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Snehová nádhera pred budovou školy a zimné radovánky škôlkarov.
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VZHLIADNUTIE SA ZA ROKOM 2017
Hoci je už rok 2017 tri mesiace minulosťou, nedá mi, aby som sa k nemu nevrátil aspoň niekoľkými
štatistickými údajmi:
- Počet narodených detí ................................. 9 (z toho 5 dievćat)
- Počet sobášov................................................. 16 ( Je to veľmi optimistické!)
- Počet prihlásených na trvalý pobyt............ 23
- Počet odhlásených z trvalého pobytu........ 19
- Počet zomrelých............................................. 19 (z toho 10 žien)
Len tak pre zaujímavosť: za posledných päť rokov sa v našej obci narodilo iba 41 detí, z čoho bolo
24 dievčat (najviac v roku 2013 - 13 a najmenej v roku 2016 - iba 4 !). Pritom zomrelo až 83 občanov, z čoho bolo 48 žien (najviac v rokoch 2015 a 2017 - 19 a najmenej v roku 2016 - 13). Priemerne sa teda v našej obci ročne narodí iba 8 detí a zomrie až 2-krát toľko, čiže 16 občanov !!!
Takáto demografická kríza vśak platí nielen v celoslovenskom meradle, ale aj pre väčšinu štátov
Európy. Z jednej štúdie vyplýva, že ak bude naďalej klesať populácia, tak na Slovensku kým v roku
2015 bolo 5,4 mil. obytateľov, tak v roku 2100 ich bude len 3,7 milióna. Podobná situácia bude
platiť aj v Čechách: z 10,5 mil. klesne na 8,8 mil. obyvateľov. Celkom iná situácia je a bude v južných
a východných krajinách okolo Stredozemného mora, tam je naopak populačná explózia.

REGION ART V NITRE
Výstava regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby prebehla v priestoroch KOS v
Nitre. Do súťaže bolo prihlásených 148 diel od 44 autorov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
Porota vybrala kolekciu diel na výstavu, na ocenenie a na postup do krajského kola súťaže. Medzi
ocenenými v kat. C boli traja autori nad 60 rokov a od PaedDr. Viktora Simeka to bolo 5 výtvarných
diel (3 olejomaľby, 1 akvarel a 1 pastel). Na obrázku v strede je olejomaľba s názvom „Kraj lesa“.
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ROZLÚČILI SME SA S NAJSTARŠÍMI OBYVATEĽMI OBCE
V roku 2017 sme sa rozlúčili s tromi
najstaršími obyvateľmi našej obce:
-Karolínou Bedovou,
narodenou v r. 1922,
zomrela v I. štvrťroku 2017
-Emmou Cifrovou,
narodenou takisto v r. 1922,
zomrela v II. štvrťroku 2017
-Františkom Szórádom,
narodeným v r. 1928,
zomrel v IV. štvrťroku 2017
Nech odpočívajú v pokoji!
Fotografia je zo stretnutia s našimi dôchodcami, kde starosta obce Jozef Zsebi odovzdáva darčeky Františkovi Szórádovi a Emme
Cifrovej.
V roku 2018 sú najstaršími obyvateľmi
obce:
-Búsová Margita, narodená v r.1925
-Gálová Klára, narodená v r.1926
-Szórádová Magdaléna, narod. v r.1926
-Zuzana Dallosová, narodená v r.1927
-Ľudovít Cilling, narodený v r.1930
-Čurka Štefan, narodený v r.1933
Najstarším obyvateľom obce želáme pevné zdravie a veľa pohodových rokov prežitých v kruhu rodiny a priateľov.

SÚDNA TALKSHOW
POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE S PROTAGONISTAMI
RELÁCIE SÚDNA SIEŇ
sobota 14. apríla 2018
kultúrny dom v Žiranoch
o 17.00 hod.
bude aj autogramiáda
vstup voľný
Tešíme sa na vašu účasť.

Radoslav Kuric

Janka Buršáková

Na fotografiách sú Zuzana Dallosová
a Ľudovít Cilling.
Redakcia spravodajstva
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PUBLIKÁCIE O ŽIRANOCH
Tá prvá je taká útla brožúrka s názvom Zsére a pochádza z edície Malá vlastivedná knižnica ako 93. publikácia. Zostavil ju
Ing. Alexander Reško, je napísaná v maďarskom jazyku a vyšla
v roku 1997. Možno sa tu dočítať o histórii obce, sakrálnych pamiatkach, dôležitých obecných budovách, o tradíciách v obci a
nechýba ani zmienka o priemysle v obci. Na konci brožúrky je
pôdorys nášho kostola sv. Mikuláša. Publikácia má 36 strán.
Druhá publikácia má názov Zlatá kniha žirianskeho folklóru, ktorú vydalo v roku 2007
v maďarskom jazyku naše družobné mesto
Dorog a autorom je dlhoročný priateľ Žirian Kovács Lajos. V úvode
sa tu píše o dvoch hudobných velikánoch Bartókovi a Kodályovi,
ktorí na začiatku minulého storočia zbierali piesne na Podzoborí.
Naša obec bola hneď po Jelenci najväčším náleziskom ľudových
piesní. Potom sa tu píše o bohatej histórii nášho folklórneho života
(vlani oslavoval Folklórny súbor Zsibrice 30. výročie pôsobenia). V publikácii je veľa
historických fotografií, ale nechýbajú ani fotografie zo súčasnosti. Sú tu uvedené aj
niektoré známe piesne z našej obce. Publikácia má 80 strán.
Tretia publikácia – monografia má už bohatší obsah a zastrešuje všetky oblasti života
našej obce. Má názov Žirany – Zsére, vyšla
v roku 2008 a na jej tvorbe sa podieľali Ing.
Alexander Fehér PhD, Thlic. Štefan Rácz,
PaedDr. Viktor Šimek a Mgr. Jozef Szórad.
Táto publikácia bola vydaná pri príležitosti
895. výročia prvej písomnej zmienky o našej
obci, keď sa naša obec s názvom „Sire“ spomína v listine z roku 1113, ktorá je súpisom obrovského majetku kláštora sv. Hypolita na
Zobore. Kolektív autorov sa rozhodol, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
sa pokúsi vydať publikáciu o minulosti a súčasnosti našej obce. Boli si vedomí toho, že pri
všetkej snahe sa im možno nepodarí pozbierať všetky údaje, ktoré bolo treba uverejniť v
tejto knihe, ktorá má vyše 200 strán, pričom polovica je v slovenskom a druhá polovica
v maďarskom jazyku. Uvediem aspoň názvy niektorých častí: Prírodné podmienky obce
Žirany, Etimológia názvu obce a jej historické pečate, História obce, Biografie žirianskych farárov a sakrálne pamiatky v obci, História škôl, Ľudové zvyky a tradície, Folklór,
Divadelníctvo, Požiarnici, Športový život v obci a Súčasnosť. Obsahuje veľké množstvo
čiernobielych aj farebných fotografií z histórie a zo súčasnosti obce.
Nedá mi, aby som nespomenul ešte jednu publikáciu s názvom Sire-Žirany-Zsére.
Vlastne je to veľký poskladaný leták z roku 2013 o našej obci k 900. výročiu prvej pí4

somnej zmienky o Žiranoch. Je tu veľmi stručný pohľad na našu obec
s názvom: „Žirany - obec s bohatou históriou i súčasnosťou“ a je v slovenskom, maďarskom, nemeckom a v anglickom jazyku, spestrený
množstvom fotografií z minulosti i zo súčasnosti. Okrem toho je tu
aj mapa našej obce aj s navrhnutými názvami ulíc. Najväčší podiel na
jeho zostavení mal Mgr. Jozef Szórad a preklady do maďarského, nemeckého a anglického jazyka zabezpečili PaedDr. Klaudia Szakács,
Mgr. Júlia Benczová a Mgr. Janka Ochotická.
Text a foto: jsz
REPREZENTAČNÉ PLESY V ŽIRANOCH
Naši starší občania sa iste pamätajú na
reprezentačné plesy, ktoré sa v našej obci
začali organizovať už od roku 1981. Konali
sa v spoločenskej sále miestnej vápenky a
organizáciou plesu bola poverená vždy iná
spoločenská organizácia v obci. Patronát
nad nimi mala Osvetová beseda Žirany,
ktorá v tých časoch zastrešovala kultúrne
dianie v obci. Elán im vydržal niekoľko rokov a vždy to boli veľmi hodnotné kultúrno-spoločenské akcie s vynikajúcou atmosférou a s dobrou zábavou. Dokonca mi v
týždenníku Život uverejnili v rubrike „Príspevky od našich čitateľov“ aj krátku správu
z jedného z týchto plesov aj s fotografiou.
Na podnet starostu obce Jozefa Zsebiho sa po 20 rokoch táto pekná tradícia obnovila a 29. marca 2008 sa uskutočnil v kultúrnom dome 1. reprezentačný ples. Bol pod
patronátom obecnej samosprávy a miestnych organizácií. Výzdoba sály bola zverená
do rúk členiek MO Červeného kríža. Organizátori, hlavne členovia komisie kultúry,
školstva a športu, s napätím očakávali, ako táto znovuoživená kultúrno-spoločenská
akcia v našej obci dopadne. Ples o 20.00 hodine zahájili tancom „Palotás“ žiaci maďarského oddelenie Základnej školy v Jelenci (viď foto).
V strede záberu sú Aneta Kováčová s Máriom Benczom a druhá sprava je Noémi Bencová, vtedajší žiaci zo Žirian. Privítania hostí a slávnostného prípitku sa ujal Ing. Jozef
Zsebi, starosta obce. O výbornú atmosféru sa starala naša hudobná skupina STEPS.
Z reakcií vyše 120 hostí sa dalo usúdiť, že sa ples vydaril. Tombola bola veľmi bohatá,
prispelo až 16 sponzorov. Zaujímavosťou plesu bolo i to, že sa v noci menil SEČ na
letný čas, čiže o 1 hodinu sa tancovalo menej. Organizátori vsadili na dobrú vec, plesy
sa v našej obci udomácnili a 7. apríl 2018 bol venovaný jubilejnému reprezentačnému
plesu s č. 10. Ale o ňom až v 2. čísle nášho časopisu.
text a foto z archívu: jsz
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FAŠIANGY 2018 V ŽIRANOCH
Zábery z fašiangovania v obci z 11. februára:
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foto: szj a bj

ZO ZHROMAŽDENIA OBČANOV
Dňa 25. februára 2018 sa v kultúrnom dome konalo už tradičné stretnutie obecnej
samosprávy s občanmi obce. Po krátkom úvode sa starosta Ing. Jozef Zsebi hneď rozrečnil o pripravovaných akciách v tomto roku. V marci sa budú vypilovať staré a nebezpečné stromy v hornom parku a na cintoríne. Potom sa zameral na najväčšiu akciu roka
– asfaltovanie štyroch najvýznamnejších miestnych komunikácií, časti Parkovej ulice
a krátkej Ulice pri potoku. Bude to veľká a pre obec aj nákladná akcia. Ostatné akcie
v tomto roku: rozšírenie kamerového systému pri zbernom mieste, ľudovom dome a
pri Jaga pube, vynovenie dopravného ihriska v centre voľného času a pokračovanie v
rozširovaní LED lámp na verejnom osvetlení. Tieto akcie by však mala obec iba spolufinancovať. Ak by naša obec dostala financie z programu „Leader“, tak by sa začalo aj s
budovaním tak potrebného chodníka pri hlavnej ceste od začiatku obce až po CVČ. No
a keby nám už konečne „priklepli“ financie z environmentálneho fondu, o ktoré sa už
niekoľko rokov naša obec uchádza, tak by sa mohlo pokračovať v dobudovaní kanalizácie na Hlavnej ulici. Od NSK sme dostali prísľub, že sa položí nový asfaltový koberec
aj na jedinú príjazdovú cestu do Žirian, od odbočky až po začiatok obce.
Do diskusie sa prihlásilo 6 našich občanov. Ich pripomienky sa väčšinou dotýkali už
spomenutých akcií. Uvediem len pani Palakyovú, ktorá sa pýtala obecnej samosprávy,
či by sa v škole nedala znovuotvoriť maďarská trieda, nakoľko by v septembri nastúpili
dvaja žiaci. Odpoveď starostu bola taká, že ak by v budúcom školskom roku navštevovali túto triedu 2-3 žiaci, tak by sa dalo o tom uvažovať.
Na konci zhromaždenia ešte starosta poďakoval našim občanom za ich svedomití
prístup pri separovaní odpadkov. 
jsz
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Životné jubileá:
a pevné zdravie!
80 rokov: Dobiáš Jozef 301
70 rokov: Benczová Amália 237
Prišli na svet: Bencz Theo 393
Kupečeková Mária 444
Rodičom a bábätku blahoželáme
Szonlajtnerová Margita 98
a prajeme pevné zdravie!
Tacmanová Mária 258
60 rokov: Beda Dezider 187
Uzavreli sobáš: --Benczová Gabriela 313
Bihariová Erika 344
Opustili nás: R
 ácz Ernest 250
Czigo Ján 154
Bencz Valent 299
Liszy Alexander 459
Szórádová Anna 302
Sebőková Helena 511
Cvetanov Rajmund 132
50 rokov: Földesiová Helena 390
Bencz František 204
Korgo Igor 356
Fleischhackerová Helena 414
Szórád Ladislav 390
Košťálová Terézia 358
Oslávencom želáme veľa šťastia
Vyslovujeme úprimnú sústrasť!
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KALENDÁR PODUJATÍ V ROKU 2018
Názov akcie
Detský karneval
Fašiangy
Podujatie k 170. výr. marcovej revolúcie
Vítanie jari
Zdravotná prednáška
10. reprezentačný ples
Súdna talkshow
Stavanie mája
Deň matiek
Stretnutie u sv. Urbana
Deň detí - turistika
Športový deň, minifutbal, disko zábava
Obecné dni - kultúra, zábava
Koncert speváckych zborov
Zdravotná prednáška
Mesiac úcty k starším-stretnutie
Katarínsky ples
Vianočný koncert
Vianočné posedenie
Silvester 2018

Termín
3.febr.
11.febr.
18.mar.
25.mar.
apríl
7.apríl
14.apr.
30.apr.
13.máj
máj
jún
25.aug.
26.aug.
sept.
okt.
14.okt.
17.nov.
dec.
dec.
31.dec.

Miesto
KD
Obec
KD
Obec
KD
KD
KD
Obec
KD
vinohrady
obec,okolie
m.ihrisko
CVČ
KD/kostol
KD
KD
KD
KD
KD
KD

Organizuje
ČK
Csemadok, FS
Csemadok
Csemadok
ČK
obec
obec
obec, ZŠ+MŠ
obec, ZŠ+MŠ
ČK
ČK
obec, ZŠ+MŠ
obec,spev.zbor,ČK
spev.zbor
ČK
obec, ZŠ+MŠ
obec,mládež
obec,Csemadok
ČK
obec

VÝROKY
Na svete je čiernobiela iba šachovnica. Všetko a všetci sa nakoniec vyfarbia.
Tŕnistá cesta životom je potrebná na to, aby človek pochopil krásy života.
Či je život šťastný alebo nešťastný, úspešný alebo neúspešný, ale vždy je veľmi zaujímavý.
G.B.Shaw
List môžeš písať hneď ako sa rozčúliš, ale do obálky ho vlož až na druhý deň.
Je ľahké, v tomto mierne povedané nie moc dobrom svete, nenávidieť, ale milovať – to
je výzva!
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