	s	našimi	milými	dôchodcami.



POhYBLIVý BEtLEhEM V ŽIRANOCh Má uŽ 10 ROKOV

	 	 	 	 	 	V	roku	2002	žiriansky	farár	Mons.	Anton	Martinik	(1931-
2003)	poveril	elektrikára	Ladislava	Rácza	prerobením	klasického	
statického	betlehemu	v	tunajšom	kostole	sv.	Mikuláša	na	pohyb-
livý.	Úloha	ho	nadchla	hneď	od	samého	začiatku	a	so	svojimi	po-
mocníkmi	sa	ihneď	pustil	do	roboty.	Inšpiráciou	im	bol	betlehem	
v	 obci	 Bošáca	 -	 bývalom	 pôsobisku	 Antona	 Martinika.	 Najprv	
vyrobili	 kostru	 betlehemu	 s	 jednotlivými	 pohybmi.	 Nepotrebo-
vali	žiadne	plány	ani	nákresy.	Pritom	pôvodný	betlehem	rozšírili	
o	nové	stavby	a	figúrky	zo	sadry	a	z	dreva,	ktorých	je	dokopy	ne-
celých	200.	Pohyb	asi	50	figúrok	a	súčastí	stavieb	zabezpečujú	dva	
motory	zo	stieračov	starej	škodovky.	Čo	sa	na	tejto	malej	ploche	
350x140	cm	vlastne	odohráva?	Malému	Ježiškovi,	ktorého		uspá-
va	pohyblivá	kolíska,	postupne	prinášajú		pastieri	dary.	V	hlavnej	
veži	mesta	Betlehem	sa	predstavujú	pastieri	podobne	ako	apoš-
toli	na	pražskom	orloji.	V	popredí	sú		traja	tancujúci		anjeličko-
via.	Nad	mestom	sa	otáčajú	strážcovia,	pod	kopcom	sa	vrtí	stádo	
oviec,	pričom	dva	barany	do	seba	narážajú	hlavami.	Kováč	udiera		
kladivom	do	nákovy	a	pomocník		mu	pritom	vzadu	rozdúchava	
oheň.	Tečúca	voda	roztáča	vodný	mlyn.	Sliepky	ďobú	do	zeme	a	

v	pozadí	sa	hýbe	aj	historická	páková	studňa.	Poslednou	pohyblivou	figúrkou	je	malý	černoško	na	ľavej	
strane	betlehemu,	ktorý	sa	vždy	poslušne	ukloní,	ak	mu	niekto	vhodí	do	pokladničky	mincu.	Na	zabez-
pečenie	pohonu	sa	využil	naozaj	netradičný	materiál.	Väčšie	figúrky	poháňajú	reťaze	z	dvoch	mopedov,	
menšie	sa	otáčajú	vďaka	remeňu	zo	šijacieho	stroja,	vodný	mlyn	vyrobili	z	ventilátora	a	vodu	naň	ženie	
čerpadlo	z	akvária.	Šikovnému	majstrovi	Ladislavovi	Ráczovi	pomáhali	najmä	Jozef	Szonlajtner,	ale	aj	
neb.	Jozef	Macskai,	Ladislav	Búš	(	zabezpečil	povrchovú	úpravu	všetkých	stavieb	a	figúrok)	a	ešte	neb.	
Anton	Rácz	 	 (z	malých	drevených	 latiek	vyrobil	úplne	nové	maštale	a	kováčsku	dielňu	a	ako	 strešnú	
krytinu	použil	lupene	zo	šišiek).	Ako	vidieť,	fantázia	majstrom	nechýbala.
			Betlehem	zostáva	v	kostole	po	celý	rok,	nielen	počas	vianočných	sviatkov.	V	období	mimo	Vianoc		je	
však	prikrytý	plachtou.		Na	jednej	zo	strán	je	spínač,	ktorého		stlačením	sa	na	betleheme	rozsvietia	všet-
ky	svetielka	a	postavičky	sa	na	desať	minút	dajú	do	pohybu.	Nie	je	teda	problém	zapnúť	pre	záujemcov		
betlehem	ani	v	lete.	Súčasný	dekan	farnosti	vdp.	Jozef	Macho,	ako	i	ostatní	obyvatelia	Žirian,	sú	patrične	
hrdí	na	tento	unikát.	Je	atrakciou	aj	pre	návštevníkov	zo	širokého	okolia,	náhodných	turistov	a	tiež	ná-
vštevníkov	z	Maďarska.
			Treba	ešte	pripomenúť,	že	šikovné	ruky	a	ochota	Ladislava	Rácza	sa	prejavili	aj	pri	iných	aktivitách	v	kostole.	
Ešte	u	p.	vikára	Martinika		pomáhal	pri	rozšírení	zvonice	o	ďalšie	zvony.	V	roku	2006	za	pôsobenia	farára	
Mgr.	Petra	Mikuša	úplne	zrekonštruoval	aj	elektrické	vedenie	v	celom	kostole,	zmodernizoval	osvetlenie	
a	 ozvučenie	
kostola.	 Za	
p ô s o b e n i a	
farára	 Mgr.
Petra	 Magu		
prerobil	 aj	
nákladné	 a	
málo	 účinné	
plynové	 vy-
kurovanie	 na	
elektrické.

Text	a	foto:	
Jozef	Szórad
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CINtORÍNSKE SPOMÍNANIE

	 Bol	krásny	jesenný	deň.	Plný	sýtych	farieb	a	hrobov.	Ako	jeden	z	mnohých,	aj	ja	som	stál	práve	nad	
jedným	z	nich,	nad	hrobom	môjho	blízkeho	zosnulého.	Modlili	sme	sa,	ako	to	zvykneme	robiť	každý	rok	
o	takomto	čase.	Keď	som	bol	ešte	dieťa,	dušičky	boli	pre	mňa	iba	o	zapaľovaní	sviečok.	Hroby,	ku	ktorým	
sme	chodievali	sa	modliť,	boli	hroby	mojich	blízkych	zosnulých,	presnejšie	starých	rodičov,	mne	to	však	
nič	nehovorilo.	Tých	ľudí	som	bohužiaľ	osobne	nepoznal,	a	tak	som	iba	rátal	koľko	rokov	ten	človek	prežil	
na	tomto	svete	a	pýtal	som	sa	mami	ako	zomrel,	aký	bol	človek,	kým	bol.	Často	krát	som	závidel	spoluži-
akom,	ktorým	ešte	žil	dedko	alebo	babka.
	 Život	však	priniesol	fakt,	že	dnes	už	stojím	nad	hrobmi	mojich	naozaj	blízkych	zosnulých.	Spomienky	
na	mamu,	tetu,	strýka,....zostávajú	vo	mne	stále	živé.	Vždy	sa	mi	vynárajú	jednotlivé	udalosti,	ktoré	sme	
spolu	prežili.	Potom	si	predstavujem	ako	ma	raz	privítajú,	keď	aj	ja	prekročím	prah	druhého	sveta.
	 Smiešne,	žijeme	tak	krátko,	generácie	sa	menia.	Žijeme,	radujeme	sa,	nesieme	ťažkosti	tohto	života.	
Nakoniec	umrieme,	chvíľu	nás	naši	najbližší	budú	nosiť	v	srdci	až	kým	aj	oni	neprídu	za	nami	a	potom	
ostane	len	ticho.	A	napriek	tomu	je	ľudský	život	taký	jedinečný	dar,	napriek	tomu,	že	je	taký	krátky,	nap-
riek	tomu....
	 Stál	som	nad	hrobom	a	počul	to	prenikavé	ticho,	ktoré	toľko	hovorilo.....Stovky	ľudských	osudov	ho-
vorilo	svoj	príbeh.	Stál	som	nad	hrobom	a	cítil	zodpovednosť	za	to	jediné	a	najväčšie	bohatstvo,	čo	som	
dostal,	za	môj	život	a	za	životy	mojich	milovaných,	za	životy	ľudí,	ktorých	nepoznám,	no	napriek	tomu	
sa	ich	moje	tak	prehliadnuteľné	konanie	dotýka.	Lebo	jediné,	čo	si	odnesiem	na	druhý	svet,	budú	moje	
skutky.	V	srdci	som	mal	len	vďaku	a	chcelo		sa	mi	plakať.	Nič	nie	je	samozrejmé,	život	je	krehký.	Vďaka	
chcem	povedať	ešte	raz,	vďaka	Bože	za	život.

jsz

NEDAJME zABuDNúť
	
	 Keď	sa	rekonštruovala	ohrada	miestneho	cintorína	a	skrášľo-
val	jeho	vnútrajšok,	konkrétne	okolie	ústredného	kríža,	padol	„za	
obeť“	 aj	 pomník	 Leopolda Kupecseka (1881-1961)	 v	 jeho	 bez-
prostrednej	blízkosti.	Poviete	si,	nič	zvláštne,	veď	takýchto	starých	
pomníkov	 bolo	 na	 žiadosť	 pozostalých	 	 zlikvidovaných	 pomer-
ne	dosť.	Nakoľko	však	tento	náš	bývalý	rodák	 	daroval	kostolu	a	
obci	 niekoľkých	 významných	 	 sakrálnych	 pamiatok	 (spomeniem	
len	 sochu	 Najsvätejšieho	 srdca	 Ježišovho	 nad	 	 priečelím	 kostola	
a	ústredný	kríž	 	 cintorína),	bolo	by	od	nás	veľmi	nezodpovedné,	
aby	sa	tento	žiriansky	mecenáš	navždy	vytratil	z	povedomia	našich	
občanov.	 Preto	 bola	 umiestnená	 na	 	 kríži	 pamätná	 tabuľa	 s	 jeho	
menom,	ktorá	ho	bude	večne	pripomínať	mladším	generáciám.

jsz	
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FOLKLÓRNY SúBOR ŽIBRICA Má 25 ROKOV
	 V	živote	človeka	25	rokov	nie	je	až	tak	veľa,	ale	v	živote	folklórneho	súboru	to	už	niečo	znamená.	V	roku	1971	
bol	založený	miešaný	spevácky	zbor	pod	vedením	Viktora	Šimeka.	Členovia	zboru	na	svojich	početných	vystúpeniach	
účinkujú	v	krojoch	a	hneď	od	začiatku	sa	paralelne	so	speváckym	zborom	angažujú	aj	ako	folklórna	skupina,	ktorá	
svoju	 činnosť	 zamerala	 na	 oživovanie	 ľudových	 zvyk-
lostí	a	obyčajov	našej	obce.	 Dobré	 meno	 našej	 obce	 ší-
ria	 na	 rôznych	 folklórnych	 festivaloch	 nielen	 doma,	
ale	aj	v	Maďarsku.	Oni	ako	 prví	 spracovali	 také	 zvyky	
ako	 Fašiangovanie	 a	 Žiri- ansku	 svadbu	 do	 pódiovej	
podoby.	Popri	Viktorovi	Ši- mekovi	 tu	 treba	 spomenúť	
aj	 meno	 obetavého	 nad- šenca	 Gregora	 Vanya.	 Ich	
pričinením	 nepadli	 do	 zabudnutia	 naše	 ľudové	
tradície.	 Slovenská	 televí- zia	 natočila	 v	 roku	 1977	
v	 našej	 obci	 40	 minútový	 film	 o	 ľudových	 zvykoch	
pod	 názvom	 „Fašiangova- nie	 pod	 Zoborom“.	 V	 roku	
1984	 sa	 však	 účinkovanie	 speváckeho	zboru	prerušilo,	
čím	zanikla	aj	ich	folklórna	 skupina.	 Miešaný	 spevácky	
zbor	 sa	 pretransformoval	 na	ženský	spevácky	zbor	a	z	
folklórnej	 skupiny	 vznikol	 v	roku	1987	folklórny	súbor	
Žibrica	pod	vedením	Františka	 Magu.
	 Súbor	 od	 začiatku	 patrí	 medzi	 najlepšie	 maďarské	 folk-
lórne	 súbory	 okresu.	 Dostanú	 pozvanie	 na	 Celoštátny	 folk-
lórny	 festival	 do	 Želiezoviec.	 Súbor	sa	neustále	zdokonaľuje,	a	
tým	sa	znásobujú	aj	 jeho	úspe- chy.	 Jeho	 vedúci	 zo	 zozbierané-
ho	materiálu	spracuje	do	pódi- ovej	podoby	voľbu	mládežnícke-
ho	richtára.	V	ich	repertoári	sú	 okrem	už	spomenutej	Žirianskej	
svadby,	 Fašiangovania	 a	 Voľ- by	 mládežníckeho	 richtára	 aj	
Pasovanie	 za	 mládencov,	 Drá- pačky	 peria	 a	 Preskakovanie	
svätojánskych	ohňov.	O	kvalite	 súboru	 svedčí	 aj	 to,	 že	 boli	 pri-
pravení	vystúpiť	aj	 s	 celovečer- ným	 programom,	 čo	 sa	 podarí	
máloktorému	folklórnemu	súboru.	Popri	domácich	vystúpeniach	(	pred	domácim	obecenstvom,	obciach	Podzoboria	
a	vo	vzdialenejších	maďarsky	hovoriacich	obciach	Slovenska)	členovia	súboru	veľmi	často	vystupujú	aj	v	zahraničí.	
Mnohé	roky	boli	účastníkmi	budapeštianskych	svätoštefanských	dní.	Na	budínskom	hrade	mali	za	jeden	deň	aj	viacej	
vystúpení.	Tu	sa	im	aj	dostalo	pocty,	keď	pri	jednom	z	takýchto	vystúpení	na	pódiu	pri	kostole	Mátyás,	ich	požehnal	
aj	svätý	otec	Ján	Pavol	II.	pri	svojej	návšteve	Maďarska.	Takisto	boli	mnohoročnými	účastníkmi	svätoštefanských	dní	
vo	Viedni.	Vystúpili	po	slávnostnej	omši	pri	katedrále	 sv.	Štefana.	Zo	zahraničných	ciest	však	najradšej	 spomínajú	
na	trojdňové	účinkovanie	v	Rumunsku,	v	dedinke	Makófalva.	Na	to	srdečné	a	milé	pohostenie	sa	jednoducho	nedá	
zabudnúť.	Niekoľkokrát	ich	nahrávala	aj	televízia.	Okrem	domácej	STV	(vysielanie	v	maďarčine)	to	bola	aj	maďarská	
Duna	TV.
	 V	druhej	polovici	90-tych	rokov	minulého	storočia	pracoval	súbor	pod	vedením	Janky	Gálovej.	Od	roku	2000	
je	vedúcou	súboru	Helena	Benczová,	ktorá	so	svojim	manželom	Valentom	patria	medzi	najstarších,	ale	zároveň	aj	
najaktívnejších	členov.	V	súbore	vystupujú	nielen	ich	deti,	ale	už	aj	ich	vnúčatá.	Do	30-členného	súboru	patria	aj	ro-
diny	Vojtecha	Bezányiho,	Juraja	Magu	a	Jozefa	Gála.	V	tomto	období	sa	repertoár	súboru	
rozšíril	o	Prenášanie	duchien	pred	svadbou	a	Pripínanie	svadobného	pierka.

	Keďže	 vymenovanie	 všetkých	 vystúpení	 súbo-
ru	by	zabralo	veľmi	veľa	miesta,	 spomeniem	 len	
účinkovanie	 v	 Štrasburgu,	 na	 pôde	 Európskeho	
parlamentu	v	roku	2007.	O	rok	neskôr	súbor	na-
točil	aj	DVD	o	žirianskej	svadbe.	V	priemere	má	
súbor	ročne	až	15	vystúpení.	
	25.	 výročie	 svojho	 založenia	 si	 súbor	 uctil	 pred	
domácim	 publikom	 10.	 novembra	 2012	 v	 kul-
túrnom	 dome.	 Podujatie,	 ktoré	 malo	 obrovský	
úspech,	 podporili	 Obecné	 zastupiteľstvo	 v	 Žira-
noch	a	Krajské	osvetové	stredisko	v	Nitre.

NIEKEDY StAČÍ tAK MáLO....
	 Sedím	na	lavičke	blízko	autobusovej	zástavky.	Čakám	na	blízku	osobu	a	pozerám	na	paneláky.	Roz-
mýšľam,	aké	sú	len	škaredé.	Potom	prepnem	na	tému,	aké	osudy	majú	asi	ľudia	v	nich.	Okolo	mňa	pre-
chádzajú	 ľudia	 a	 ja	 ich	 sledujem,	 rozmýšľam....Zrazu	 ide	 otec	 s	 dvoma	 deťmi.	 Jedno	 malo	 možno	 päť	
rokov	a	druhé	možno	tri.	To	menšie	si	všimlo,	že	ich	sledujem,	zapozeralo	sa	mi	do	očí			a	ako	prechádzali	
okolo	mňa,	otočilo	sa	smerom	kde	som	sedel	a	milo	sa	na	mňa	usmialo.	Navonok	sa	nič	nezmenilo,	ja	som	
ďalej	sedel	na	lavičke,	ale	moje	srdce	už	bolo	iné....Bolo	šťastné....niekto	mi	daroval	úsmev,	niekto	si	ma	
všimol.....bolo	to	len	dieťa.....a	urobilo	tak	veľa....Na	ten	hrejivý	radostný	pocit	veľmi	dlho	nezabudnem.

jsz
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VIANOČNý KONCERt
	 Občianske	 združenie	 Harmónia	 a	 Ženský	 spevácky	 zbor	 Zoboralja	
usporiadali	 16.	 decembra	 v	 miestnom	 kultúrnom	 dome	 VIANOČNÝ	

KONCERT,	na	ktorom	vystúpili	
Zmiešaný	 spevácky	 zbor	 Fideli-
tas	z	Branču,	Zmiešaný	spevácky	
zbor	Ghymes	z	Jelenca	a	domáci	
Ženský	 spevácky	 zbor	 Zoboral-
ja.	Počas	koncertu	bolo	uvedenie	
zborníka	 Viktora	 Šimeka:	 PIE-
SEŇ	CHRÁMU.

SľúBILI SME SI LáSKu

	 „November	 89“	 –	 slovné	 spoje-

nie,	ktoré	v	nás	ostane	zrejme	už	na-
veky.	 Ako	 pocit	 dosiahnutého	 víťaz-
stva	a	s	ním	spojený	začiatok	nových	
čias…
	 A	 tak	 sa	 aj	 stalo.	 Davy,	 nielen	
mladých	a	predovšetkým	naivných	občanov,	sa	„dočkali“.	Revolučné	novembrové	udalosti	z	pred	23	rokov	
mali	viac	než	rýchly	spád	a	90-te	roky	sme	mohli	začať	písať	ako	moderný	„slobodný“	ľud.
	 Teraz	sa	píše	rok	2012	a	celý	svet	je	na	lopatkách.	Opäť.	Za	vtedajšiu	situáciu	–	tzv.	studenú	vojnu	
boli	„zodpovední“	predovšetkým	ich	hlavní	aktéri	USA	a	vtedajšie	ZSSR.	No	dnes	nás	k	nej	priviedla	pre-
dovšetkým	ľudská	(ne)zodpovednosť	ukrytá	za	tým,	čomu	hovoríme	sloboda…Zo	zlého	sna	sa	veľká	väč-
šina	prebudila	do	„sna“,	ktorý	sa	podobá	skôr	nočnej	more.	Sľúbili	sme	si	lásku,	pravdu	a	spolupatričnosť,	
no	každý	deň	sa	stretávame	skôr	so	sebectvom,	klamstvom	a	polenami	pod	nohami,	ktoré	nám	hádžu	tí,	
ktorí	nám	mali	podať	pomocnú	ruku	.	.	.Sloboda,	ktorá	nám	mala	do	duši	vniesť	lásku,	z	nás	tak	robí	to,	
čomu	sa	v	tej	najväčšej	jednoduchosti	hovorí	zlý	človek.
	 O	novembri	89	je	s	odstupom	času	ťažko	hovoriť	ako	o	čase	revolučnom,	aj	keď	s	istým,	nežným	„po-
hladením“.	Namiesto	skutočnej	zmeny	sa	dovtedajší	„komunistický“	systém	iba	reštauroval.	„Kráľovské“	
žezlo	si	tak	jeden	zločinecký	režim	vymenil	s	druhým	a	na	ulici	tak	ešte	aj	dnes	ostal	podvedený	občan	
volajúci	po	zmene.	Po	zmene,	ktorá	musí	prebehnúť	v	prvom	rade	v	nás	ľuďoch	.	.	.
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SPOLOČENSKá    RuBRIKA

Životné jubileá:
90 rokov:		 Cifrová	Emma	č.d.	149
80 rokov:		 Földesiová	Irena	č.d.	347
	 	 	 Jamrichová	Veronika	č.d.	36					
70 rokov:  Elgyüttová	Helena	č.d.	2
60 rokov:   Sórád	Imrich	č.d.	438
	 	 	 Gálová	Barbora	č.d.	411
50 rokov:   Németh	Štefan		č.d.	218
	 	 	 Elgyütt	Štefan		č.d.	2
	 	 	 Rentka	František	č.d.	307
	 	 	 Cifra	Marian	č.d.	456
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie!

uzavreli sobáš:  
Mgr.	Pavol	Szórád		č.d.	234		a	Mgr.	Miroslava	
Suchá,	Stupava
Ladislav	Andel		č.d.	263			a	Alžbeta	Gálová		č.d.	485
Mladomanželom želáme veľa spoločne prežitých 
rokov v láske a porozumení!
Prišli na svet: Kováč	Patrik	č.d.	247
	 	 	 	 Štefanka	Adam	č.d.	505
	 	 	 	 Benczová	Petronela	č.d.	237
	 	 	 	 Sándorová	Izabella	č.d.	442
	 	 	 	 Ďurčíková	Laura	č.d.	393
Rodičom blahoželáme a bábätkám prajeme veľa 
zdravia! 

Opustili nás: Szórádová	Barbora	č.d.	44
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!
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SEPAROVANý zBER ODPADu
Komunálny odpad z domácností:
2.	a	15.	a	29.	január	 	 12.	a	26.	február		 	 12.	a	26.	marec	 9.	apríl									
Papier:	4.	marec
Sklo:	 1.	marec
Odvoz PEt fliaš:
18.	január	 	 15.	február	 	 15.	marec																

VYhODNOtENIE ROKA 2012 V ČÍSLACh
	 Už	sa	stalo	tradíciou,	že	na	začiatku	nového	roka	uvádzame	niekoľko	štatistických	údajov	o	našej	
obci.	Ani	tento	rok	to	nebude	inak,	takže	tu	sú	čísla:
Počet	narodených	detí	................................	 9	 (9	chlapcov	a	10	dievčat)
Počet	sobášov	................................................	 13	 (18	žirancov)
Počet	úmrtí	....................................................	 13	 (5	chlapov	a	8	žien)
	 Rok	2012	je	v	nenávratne.	Nevieme,	čo	nás	v	novom	magickom	roku	2013	čaká.	Jedni	vravia,	že	číslo	
13	je	pre	človeka	nešťastné	a	druhý	zase,	že	práve	naopak.	Nech	je	to	tak	či	onak,	niekedy	sa	nám	zdá,	že	
ľudia	sú	schopní	robiť	veci,	ktoré	by	nedokázali	ani	zvieratá.	Inokedy	naopak,	sledujúc	výdobytky	dnešnej	
spoločnosti,	jej	neskutočnú	silu	a	bohatstvo,	prepadáme	ilúzii,	že	sme	nezničiteľní.	A	možno	by	stačilo	tak	
málo,	aby	ten	rok	2013	bol	lepší	a	krajší,	ako	ten	odchádzajúci.	Možno	by	jednoducho	stačilo,	keby	každý	
začal	najprv	sám	od	seba.
	 Tento	rok	budeme	oslavovať		900.	výročie	prvej	písomnej	zmienky	o	našej	obci.	Mali	by	sme	sa	za-
myslieť	nad	tým,	čo	by	sme	mohli	urobiť	pre	seba	a	pre	našu	obec,	aby	sme	žili	v	kultúrnejšom	prostredí	a	
v	lepších	medziľudských	vzťahoch.	Verte	mi,	ak	pre	to	neurobíme	niečo	my	sami,	nikto	to	za	nás	neurobí.

zRNKá MúDROStI
Iba	tých	pokladám	za	svojich	priateľov,	ktorí	sú	takí	smelí,	že	ma	upozornia	na	moje	chyby.

Descartes
Jediný	človek,	ktorého	môžeš	nenávidieť	je	ten,	ktorého	miluješ,	pretože	jedine	ten	ti	dokáže	naozaj	ublížiť.

Remarque
Demokracia	je	režim,	v	ktorom	povieš	čo	chceš,	a	urobíš,	čo	ti	povedia.

G. Barry
Čo	z	toho,	že	zajtra	bude	lepšie,	keď	vždy,	keď	sa	ráno	zobudím,	je	dnes.
Dobrá	nálada	nevyrieši	všetky	tvoje	problémy,	ale	nahnevá	toľko	ľudí,	že	stojí	za	to	si	ju	udržať.
Aj	keď	si	presvedčený,	že	máš	svoj	najšťastnejší	deň,	vždy	sa	nájde	jeden	človek,	ktorý	ti	ho	zničí.
Na	svojich	chybách	sa	človek	učí,	na	cudzích	si	buduje	kariéru.


