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Byty sú už dokončené a čakajú na nových
nájomníkov.

Číslo 2 - Júl 2015/ Ročník VIII.
nepredajné

Príjemné letné zážitky a načerpanie
nových síl praje čitateľomspravodajcu
redakčná rada a starosta obce.

Jarná spomienka
na záberoch
Jozefa Bencza

Žijú medzi nami
Nášmu veľmi dobrému kamarátovi a rodinnému priateľovi
ŠANIMU KUPEČEKOVI
po transplantácii srdca prajeme skoré zotavenie
a veľa, veľa síl a zdravia do ďalšieho života,
ktorý má ešte pred sebou, aby ešte dlho mohol
žiť v kruhu najbližších, ktorí ho milujú.
Šani, držíme ti palce.
Feri, Monika, Niki s priateľom a ujo Gazsi s manželkou.
7.reprezentačný ples
Reprezentačný ples pod patronátom Samosprávy Obce Žirany a miestnych organizácii považujú mnohí za jednu z najvýznamnejších udalostí roka. Ani rok 2015 nebol
výnimkou, a tak si hostia tohtoročného, už 7. ročníka Reprezentačného plesu obce Žirany mohli vychutnať pekný program a príjemnú atmosféru. Ples sa konal v priestoroch kultúrnej sály obecného úradu. Slávnostné otvorenie bolo ako vždy pod taktovkou starostu obce Jozefa Zsebiho.
V poradí už 7. ročník plesu sa niesol v štýle jarných farieb. Sála bola vyzdobená vo farbe oranžová, krémová a každý stôl dopĺňala dekorácia s narcismi a sviečkami. Hostí
programom sprevádzali študentka Mária Nagyová a miestna učiteľka Júlia Benczová.
Svojim vystúpením večer obohatila aj tanečná dvojica Oskar Ivan s partnerkou Paulínkou Vykročovou z Akadémie tanca v Nitre, ukážkou moderných tancov. Počas večera hostí bavila hudobná skupina Bratia Kantovci. Svojím vystúpením prispel k neopakovateľnému večeru iluzionista, ktorý hostí priam očaril. Bola to novinka, ktorá zožala veľký úspech. Ani tento ročník plesu sa neobišiel bez tomboly, kde plesajúci mohli
vyhrať hodnotné ceny, ktoré poskytli všetky organizácie a podnikatelia z obce.
Vďaka patrí všetkým, ktorí svojou prácou, organizáciou, ale aj sponzorskými darmi
prispeli k jednému z najkrajších udalostí v roku. Zoznam sponzorov v abecednom poradí: Autodoprava Marián Szórád, Autoservis Jozef Szonlajtner, Calmit spol. s r.o.
závod Žirany, Carrier Slovakia s r.o. chladiaca technika, Csemadok - miestna organizácia Žirany, Červený kríž – miestna organizácia Žirany, DAN-Daniel Andel, Dezi2

der Beda VOLT s r.o., Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Economy Corporation s r.o.
Ing. M. Bene, Folklórny súbor Zsibrice, Ing. Anton Szórád – KONTECH, Iveta a Imrich Szonlajtneroví, Jaroslav Szonlajtner spol. s r.o., Microcomp Nitra Ing. Jozef Gál,
MIPA – Miloš Pajer elektroinštalačné práce, Obec Žirany, Palivá a stavebniny Ernest Rácz, Pohostinstvo Pri studni V. Vendéghová, Poľovnícky zväz Žirany, Pozemkové spoločenstvo Sira, RE/MAX Slovakia, SITA Slovensko a.s. Žirany, STAVEKO
Ing. Marián Sahul, TJ Žirany, Tlačiareň GARMOND Nitra, Vawex s r.o. Ing. Milan
Vanyo, Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava, VPP SPU Koliňany, Ženský spevácky
zbor ZOBORALJA.
Text a foto: bj

Prvé sväté prijímanie
Prvé sväté prijímanie je dôležitou udalosťou
v živote každého veriaceho človeka. Deti sa
na tento významný deň pripravujú ustavične
v kruhu svojich najbližších a na hodinách náboženskej výchovy už od prvého ročníka základnej školy. V nedeľu Najsvätejšej Trojice 31. mája sme v našej farnosti prežívali aj
my túto Slávnosť. Tento rok sa tohto sviatku zúčastnilo 14 detí ,9 krásnych nevestičiek
a 5 slávnostne oblečených chlapcov: Simona Kmeťová, Viktória Krajčovičová, Barbora Billová, Vanesa Biharyová, Melánia Korgová, Samuel Lacika, Adrián Benc, Jakub
Biháry, Jessica Dallošová, Alex Prokopenský, Jozef Dávid, Vivien Ráczová, Boglárka
Benczová a Sofia Sonlajtnerová.
Text a foto: bj
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Deň matiek
„Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, ale ju nemôže nik nahradiť.“
(Kardinál Mermillod)
Deň matiek je významným sviatkom, ktorý sa oslavuje na celom svete, u nás na Slovensku vždy v
druhú májovú nedeľu. V tento výnimočný deň vyjadrujeme našim maminkám, babičkám a prababičkám nielen úctu, ale najmä to, že ich máme radi.
Hoci Deň matiek nepatrí medzi štátne sviatky, nemali by sme na naše maminky zabúdať. V tento deň
je najdôležitejšie predovšetkým posolstvo lásky a vďačnosti, ktorú deti svojim mamičkám preukazujú.
V Žiranoch sme si dňa 10. mája tiež pripomenuli tento vzácny deň, keď v obecnom
kultúrnom dome deti ZŠ a MŠ svojim vystúpením poďakovali všetkým mamičkám,
babičkám a prababičkám za ich celoživotnú lásku a starostlivosť, vyjadrili vďaku za
všetko, čo pre
nich urobili. Deti
okrem
piesní,
básničiek a tanečných vystúpení darovali svojim
mamičkám kvety,
bonboniéry alebo
vlastnoručne vyrobené maličkosti. Pani vychovávateľkám, učiteľkám, učiteľom a účinkujúcim ďakujeme za krásny program.
A aby sme nezabudli, tak aj ockovia majú svoj sviatok. Ten pripadá na tretiu júnovú
nedeľu.
Text a foto: bj a szj
Kosenie futbalového ihriskA
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Zberné miesto v areáli železničnej stanice
Obecný úrad zriadil v priestoroch bývalej železničnej stanice zberné miesto na opotrebované pneumatiky, orezané konáre stromov a na nadrozmerný odpad. Treba už
len dúfať, že naši občania budú tento priestor využívať na umiestnenie takéhoto odpadu a nebudú spaľovať konáre stromov a zakladať čierne skládky v obci alebo na pasienkoch. Za pochopenie vopred ďakujem.
Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

Ľadovec v Žiranoch
20. mája 2015 okolo 18,00 hod. padal v Žiranoch taký ľadovec, na aký sa nepamätajú
ani najstarší obyvatelia obce. Ľadovec veľkosti stolnotenisovej loptičky a poničil záhrady mnohým našim občanom.
Foto: Ľubomír Benc a Štefan Nagy
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Stavanie mája
Stalo sa už tradíciou, že sa v našej obci 30. apríla
organizuje pred obecným úradom stavanie mája.
Obvyklí organizátori akcie sa však tento rok akosi nečinili, preto sa možnosti zachovať tento krásny ľudový zvyk vzchopila miestna samospráva .
Program sa začal o 18:00. V úvode sa prítomným
prihovoril starosta obce, Jozef Zsebi. Jeho reč sa
zameriavala na oboznámenie historickej tradície
stavania mája občanom. Deti z miestnej materskej a základnej školy ozdobili máj farebnými stuhami. Následne bol takto vyzdobený máj postavený. Potom sa v krátkych blokoch piesní a tancov predstavili deti MŠ a žiaci ZŠ Žirany a ženský spevácky zbor Zoboralja.
Po slávnostnom programe čakalo na účinkujúcich
a hostí občerstvenie v sprievode príjemnej hudby.
Text a foto: jb
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Končiaci deviataci
Školský rok 2014/2015 sa pred pár dňami skončil. Školy na dva mesiace osireli, deti
odišli na letné prázdniny. Do školských lavíc opäť zasadnú až začiatkom septembra.
Neplatí to však o bývalých deviatakoch, tí sa so svojou bývalou školou, ktorá im bola
päť rokov domovom, už rozlúčili. Všetci dobre vedia, že práve teraz im jedna etapa života končí a ďalšia etapa začína. Taký je už život.
Tento rok končilo na Základnej škole v Jelenci z našej obce 8 deviatakov. Pri ich mene
uvediem aj strednú školu, ktorú budú od budúceho školského roka navštevovať:
Andrej Burdych ... Obchodná akadémia Nitra
Nikoleta Dallosová ... Hotelová akadémia Nitra
Vanesa Dallošová ... Obchodná akadémia Nitra
Milan Hraška ... SOŠ potravinárska Nitra
Sofia Kuťková ... Piaristické gymnázium Nitra
Tomáš Polovic ... SPŠ Nitra – Mlynárce
Nikoleta Šárköziová ... SOŠ Levická ul. Nitra
Edina Štancová ... Hotelová akadémia Nitra
Milí budúci študenti, držíme vám palce v ďalšom štúdiu.
Veľa študijných úspechov!
Text a foto: jsz
Prepojenie Cintorínskej ulice s Hlavnou ulicou
Dňa 15. apríla sa začali práce na prepojení doteraz slepej ulice za cintorínom s hlavnou ulicou čo vedie k vápenke. Bolo vykonané spevnenie podkladu cesty, presnejšie
pokládka niekoľkých vrstiev makadamu a šotoliny. Týmto výraznejšie prispejeme ku
skvalitnenie dopravy v danej lokalite.
Foto: Jozef Bencz
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Spoločenská rubrika
Životné jubileá:
80 rokov: Ovsenáková Agneša 470
Gálová Agneša 23
70 rokov: Kupeček Tomáš 306
Tomášek Otakar 17
Čík Alexander 323
Búšová Mária 46
60 rokov: Kováč Vojtech 247
Sonlajtner Peter 245
Balko Ladislav 375
Bihary Karol 344
Vendégh Štefan 467
Košťálová Terézia 358
Lincmaierová Mária 29
Dvořáková Katarína 339
50 rokov: Szőllősi Ladislav 37
Gál Jozef 525
Oslávencom želáme veľa šťastia
a pevné zdravie!
Uzavreli sobáš:
Marek Bezányi , Žirany 477 a Ľubica
Kováčová , Kanianka - 07.04.2015

Patrik Ďurov, NR – Kynek a Aneta
Kováčová , Žirany 476 - 18.04.2015
Mladomanželom želáme veľa spoločne
prežitých rokov v láske a porozumení!
Prišli na svet: Pinke Šimon 438
Elgyütt Róbert 43
Kováč Filip 373
Čižmáriková Linda 405
Rodičom blahoželáme a bábätkám
prajeme veľa zdravia!
Opustili nás : Andraško Gilbert 367
Vanyová Veronika 84
Ráczová Margita 227
Gálová Terézia 363
Kupečeková Margita 284
Vanyová Terézia 417
Vanyo Imrich 372
Vargová Monika 5
Pozostalým vyslovujeme úprimnú
sústrasť!

Oznam
Oznamujeme našim občanom, že Obecné dni 2015 budú v dňoch 5. a 6. septembra
2015. Predbežný program bude včas zverejnený. V rámci obecných dní budú slávnostne odovzdané nájomné byty a vynovený interiér základnej školy.
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