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OSLAVUJME NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO...

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA

 ...Znela katolícka pieseň v sprievode okolo kostola na svia-
tok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 
Na území Podzoboria sa tento sviatok začal sláviť v Pohra-
niciach v  roku 1931 a  odvtedy sa označuje aj za pútnické 
miesto. Našu obec tiež vyhlásili za pútnické miesto, a  to 
koncom štyridsiatych rokov. 
Dňom hlavného sviatku je piatok nasledujúci po druhej ne-
dele po sviatku Turíc. Okrem toho Srdce Ježišovho oslavu-
jeme každý prvý piatok v mesiaci a celý mesiac jún. 
V  nedeľu po slávnostnej svätej omši sa veriaci zúčastňujú 
na sprievode. Predchádzajúci deň sa vyzdobia sochy Srdca 
Ježišovho a Panny Márie. Veriaci upletú živé vence a vyzdo-

bia ich aj voňavými kvietkami. V čele sprievodu staršie dievčatá a chlapci nesú sochy na 
pleciach a mladšie dievčence po bokoch držia stuhy - kedysi toto prebiehalo v krojoch. 
Pred duchovným otcom, ktorý nesie pod baldachýnom Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, 
sypú lupienky kvetov detičky. V minulosti hudobný podklad poskytla aj dychová skupina. 
Dokonca si pamätám, že sme niesli aj malé vyšívané vlajky v rukách.  Aj z okolitých dedín 
prišli veriaci (z Mecheníc a Bádic peši cez les), aby sme spolu oslávili tento krásny sviatok. 
Toľko dievčat a mládencov prišlo pomáhať vyzdobiť a niesť sochy, že dokonca niekedy 
došlo aj k boju o poctu niesť tieto sochy v sprievode.
Žiaľ posledné roky  je menší záujem zo strany mladých o  účasť na sprievode. Znížený 
záujem sa však prejavuje aj zo strany dospelých. Je len a  len na nás, či udržíme tradíciu 
slávenia tohto krásneho sviatku, ktorú naši predkovia oslavujú už od roku 1940. Bolo by 
veľmi smutné, keby sme ignorovali niekoľko desaťročnú úctu k svätému Srdcu Ježišovmu 
... Veď „tu je sladkosť pokoja, tu je milo odpočívať, tu sa rany zahoja.“
Pápež Frantiešek dňa 8. júna nám nechal odkaz: Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
nám pripomína, že Boh nás prvý miloval. Stále čaká na nás, aby nás prijal do svojho Srdca, 
do svojej lásky. Písal: Adriana Bezányiová

15. augusta sa po mnohých rokoch konala v našej obci súťaž 
vo varení guláša. S obrovským nadšením sa vopred registro-
valo 15 tímov a z nich 14 družstiev „bojovalo“ o víťazstvo. 
Už okolo obeda začali skupiny s  prípravami, každý si po-
stavil vlastný stan s úžasnou atmosférou, zapaľovalo sa pod 
kotlami a začalo sa varenie. 
Popri varení sa aj deti zabávali v skákacom hrade, mohli si 
zajazdiť na koníkoch alebo si dať namaľovať tvár. Taktiež si 
mohli „dať pod zub“ cukrovú vatu a pukance. Od 16.00 hod. 
všetci sledovali predstavenie Zápasníckeho klubu Corgoň 
Nitra. Mladé talenty na žinenke vedľa pódia nám ukázali 
rôzne triky a techniky zápasenia. 
Od 18.00 hod. porota začala ochutnávať a hodnotiť súťaž-
né guláše, čo však pre nich nebola ľahká úloha. Následne sa 
vyhlásili výsledky: na 5. mieste sa umiestnil Ľuboš Fülöp, 
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na 4. mieste skončili Páni 
majstri stavbári z  Pezinka, 
3.  miesto vyhral žirian-
sky závod Calmit, krásne 
2. miesto si zaslúžil Barny 
team a na víťaznom prvom 
mieste sa umiestnilo Po-
lovnícke združenie Žirany. 
Samozrejme gratulujeme aj 

tímom, ktoré sa umiestnili na spoločnom 6. - 14. mieste.
Večer po ôsmej hodine začalo žrebovanie tomboly, na kto-
rú bolo možné kúpiť lístky počas celého dňa v stánku vedľa 
pódia. Aj napriek tomu, že sa stmievalo, množstvo ľudí sa premiestnilo k pódiu a sledovalo 
svoje tombolové lístky. Touto cestou by sme chceli ešte raz poďakovať všetkým sponzorom 
za podporu, všetky ceny si našli majiteľa!

Počas celého dňa samo-
zrejme nemohla chýbať ani 
hudba, nápoje a  jedlo. Pivá, 
vína, kebabové sendviče 
a klobásky si mohli prítom-
ní vychutnať pri príjemnej 
hudbe, o ktorú sa postarala 
kapela M – VOCAL. Zá-
bava vo veľmi dobrej nálade 
trvala až do noci. 
Každému Ďakujeme za 
účasť na tejto akcií!

Spracovali: 
Thuróczy Flóra Anna, AB

VSTUPUJEME DO NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Už onedlho sa otvoria brány škôl a  žiaci si opäť 
zasadnú do školských lavíc. Uplynuli dva mesia-
ce letných prázdnin, ktoré  mali žiakom, rodičom 
i zamestnancom školy poskytnúť príležitosť k načer-
paniu nových síl . Do nového školského roka vstu-
pujeme s očakávaním aký bude. Prajeme si, aby bol 
iný ako predchádzajúci školský rok. Najmä v  čase 
prerušenia vyučovania v škole. Všetci  sme spoločne 
zažili zmenu vo vyučovaní. Spoznali sme dištančnú 
formu vzdelávania aj on-line vyučovanie. Na jednej 
strane to bolo obdobie neistoty, obmedzení, zmien a  obáv z koronavírusu a zároveň ob-
dobie nových skúseností, vynaloženého úsilia pedagógov a rodičov, ktorí museli so svojimi 
žiakmi zvládnuť toto náročné obdobie. Úsilím pedagógov bolo odovzdať svojim žiakom, 
čo najviac potrebných vedomostí. Veľké poďakovanie patrí učiteľom, rodičom, žiakom 
a  zamestnancom školy, vďaka ktorým sme toto náročne obdobie spoločne zvládli. 
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DETI SA UČIA, KEĎ SA HRAJÚ...

„Deti sa učia, keď sa hrajú. A čo je najdôležitejšie, pri hre sa deti učia, ako sa učiť.“ 
O. Fred Donadson 

Aj v  našej materskej škole sa snažíme učiť deti 
hrou. Hra je tá najdôležitejšia súčasť života dieťa-
ťa. Našu materskú školu navštevujú deti vo veku 
od 3 do 6 rokov. 
Snažíme sa u nich rozvíjať kompetencie z každej 
oblasti, pripravovať ich do školských lavíc. V škol-
skom roku 2019/2020 sme mali zapísaných 30 
detí, z toho 11 detí, ktoré sa rozlúčili s rozprávkou 
krajinou a vybrali do sveta číslic a písmen. 
Naprieč ťažkým časom počas prepuknutia pandé-
mie, sa nám, aj vďaka rodičom, podarilo pokračo-

vať vo vzdelávaní detí. Podľa Školského vzdelávacieho programu sme im prostredníctvom 
sociálnych sietí týždenne zadávali úlohy, aktivity, pracovné listy na rôzne témy. Snažili sme 
sa robiť všetko preto, aby počas pobytu doma neboli ukrátené o prípravu do školy. Budúcim 
prváčikom prajeme veľa síl pri tejto náročnej, no krásnej etape života. Chceme sa poďako-
vať všetkým rodičom, ktorí zverili výchovu a starostlivosť svojich detí do našich rúk. 
Máme tu september, čakajú nás ďalšie nové výzvy. Tí starší prichádzajú do škôlky medzi 
svojich kamarátov s množstvom zážitkov. Do našich tried nastupujú prvýkrát aj tí mladší 
a naše panie učiteľky ako ich „školské mamičky“ ich s láskou a trpezlivosťou zoznámia so 
všetkým, čo potrebujú k životu. Našu materskú školu bude navštevovať 31 detí, o ktoré sa 
budú starať 3 kvalifikované pani učiteľky. 

V školskom roku 2019/2020 školu navšte-
vovalo 34 žiakov.  Spoločne sme oslávili 
50. výročie školy a kultúrnym vystúpením 
žiakov školy Deň seniorov.  Zorganizovali 
sme športové a  kultúrne podujatia. Škola 
organizovala akcie, ktorými sme podporo-
vali  kultúrny a športový rozvoj detí a   ich 
záujmy. V  školskom roku 2020/2021 za-
sadne do lavíc 30 žiakov. Naďalej , tak ako 

doposiaľ je našim úsilím rozvoj a  kvalita školy. V  školskom areáli s  množstvom zelene 
ponúkame žiakom možnosti oddychu, športového vyžitia. V areáli školy pribudla nová 
lezecká stena aj vďaka podpore z poskytnutej finančnej dotácie v pôsobnosti Úradu vlá-
dy Slovenskej republiky. V spolupráci s rodičovským združením bol vypracovaný projekt 
spolufinancovaný Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorého účelom je získanie finanč-
ných prostriedkov na zakúpenie konvektomatu na zvýšenie kvality prípravy jedál pre naše 
deti. V školskom roku 2020/2021 plánujeme pre žiakov školy organizovať zaujímavé škol-
ské akcie a podujatia. K spolupráci pozývame rodičov a priateľov školy. ZŠ nadviaže  na 
dlhoročnú spoluprácu s materskou školou, ktorá pripravuje predškolákov pre vstup do 1. 
ročníka ZŠ. 
Vážení rodičia, v mene školy vám ďakujeme za vašu podporu, vzájomnú spoluprácu a pre-
javenú dôveru. Želám žiakom, rodičom a všetkým zamestnancom školy úspešný školský 
rok 2020/2021. Písal: Mgr. H. Šimeková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA V JELENCI – ŠKOLSÝ ROK 2019/2020

Základnú školu v  Jelenci s  vyučovacím 
jazykom maďarským v  školskom roku 
2019/2020 navštevovalo 40 žiakov – na pr-
vom stupni bolo 6 žiakov a na druhom stup-
ni 34 žiakov. Ako je známe, tento školský 
rok bol nezvyčajný, keďže v druhom polro-
ku žiaci absolvovali distančné vzdelávanie.
Avšak v prvom polroku sme fungovali zvy-
čajným spôsobom – žiaci chodili na rôzne 
záujmové krúžky, pripravovali sa na prijí-
macie konania, taktiež chodili na divadelný 
krúžok a na skúšky speváckeho zboru. Ab-
solvovali aj ďalšie iné tradičné krúžky, kto-
ré rozvíjajú vedomosti a  zručnosti našich 
žiakov. Aj tento rok sme vyučovali predmet 
regionálnej výchovy v  5. a  6. ročníku, kde 
sme žiakom priblížili ľudové zvyky a  tra-
dície nášho okolia, ako aj rôzne ľudové hu-
dobné nástroje a ľudové piesne podzoboria. Organizovali sme aj rôzne výlety a exkurzie 
– navštívili sme jelenecký kaštieľ Forgácsa, pamätný kostol v Kostoľanoch pod Tribečom, 
mineralogické múzeum v Jelenci, zoznámili sa aj s nitrianskymi historickými pamiatkami 
a absolvovali aj turistiku na jelenecký hrad. Ôsmaci sa zúčastnili aj na školskej lyžovačke. 
V rámci programu „Bez hraníc” nás navštívili žiaci siedmeho ročníka troch škôl z Maďar-
ska  - z Mihályi, Lövő a Zsire. Spoznali sme aj školu z Érsekvadkert, kde naši žiaci strávili 
jeden celý víkend ako hostia školy. O najzaujímavejšie prestavenie tohto roka sa postarala 
bývalá učiteľka náboženstva, sestra Katarína, ktorá nám porozprávala o svojej misii na Fi-
lipínach. Ďalej žiaci sa zúčastnili aj na divadelnom predstavení v Komárne, tentokrát sme 
si pozreli dielo Čarodejník z krajiny OZ. Tradičným ples na Valentína opäť usporiadali 
naši deviataci. So žiakmi sme pripravili aj predstavenie na pamiatku aradských mučeníkov. 
Boli aj betlehemovať v Jelenci a v Kostolnej Gale, a svoje vianočné predstavenie predniesli 
v Žiranoch a v našej škole. Žiaľ tradičnú pamiatku na revolúciu v roku 1848 sme už ne-
mohli zrealizovať.

Vieme, milí rodičia, že vo vašich srdciach sa skrý-
va strach, zvedavosť, pýcha, ale i  nádej. Budeme 
veľmi šťastní, keď sa v našej materskej škole budú 
vaše deti cítiť ako doma, vytvoria si kamarátstva, 
naučia sa novým zručnostiam a bude im chutiť to, 
čo im navaríme. 
Som presvedčená, že počas adaptačného pobytu 
vašich detí, zistíte, že vaše deti budú v najlepších 
rukách. Dúfam, že nielen vaše deti, ale i  vy po-
cítite príjemnú atmosféru našej materskej školy. 
V neposlednom rade by som chcela poďakovať za spoluprácu deťom, rodičom, vedeniu 
obce, vedeniu základnej školy a mojim šikovným kolegyniam. Prajem im veľa úspechov, 
trpezlivosti, tvorivosti a úsmevných dní v ďalšom školskom roku. Písal: Mária Benczová
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PREHĽAD VÝDAVKOV OBCE

V  tomto článku Vám  chceme priblížiť fi-
nančný stav našej obce, vyzdvihnúť najvyš-
šie tohtoročné výdavky a plány do budúcna.
Na jeseň minulého roka sa začala re-
konštrukcia obecného úradu – chodieb 
a priestorov na poschodí. Začiatkom roka 
2020 sa vyplatili posledné splátky firme 
ZEH, s. r. o. za vykonané práce. Náklady 
na rekonštrukciu celkovo činili 39 290 €, 
z toho v tomto roku sme uhradili 16 788 €. 
Z celkovej sumy  dotácia zo štátneho roz-
počtu na rekonštrukciu chodieb bola 
v  sume 13 000 €. Ďalšie náklady na nové, 
modernejšie zariadenie obecného úradu 
predstavovali okolo 9 000 €.
Vysoké náklady pre obec znamená aj pre-
vádzkovanie vodovodu – jeho údržba 
a oprava, rozbor vody, energia a iné výdavky. 
Doteraz to znamená vyše 35 000 €, čo pred-
stavuje niekoľko násobné zvýšenie oproti 
predchádzajúcim rokom. Výdavky vynalo-
žené na fungovanie a údržbu kanalizačného 
systému a na služby spojené s čističkou od-
padových vôd predstavujú 22 825 €. 
Taktiež vysoké náklady pre obec znamenajú 
aj služby spojené s  odvozom komunálneho 
odpadu – doteraz skoro 24 000 €, ktoré sa 
však budú neustále zvyšovať, kvôli nedostat-
ku miesta na uloženie vzniknutého odpadu. 
Doteraz vynaložené náklady na celkové 
fungovanie základnej školy predstavujú 

približne 101 490 € (z  toho 77 123 € fi-
nancuje štát ako prenesený výkon štátnej 
správy, 24 367 € ide z obecného rozpočtu). 
Výdavky na materskú školu sú vo výške 
37 086 € (z  toho dotácia od štátu je okolo 
1 000 €) a obecné výdavky na školský klub 
predstavujú 11 073 €. Náklady na stravo-
vanie detí sú vo výške cca 20 000 € (z toho 
dotácia od štátu predstavuje 7 276,80 €). 
Avšak tieto sumy sú len informatívne a za-
tiaľ skresľujúce, nakoľko podpora zo strany 
štátu bude známa až na konci roka 2020. 
Ďalšie výdavky boli spojené s vypracova-
ním zmeny územného plánu, na ktorú 
dostaneme dotáciu v sume cca. 6 000 € so 
spoluúčasťou obce zhruba 1 500 €.
Vysoké náklady sú vynaložené na  samot-
né fungovanie našej obce, a  to v  sume 
186 541,51 €. Súčasťou tejto položky sú 
výdavky na fungovanie obecného úradu, 
výdavky na platy obecných zamestnancov, 
výdavky na opravu, údržbu a  prevádzko-
vanie obecného majetku, výdavky na rôzne 
služby (telekomunikačné, bankové, pošto-
vé), výdavky na projektovanie atď.
V  prvom polroku 2020 sa rozširoval aj 
kamerový systém, na čo sme vynaloži-
li 8 071 €, z  toho dotácia bola v  hodnote 
6 000 €. Koncom augusta pribudla nová 
atrakcia na detskom ihrisku za základnou 
školou – jej hodnota je skoro 11 000 €, 

Aj napriek skrátenému školskému roku 
boli naši žiaci úspešní v rôznych súťažiach. 
V  súťaži „rozprávania kráľa Mateja” sa aj 

dvaja žiaci dostali do finále a víťazom bola 
naša piatačka Daniela Šonkoľová. V  kraj-
skom kole celoštátnej súťaži Mihálya Tom-
pa traja žiaci postúpili – Daniela Šonkoľová 
(5), Barbara Gyepesová (8) a Larion Matej 
Varga (8), ktorí na jeseň budú reprezento-
vať našu školu v okresnom kole.
V  dôsledku epidémie koronavírusu sa veľa 
naplánovaných akcií neuskutočnilo, avšak 
aj napriek tomu hodnotíme predchádzajúci 
školský rok ako úspešný, nakoľko dovtedy 
organizované programy sa uskutočnili a pre-
chod na digitálne vzdelávanie sme úspešne 
zvládli. Spracovali: Mgr. Judit Maga, AB
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ZOZNAM BLÍŽIACICH SA UDALOSTÍ

NÁZOV TERMÍN MIESTO ORGANIZÁTOR

Katarínsky ples 14.11.2020 Kultúrny dom Obec + Mládež

Rozsvietenie adventného venca 29.11.2020 Obec Obec + MO

30. výročie vzniku Ženského speváckeho zboru 
Zoboralja

Nov./Dec. Kultúrny dom SZZ

Vianočný program December Kultúrny dom MŠ, ZŠ

Vianočné posedenie, Mikuláš December Kultúrny dom SČK

Betlehemská hra December Obec Obec + deti

Silvester 31.12.2020 Kultúrny dom Obec + MO

Vystúpenia folklórneho súboru Zsibrica:
Folklórny súbor Zsibrica kvôli vyostrenej situácie plánované vystúpenie v Maďarsku vo 
Vilonyi zrušil. V mesiaci september plánujú natáčanie žatevných zvykov a skákanie sväto-

z  toho dotácia je v  sume 8 000€.  Projekt 
realizovala firma Zahrajme sa s. r. o.
Ďalším projektom je „Wifi pre teba – Žira-
ny“. Jedná sa o rozšírenie a zvýšenie pokry-
tia širokopásmového pripojenia a zavádza-
nie vysokorýchlostných sietí a  podpory 
zavádzania nastupujúcich technológií a sie-
tí pre digitálne hospodárstvo. Dotácia na 
tento projekt je v hodnote 12 733 €, z toho 
spoluúčasť obce je vo výške 670 €. Projekt 
sa bude realizovať v blízkej budúcnosti.
V tomto roku sme boli úspešní aj v projek-
te INTEREG SK – HU, prostredníctvom 
čoho sme získali finančné prostriedky na 
zastrešenie pódia v  centre voľného času. 
Tento projekt sa bude realizovať budúci rok 
v spolupráci s maďarským mestom Dorog. 
Spoločná dotácia predstavuje 47 116,84 €, 
z toho spoluúčasť našej obce bude do výšky 
6 000 €. 
Ďalšie tohtoročné výdavky boli vynaložené 
na dokončovacie práce na oplotení centra 
voľného času  predstavovali cca 4 500 €, 
celková hodnota oplotenia je 42 904,21 €. 
Ďalej sa v centre voľného času plánuje vy-
budovanie a rekonštrukcia chodníkov, 
ktorých predpokladaná hodnota je cca. 
42 000 €,  poskytnutá dotácia je vo výške 

24 000 € so spoluúčasťou  obce 18 000 €.  
Projekt bude realizovať Daniel Andel 
DAN. Pred realizáciou samotnej výstavby 
bude potrebné očistiť jestvujúce chodníky 
z  asfaltovej drvy a  spraviť odkopávku pre 
parkové obrubníky, ktoré sa osadia pozdĺž 
jestvujúcich chodníkov. Taktiež sa spra-
ví odkopávka pre spodnú stavbu nových 
chodníkov. Očistí povrch chodníkov, na 
ktorý sa uloží zámková dlažba. Aj tieto 
chodníky sa olemujú zo strany zelene be-
tónovými parkovými obrubníkmi. V rám-
ci tohto projektu sa v centre voľného času 
osadia 4 parkové lavičky a  jeden smetný 
kôš. Taktiež sa vysadí 10 ks stromov a zat-
rávnia sa zelené pásy. Písal: AB
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Opustili nás:

Gabriela Ráczová
Viktoria Vanyová

Vyslovujeme úprimnú sústrasť!

(Pomenované osoby, resp. rodin-
ní príslušníci dali písomný súhlas 
so spracovaním osobných údajov.)

Životné jubileá:

90 rokov:
Ľudovít Czilling

80 rokov:
Rozália Andrašková
Veronika Szórádová

70 rokov: 
Magdaléna Licsková
Karolína Nagyová
Katarína Klindová
Anna Cvetanová

60 rokov:
Daniela Sórádová
Júlia Bezányiová
Jozef Bielik
Mária Molnárová
Anna Benczová

Juraj Elgyűtt
Jolana Ďurišová
Eugen Dalloš
Helena Elgyűttová
Peter Gyepes

50 rokov:
Monika Andrásková
Denisa Pinterková
Marian Szórád
Erika Halásová
Romana Mináriková
Peter Dömény
Ing. Peter Szórad
Katarína Vanyová

Oslávencom želáme veľa 
zdravia, šťastia a úspechov!

Prišli na svet:

Adam Krés
Lujza Lyžičiarová
Jozef Kóša
Áron Bakonyvári
Matúš Zúzik
Dávid Babka

Rodičom a bábätkám praje-
me pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:

Ing. Patrik Piros, Žirany a Ing. Monika Vitková, Topoľčany
Mgr. Noémi Bencová, Žirany a Jozef Latika, Jelenec
Jozef Čižmárik, Žirany a Marcela Behulová, Piešťany

Mladomanželom blahoželáme, a prajeme veľa spoločne preži-
tých rokov!

jánskeho ohňa. Filmovanie sa uskutoční na dvore ľudového domu a na pasienkoch pod 
lesom. Zatiaľ súbor na dlhší čas nemá v pláne iné vystúpenia.

Vystúpenia ženského speváckeho zboru Zoboralja:
Spevácky zbor naďalej plánuje vystupovať na omšiach a vyhovieť každému pozvaniu. 6. 
novembra sa zúčastnia na stretnutí speváckych zborov „Cantate Nitra“ v koncertnej sále 
pod hradom. Pracujú aj na publikácií a následne na jej predstavení z príležitosti 30. výro-
čia vzniku ženského speváckeho zboru Zoboralja. Ďalej ku koncu roka v našej obci chcú 
zorganizovať tradičný vianočný koncert. Počas pandémie PaedDr. Viktor Simek skompo-
noval tri nové zborové diela, ktoré venuje speváckemu zboru. S veľkou zvedavosťou oča-
kávame ich nové diela a vystúpenia.
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VÝSLEDKY STOLNÉHO TENISU

V poslednom čísle nášho spravodajcu, sme uverejnili tabuľku s výsledkami stolnote-
nisového oddielu Vawex Žirany A. V terajšom čísle doplníme o výsledky tímu Vawex 
Žirany B. 
Obe družstvá skončili po neúplnej sezóne, ktorá sa skončila z dôsledku pandemických 
opatrení, na veľmi peknom 3 mieste. „A“ tím v IV. lige a „B“ tím v VI. lige. Snáď kúsok 
športového šťastia a obe družstvá mohli skončiť aj lepšie. V budúcej sezóne je cieľ pre  
A –čko postup do III. ligy. Keďže sa posilnilo novým hráčom, veríme, že sa im to po-
darí.
Všetci nádejní stolnotenisoví nadšenci sú vítaní na tréningoch, ako aj fanúšikovia na 
zápasoch. Výsledky zápasov tiež môžete sledovať na stránke www.pinec.info.
V neposlednom rade je potrebné poďakovať hráčom a sponzorom, ktorí sa snažia, 
aby aj v našej obci bol športový klub, ktorý robí dobré meno nielen v okrese, ale aj v 
kraji.

Hráči - Žirany A

Mário Candrák - najúspešnejší hráč IV. ligy – 93,85 % úspešnosť
Petronela Halmešová
Alojz Macho
Jozef Zsebi
Milan Vanyo
Norbert Vanyo

Hráči - Žirany B

František Zsebi
Zdenek Beňačka
Imrich Szonlajtner
Vojtech Kováč

Sponzori: Obec Žirany, firma Vawex s.r.o., Szonlajtner Imrich s manželkou.
Písal: RO
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ASZTALITENISZ EREDMÉNYEK

A hírmondó előző számában közzétet-
tük a zsérei Vawex A asztaliteniszcsapat 
sporteredményeit. Ebben a számban pe-
dig a zsérei Vawex B csapat eredményeit 
láthatják. 
Sajnos az idei szezon a pandémia miatt 
hiányosan végződött, de így is mindkét 
csapat nagyon szép helyezést ért el – a 
3. helyen végeztek. Az „A“ csapat a IV. 
ligában a „B“ csapat a VI. ligában. Jobb 
körülmények között és egy kis sport-
szerencsével biztos jobb helyezést ér-
tek volna el. A következő szezon célja 
az „A“ csapat felkerülése a III. ligába, 
mivel a csapat megerősödött – új játé-
kossal gyarapodott. Reméljük sikerül 
nekik.
Minden asztalitenisz rajongó és szur-
koló üdvözölve van a meccseken és az 
edzéseken. A meccsek eredményeit pe-
dig a www.pinec.info oldalon követhe-
tik.
Végül, de nem utolsósorban, szeretnénk köszönetet mondani minden játékosnak és a 
támogatóknak, hogy egy olyan sportklubbot tartanak fenn, amely nemcsak a járásban, 
hanem a kerületben is képviseli községünket.

Játékosok - Zsére A

Candrák Márió - a IV. Liga legsikeresebb játékosa — 93,85 %-os siker
Halmešová Petronela
Macho Alojz
Zsebi József
Vanyo Milan
Vanyo Norbert

Játékosok - Zsére B

Zsebi Ferenc
Beňačka Zdenek
Szonlajtner Imre
Kováč Béla

Támogatók: Zsére község, Vawex Kft., Szonlajtner Imre és felesége.
Feldogozták: OR, BA


