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DeŇ Detí V ŽIRANOCH

	 V	našej	obci	sme	tento	medzinárodný	sviatok	detí	oslávili	v	sobotu	2.	júna	už	tradične	pod	patroná-
tom	Červeného	kríža.	Tentoraz	to	bolo	na	futbalovom	ihrisku	a	nie	v	centre	voľného	času	ako	po	iné	roky.	
Organizovali	sa	rôzne	zábavné	športové	súťaže,	maľovanie	na	tvár,	súťaž	v	kreslení	a	ukážky	zdravotníc-
kych	ošetrení.	Treba	ešte	podotknúť,	že	počasie	bolo	ako	na	objednávku.
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úVODNíK

	 Na	zasadnutí	OZ	predniesol	svoju	správu	aj	starosta	obce.	Uviedol,	že	obec	bola	úspešná	v	získaní	
dotácie	 z	 Environmentálneho	 fondu	 v	 rámci	 Programu	 obnovy	 dediny	 na	 rok	 2012	 vo	 výške	 3.500	 €	
na	„Úpravu	verejného	priestranstva	pred	budovou	obecného	úradu“.	V	letných	mesiacoch		sa	plánuje	aj	
zateplenie	budovy	obecného	úradu,	ale	predtým	sa	ešte	uskutočnila		výmena	okien	a	vchodových	dverí.	
Ďalej	informoval,	že	Obec	Kolíňany	bola	úspešná	pri	získaní	dotácie	z	Environmentálneho	fondu	na	rok	
2012	na	akciu	ČOV	Kolíňany	–	II.	etapa	vo	výške	199.983,00	€.	Príjemca	dotácie	je	povinný	zabezpečiť	
ešte	5	%	nákladov	z	iných	zdrojov	t.j.	vo	výške	9,999,15	€.	Z	uvedenej	sumy	Obec	Žirany	poskytne	47%	
t.j.	4.699,60	Eur	a	Obec	Kolíňany	53%	t.j.	5.299,50	€.	Obec	bola	úspešná	aj	pri	získaní	dotácie	z	MF	SR	
na	kamerový	systém	vo	výške	3.000	€	,	obec	musí	prispieť	20	%	,	t.j.	600	€.	Žiadosť	bola	podaná	na	sumu	
8.000	€.	Obec	bola	úspešná	aj	pri	podaní	projektu	na	zorganizovanie	podujatia	„	Folklórny	festival	pod	
Žibricou“,	ktoré	sa	stane	súčasťou	 spoločného	 „	 Festivalu	 kultúrnych	
a	 gastronomických	 tradícií	 Eu- roregiónu	VDI	„	vo	výške	800	€.	Z	
recyklačného	 fondu	 obec	 získala	 príspevok	za	rok	2011	vo	výške	617	
€	 v	 rámci	 separovaného	 zberu.	 Ďalej	 starosta	 informoval,	 že	 obec	
získala	 dotáciu	 na	 kanalizáciu	 vo	výške	68.500	€	so	spoluúčasťou	
obce	 na	 nákladoch	 5%	 t.j.	 3.425	 €.	V	októbri	2011	bola	podaná	žia-
dosť	na	ÚNSK	o	poskytnutie	do- tácie	na	podporu	kultúry	a	športu.	
Na	 šport	 sme	 získali	 dotáciu	 vo	 výške	200	€	a	na	kultúru	vo	výške	
250	€.
	 V	 priebehu	 mesiaca	 marec	 2012	 boli	 vyrúbané	 poškodené	
stromy	 /	 brezy	 /	 na	 miestnom	 cintoríne.	 Od	 apríla	 2012	 do	
30.09.2012	 boli	 prijatí	 4	 neza- mestnaní	občania	na	aktivačné	prá-
ce,	ktorí	rozobrali	staré	oplotenie	 na	miestnom	cintoríne	a	plánuje	sa	
nové	 oplotenie.	 Ďalej	 boli	 prijatí	 4	pracovníci	v	rámci	povodňových	
prác,	ktorí	pracovali	na	úprave	koryta	potoka	Bocegaj.	Na	začiatku	obce	oproti	novostavbám	rodinných	
domov	sa	na	obecnom	pozemku	vykonali	terénne	úpravy.	Z	dôvodu	lepšieho	prístupu	k	viacúčelovému	
ihrisku	sa	medzi	bytovkami	súp.	č.	390	a	391	vybudovala	prístupová	komunikácia,	nakoľko	predtým	sa	
na	ihrisko	dalo	dostať	len	cez	areál	ZŠ	.	
	 Čo	sa	týka	prác	na	budovaní	kanalizácie,	boli	vykonané	práce	na	ulici	za	cintorínom	a	na	hlavnej	
ceste	pri	cintoríne	smerom	k	miestnej	vápenke.	Na	ulici	pri	železnici	je	kanalizácia	už	dokončená									a	
občania	boli	 informovaní,	že	sa	už	môžu	na	ňu	napojiť.	Dňa	2.4.2012	sa	realizoval	výdaj	potravinovej	
pomoci	pre	našich	občanov	v	celkovom	množstve	4.800	kg.	Na	niektorých	obzvlášť	poškodených	cestách	
sa	vykonala	aj	oprava	asfaltovou	drťou.	Starosta	informoval	aj	o	nepríjemnej	situácii	počas	veľkonočných	
sviatkov,	a	to	konkrétne	v	sobotu,	keď	občania	obce	zostali	bez	vody.	Dôvodom	bol	výpadok	el.	energie	na	
studniach	obecného	vodovodu.	Poruchu	sa	podarilo	odstrániť	až	v	sobotu	večer.	Okrem	toho	bola	ešte	
jedna	odstávka	vody	pre	vyššie	položené	časti	obce	pre	poruchu	čerpadla.



VýStAVY  ObRAZOV  PAeDDR. VIKtORA šImeKA

Pod	názvom

FARBY		TEKOVA

TEKOVSKÉ	MÚZEUM		LEVICE
28.	marec	–	6.	máj	2012

DOM	KULTÚRY		ŽELIEZOVCE
3.	–	15.	jún	2012

ZNIe PIeSeŇ PODZObORIA

	 6.	mája	2012	rozozvučali	 sálu	nášho	kultúrneho	domu	svojimi	vystúpeniami	 folklórne	a	spevácke	
skupiny	z	Maďarska,	Lapáša,	Veľkého	Cetína,	Bádic,	Čechyniec	a	zo	Žirian	na	IV.	ročníku	podujatia	„Znie	
pieseň	z	Podzoboria“.	Organizátorom	podujatia	bol	náš	folklórny	súbor	Zsibrice.	Spoluorganizátormi		boli		
Obec	Žirany,	Krajské	osvetové	stredisko	v	Nitre	a	OZ	Kultúra	Podzoboria.	Podujatie	finančne	podpo-

ril	 Nitriansky	 samo-
správny	 kraj.	 V	 pro-
grame	 zazneli	 piesne,	
zvyky	 a	 obyčaje	 z	
rôznych	kútov	Podzo-
boria.	 Kúsok	 maďar-
ských	 tradícií	 vniesli	
do	 programu	 naši	
priatelia	 z	 Maďarska	
-	 z	 mesta	 Tatabánya.	
K	 blížiacemu	 sa	 Dňu	
matiek	 zarecitoval	
Márk	Varga.
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DeŇ  mAtIeK

MODLITBA	KU		DŇU		MATIEK
Úprimnú	vďaku	prijmi	Pane	za	to,	že	mama	

vravieť	komu	mám.
Za	chvíle	Tebou	požehnané,	čo	s	mamou	denne	

prežívam.
Úprimnú	vďaku	prijmi	Bože,	za	lásku,	čo	cítiť	

smiem.
Že	odpustiť	vie	neposlušnosť,	zlé	slovko	nikdy	

nepovie.
My	chválime	Ťa,	dobrý	Bože,	že	každá	mama	

svojim	deťom
vždy	naporúdzi	blízko	je,	na	cestách	týmto	Tvo-

jim	svetom.
Že	aj	keď	sily	nestačia,	snaží	sa	a	nehľadí	na	seba.

A	na	to,	aby	ozaj	šťastná	bola	,nikdy	jej	veľa	
netreba.

Ďakujem	Pane,	za	mamu	moju.	A	myslím	to	
úprimne.

Veď	predsa	niet	človeka	iného,	čo	by	viacej	stál	
pri	mne.

S	Tebou	Pane	a	s	mamou	mojou,	istotu	mám	pre	
každý	deň.

A	verím,	že	neskončí	sa	tento	vzťah,	čo	nie	je	iba	
krásny	sen.

Prosím	Bože	za	mamičky,	za	oteckov,	za	rodiny.

			Tento	rok	sme	oslávili	DEŇ	MATIEK			13.	mája.	
Po	 príhovore	 pána	 starostu	 bol	 pripravený	 kul-
túrny	 program	 pre	 prítomné	 mamičky	 a	 babičky.	
Z	úst	vystupujúcich		detičiek	zo	škôlky	a	zo	školy	
zaznelo	množstvo	básničiek	a	pesničiek	v	sloven-
skom	 aj	 maďarskom	 jazyku.	 Okrem	 toho	 deti	 aj	
zatancovali.	Celý	program	bol	veľmi	dojímavý.	Po	
kultúrnom	 programe	 obecný	 úrad	 obdaril	 všetky	
mamičky	a	babičky	kvetinkou.

AJ

PRVÉ SVätÉ PRIJímANIe V ŽIRANOCH

Príď	ó	pane	milý,	príď	mi	do	srdiečka,
nech	sa	rozplápolá	duša	moja	všetká!

Príď	mi	do	srdiečka		a	prebývaj	vo	mne,
nechže	som	ja	navždy	dieťa	Tvoje	verné.

	 V	nedeľu	20.	mája	2012	bolo	v	kostole	sv.	Mikuláša	prvé	sväté	prijímanie	tretiakov.	Rodičia		inten-
zívne	pracovali	na	úprave	kostola	a	jeho	okolia,	aby	sa	slávnosť	konala	v	čo	najkrajších	priestoroch.	Svätá	
omša	začínala	slávnostným	vstupom,	cez	celý	kostol	na	čele	s	krížom,	miništrantmi	a	pánom	dekanom	

kráčali	vyobliekané	deti	v	sprievode	svojich	ro-
dičov.	K	sviatočnej	atmosfére		okrem	p.	dekana,	
ktorý	ako	vždy	s	najväčšou	vrúcnosťou	hovoril	
do	 sŕdc	 detí	 i	 ostatných	 príbuzných	 a	 prítom-
ných	 občanov	 prispeli	 aj	 samotné	 deti	 svojimi	
krásnymi		prejavmi	formou	čítania	príslušných	
textov	a	prosieb	a	tiež	spevom	piesní.	Detičky	sa	
poďakovali	 pánovi	 dekanovi	 za	 trpezlivosť	 pri	
príprave	 na	 tento	 veľký	 sviatok,	 svojej	 triednej	
učiteľke	a	pani	riaditeľke	školy.	Pán	dekan	im	na	
konci	obradu	podaroval	pamätník	k	1.	svätému	
prijímaniu.

Prvoprijímajúce deti:	 Juraj	 Bencz,	 Natália	 Benczová,	 Sedrik	 Billa,	 Dominika	 Dallosová,	 Kornel	 Gál,	
Matúš	Chudý,	Sofia	Pirošová,	Samuel	Pôcsik,	Oliver	Vanyo,	Peter	Varga	a	Ladislav	Varga.
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StAVANIe mÁJA V ObCI

	

Máje	 ako	 kultúrny	 jav	 boli	
známe	 už	 v	 antike,	 ako	 sym- boly	ochrany	pred	zlými	duchmi		
a	 chorobami.	 Neskôr	 mláden- ci	 stavali	 dievčatám	 máje	 ako	
symbol	 zelene,	 života,	 aby	 boli	 dievčence	 pekné,	 štíhle	 a	
zdravé.	Zo	správy	z	roku	1255	 sa	 dozvedáme,	 že	 v	 Aachene	
(Nemecko)	stavali	stromy	na	1.	 mája,	 na	 Turíce	 a	 na	 Jána	 pred	
kostol,	radnicu,	pred	domy	po- predných	mešťanov	a	všeobecne	
vážených	osôb	ako	prejav	úcty	 a	 žičlivosti.	 Odtiaľ	 už	 nebolo	
ďaleko	 k	 myšlienke	 postaviť	 máj	 aj	 pred	 dom	 obdivovaného	
dievčaťa.	 	 	 	 V	 15.	 storočí	 bolo	 postavenie	 mája	 znakom	 váž-
neho	záujmu	o	dievča.	Neskôr	 mládenci	postavili	máj	každému	
dievčaťu	 v	 dedine.	 Zatiaľ	 čo	 smrek	bol	individuálnou	poctou	
dievčaťu	súcemu	na	vydaj,	bre- za	bola	poctou	kolektívnou.	Sú-
časťou	 stavania	 mája	 bola	 ob- chôdzka	 mládencov	 s	 muzikou	
po	 domoch,	 kde	 postavili	 máj,	 tancovanie	 	 s	 dievčatami,	 spev	
príležitostných	 piesní,	 pohos- tenie	 a	 obdarovanie	 mládencov	
(naturáliami,	 neskôr	 peniaz- mi),	 hry	 (chorovody),	 súťaže	 a	
spoločná	zábava.

	 V	našej	obci	tento	pekný	zvyk	postupne	zanikol,	ale	30.	apríla	sa	ho	našťastie	opäť	podarilo	obnoviť.	
Podujatia	sa	zúčastnilo	veľmi	veľa	našich	občanov.	V	kultúrnom	programe	účinkovali	naše	deti	zo	škôlky	
a	zo	školy,	spevácky	zbor	Zoboralja,	tanečný	súbor	z	Maďarska	a	folklórna	skupina	Žibrica.
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KONIeC šKOlSKÉHO ROKA

Bez	práce	nie	sú	koláče
(ale	hádam	to	už	ani	neplatí)

	 Kde	sú	tie	časy,	keď	sme	si	hovorievali	alebo	vy-
spevovali:	„Ja	som	baník,	kto	je	viac?	Práca	šľach-
tí	človeka!	Veď	všetko,	čo	tu	človek	má,	 len	práca	
dáva	statočná.“	Dnes	sa	z	toho	akurát	smejeme.	Je-
den	mladý	chalan	to	do	televíznej	kamery	krátko	
po	„nežnej“	povedal	otvorene:	my	nechceme	prácu,	
my	 chceme	 peniaze.	 Priam	 prorocky	 tým	 pred-
povedal	 dobu,	 ktorá	 vzápätí	 prišla.	 Akoby	 pekári	
prestali	 piecť	 chlieb	 preto,	 aby	 ľudia	 mali	 čo	 jesť.	
Akoby	stavbári	už	nestavali	domy	pre	ľudí	a	lekári	
už	neliečili	preto,	aby	ľudia	boli	zdraví.	Všetci	zača-
li	zarábať	peniaze.	Akoby	ľudí	prestalo	zaujímať,	či	
spôsob,	akým	získavajú	peniaze,	prinášal	niekomu	
osoh.	Peniaze	sú	dôležitejšie.	Vznikli	nové,	lukratív-
ne	„remeslá“:	manažér,	koordinátor,	profesionálny	
politik,...	Nikto	poriadne	nevie,	čo	užitočného	títo	
ľudia	robia	a	komu	ich	práca	prospieva,	ale	zarábajú	
veľmi	dobre.	Tradičné	remeslá	vymierajú	a	„učňov-
ské	 školy“	 zatvárajú	 pre	 nezáujem.	 Nikto	 nechce	
byť	 pekárom	 či	 remeselníkom,	 všetci	 chcú	 sedieť	
za	počítačom	a	myšou	riadiť	svet.	Každý	však	chce	
jesť,	obliekať	sa,	bývať.	A	kto	bude	variť,	šiť,	stavať?	
Niekto	 iný.	Nejaký	hlupák,	ktorý	ešte	nepochopil,	
že	z	práce	rúk	sa	zbohatnúť	nedá.	Aspoň	u	nás	nie.	
Možno	aj	u	nás	sa	raz	dočkáme	doby,	keď	sa	ľudia	
začnú	 pýtať	 istých	 dobre	 platených	 pánov:	 „čo	 z	
teba	mám?“	A	podľa	toho	ich	aj	hodnotiť.
	 Na	 záver	 ešte	 jeden	 postreh.	 Okrem	 toho,	 že	
učím	na	základnej	škole,	vykonávam	ešte	aj	funkciu	
výchovného	poradcu.	Mám	teda	na	starosti	aj	roz-
miestňovanie	 končiacich	 žiakov	 na	 stredné	 školy.	
Keď	som	s	touto	funkciou	začínal,	čiže	na	začiatku	
90-tych	rokov	20.	storočia,	tak	pomer	žiakov	hlási-
acich	sa	na	študijné	(maturitné)	a	učebné	(3-ročné)

	odbory	bol	v	pomere	približne	1:1.	Postupne	však	
začali	stále	viac	prevažovať	maturitné,	čiže	4-ročné	
odbory.	No	a	dnes	 je	 situácia	 taká,	že	z	56	konči-
acich	žiakov	našej	školy	sa	 iba	traja	(vidíte	dobre)	
hlásia	na	trojročné	odbory.	
		Z	našej	obce	na	Základnej	škole	v	Jelenci	tento	rok	
končí	 povinnú	 školskú	 dochádzku	 14	 	 žiakov	 (12	
na	slovenskom	a	2	na	maďarskom	oddelení).	Sú	to	
títo	absolventi:
Erik	Babka	...	SOŠ	polytechnická	Nitra	
Kristián	Balko	...	Obchodná	akadémia	Nitra
Emanuel	Bezányi....	Obchodná	akadémia	Nitra
Ján	Czigo	...	SOŠ	polytechnická	Nitra	
Fabiola	Halásová	...	Gymnázium	Párovská	ul.	Nitra
Tímea	Herencsárová	...	SOŠ	Nitra	-	Šindolka
Anabela	Kluková	...	SOŠ	Levická	ul.	Nitra
Denis	Kováč	...	SOŠ	polytechnická	NItra
Kristián	Laduna	 ...	SOŠ	polytechnická	Zlaté	Mo-
ravce	
Silvia	Marenčáková	...	SOŠ	Levická	ul.	Nitra
Miloš	Pajer	...	Gymnázium	sv.	Cyrila	a	Metoda	Ni-
tra
Nikola	Pirošová	...	Gymnázium	Párovská	ul.	Nitra
Vratislav	Režo	...	SPŠ	Nitra	-	Mlynárce
Patrik	 Szonlajtner	 ...	 súkromná	 SOŠ	 ANIMUS	
Nitra

SIlÁK  ZO  ŽIRIAN

	 Začiatkom	mája	som	po	dlhšom	čase	stretol	Petra	Lincmaiera	(1983)	v	jednom	nákupnom	centre.	
Ako	vždy,	aj	teraz	sa	slušne	pozdravil,	čo	nebýva	zvykom	u	jeho	rovesníkov.	Krátko	po	tom	som	sa	ná-
hodou	dozvedel,	že	sa	Peťo	pravidelne	zúčastňuje	pretekov	v	silovom	trojboji	a	že	tu	dosahuje	vynikaj-
úce	výsledky.	Silový	trojboj	predstavuje	súčet	najlepších	výkonov	z	troch	pokusov	v	troch	disciplínach:	
drep,	tlak	na	lavičke	a	mŕtvy	ťah.	Z	jeho	bohatého	športového	života	uvediem	aspoň	niektoré	úspechy:	
v	roku	2010	na	majstrovstvách	Slovenska	v	tlaku	na	lavičke	v	Jaslovských	Bohuniciach	obsadil	1.	miesto	
vo	váhovej	kategórii	do	100	kg	výkonom	182,5	kg,	v	Šahách	na	M-SR	v	silovom	trojboji	vyhral	v	tej	istej	
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kategórii	výkonom	772,5	kg	(drep	300	kg,	tlak	187,5	kg	a	mŕtvy	ťah	285	kg),	ktorý	sa	stal	zároveň	sloven-
ským	 rekordom,	 na	majstrovstvách	Európy	v	rakúskom	Horne	
získal	 striebro	 výkonom	800	kg	 (drep	310	kg,	 tlak	195	kg	a	
mŕtvy	ťah	295	kg)	 čo	 bol	 nový	 slovenský	 rekord.	 V	 	 trnavskej	
športovej	 hale	 sa	 konali	majstrovstvá	sveta	amatérov	v	silovom	
trojboji	 a	 tlaku	 na	 lavičke	 za	 účasti	 viac	 ako	 300	 pretekárov	
z	 trinástich	 kra- jín.	 Jedným	 z	 nich	 bol	 aj	 Peter,	 ktorý	 obsadil	
v	kategórii	do	100	 kg	druhé	miesto	výkonom	–	340	kg	drep,	220	
kg	tlak	na	lavičke	a	 300	 kg	 mŕtvy	 ťah.	 Prekonal	 tri	 slovenské	 re-
kordy,	 z	 toho	 dva	 vlastné.	Rok	2012:	V	poslednú	aprílovú	sobo-
tu	 sa	 konali	 med- zinárodné	majstrovstvá	SR	v	silovom	trojboji	
federácie	 AWPC	 v	 Dudinciach.	 Vo	 váhovej	 kategórii	 do	 90	 kg	
Peter	 Lincmaier	 vybojoval	 zlatú	 medailu.	 Jeho	 výkony	 boli	
nasledovné	 -	 drep	 260	kg,	tlak	na	lavičke	150	kg,	mŕtvy	ťah	277,5	
kg	(nový	slovenský	rekord).
	 Aj	keď	už	Peťo	nebýva	v	Žiranoch,	i	tak	nám	neostáva	nič	iné,	ako	zaželať	nášmu	úspešnému	rodáko-
vi	pevné	zdravie,	aby	sa	mu	vyhýbali	zranenia	a	držať	mu	palce	pri	dosahovaní	ďalších	dobrých	športo-
vých	výkonov	na	rôznych	súťažiach	nielen	na	Slovensku,	ale	i	v	zahraničí.	

jsz
ObeCNÉ DNI 2012        4. A 5. AuguSt 2012

Sobota:	rôzne	športové	súťaže	na	multifunkčnom	ihrisku
Nedeľa:	Súťaž	vo	varení,	kultúrny	program	a	parková	zábava	v	centre	voľného	času
(podrobnejšie	informácie	na	webovej	stránke	obce)

SePAROVANý ZbeR ODPADu
Komunálny odpad z domácností:
10.,	17.	a	31.	júl	 	 14.	a	28.	august	 	 11.	a	25.	september						
Papier: 	31.	júl
Odvoz Pet fliaš:		 20.	júl	 	 17.	august	 	 21.	september															

SPOlOČeNSKÁ    RubRIKA
Životné  jubileá:
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70 rokov:	 Vojtech	Szórád		č.d.	420
60 rokov:	 Helena	Cvetanovová			č.d.	349
	 	 	 Ján	Dobrotina		č.d.	383
	 	 	 Alexander	Murka		č.d.	339
	 	 	 Monika	Vaňová		č.d.	280
50 rokov:	 Viera	Benková		č.d.	398
	 	 	 Edita	Krelová		č.d.	338
	 	 	 Jozef	Szonlajtner		č.d.	463
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie!
uzavreli sobáš:
Peter	Gyepes,	č.d.	453	a	Soňa	Boledovičová,	Nit-
ra-Chrenová	-	14.	04.	2012
Pavol	Vaňo,	č.d.	389	a	Lucia	Danková,	Čierne	
Kľačany	-	12.	05.	2012
Michal	Vanyo,	č.d.	441	a	Laura	Földessy,	č.d.	376	
-	26.	05.	2012
Igor	Rentka,	č.d.	407	a	Miroslava	Karvayová,	č.d.	
407	-	23.	06.	2012
mladomanželom želáme veľa spoločne preži-
tých rokov v láske a porozumení!

Prišli na svet: Mathias	Halaj		č.d.	470
	 	 	 	 Benjamín	Kováč			č.d.	460
	 	 	 	 Lukáš	Roško			č.d.	502
	 	 	 	 Nicol	Zuzíková			č.d.	122
Rodičom blahoželáme a bábätkám prajeme veľa 
zdravia! 

Opustili nás: Veronika	Benczová			č.d.	298
	 	 	 	 Cecília	Andrašková			č.d.	367
	 	 	 	 Alžbeta	Horníková			č.d.	246
	 	 	 	 Veronika	Vanyová			č.d.	372
	 	 	 	 Viktor	Szórád			č.d.	481
	 	 	 	 Stanislav	Režo			č.d.	464
	 	 	 	 Lívia	Gitschinská			č.d.	65						
																										
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť!
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	 A	 Csemadok	 helyi	 alapszervezetét	 már	 több	
éven	 keresztül	 foglalkoztatta	 az	 a	 gondolat,	 hogy	
megvalósítson	községünkben	egy	elhagyott	szokást	
-	a	májfaállítást.	Ebben	az	évben,	április	31.-én	ez	
sikerült	is.	A	május	hónap	előtti	délutánon	a	kultúr-
ház	előtti	 téren	szép	számban	összegyűltek	 falunk	

lakosai	 -	 gyerekek,	
fiatalok,	 anyukák,	
apukák,	 nagyszülők.	
A	 helyi	 szervezet	 el-
nöke,	 Bencz	 Aranka	
fogadta	 a	 megjelente-
ket,	és	röviden	 ismer-
tette,	mit	is	jelképez	a	
májusfa.
	 A	 májusfa	 a	 ter-
mészet	 újjászületésé-

nek	szimbóluma,	az	ifjúság	tavaszi	szokásainak	Eu-
rópa-szerte	ismert	szimbolikus	kelléke.	A	májusfa,	
a	zöld	ág,	a	természet	 	megujjulását	 jelképezi,	és	a	
legtöbb	 esetben	 az	 udvarlási	 szándék	 bizonyítása,	
szerelmi	 ajándéka.	 Hazánkban	 két	 jellegzetes	 for-
mája	ismert.	Egyik	a	lányos	házakhoz	vitt	májusfa,	
a	másik	pedig	középületetek,	községhivatalok	előtt	
feállított	fa.	Mindig	a	legények	feladata	volt	a	má-
jusfa	 beszerzése.	 Úgy	 tartották,	 hogy	 a	 fa	 sudár,	

magas	 legyen,	
vagy	 fiatal	 -	
zsenge,	 az	ágak	
pedig	 legyenek	
zöldek	 vagy	
virágosak.	 A	
lányok	 szá-
mára	 állított	
májusfát	 több-
nyire	 titokban	

szerezték	be	és	állították	fel.	A	legények	vetélkedtek,	
hogy	ki	tud	szebb		májusfát	állítani.	Ha	egy	lánynak	
két	fiú	is	udvarolt,	akkor	őrizni	kellett	a	fát,	másutt	
azonban	dísztelenül	helyezték	el.	A	májusfa	díszeit	
néhol	a	leány	adta,	de	sok	felé	
ez	is	a	legény	ajándéka	volt.	A	
májusfa	állítás	szokása	még	az	
utóbbi	 évtizedekben	 is	 válto-
zó,	alakuló	hagyomány,	ugya-
nis	a	fát	sok	esetben	virágcso-
kor,	virágkosár	helyettesíti.	A	
májusfa	kidöntése	május	utol-
só	 napján,	 vagy	 pünkösdkor	
történik.
	 Az	 elnökasszony	 ünne-
pi	 beszéde	 után	 községünk	
polgármestere,	 a	 helyi	 szer-
vezetek	 és	 csoportok	 vezetői	
átvették	 a	 díszeket,	 szalago-
kat,	 és	 díszbe	 öltöztették	 a	
már	elkészített	májusfát,	majd	
községünk	 markos	 férfiai	 fe-
lállították.	 A	 májusfa	 ünne-
plése	keretén	belül	felléptek	a	
helyi	óvodások	és	iskolások,		a	
Zoboralja	 női	 kar,	 a	 Zsibrice	
hagyományőrző	 csoport,	 és	
nem	utolsó	sorban	vendégeink	Magyarországról		-	a	
budapesti	Bartók	zenekar	és	tánccsoport.	Az	utcai	
műsort	a	vendégeinkkel	együtt	a	kultúrházban	foly-
tattuk,	mégpedig	táncházzal.
	 Gondolom,	 hogy	 községünk	 legényeit	 megih-
lette	ez	a	hagyomány,	és	a	közeljövőben	nemcsak	a	
községháza	előtt	fog	diszelegni	a	májusfa,	hanem	a	
lányos	házak	előtt	is.

BA

mÁJuSfAÁllítÁS ZSÉRÉN

Szakközépiskola	Nyitra
Bezányi	Emanuel	...	Kereskedelmi	Szakközépisko-

la	Nyitra
Czigo	Ján	...	Szakközépiskola	Nyitra

Halásová	Fabiola	Párutcai	Gimnázium	Nyitra
Herencsárová	Tímea	...	Szakközépiskola	Nyitra

Kluková	Anabela	...	Szakközépiskola	Nyitra
Kováč	Denis	...	Szakközépiskola	Nyitra

Laduna	Kristián...	Szakközépiskola		Aranyosmarót
Marenčáková	Simona	...	Szakközépiskola		Nyitra

Pajer	Miloš		...	Egyházi	Gimnázium		Nyitra
Pirošová	Nikola	...	Párutcai	Gimnázium	Nyitra

Režo	Vratislav	...	Elektrotechnikai	Szakközépisko-
la	Nyitra

Szonlajtner	Patrik	...	ANIMUS	Szakközépiskola	
Nyitra
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gYeRmeKNAP ZSÉRÉN

	 A	2012-es	évi	gyermeknapot	most	is	a	
helyi	Vöröskereszt	szervezte	június	2-án	
de	kivételesen	nem	a	szabadidőközpont-
ban,	hanem	a	focipályán.	Sportjátékokkal	

kezdődött,	majd	arcrafestéssel	és	rajzversen-
nyel	folytatódott.	Közben	elsősegélynyújtási	
bemutatások	is	voltak.	Az	előző	években	a	
rendezvényt	eső	zavarta	meg,	most	végre	

kitűnő	volt	az	időjárás.

f A lu  H I R D e t É S e K

Születési  évfordulók:
70 évesek:	 Szórád	Béla		420	-as	h.sz.
60 évesek:	 Cvetanovová	Helena			349
	 	 	 Dobrotina	Ján			383
	 	 	 Murka	Sándor				339
	 	 	 Vaňo	Mónika			280		
50 évesek:	 Benková	Viera			398
	 	 	 Krelová	Edita			338
	 	 	 Szonlajtner	József			463
Az ünnepelteknek sok egészséget és boldogságot 
kívánunk!  

Házasságot kötöttek:
Gyepes	Péter,	453	és	Boledovičová	Soňa,	Nitra	......		
2012.	04.	14
Vaňo	Pavol,	389		és	Danková	Lucia,		Čierne	Kľača-
ny		......	2012.	05.	12
Vanyo	Mihály,	441	és	Földessy	Laura,	376	 	 ...........	
2012.	05.	26

Rentka	 Igor,	 	 407	 és	 Karvayová	 Miroslava,	 407		
.........	2012.	06.	23
Az ifjú házasoknak szerelemben és megértésben 
átélt sok évet kívánunk! 
újszülöttek:	 Halaj	Mathias			470
	 	 	 	 Kováč	Benjamín			460
	 	 	 	 Roško	Lukáš			502
	 	 	 	 Zuzíková	Nicol				122
A szülőknek gratulálunk és az újszülötteknek 
sok egészséget kívánunk!

elhunytak:	Bencz	Veronika		298
	 	 	 Andrasko	Cecília			367
	 	 	 Horník	Erzsébet			246
	 	 	 Vanyo	Veronika			372
	 	 	 Szórád	Viktor			481
	 	 	 Režo	Stanislav			464
	 	 	 Gitschinská	Lívia			65
Hozzátartozóiknak kifejezzük őszinte rész-
vétünket!   

tANÉVZÁRÓ
Félre	irka,	sutba	táska,

vidám	szemünk	ne	is	lássa,
vigyük	gyorsan	a	padlásra,

őszig	legyen	ott	lakása.

Elő	sárkány,	elő	labda,
szállj	az	égnél	magasabbra.
Gyere,	állj	be	a	csapatba,
estig	ne	is	hagyjuk	abba.

Vár	a	víz	és	vár	partja,
vár	a	nyári	rét,	a	tarka,

szívünk	boldog,	bőrünk	barna,
ki	erre	fut,	ki	meg	arra.

Félre	irka,	félre	táska,
vidám	szemünk	ne	is	lássa,
vigyük	gyorsan	a	padlásra,

őszig	legyen	ott	lakása.

Az	iskola	dolga,	hogy	megtanít-
tassa	velünk,	hogyan	kell	tanulni,	

hogy	felkeltse	a	tudás	iránti	
étvágyunkat,	hogy	megtanítson	
bennünket	a	jól	végzett	munka	
örömére	és	az	alkotás	izgalmá-
ra,	hogy	megtanítson	szeretni,	

amit	csinálunk,	és	hogy	segítsen	
megtalálni	azt,	amit	szeretünk	

csinálni.
(Tompa Mihály)

Tanulj	a	tegnapból,	élj	a	mának	
és	reménykedj	a	holnapban.	

A	legfontosabb	azonban,	hogy	
ne	hagyd	abba	a	kérdezést.																																																																																						

(Albert Einstein)

	
		Idén	is	búcsút	vettek	a	végzős	
zsérei	kilencedikesek	a	Gímesi	
Alapiskolájuktól,	tanítóiktól	és	

fiatalabb	iskolatársaiktól.	Hosszú	
öt	éven	át	látogatták	az	iskolát,	

és	végre	eljött	az	utolsó	nap,	
június	29-e,	amikor	az	ünneplőbe	

öltözött	végzős	diákok	utoljára	
ültek	be	a	kopott	padjaikba.	Idén	
aránylag	nagy	számban	búcsúz-
tak	községünk	diákjai	,	összesen	

14	–en	voltak	(	2	a	magyar	és	
12	a	szlovák	tagozatról).	Ezek	a	

következők:
Babka	Erik	...	Szakközépiskola	

Nyitra
Balko	Kristián	...	Kereskedelmi	



6

KöSZöNöm  ISteNem  AZ  ÉDeSANYÁmAt !

Álmomban	az	éjszaka	aranykertben	jártam.
Aranykertben	aranyfán	aranyrigót	láttam.

Aranyrigó	énekét	a	szívembe	zártam.
Ahány	levél	lengedez	szélringatta	ágon,

Ahány	harmatcsepp	ragyog	fűszálon,	virágon,
Édesanyám,	fejedre	annyi	áldás	száljon.

	 Dsida	Jenő	Hálaadás	című	gyönyörű	költeményének	
kezdősorait	idéztem.	A	költő	az	Istennek	köszöni	meg	
édesanyját,	a	legdrágábbat,	akitől	a	legtöbb	szeretetet,	
gondoskodást,	törődést	kapjuk	életünk	folyamán.	Az	
anya	az	egyetlen,	aki	valóban	megért	minket.	A	vilá-
gon	senki	és	semmi	sem	vesz	körül,	ölel	át	olyan		tel-
jességgel,	mint	az	anya.	Az	élet	bármely	kritikus	sza-
kaszában	 védelmez,	 segít,minden	 nehézségen	 átvisz.	
Meghallgat,	 ha	
kérjük,	 tanác-

sot	ad,	ha	kell.	Feltételek	nélkül	szeret.	Örül,	ha	boldognak,	elége-
dettnek	érzi	gyermekét.	Ha	pedig	sírni	látja,	tekintetével	igyekszik	
letörölni	a	könnyeket.	Nincs	nála	drágább	lény	az	életünkben.
	 Május	második	vasárnapján	köszöntjük	az	édesanyákat.	Mint	
minden	ünnep,	ez	is	jó	alkalom	arra,	hogy	megállásra	késztessen,	
elgondolkodtasson	 ...	 Piros	 betűi	 felkiáltójelként	 figyelmeztetnek	
az	 év	 közben	 elmulasztott	 tetteinkre,	 a	 halmozódó	 adósságaink-
ra.	Mindarra,	amit	nem	tettünk	meg	értük	gondolatban,	 szóban	
és	cselekedetben.	Ebben	az	ügyben	soha	nem	lehet	nyugodt	a	lelkiismeretünk,	mindig	marad	törleszteni	
valónk.	Az	édesanya,	a	mama	felé	mindig	adósok	maradunk.	Tehát	 főként	ezen	az	egy	napon	próbál-
junk	rájuk	figyelni.	És	végül	ne	feledkezzünk	meg	a	nagymamákról	sem,	mert	ők	is	ugyanolyan	közeliek	
számunkra,		mint	az	anyukák.	Ők	mindig	ráérnek,	igyekeznek	azt	főzni,	amit	kérünk,	és	egész	lényükön	

átsüt,	 hogy	 minden	 unokánál	 még	 egyszer	
átélik	 az	 anyaság	 érzését.	 Szeressük	 drága	 jó	
anyukáinkat,	 nagymamáinkat,	 amíg	 lehet,	
amíg	velünk	vannak,	amíg	„sütkérezhetünk“	a	
szeretetükben!		
	 Községünkben	 is	 kellőképpen	 megünne-
peltük	 az	 anyák	 napját	 2012.	 május	 13-án.	
Bevezetésként	 a	 polgármester	 beszédében	
kiemelte	 az	 anyukák	 fontos	 szerepét.	 Ezután	
az	 ovisok	 és	 az	 iskolások	 kerültek	 a	 színpad-
ra.	 Most	 is	 színvonalas	 kultúrműsort	 adtak	

elő,	ahol	üdvözölték	anyukájukat,	nagymamájukat.	Befejezésként	a	jelenlevő	képviselők	virágot	adtak	át	
minden	anyukának	és	nagymamának.		

A	Gy

fAluNAPOK 2012         2012. AuguSZtuS 4. ÉS 5.

Szombat:	sportversenyek	a	műfűves	sportpályán
Vasárnap:	Főzőverseny,	kultúrprogram	és	táncmulatság	a	szabadidő	központban
(bővebb	tájékoztató	a	falu	weboldalán)
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bARS  SZíNeI – DR. SImeK VIKtOR KIÁllítÁSAI 

BARSI	MÚZEUM		LÉVA		-	Nécsey		József		Galéria

2012.	március	28	-tól			május	6-ig	volt	megtekinthető
A	zselízi	Művelődési	Othon

2012.	június	3-tól		június	15-ig	volt	megtekinthető
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felCSeNDÜl A DAl ZObORAlJÁN

	 2012.	május	6-án	tartotta	meg	a	Zsérei	Zsibrice	Hagyományőrző	csoport	a	„Felcsendül	a	dal	Zobor-
alján“	című	folklór	és	éneklő	csoportok	rendezvényét	a	helyi	kultúrothonban.	A	szervezésben	még	részt	
vett	Zsére	Község	Önkormányzata,	Nyitra	Megye		Művelődési	Központja	és	a	Zoboralja	Kultúrájáért	
Polgári	Társulás.	A	rendezvény	támogatója	Nyitra	Megye	Önkormányzata	volt.	A	hazaiakon	 	kívül	a	
programban	még	felléptek		a	Tatabányai	Bányász	Dalkör,	a	Nagylapási	Rapkáčik	Folklórcsoport,	a	Nagy-
cétényi	Kadarka	Férfi	Éneklőcsoport,	a	Bédi	Viszhang	Asszonykórus	és	Gyermek	Néptánccsoport	–	Cse-
hi.	A	műsor	elején	Varga	Márk	anyáknapi	verset	szavalt.
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Édes jó Jézusom,
felséges Királyom,
Szerető kis szívem,

előtted kitárom.

Hogy szívem szép legyen,
Kidobom a rosszat,

Jó leszek, hogy Néked
örömet okozzak.

Olyan nagyon szeretlek,
bűneimet bánom,

maradj mindig nálam
Jézusom, Királyom.

elSŐ  SZeNtÁlDOZÁS  ZSÉRÉN

	 Minden	 egyházközségben	 arra	
törekednek,	 hogy	 az	 elsőáldozás	 az	
egész	 közösség	 ügye	 és	 emlékeze-
tes	 eseménye	 legyen.	 Így	 történt	 ez	
2012.	május	20-án	is,	amikor	a	virág-
díszbe	öltöztetett	zsérei	szent	Miklós	
templomban	 3	 kismenyasszonynak	
öltözött	 leány,	 továbbá	 8	 ünneplő-
ben	 lévő	 fiú	 valóságos	 örömünnep	
keretében	 részesült	 Macho	 József	
esperes	 kezéből	 az	 eucharisztiában,	
hogy	 az	 Úr	 áldozatával	 és	 a	 közös-
séggel	 összeköttetésben	 legyenek	
testvéri	szeretetben.
	 Azok,	 akik	 először	 vették	 ma-
gukhoz	az	Úr	 Jézus	 szent	 testét,	az	
Oltáriszentséget,	 a	 következők:	
Bencz	György,	Benczová	Natália,	Billa	Sedrik,	Dallosová	Dominika,	Gál	Kornel,	Chudý	Matúš,	Pirošová	
Sofia,	Pôcsik	Samuel,	Vanyo	Oliver,	Varga	Peter	és	Varga	Ladislav.

A  bARÁtSÁg

	 Néhány	sündisznó	nagyon	fázik	egy	téli	északán.	Összebújnak	hát,	hogy	egymást	melegítve	védekez-
zenek	a	nagy	hideg	ellen.	De	mennél	jobban	összebújnak,	annál	jobban	érzik	a	más	tüskéit,	annál	jobban	
szúrnak.	Próbálnak	hát	távolodni,	csakhogy	akkor	ismét	dideregnek.	Valahogy	így	van	ez	az	emberek-
kel	is.	Ha	eltávolodunk	társainktól,	minden	kihűl	körülöttünk,	rideg		lesz	az	életünk.	Ha	közelebbítünk	
társainkhoz,	némely	szúrást,	esetleg	akaratlan	tüskét	el	kell	viselnünk.	De	még	mindig	jobb	szeretteink	
tüskés	kedvét	eltűrni,	mint	belefagyni	az	egyedüllétbe.	Elvégre	nekünk	is	vannak	tüskéink,	amelyeket	a	
hozzánk	ragaszkodók	kénytelenek	eltűrni.	S	ha	él	bennünk	megértés,	szeretet,	barátság,	a	tüskepárbaj	
sosem	okoz	veszélyes	sérületeket.
	 Barát	az,	aki	megértést	kínál,	ha	az	élet	meggyötör,	kinek	mindig	van	mosolya,	mely	derűssé	varázsol-
ja	napodat,	ki	elfogad	olyannak,	amilyen	vagy,	s	boldog,	hogy	épp	ilyennek	lát.

	
Bajban	 mutatkozik	 meg,	 hogy	 ki	 a	 jó	 barát,	
hisz	jó	körülmények	közt	van	barát	elég.	
(Euripidész)
	
A	legfontosabb	dolog	az	életben	nem	a	pénz,	
a	társadalmi	státusz,	vagy	az	elismerés,hanem	
az	az	időszak,	amikor	a	barátja	voltál	valakinek.			
(James M. Kennedy)
	
Jól	fontold	meg,	hogy	barátságodba	fogadsz-e	
valakit.	Egyformán	hiba	mindenkiben	és	sen-
kiben	sem	bízni.	(Seneca)
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A  fölD  NAPJA 

 Ha kihal az utolsó fa, és az 

erdőben elpusztul az utolsó szar-

vas, ha kifogjuk az utolsó halat a 

megmérgezett folyóból, akkor a 

fehér ember talán felfogja, hogy 

pénzből jóllakni nem lehet. 

Noah Sealth  indián törzsfőnök
	
	

	 Idén	is	megünnepeltük	április	22-én	a	föld napját.	Ezen	
a	napon	tudatosítania	kellene	minden	embernek,	hogy	csak-	
is	 rajtunk	 múlik	 bolygónk	 jövője.	 A	 Föld	 veszélyben	 van,	
alegnagyobb	 veszélyt	 éppen	 mi,	 emberek	 jelentjük	 számá-
ra.	 Ha	 mindenki	 átgondolná	 reggelente,	 mit	 tehetne	 aznap	
Földanyánkért,	egy	szép	napon	bizonyára	érezhetnénk,	hogy	
tisztább	a	levegő,	a	patak	vize,	a	turistautak,	több	a	csicsergő	
madár	körülöttünk.	Hogy	még	ezen	a	téren	van	mit	csinál-
nunk,	azt	a	falunk	területén	készült	felvételek	is	bizonyítják.

 
 

 megtanultunk repülni, mint a madarak, a vízbe 

merülni, mint a halak, már csak egy hiányzik:

a földön meg kell tanulnunk  emberhez méltóan 

élni!
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