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Stavanie mája – vítanie jari, oslava krásy a lásky
30. apríla 2013 usporiadala miestna Základná organizácia CSEMADOKu a folklórna skupina
Žibrica v našej obci stavanie mája,
pekný zvyk úspešne obnovený
v minulom roku. Podujatia sa, podobne ako v minulom roku, aj
teraz zúčastnilo veľa našich občanov. Predsedníčka miestneho
CSEMADOKu Zlatica Benczová v úvode oboznámila hostí
významom a tradíciou stavania
májov.
Máj je niekoľko metrov vysoký
strom, väčšinou smrek alebo
breza, ktorý sa zvykne dozdobovať rôznymi pestrými stužkami, mašľami či farebnými papiermi. Väčšinou ide o celý strom,
ktorý je zbavený vetiev a kôry;
iba horná časť sa ponecháva
s vetvami. V predvečer prvého
mája chlapci stavajú svojim
vyvoleným dievčatám pod okná
máje, ktoré symbolizujú ich
vážny záujem, inokedy sa stavia
len jeden ústredný máj pre
obec. Zatiaľ čo smrek predstavuje
individuálnu poctu dievčaťu
súcemu na vydaj, breza je skôr
poctou kolektívnou. Strom samozrejme musí aj pekne vyzerať,
krivý alebo rozkošatený by bol
rovnako hanbou pre dievča ako
aj pre chlapca. Táto tradícia je
zvyčajne sprevádzaná aj spevom
a tancom.
Máje boli známe už v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako
ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. Máj symbolizoval
víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu.
Od 15. storočia sa máje stavali už
aj v strednej Európe, v týchto
končinách však slúžili ako istý
prejav úcty a vážneho záujmu
o dievča. Pôvodný význam májov
upadol do zabudnutia, ale zvyk
Foto: Ing. Jana Gálová
stavať máje existuje dodnes.
Neskôr nadobudli máje u nás diferencovaný význam: niekedy postavil mládenec máj len tomu
dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, inokedy boli máje spoločným darom mládencov všetkým dospelým
dievčatám obce. Existovala však aj taká možnosť, že máj dostalo síce každé dievča, no ak malo svojho
mládenca, jej máj bol iný ako tie, ktoré boli kolektívnou pozornosťou mužskej mládeže.
Po otváracej reči máj
ozdobili členovia miestnych spolkov a
organizácií
spolu so starostom obce.
Strom ovešaný
farebný mi
stužkami následne chlapi
z
folklórneho súboru a
miestni siláci
postavili na
určené miesto,
za potlesku
pozerajúceho
sa obecenstva. Podujatie ukončil
kultúrny program,
v
ktorom účinkovali naši
škôlkari, spevácky zbor
Zoboralja
a
folklórna
skupina Žibrica. Po spoločnej tancovačke čakalo návštevníkov malé občerstvenie v kultúrnom dome.  
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Dúfajme, že sa aj o rok stretneme pri takejto
slávnosti, stávajúcej sa tradíciou.
Ing. Jana Gálová

Foto: J. Gál

Prvé sväté prijímanie
V nedeľu 26. mája sa v našom kostole sv. Mikuláša uskutočnilo prvé sväté prijímanie 9 žirianskych
detí. Radosť bolo pozerať sa na ich šťastné tváričky. Ich úsmev vyjadril: konečne sa aj nás dotkne Božie
kráľovstvo. Prvé sväté prijímanie je krásna oslava, nezabudnuteľný deň každého. S radosťou očakávali
nielen deti, ale aj ich rodičia, starí rodiča, vlastne celá rodina. Spomienky na tento sviatočný deň ostanú v
pamäti a v srdci človeka.
Dojímavý bol celý obrad slávnostnej svätej omše: do krásne vyzdobeného kostola, na čom mali veľkú
zásluhu hlavne rodičia prvoprijímajúcich detí, veľmi dôstojne vošiel sprievod detí. Vďaka skupine mladých spevákov s gitarovým sprievodom vniesli do nášho kostola zvláštnu atmosféru, o čo sa postaral aj
miestny spevokol Zoboralja so svojim zborovým spevom. Duchovný otec v homílii s vrúcnosťou a láskou
hovoril do sŕdc detí, rodičov i ostatných
prítomných.
Na záver deti vyslovili vďaku
každému, kto akokoľvek prispel
na prípravu a priebeh tejto
krásnej slávnosti: poďakovali
rodičom, krstným rodičom,
pani učiteľkám a duchovnému otcovi, ktorí sa podieľali počas celej prípravy detí na tom, aby si
uvedomili čo prežívajú
a tak odchádzali s pocitom radosti, lásky a
hrdosti, že sú kresťania.
Našim prvoprijímajúcim
deťom
želáme, aby si pocity z
tohto okamihu navždy
zapamätali, aby si ich
hlboko zapísali do svojich sŕdc!
Foto: J. Andrasko
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5. Reprezentačný ples
Reprezentačný ples našej dediny sa považuje za jednu z najvýznamnejších udalostí roka. Ani tento rok nebol výnimkou, a tak si hostia tohtoročného, už 5. ročníka Reprezentačného plesu mohli si
zatancovať, vychutnať príjemnú atmosféru a príjemný večerný program. Ples sa konal v sále nášho
kultúrneho domu dňa 6-eho apríla. Otvorenie plesu bol ako vždy pod taktovkou starostu dediny
Jozefa Zsebiho.
Celý ples sa niesol vo vynikajúcej atmosfére: pekný otvárací program, chutná večera a dobrá hudba boli zárukou fantastickej nálady.
Ani tento ročník plesu sa neobišiel bez tomboly, kde plesajúci mohli vyhrať veľa hodnotných cien.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa svojou prácou, organizovaním, ale aj sponzorskými darmi prispeli k
tomuto krásnemu večeru.

Foto: Katalin Maga

Deň matiek – najkrajší sviatok roka
„Byť mamou je najkrajšie povolanie v
živote každej ženy.“
Druhá májová nedeľa už tradične patrí
všetkým mamám. Tento rok sme si Deň
matiek pripomenuli v nedeľu 12. mája. Oslava
sa konala v kultúrnom dome o 15:00. Detičky
z materskej a základnej školy prekvapili svoje
mamičky a babičky s pestrým kultúrnym
programom.
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Škôlkari a školáci so spevom a
tancom chceli vyjadriť vďaku za lásku
a starostlivosť čo deň čo deň dostanú od
svojich mamičiek. Je to výnimočný čas
povedať našim mamám ako ich máme
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť
im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás
urobili!
O tom akí šikovní boli naši drobci svedčia
fotky:
Foto: J. Maga

Lincmaier zlatý na majstrovstvách Európy
V júni sa konali majstrovstvá Európy v silovom trojboji federácie WUAP v Trnave.
Zúčastnilo sa ich 90 pretekárov. V kategórii do 90 kg bojoval aj Žirančan Peter Lincmaier,
ktorý vybojoval zlatú medailu, a to výkonmi 310 kg v drepe, 200 kg v tlaku na lavičke a mŕtvy
ťah 305 kg. Celkovým výkonom 815 kg vytvoril nový slovenský rekord. Na medailových priečkach za Lincmaierom skončili reprezentanti Slovinska a Švédska.
Lincmaier vyhral kategóriu do 90 kg.
Zdroj: nitra.sme.sk

Peter Nagy
...... jeden z najúspešnejších spevákov slovenskej populárnej hudby osemdesiatych a deväťdesiatych rokov.
Ako už aj z predchádzajúceho čísla vieme v auguste oslavuje naša obec 900. výročie prvej písomnej zmienky. Z tejto príležitosti nás čakajú veľkolepé trojdňové obecné slávnosti. Korunou tretieho, záverečného dňa bude živý večerný koncert nášho „rodáka“ Petra Nagya v centre voľného
času.
Kto by nepoznal slávneho slovenského speváka, skladateľa, textára, ktorý má žirianske korene?!
Peter Nagy sa narodil  9. apríl 1959 v Prešove. Jeho otec, Jozef Nagy pochádzal zo Žirian.
Svoje detstvo strávil v rodnom Prešove. Po ukončení gymnázia v Prešove absolvoval Filozofickú fakultu. Začínal ako folkový spevák. Svoju prvú pieseň nahrával v štúdiu ako sedemnásťročný.
Vystupovať začínal vo východoslovenských kapelách. Prvou úspešnou piesňou, s ktorou sa Peter
Nagy dostal do povedomia publika, bola skladba „Profesor Indigo“. Nahral ju v auguste roku 1982
v štúdiu Košického rozhlasu. V rokoch 1982 – 1983 Nagy absolvoval Vojenskú základnú službu
ako vokalista vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave, kde založil svoju prvú profesionálnu
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hudobnú skupinu s názvom Indigo. V tomto období
dostal ponuku spievať so skupinou Modus. Vo Vojenskom umeleckom súbore vtedy slúžil aj Július
Kinček, ktorý bol dramaturgom televíznej hitparády
5 × P. Július Kinček zaradil pieseň „Profesor Indigo“
do marcového kola televíznej hitparády 5 × P, kde
pieseň zvíťazila a stala sa celoštátnym hitom a tým
odštartovala Nagyovu hviezdnu spevácku kariéru.
Okrem tejto skladby sa jeho známymi hitmi stali
aj „Už je tu láska“, „So mnou nikdy nezostarneš“, „Sme
svoji“, „Kristínka iba spí“, „Marcel z malého mesta“,
„Láska je tu s nami“, „Aj tak sme frajeri“, „S nohami
na stole“,„Korálky od Natálky“, „Len pomaly“, „Poďme
sa zachrániť“ či dueto s Jožom Rážom „Psi sa bránia
útokom“.   roku 1984 z albumu Chráň svoje bláznovstvá sa predalo 620 tisíc kusov. S piesňou „Vzdávam
sa ti“ znovu vyhral súťaž 5 × P aj cenu kritiky a v
roku 1986, po vydaní druhého albumu Mne sa neschováš, získal Peter Nagy Česko-slovenského Zlatého slávika. Krajinou sa v tomto období šírila tzv.
„nagymánia“.
Po vydaní tretieho albumu Myslíš na to, na čo ja?
si Peter Nagy prevzal od vtedajšieho riaditeľa vydavateľstva Opus Ivana Stanislava Zlatý erb Opusu za
predaj miliónteho hudobného nosiča. Medzi najúspešnejšie skladby tohto albumu patrila pieseň
„Láska je tu s vami“. V roku 1987, v dobe štvrtého výročia existencie, mal Peter Nagy so skupinou
Indigo za sebou vyše 500 koncertov, z ktorých
dva boli odohrané pred vypredanou pražskou
Lucernou. Od druhej polovice 80-tych rokov sa
Peter Nagy podieľal aj na unikátnych projektoch
detských albumov, cieľom ktorých bolo objaviť
mladé spevácke talenty.
Peter Nagy má okrem spievania vzťah aj k
fotografovaniu. Sám o tom tvrdí, že hoci dostáva
aj profesionálne zákazky, fotografie ho neživia
a sú skôr jeho záľubou, ktorej sa aktívne venuje
približne od roku 2000. V súčasnosti má vlastný
fotografický ateliér Art Foto Nagy. Svoje fotografie vystavoval v Prahe, Bratislave a vo Viedni.
Peter Nagy má s bývalou manželkou, prekladateľkou Janou Nagyovou syna Filipa.[2] Mal
tiež niekoľkoročný vzťah s českou modelkou
Monikou Hrabovčákovou. Je fanúšikom terénnych áut. Žije striedavo v Bratislave a Prahe.
Zdroj: wiki.com
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Prvá písomná zmienka o Žira

V roku 2013 naša obec oslávi 900. výročie prvej písomnej zmienky . Z tohto
dôvodu je dôležité,  aby sme si menšou
sumarizáciou pripomenuli, čo vlastne
prameň danej zmienky, druhá zoborská listina znamená. Zoborské listiny
boli vydané dve, prvá pochádza z roku
1111 a druha bola vydaná v roku 1113, z
dôvodu vymedzenia majetkov benediktínskeho kláštora na Zobori. Kým v prvej listine sa Žirany vôbec nespomínajú,
tak v druhej listine popri iných obciach
Podzoborského regiónu, ako Horné Lefantovce, Štitáre a Sokolníky, sa spomína
aj naša obec, Žirany.   Listiny vznikli za
vlády Kolomana I. (1095-1116) zvaného Učený.  Dôvodom vydania písomného svedectva o majetkoch kláštora bolo
drancovanie českými vojskami v rokoch
1108-1109. Majetky opátstva sa rozprestierali  od južných Turiec až po Komárno, ich hlavná koncentrácia sa však
nachádzala v Ponitrí a v severných častiach dolného Požitavia a Považia. Ma-

jetky opátstvu pravdepodobne daroval
ešte   Štefan I. (1000-1038). Listinu vydáva opát kláštora, Gotfried, ako svedkovia vystupujú urodzení obyvatelia Nitry. Žirany sú tam uvedené ako dedina
tvoriaca hranicu majetkov kláštora sv.
Hyppolita. Ako hraničný bod sa uvádza
riečka Zutiška, pravdepodobne to bude
mať súvis s ľudovo zaužívaním názvom
v našej obci, Sutická. Samozrejme to, že
prvá písomná zmienka o Žiranoch pochádza z roku 1113, neznamená, že tu
nebolo skoršie osídlenie. Dôkazom sú či
už hradisko na Žibrici, stredoveké sídliskové nálezy z údolia potoku Bocega a
predpokladaná mohyla v katastri obce.
Originál listiny sa nachádza na Nitrianskom biskupstve.
Mgr. Jozef Elgyütt

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Životné jubileá
50 rokov:
• Tibor Szórád, nar. 3.4.1963
• Alexander Šimon, nar. 16.5.1963
• Marta Vaňová, nar. 11.5.1963
• Alžbeta Kusalová, nar. 13.5.1963
• Gabriela Čanakyová, Mgr., nar. 17.6.1963
60 rokov:
• František Maga, Ing., nar. 10.4.1953
• František Kollár, nar. 21.4.1953
• Jolana Kuťková, nar. 6.5.1953
• Jozef Vanyo, nar. 12.5.1953
• Jozef Szórad, Mgr., nar. 24.6.1953
70 rokov:
• Jozef Kupecsek, nar. 9.4.1943

80 rokov:
• Veronika Búsová, nar. 4.6.1933
• Gabriela Kovácsová, nar. 8.6.1933
Prišli na svet:
• Vendéghová Viktória, nar. 26.4.2013
• Vaňová Petra, nar. 30.5.2013
• Pepich Sebastián , nar. 07.06.2013, Žirany
510
Opustili nás:
• Juliana Dallosová
• Gizela Búsová
• Kliment Árpás
• Štefan Žeby
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Končiaci žiaci v ZŠ Jelenci

Život plynie ďalej a deviatakom práve skončila prvá etapa ich života. V posledných dňoch
školského roka sú naplnení rôznymi pocitmi, radosťou i smútkom, očakávaním či strachom.
Veď to bolo nedávno, keď tu, na školskom dvore, stáli prvýkrát ako malí, zvedaví, vystrašení z
toho, čo ich čaká. Odvtedy už uplynulo pár rokov, v ktorých prežívali svoje prvé úspechy i neúspechy, radosti i sklamania. Tu našli dobrých priateľov i možno aj prvé lásky. Učili sa spoznávať
okolitý svet a prekonávať prekážky, ktoré im pripravil život.
Čas, ktorý strávili v školskej lavici bol pre nich utrpením a povinnosťou, ale všetci dobre
vedia, že spomienky na roky prežité v tejto škole budú určite jedny z tých najkrajších.  
Tento rok posledný raz chytili do rúk kľučku, ktorú stláčali tisíckrát:
• Roland Bárek (SOŠ Levická, Nitra)
• Dominika Gaťárová (SOŠ Cintorínska, Nitra)
• Ladislav Kováč (SOŠ Cintorínska, Nitra)
• Miroslava Krajčovočová (SOŠ potravinárska, Nitra)
• Erik Vaňo (SPŠ stavebná Nitra)

Odvoz komunálneho odpadu
JÚL
02.07.2013
16.07.2013
30.07.2013

AUGUST
13.08.2013
27.08.2013

SEPTEMBER
10.09.2013
24.09.2013

Zber PET fliaš
19.07.2013 PET piatok
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09.08.2013 PET piatok

13.09.2012 PET piatok

