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NEPREDAJNÉ

Aj Jani Bácsi si splnil svoju
občiansku povinnosť...

Prvovolička...

Kristínka sa narodila
päť minút po polnoci

Ženský spevácky
zbor ZOBORALJA

Prvého januára 2012 päť
minút po polnoci sa v
žiarskej nemocnici narodila Kristínka Dombaiová. Tá sa zároveň
stala prvým novorodencom v Banskobystrickom kraji. Zaujímavosťou
je, že mama malej slečny, taktiež Kristína, v Žiari
nad Hronom len sviatkovala. „Som z obce Žirany v okrese Nitra. Vo vašom meste som bola u
priateľa,“ vysvetľuje prvorodička. Kristínka sa narodila síce o pár dní skôr, no pôrod prebiehal bez
komplikácií. Na svet jej pomohla lekárka Nelya
Ficaj. Po niekoľkých hodinách sa s mierami 2900
gramov a 48
centimetrov nakoniec mladým
rodičom narodilo
ich prvé dieťa. Pri
pôrode bol aj otec
malej Kristínky.
Redakcia časopisu praje obom
Kristínkam hlavne veľa zdravia.

Začiatkom roka hodnotil svoju činnosť v uplynulom období. Aj v roku 2011 úspešne plnil v ročnom pláne vytýčené úlohy. Šíril kultúru a dobré
meno obce i regiónu na festivaloch a súťažiach.
22. mája oslavoval 20. výročie svojho vzniku v
miestnom kostole za účasti ďalších zborov a vzácnych hostí.
Koncom mája sa zúčastnil na celoštátnom súťažnom festivale maďarských speváckych zborov v
Galante, kde sa umiestnil v striebornom pásme.
V júni účinkoval na jubilejnom festivale speváckych zborov v Želiezovciach a v auguste na koncerte speváckych zborov v obci Neded.
V októbri usporiadal stretnutie speváckych zborov, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnej miestnosti
OÚ v Žiranoch za účasti ženského speváckeho
zboru NAPSUGÁR z obce Neded, Ženskej speváckej skupiny zo Štitár a speváckeho zboru SLAVICE zo Zábřehu /ČR/.
Niekoľkokrát spieval pri príležitosti rôznych posedení a osláv, spoluúčinkoval na birmovke a svätých omšiach v miestnom kostole.
18. decembra sa predstavil na vianočnom koncerte v Štitároch a 6. januára v Jelenci.
Svedomite sa pripravuje na ďalšie koncerty. 28.
marca má spoluúčinkovať na vernisáži výstavy
výtvarných prác svojho zbormajstra v Nécseyho
galérii v Tekovskom múzeu v Leviciach.
Veronika Šimeková
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FAŠIANGY
Dňa 11. februára 2012 sa v miestnom kultúrnom dome konal fašiangový ples, ktorý usporiadala ZO
CSEMADOKU. Ples otvorila slávnostným príhovorom predsedkyňa organizácie, Zlatica Benczová týmito slovami:
„Milí plesajúci!
V mene základnej organizácie Csemadoku
Vás srdečne vítam na
našom
fašiangovom
plese. Dovoľte mi, aby
som privítala miestny
dievčenský
tanečný
súbor pod vedením
pani Jakubíkovej, ktorý
predvedie dva
tance. Ďalej v programe vystúpi Paulínka
Vykročová a Oskar
Ivan z tanečno-športového klubu Domino z

Nitry so štandardnými a latino tancami. Povzbuďte ich prosím, svojim
bohatým potleskom! Každému prajeme príjemnú zábavu!“
V dobrej nálade pri výbornej hudbe
sa hostia bavili až do rána bieleho.
Pestrým oživením zábavy bolo aj
losovanie tomboly, a to až 28 cien.
Zúčastneným hosťom ďakujeme za
záujem, veľká vďaka patrí aj mladým,
ktorí nám ukázali, že sa vedia baviť
nielen na diskotéke, ale aj na plese.
Vďaka patrí aj sponzorom, ktorí
prispeli do tomboly.
ŽIRIANSKY SPRAVODAJCA
ZSÉREI HÍRMONDÓ
Vydáva: Obecný úrad ŽIRANY, 037/ 631 82 32,
e-mail: obec.zirany@stonline.sk.
www.zirany.eu
Evidečné čísllo: EV 3932/09
Grafický dizajn a tlač: Garmond Nitra
Redakčná rada: Ing. Juraj Andraško, Adriana Bezányiová,
Doc. Dr. Ing. Juraj Maga, Mgr. Jozef Szórad. Redakčná rada si
vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. Ďalej
oznamuje všetkým svojim prispievateľom, že príspevky
prijímame na hociktorom pamäťovom médiu a taktiež
mailovou poštou na adrese: obec.zirany@stonline.sk.
Uzávierka ďalšieho čísla bude: 25.06. 2012

B.A.
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Detský karneval
Fašiangy sú už oddávna spojené s obdobím rôznych zábav, karnevalov. Takýto tradičný fašiangový karneval usporiadal aj Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Žiranoch dňa 18.2.2012 v kultúrnej
miestnosti obecného úradu. 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 zúčastnený dostal sladkú odmenu. Pre deti bol pripravený program, na ktorom sa zabavili aj rodičia, ktorí mali zo svojich ratolestí veľkú radosť. Touto
cestou chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave detského karnevalu a urobili všetko
preto, aby sme videli
šťastné a spokojné
detské úsmevy.
Večer o 21.00 hod. zábava pokračovala fašiangovým disco show
pre mládež až do rána.
Tešíme sa na ďalšie
stretnutia pri rôznych
športových a kultúrnych podujatiach
usporiadaných Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Žiranoch.
Helena Magová

Zhromaždenie
členov MS SČK
Zhromaždenie členov Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža sa uskutočnilo dňa
18.03.2012 v miestnom kultúrnom dome.
Po privítaní hostí, nasledoval krátky kultúrny program, ktorí predniesli deti tanečnej školy Echo a
Luca Szakács, ktorá nám predniesla krásnu rozprávku. Náš hosť Ing Spišiaková, členka najvyššej
rady SČK a predsedníčka územného spolku SČK v
Nitre kladne hodnotila činnosť a spoluprácu miestneho spolku za uplynulé obdobie.
Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu za poskytnutú
dotáciu vo výške 315 Eur na podporu aktivít ako
napr. darovanie krvi- Valentínska kvapka a Vianočná kvapka krvi, detský karneval, prednáška o prvej
pomoci pre deti MŠ a ZŠ, zábavno-športový deň z
príležitosti MDD.
Oceňovali sme našich jubilantov, ktorí v roku 2012
oslavujú svoje životné jubileá a dlhé roky podporujú
činnosť MS SČK.
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Emma Cifrová - členkou 22 rokov
Irena Földesyová – členkou 54 rokov,
Barbora Szorádová -52 r.
Helena Elgyüttová – členkou 47 rokov
MonikaVanyová – 37 rokov, Monika
Vargová – 37 rokov
Mária Arpášová-27 r., Irenka
Beneová - 27 r., Magdaléna
Gyepešová-23r., Marta Ráczová-25 r.,
Ing. Juraj Andraško-25 r.

Na záver predsedníčka MS SČK poďakovala
všetkým za účasť a zaželala veľa zdravia, veľa lásky, vzájomného porozumenia, spolupatričnosti, síl
prekonávať prekážky, vôľu pomáhať, a hlavne aby
základná myšlienka Červeného kríža ostala navždy
v nás.
Helena Magová

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV
Verejné zhromaždenie občanov v tomto roku sa konalo dňa 11. marca. Približne 25 občanov sa zúčastnilo
na tomto zhromaždení.
A čo najviac zaujímalo občanov?
Dozvedeli sme sa, že na ulici za farou (pri železnici) kanalizácia bude do konca apríla hotová a spustená
do prevádzky. Celkové náklady na kanalizáciu boli vyčíslené zhruba na 1,4 mil. €, z čoho nám ešte 700
tisíc € chýba. 160 tisíc € by mala obec dostať v najbližšom období. Poslednou ulicou pri kanalizačných
prácach bude hlavná ulica. Po týchto prácach začneme s opravami našich ciest. Mnohí ľudia sa sťažovali
na nelegálne smetiska, ktoré sú takmer po celom okolí nášho katastrálneho územia. Prosíme občanov,
aby v prípade zistenia nesprávneho konania občanov, ktorí vynášajú smeti na verejné miesta, nahlásili
to na obecnom úrade. Stavebný odpad občania naďalej môžu vynášať do firmy SITA, len odvoz musia
zabezpečiť sami.
Pod kostolom /stred dediny/ nie sú udržiavané a pokosené pozemky. Nakoľko sú to pozemky v súkromnom vlastníctve, preto povinnosťou každého vlastníka je, aby sa staral o svoje nehnuteľnosti.
V našej obci je veľa túlavých psov. Časť je takých, ktorí nemajú majiteľov, ale je veľa takých, ktorých nechajú majitelia voľne sa pohybovať po verejných priestranstvách. Upozorňujeme majiteľov, že v zmysle
Všeobecného záväzného nariadenia Obce Žirany, zakazuje sa nechávať voľne pobehávať psov a iné zvieratá. Takéto konanie majiteľov obec môže považovať za priestupok. Preto vyzývame majiteľov, aby kvôli
zdraviu (a to hlavne detí) a riadneho spolunažívania, sa riadne starali o zvieratá.
Problémy sú aj v parku, na ihriskách, kde niektoré detí (hlavne staršie) zničia hojdačky, preliezačky, a
správajú sa tak, keby to bolo ich vlastné. Tieto centrá oddychu a športu (dolný aj horný park) boli vybudované pre všetkých obyvateľov našej obce. Preto sa správajme tak, aby sme mali kde chodiť s našimi
deťmi vo voľnom čase.
V najbližšej dobe ulice našej obce budú mať názvy. Každý občan sa môže vyjadriť k týmto názvom, a to
písomne, ústne alebo mailom na obecnom úrade, alebo u poslancov.
B.A.

Valentínska kvapka krvi

Darcovia krvi sú obdivuhodní ľudia, darujú tekutinu, ktorú nemožno ničím nahradiť. Denne zachraňujú stovky životov.
Náš spolok vo februári 2012 organizoval hromadný odber krvi na NTS v Nitre s nasledovnými účastníkmi: Mirka Babková, Lea Bezányiová, Alžbeta Kozlová, Mgr.Denisa Nagyová, Marianna Magová, Ing.
Melinda Maga, Mgr.Judit Maga, Jaroslav Szonlajtner,
Ing.Gabriel Vanyo.
Ďakujeme!

			

DUCHOVNÉ SLOVO

			

VEĽKÁ NOC

Každý sviatok, či už menší, alebo väčší, rodinný alebo cirkevný, slávime v konkrétnej životnej situácii.
Žiadny sviatok nemôže byť izolovaný od života. Hodnota sviatkov je v tom, že dokážu do nášho života
vliať trocha radosti a šťastia. Túto schopnosť má aj najväčšia cirkevná slávnosť v roku – Veľká noc –
zmŕtvychvstanie Pána.
Historické zmŕtvychvstanie Ježiša sa odohralo v konkrétnom čase a v konkrétnej situácii. Je aktuálne Ježišovo zmŕtvychvstanie aj v súčasnom svete? Potrebuje tento svet posilu Ježišovho víťazstva nad smrťou
aj dnes? Vidíme, že ľudstvo neprežíva univerzálne šťastie. Zaiste, na svete je dosť ľudí, ktorí sú so svojim
životom spokojní. Mnohí však nie sú spokojní, necítia sa dobre ani v prítomnosti a s obavou hľadia do
budúcnosti.
Švajčiarsky spisovateľ Friedrich Durrenmatt vyrozprával situáciu súčasného človeka v podobenstve s názvom Tunel. Dvadsaťtriročný študent si sadol do vlaku, ktorý ho mal doviesť do neďalekého univerzitné-
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ho mesta. Ale teraz sa mu zdá, že tunel, ktorým vlak vždy prechádzal, nemá konca. Ostatní cestujúci sú
spokojní a správajú sa, akoby nič zvláštne nespozorovali. Študentovi to však nedá a ide dopredu k vlakvedúcemu. Ten ho upokojuje: „Ideme po koľajniciach, tunel musí niekam viesť. Nič nenasvedčuje tomu,
že by niečo nebolo v poriadku. Samozrejme, až na to, že tunel nemá konca.“ Situácia sa však okamžite
zmení, keď študent aj vlakvedúci spozorujú, že vlak uháňa stále väčšou rýchlosťou dolu, do vnútra zeme.
Strojvodca už vyskočil, lebo bol presvedčený, že vlak sa nedá zachrániť. Vlakvedúci sa nakoniec bezradne
a zúfalo obráti na študenta: „Čo sa ešte dá robiť:“ Študent chladno odpovie: „Nič. Veď vlak už v podstate
ani nejde, ale priam sa zrúti do hlbín a niet žiadnej šance na jeho záchranu.“
Spisovateľ chcel týmto podobenstvom vyjadriť, že súčasný človek akoby strácal pôdu pod nohami, akoby
sa niekam rútil, ale nedokáže to zastaviť alebo zmeniť. akoby sme na otázku, čo sa dá ešte urobiť, odpovedali podobne ako ten študent: „ Nič“. Preto sa aj naša doba nazýva dobou úzkosti alebo strachu. Úzkosti a
strachu v prítomnosti a budúcnosti.
Úzkosť má u jednotlivých ľudí množstvo „tvári“. Niektorí prežívajú úzkosť zo straty zmyslu života. Nemajú žiadny oporný bod, ktorý by zabezpečoval zmysel ich existencie. Iní sa boja, že sa môže rozpadnúť ich
priateľstvo alebo manželstvo, alebo že stratia prácu. Ľudia majú strach pred neočakávanými vecami vo
vlastnom živote alebo v spoločnosti. Majú strach prijať seba a svoj život taký, aký je. A úzkosť spôsobuje
aj predstavy o postihnutí nečakanou chorobou alebo náhlou smrťou.
Ako má toto všetko vidieť kresťan? Kresťan to má hodnotiť realisticky. Tak to hodnotil aj Ježiš. Povedal:
„Vo svete máte súženie“, hneď však k tomu dodal: „ale dúfajte, ja som premohol svet“. K súženiu patrí
spomínaný strach a úzkosti. Ale Ježiš so svojou smrťou a zmŕtvychvstaním premohol aj úzkosti aj strach.
Nevytlačil ich z nášho života, ale dáva nám takú vieru a taký zmysel života a takú nádej do budúcnosti, že
sme schopní premôcť rozličné úzkosti a strach.
My máme pomôcť svetu „zabrzdiť vlak“, ktorý poháňa ľudská pýcha, a ktorý sa rúti do ničoty. Máme
ľuďom prinášať nádej, že Boh miluje tento svet, že Ježiš vykúpil aj súčasnú aj budúce generácie a že len
na nás záleží, či budeme s Bohom spolupracovať, alebo nie. Či budeme veriť Ježišovi, alebo súčasným
„inžinierom sveta“, ktorí chcú terajší a budúci svet zachraňovať alebo „vykupovať“ rozumom a peniazmi.

Interaktívna tabuľa - moderná učebná pomôcka
Neodmysliteľnou súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu rozvoja osobnosti detí je podpora neustáleho, kvalitného vzdelávania. Dôležitým aspektom v tomto ohľade je aj dostatočné materiálno – technické vybavenie školy. Vzdelávacie zariadenie s dostatočným zabezpečením učebných pomôcok podporuje
tak zvyšovanie kvality vzdelania ako aj rozvoj osobnostného rastu detí a žiakov.
Vybavenosť školy modernými prostriedkami informačno – komuničnej technológií ako sú počítače
a interaktívna tabuľa plnia v procese vzdelávania významnú úlohu pri zvyšovaní úrovne vzdelávania
.Predovšetkým pri dosahovaní kvality vyučovacích výsledkov žiakov , v tvorivom
rozvoji dieťaťa .
Obľúbenou modernou vyučovacou pomôckou, ktorá dôkladne využíva IKT na
zefektívnenie vyučovania a prezentácií je
interaktívna tabuľa. Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo- interaktívne pracovať prostredníctvom PC priamo
z tabule, klikaním na premietaný obraz.
Žiaci v priamom kontakte s dotykovou
tabuľou riešia úlohy, vytvárajú prezentácie
vlastnej tvorivosti, využívajú zaujímavé a
netradičné postupy ako aj hravé a pútavé
riešenia výučby.

6

V súčasnosti je dostatočná technická vybavenosť školy už nevyhnutnou súčasťou moderného vzdelávacieho procesu. Vybavenosť školy modernými učebnými pomôckami je samozrejme ovplyvnená a dostupnými finančnými možnosťami. Každý prínos do vzdelania detí a žiakov je dobrou investíciou, ktorú radi
uvítame.
Týmto by sme chceli za naše deti a žiakov poďakovať obci Žirany za zakúpenie interaktívnej tabule aj
vďaka ,ktorej sa skvalitnia možnosti ich vzdelávania.

Parlamentné voľby 2012
Ako sme volili.....
V sobotu 10. marca 2012 sa uskutočnili predčasné voľby do NR SR , v ktorých sme volili z 26 politických
strán 150 poslancov. Prinášame vám prehľad výsledkov volieb v našej obci.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku		
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní					
Počet platných odovzdaných hlasov								

1124
697
688

Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu v obci
Žirany
MOST – HÍD											
SMER – sociálna demokracia							
SMK – MKP											
Sloboda a Solidarita										
KDH													
OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti				
Ľudová strana Naše Slovensko							
SNS													
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ
99% - občiansky hlas									
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ						
SDKÚ – Demokratická strana							
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska				
Národ a Spravodlivosť – naša strana						
Komunistická strana Slovenska							

339
126
93
27
25
21
16
12
7
6
5
4
3
2
1

Plánované aktivity v obci
Tervezett rendezvények

20. apríla o 19.00 hodine – zasadnutie obecného zastupiteľstva
április 20 -án 19.00 órakor – önkormányzati gyűlés
30. apríla o 17.hodine – stavanie mája
április 30 -án 17.00 órakor – Májfaállítás
6. mája o 16.00 hodine – „Znie pieseň z Podzoboria“
május 6 -án 16.00 órakor – „Felcsendül dal Zoboralján“
13. mája o 16.00 hodine – „Deň matiek“
május 13 -án 16.00 órakor – „Anyáknapja“
prvý augustový víkend – Dedinské dni
első augusztusi hétvége – Falunapok

7

UPOZORNENIE
Podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Žirany o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci , podľa § 3 bod 8 písm. j/:
„zakazuje sa nechávať voľne pobehávať psov a iné zvieratá“.
V zmysle tohto nariadenia upozorňujem majiteľov psov , aby dodržiavali tento predpis a nenechávali pobehovať svojich psov na verejných priestranstvách. V opačnom prípade môže byť fyzickej osobe uložená
pokuta, nakoľko porušovanie tohto ustanovenia sa posudzuje ako priestupok.
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