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ROK 2018 V ČÍSLACH

FAŠIANGY

VOLEBNÝ PROGRAM 2018 – 2020

- Počet narodených detí ..........................5 (2 chlapci, 3 dievčatá)
- Počet zosnulých .............................................18 (9 mužov, 9 žien)
- Počet sobášov ....................................................................................11
- Počet prihlásených na trvalý pobyt ...........................................15
- Počet odhlásených z trvalého pobytu .......................................22
- Počet obyvateľov obce k 1.1.2019 ..........................................1352

Spracoval: AB

ngovú nedeľu sa muži z folklórneho súboru Zsibrica stretli na námestí sv. Mikuláša. 
Už po sv. omši aj ľudia vychádzajúci z kostola pocítili, že je atmosféra trochu iná. Ča-
kala ich príjemná hudba a muži v klobúkoch s palicami ozdobenými stužkami. Prvá 
zastávka bola u duchovného otca, ktorému zavinšovali a popriali peknú jar a bohatú 
úrodu. Nasledovali ostatné domácnosti. Mladé dievčatá poriadne povykrúcali a po-

ďakovali za výslužku. No škoda, že sa nájdu aj takí, ktorí ani nevítajú 
koledníkov, a ani neotvárajú svoje brány. Dá sa to aj pochopiť, veď nie 
sme rovnakí. Po ukončení a pochodení dediny sa vinšovníci dostavi-
li do kultúrneho domu, kde ich čakala 
bohatá večera, prichystaná z vyzbiera-
ných vajíčok, slaninky a klobásy. Tieto 
krásne zvyky dúfame, že v našej dedine 
aj naďalej ostanú zachované.

Písal: ZB
 

- Dokončenie kanalizácie obce, kolaudácia časti ka-
nalizácie

- Dokončenie SČOV
- Dokončenie chodníka v parku, vybudovanie chod-

níka od CVČ po koniec obce, presun autobusovej 
zastávky, vybudovanie prechodu pre chodcov

- Výstavba stromov – CVČ, park, cintorín
- Modernizácia CVČ, zastrešenie pódia
- Dokončenie rekonštrukcie miestnych komunikácií, 

dobudovanie chodníkov pre chodcov
- Dokončenie rekultivácie skládky
- Úprava zberného dvora
- MAS Žibrica – žiadosti o dotácie, získanie finanč-

ných prostriedkov z Európskych zdrojov
- Vyhliadková veža
- Úprava okolia ľudového domu v rámci POD
- Wifi Žirany

- Vypracovaný projekt „Prestavba kotolne na šatne a 
relaxačné centrum v budove ZŠ“

- Realizácie detského ihriska v MŠ
- Podpora miestnych organizácií
- Úprava okolia a detského ihriska pri nájomných by-

toch
- Rozšírenie kamerového systému
- Rekonštrukcia sály kultúrnej miestnosti
- Zabezpečiť kosenie verejných priestranstiev obce a 

cintorína
- Zabezpečiť správu cintorína
- Oživiť futbal v obci
- Rekonštrukcie mosta cez železničnú trať
- Doriešiť havarijný stav mosta na hlavnej ceste
- Zlepšiť komunikáciu s občanmi -  SMS notifikácia, 

e- mailové správy, zverejňovať na webe obsadenosť 
kultúrnej miestnosti
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DETSKÝ KARNEVAL

ŽIJÚ MEDZI NAMI

Fašiangy sú už oddávna spojené s obdobím rôznych zábav, karnevalov. Takýto tradič-
ný fašiangový karneval usporiadal aj Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 
v Žiranoch dňa 16. februára 2019.  Urobiť deťom radosť a naplniť ich detský sen byť 
vytúženým supermanom, kovbojom, či peknou princeznou ukázali , že všetko má svoj 
význam keď môžeme vidieť  deti šťastné, čo  je pre každého dostatočnou odmenou. 
Všetky masky boli krásne a originálne, a preto každý  dostal sladkú odmenu. Pre deti 
bol pripravený program , na ktorom sa zabavili aj rodičia, ktorí mali zo svojich rato-
lestí veľkú radosť. Členky výboru upiekli fánky a pohostili prítomných tak, ako sa to 
patrí na fašiangy. 
Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri rôznych iných športových a kultúrnych podujatiach 
usporiadaných Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža. 

Zároveň oznamujeme všetkým občanom, ktorí majú rád pohyb alebo chceli by 
si zacvičiť, môžu to urobiť každý v  pondelok a stredu o 19.00 hodine v kultúrnej 
miestnosti obecného úradu v Žiranoch!  Písal: HM

JOZEF GÁL – NITRIANSKY HONORÁRNY KONZUL MAĎARSKA

Dňa 15. marca 2019 otvorili Honorárny konzulát Maďar-
ska v Nitre. Z tejto príležitosti slávnostne vymenovali pána 
Jozefa Gála, žirianskeho občana, za nitrianskeho honorár-
neho konzula Maďarska. Položili sme mu zopár otázok:
 Prečo to bolo potrebné? – „Nitriansky kraj má veľký hos-
podársky potenciál, ale je potrebné ekonomicky posilniť 
aj južné okresy. To však najefektívnejšie vieme dosiahnuť 
v spolupráci s Maďarskom. V posledných rokoch v tejto 
oblasti vzrástol počet maďarských návštevníkov, a taktiež 

rastie počet tu zamestnaných ľudí s maďarským občianstvom. K tomuto prispieva aj zlep-
šujúca sa infraštruktúra.”
 Čo znamená byť honorárnym konzulom? – „Honorárny konzul má občianstvo vlast-

Aj v škôlke sa oslavovali fašiangy
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ného štátu a pôsobí v prospech občanov iného štátu s povolením vlastného štátu. V tom-
to prípade ja, ako slovenský občan, pôsobím v prospech občanov Maďarska za súhlasu 
slovenského štátu. Úlohou konzula je teda rozvíjanie hospodárskych a diplomatických 
vzťahov medzi dvomi štátmi. 
 Na túto pozíciu ma navrhol pán Peter Szijjártó, maďarský minister zahraničných 
vzťahov, ktorému by som touto cestou chcel ešte raz poďakovať. Následne pán Miro-
slav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky od-
súhlasil predložený návrh. Týmto sa otvorili ďalšie cesty na zdokonaľovanie spolupráce 
medzi Maďarskom a Slovenskom. Ja, vo svojom mene by som len chcel toľko povedať, že 
je to pre mňa obrovská česť, byť honorárnym konzulom, a spravím všetko pre to, aby som 
sa odvďačil za do mňa vloženú dôveru.
 Touto cestou by sme mu chceli zagratulovať, a prajeme veľa úspechov vo vykonávaní 
svojich úloh. Spracovali: GJ, BA

ŠAMPIÓN ŠTEFAN MÉSZÁROS

Štefan Mészáros, rodák zo Žirian je ďalší úspešný 
športovec z našej obce.

,,S kickboxom som začal v 15-tich rokoch, ale inten-
zívne som začal trénovať až keď som mal 21 rokov” 
,hovorí Števo, ktorý je trojnásobný amatérsky majster 
Slovenska, amatérsky majster sveta WKF K1 vo váhe 
do 71 kg, amatérsky majster sveta v Kempo karate, 
profesionálny majster Slovenska WKU K1 vo váhe 
71 kg.

Avšak najväčší úspech dosiahol 22.februára v Bratisla-
ve, na akcii s názvom BOJ O BRATISLAVU.
Zverenec trénera Patrika Matejku sa tak teší z titu-
lu profesionálneho majstra EÚ organizácie WKN v 
kickboxe. „Je to zatiaľ môj najväčší úspech. Mal som 
takmer ročnú zápasovú pauzu a prvýkrát v živote som 
odboxoval päťkolový zápas, čo je maximum v kickbo-
xe,“ dodal 30-ročný Pišta.
Števovi naďalej držíme palce a prajeme veľa úspechov v 
tomto náročnom športe.

Spracovali: ŠM, RO
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ZHROMAŽDENIE ČLENOV MS SČK

Zhromaždenie členov Miestneho spolku Slovenského 
Červeného kríža sa uskutočnilo dňa 17.03.2019 v miest-
nom kultúrnom dome.
Po privítaní hostí,  zástupcu ÚzS SČK pani  Lýdiu Tábi-
ovú, a členov MS SČK nasledoval krátky kultúrny pro-
gram, ktorý predniesli členky folklórneho súboru Zsibrice 
v nádherných žirianskych krojoch. S príchodom roka 2019 
sa začínajú oslavy 100. výročia vzniku Československého 

ČK. História ČK v našej obci sa datuje od roku 1954 a nepretržite pracuje a práve v tomto 
roku oslavuje 65. výročie založenia.
Hlavnou úlohou MS SČK je pomoc občanom v núdzi, spolupráca s obecným úradom a 
s ostatnými spoločenskými organizáciami, so ZŠ a MŠ, získavať mladých ľudí, dobrovoľ-
níkov a hlavne darcov krvi. Život denne píše príbehy, v ktorých títo nenápadní hrdinovia 
zachraňujú zdravie a životy, pomáhajú nezištne, opakovane bez toho, aby vedeli komu. 
V roku 2018 za darcovstvo krvi preberali vyznamenanie Ing. Juraj Zemánek – medaila 
prof. Kňazovického, Mgr. Zoltán Šonkoly – strieborná plaketa Jánskeho. Všetkým dar-
com ďakujeme za ich nezištný a vysoko humánny čin! Písal: HM

STOLNÝ TENIS

Myšlienka pritiahnuť deti k stolnému tenisu, športu s dlhou 
tradíciou v Žiranoch, tu už bola dávno. A tak po dohovo-
re s členmi klubu Vawex Žirany, ktorý nám vyšiel veľmi v 
ústrety, poslanci obecného zastupiteľstva zorganizovali dňa 
14.2.2019 prvý tréning detí a mládeže. Každým tréningom 
záujemcov postupne pribúdalo a v súčasnosti chodí na tré-
ning dvakrát do týždňa 14 - 16 detí.

Tréneri našich stolnotenisových nádejí sú Norbert Vanyo, Ján Bezányi a Vojtech Kováč. 
Hneď od prvého stretnutia bolo cítiť, že to tréneri zobrali vážne a tréningy majú svoju 
štruktúru. Rozcvička, samotný tréning spojený s hrami a na záver strečing. 
„Deti sa učia veľmi rýchlo, osvojujú si základy tejto krásnej hry a tí šikovnejší si vedia 
zahrať aj pekné zápasy medzi sebou,“  hovorí Norbi, absolvent  športového gymnázia so 
zameraním na stolný tenis. „Som veľmi potešený , že sem chodí toľko detí. Postupne ich 
rozdelíme do skupín, podľa toho na akej úrovni sa nachádzajú,“ potvrdil rastúci záujem 
detí Jani. Je dobré  vedieť, že medzi trénermi a deťmi zafungovala tá správna chémia.
No a rodičia, ktorým  patrí vďaka, že si v dnešnej uponáhľanej dobe nájdu čas a prídu so 
svojimi ratolesťami, si môžu trochu oddýchnuť a porozprávať sa medzi sebou.
A pre tých, ktorí by sa k nám radi pridali... Tréningy prebiehajú v pondelok a vo štvrtok od 
17,00 do 18,30 hod. v kultúrnom dome. Nájdete nás aj na FB stránke Stolný tenis Žirany. 
Tešíme sa na Vás!

Písal: RO



6

Fond kultúry sa zaoberá tradíciou ľudových piesní a tancov. V uplynulých mesiacoch 
nás navštívili členovia ľudovoumeleckého súboru „Ifjúszivek“ na čele s ich vedúcim Du-
šanom Héglim, a vedúci ľudovoumeleckého súboru „Berkenye“ z Košútov, ktorý sa po-
dujali k veľmi zaujímavému projektu, a to po stopách významného zberateľa ľudových 
tancov Martina Györga, ktorý navštívil aj našu obec v 60-70 rokoch. Jeho zbierky boli 
sfilmované a z tých archívov sa učia súbory ľudové tance. Cieľom ich výpravy je sfil-
mované tance premietnuť pred obecenstvom a naše tance znova oživiť. Profesionálny 
tanečníci vyzvali do tanca našich rodákov a pri výbornej hudbe, ktorú sprostredkovali 
kapelníci z folklórnej skupiny Zsibrica, zábava gradovala. Na fašiangovú nedeľu bola zá-
bava bohatšia nakoľko súbor“ Ifjúszivek“ si priniesol aj ich cimbalovú kapelu, a s našou 
kapelou Zsibrica bola fašiangová nedeľa ako stvorená pre bohatú ľudovú zábavu. Spie-
valo sa, tancovalo sa do neskorej večere. Poďakovanie patrí hlavne tým občanom, ktorý 
piesňami a tancami obohatili naše stretnutia s významnými hosťami. Písal: ZB

Od nepamäti si naši predkovia pri príležitosti týchto sviatkov podávali ruky so žela-
ním „veselú Veľkú noc“, keby si boli chceli dodať odvahy k radosti. 
Naši otcovia si želávali veselú Veľkú noc, a podľa všetkého ju aj mali, napriek životným 
ťažkostiam, prírodným katastrofám a ostatnému zlu, na ktoré je život človeka taký bo-
hatý. Ich radosť a veselosť našla odraz v početných zvyklostiach, ktorými opriadli tieto 
sviatky. Vierou vytušili – azda lepšie ako súčasný človek – radostné tajomstvo zmŕtvych- 
vstania Bohočloveka, ktoré je predobrazom zmŕtvychvstania každého človeka. Preto 
radosť, preto ono priateľské podávanie rúk, preto slová nádeje „Veselú Veľkú noc“.
Je však súčasný človek schopný a ochotný pochopiť to?  Vie znalecky hovoriť o autách, 
vyzná sa v politike, ale rozhovoru o radosti a dôvere v budúcnosti, o možnosti šťastia 
ľudského srdca sa vyhýba. A keď o tom niekoho počuje hovoriť, súcitne sa usmeje, vraj 
predvídajúc jeho sklamanie. Čo sa týka jeho samého, on sa vraj nedá viac obalamutiť 
prázdnou nádejou, ktorá mu zapríčinila toľko trpkých chvíľ.
Títo ľudia /azda aj my?/ žijú akoby v hrobe, zakrytom ťažkým kameňom. Takým 
ťažkým, že ho nijaká ľudská ruka nemôže odvaliť. Odvaliť by ho mohol Boh, ale s ním 
nepočítajú. Správa o istom hrobe, od ktorého božia ruka už raz kameň odvalila, akosi 
nerobí na súčasného človeka dojem. Lebo sa to vymyká jeho predstave o svete. Odvra-
ciava zrak od onoho hrobu, lebo by si bolo treba zvyknúť na svetlo.

SKÚŠKY A PREMIETANIE ĽUDOVÝCH TANCOV

VESELÚ VEĽKÚ NOC

Natáčanie dokumentárneho filmu s folklórom!
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Veľká noc je sviatkom svetla, radosti a nádeje. Človek, 
ktorý sa bez predsudkov zadíval do osvetleného hrobu, 
objavil veľkú nádej, ktorá je prameňom životnej radosti. 
Vo veľkonočnom svetle totiž spoznáva, že raz sa odovalí 
kameň aj jeho hrobu, ba viac, kameň odvalený z Kris-
tovho hrobu je zárukou, že sa to naozaj stane. Odtiaľ tá 
veľkonočná radosť je taká hlboká a taká nepochopiteľná, 
neprijateľná pre neverca. 

Tento úzky vzťah nádeje a radosti zvýraznil na mnohých miestach veľký francúzsky 
katolícky románopisec Geores Bernanos. Jednému svojmu hrdinovi vložil do úst slo-
vá: „Oriano, syn môj, vysvetli ľuďom, že na svete jestvuje iba jedna povinnosť: radosť. 
Vysvetli im, že radosť, ktorú poznáme , ktorú sme povinní dať ďalej nie je iba slovom 
neurčitého významu, otrepanou frázou, ale obrovská, dojímavá a mocná skutočnosť, 
zoči-voči ktorej je všetko ostatne ničotou“. Bernanos mal na mysli tú veľkú nádej, ktorá  
človeku svitla s ránom prvej Veľkej noci ľudstva. Vedel a skúsil vo vlastnej duši, že iba 
z nej môže vytrysknúť radosť. Istota plodí radosť. A to je prípad nás kresťanov. Kto 
spomedzi nás ju nemá, neobjavil ešte víťazného Krista, a tým pravú nádej.
Veselú veľkú noc! Tak si ju po stáročia želali naši otcovia. Pokojný úsmev, hoci i nevi-
diteľný, ten v nášho života. Je potvrdením toho, že máme pod nohami pevnú pôdu. Sv. 
František Saleský dokonca pochybuje o duchovnom živote u toho, kto nie je schopný 
tejto duchovnej radosti.
V našej radosti je však i kus zodpovednosti. Vlastníme priam triumfálnu pravdu o 
živote, smrti a vzkriesení. A čo ak všetkých, ktorých stretávame, nechávame alebo 
utvrdzujeme v presvedčení, že náboženstvo Zmŕtvychvstalého je pre nás smutnou a 
nudnou vecou?
Zaslúžime si, aby nás Bernanos zahriakol: „Kam, do čerta rohatého ste skryli vašu 
radosť?“ Odpoveď je krátka: „Veru do čerta, ktorý nám stále kladie pred oči naše biedy, 
materiálne, rodinné, osobné, aby nás zdeptal, obral o trpezlivosť, alebo priviedol až do 
hystérie, prípadne zúfalstva“.
Svätec, ktorého som ešte nevidel vyobrazeného s veselou tvárou, ale ktorý istotne nosil 
radosť v srdci – Sv. Ignác z Loyoly – žiadal od svojich duchovných synov: „Chcem vidieť 
smiech.“ Kresťan nemá nijaký dôvod, aby bol smutný. Má všetky dôvody k veselosti.
Pascal, o ktorom ťažko rozhodnúť, či bol väčším kresťanom, alebo vedcom, napísal: 
„Ako nejestvuje nešťastie pre tých, ktorí majú plnú istotu o večnosti, tak nejestvuje ani 
tieň šťastia pre tých, ktorí ju nemajú.“ Mal tým istotne na mysli to šťastie v nádeji či 
nádej šťastia, ktorú sv. Augustín charakterizoval svojím nenapodobiteľným spôsobom.  
„Život smrteľného života je nádej na nesmrteľný život.“
Veselú Veľkú noc! Otvorte sa radosti. Ako voľakedy apoštoli, otvorme aj my srdcia nádeji, 
svetlu, dôvere, pokoju. Veď sa predsa pred naším zrakom črtajú perspektívy večného, blaže-
ného života v zmŕtvychvstalom tele, podobne oslávenému telu Kristovmu. Majme odvahu 
k radosti a uvedomme si našu povinnosť dávať ju i ďalej a dávať nádej, z ktorej pramení. 
Nádej vraj umiera posledná. Tá naša neumiera nikdy. Jozef Macho, duchovný otec
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NÁZOV TERMÍN MIESTO ORGANIZÁTOR
Detský maškarný ples – karneval 16.2.2019 Kultúrny dom SČK
Tanečný dom s premietaním 15.2.2019 Kultúrny dom FSZs
Fašiangy 3.3.2019 Obec FSZs
Podujatie k výročiu marcovej revolúcie 17.3.2019 Kultúrny dom CS
Vítanie jari 14.4.2019 Obec CS
Zdravotná prednáška Apríl Kultúrny dom SČK
11. reprezentačný ples 27.4.2019 Kultúrny dom Obec + MO
Stavanie mája 30.4.2019 Kultúrny dom Obec + MO
Folklórny festival 5.5.2019 Kultúrny dom FSZs
Deň matiek 12.5.2019 Kultúrny dom Obec, MŠ, ZŠ
Stretnutie u Sv. Urbana Máj Vinohrady SČK
Deň detí – turistika Jún Obec a okolie SČK
Koncert speváckych zborov Jún Kostol/Kultúrny dom SZZ
Darovanie krvi Júl NTS Nitra SČK
Športový deň 14.9.2019 MiZŠ Obec + MO
Obecné dni 15.9.2019 CVČ Obec + MO
Zdravotná prednáška Október Kultúrny dom SČK
Posedenie: Október mesiac úcty k starším 13.10.2019 Kultúrny dom Obec, MŠ, ZŠ
Katarínsky ples 23.11.2019 Kultúrny dom Obec + Mládež
Rozsvietenie adventného venca 1.12.2019 Obec Obec + MO
Darovanie krvi December NTS Nitra SČK
Vianočný koncert December Kultúrny dom SZZ
Vianočný program December Kultúrny dom MŠ, ZŠ
Vianočné posedenie, Mikuláš December Kultúrny dom SČK
Silvester 31.12.2019 Kultúrny dom Obec + MO

Životné jubileá:

70 rokov: Karolína Vaňová

60 rokov: Jozef Chujac
Ladislav Bencz 
Zlatica Benczová
Ondrej Zseby
Mária Vanyová
Helena Mentová
Ing. Milan Bogr

50 rokov: Anna Nádašiová
Viera Duchoňová
Anna Krésová
Oslávencom želáme veľa zdravia, šťastia a 
úspechov!

Prišli na svet:
Sára Bryndzová • Michaela Bartušová • To-
bias Geschwandtner • Liliana Gyepesová
Rodičom a bábätkám prajeme pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:
Ján Molnár, Žirany a Martina Nagyová, Žirany 
Marián Čanaky, Žirany a Miriama Ščípová, Nitra
Miriam Szórádová, Žirany a Frederik Szydlovský, Revúca
Mladomanželom blahoželáme, a prajeme 
veľa spoločne prežitých rokov!

Opustili nás:
Ladislav Piroš
Vyslovujeme úprimnú sústrasť!
(Pomenované osoby, resp. rodinní príslušníci dali písomný súhlas 
so spracovaním osobných údajov.)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

KALENDÁR PLÁNOVANÝCH PODUJATÍ V ŽIRANOCH NA ROK 2019


