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 Pohľad na Žirany od Adriána Szórada



Na Základnej škole v Jelenci z našej obce končilo v minulom školskom roku spolu 12 
deviatakov: 11 na slovenskom a 1 na maďarskom oddelení. Tu sú ich mená a stredné 
školy, ktoré budú počas ďalších 4 rokov navštevovať:  

Vanesa Uhříčková:  SOŠ Levická ul. Nitra                  
Veronika Billová:    SOŠ potravinárska  Nitra 

Kristián Kupeček:   SPŠ stavebná  Nitra                     
Ronald Szórád:    SOŠ polytechnická  Nitra 

Peter Pavlík:    SOŠ Levická ul.  Nitra  
Adrián Velčický:   SOŠ Levická ul.  Nitra 

Radoslav Laduna:  SOŠ polytechnická  Nitra                    
Andreas Halaj:  Súkromná SOŠ Animus Nitra 
Dominika Biháryová: SOŠ potravinárska Nitra                

Adrián Krajčovič:  SOŠ potravinárska  Nitra
Dominika Billová: ukončila štúdium

Z maďarského oddelenia:  Roland 
Kováč:  SPŠ elektrotechnická Nové 
Zámky 
V septembri sa už spomínaní žiaci – 
tentoraz však už ako študenti posta-
vili zase na začiatok cesty s novými 
spolužiakmi a učiteľmi, s očakávaním 
a strachom ako vtedy, v piatej triede 
ZŠ. Ale taký je už život. Niečo musí 
končiť, aby sa niečo iné mohlo začať. Zaželajme týmto mladým ľuďom veľa osobných 
a školských úspechov a držme im palce, aby sa čím skôr vžili s novým prostredím.

                                                                 jsz

Stíchlo pole, zavial vietor, škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých, malých, do náručia zvoláva!

Po letných prázdninách sa opäť začalo školské vyučovanie. V tomto 
školskom roku si žiaci, študenti a učitelia odkrútia 188 povinných 
vyučovacích dní. Dva mesiace, keď rodičia školopovinných detí bojovali s tým, kam 
ich umiestniť počas bežných pracovných dní, sú preč. Mnohým sa teda značne uľavilo, 
keďže deti celý týždeň trávia na vyučovaní, v družine či na krúžkoch organizovaných 
školou. Dôležitá je systematickosť a návrat k režimu, a to tak ku školskému, ako aj k 
pracovnému. Nesmieme to brať ako boj, ale ako normálny fakt a kolobeh života. 
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VEĽA ÚSPECHOV, BÝVALÍ DEVIATACI!

5. SEPTEMBER – ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA



Pred deviatimi rokmi bol začiatok našej 
obce v takom stave, ako to ukazuje táto 
fotografia. Na pohľade z vtáčej perspektí-
vy to ešte ujde, avšak pohľad zo zeme bol 
úplne iný – jednoducho nepekný.
Ešte pred vstupom do obce boli z oboch 
strán hlavnej cesty dva veľmi nevzhľadné 
priestory. Na pravej strane cesty dokon-
ca „vítalo“ prichádzajúcich do obce jedno 
obrovské smetisko, ktoré je vidieť aj na 
tomto zábere (vpravo dole). Bola to naša 
veľmi špatná vizitka pre návštevníkov 
a hneď prvý dojem z obce bol viac než 
zlý. Darmo sa tu niekedy aj upratalo, 
o niekoľko týždňov sa odpadky akoby 
zázrakom na tom istom mieste objavili 
opäť. Pravidelne ich sem „dodávali“ naši 
občania, ale zastavili sa tu aj cudzie autá. 
Rýchlosťou blesku z nich vyhádzali plné 
vrecia odpadkov a ušli preč.
Na začiatku ulice Pod briežkom (dol-
ná časť žirianskej „Klokočiny“) rástla 
z oboch strán vysoká burina o ktorú 
sa nikto nestaral. Na jar roku 2007 dal 
obecný úrad na ľavej strane ulice ne-
využitý priestor rozparcelovať na 10 
stavebných pozemkov, ktoré sa následne 

ponúkli mladým manželským párom 
(predovšetkým zo Žirian) na odkúpenie. 
Tým sa situácia začala meniť k lepšiemu. 
O pozemky bol veľký záujem a hneď 
po odkúpení sa aj zahájila intenzívna 
výstavba rodinných domov. Keďže boli 
všetky inžinierske siete zabezpečené, vo 
veľmi krátkom čase tu vznikla pekná 
nová ulica. Oproti novej ulici po dlhých 
prípravných prácach dala obec v roku 
2014 vybudovať nájomný dom s jedným 
1-izbovým  a pätnástimi  2-izbovými 
bytmi, kde si od leta 2015 našlo domov 
16 rodín. Zhora bytov sa zriadila nová 
trafostanica na posilnenie elektrickej sie-
te v danej lokalite. Veľkým plusom tohto 
krásneho areálu je aj dokončené okolie  
bytového domu, kde nechýbajú ani dve 
parkoviská s vyznačenými parkovacími 
miestami. Spomínané smetisko  je  už 
našťastie tiež minulosťou. V rokoch 
2014 až 2016 na tomto mieste vyrástol 
krásny areál  dopravnej a špedičnej firmy 
nášho úspešného podnikateľa Jaroslava 
Szonlajtnera. Odkúpil si aj poschodový 
dom na opačnej strane hlavnej cesty, kde 
si zriadil dočasné kancelárske priestory. 
Po dokončení areálu sa z neho stane opäť 
rodinný dom.  
 Keď sa ešte  nad trafostanicou zriadi 
malé detské ihrisko a kvôli bezpečnosti 
sa preloží a zmodernizuje aj autobuso-
vá zastávka, bude vstup do našej obce, 
dovolím si tvrdiť, naozaj na veľmi vyso-
kej estetickej úrovni. Potom by sa ešte 
žiadalo od začiatku obce vybudovať tak 
potrebný chodník vedľa hlavnej cesty (v 
prvej etape aspoň po centrum voľného 
času). Treba len veriť, že tento zámer 
miestnej samosprávy nezostane iba na 
papieri, ale sa to aj v priebehu niekoľkých 
rokov zrealizuje.

text a foto: jsz

SKRÁŠĽOVANIE ZAČIATKU OBCE
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Obecné dni sa konali v dňoch 15. a 16. 
júla 2016 a všetky akcie mali byť v centre 
voľného času. V piatok bola iba jedna 

akcia – diskotéka. Začiatok mal byť o 
21.00 hod.: Open Air – Penová párty - 
DJ VIPER. Trvalo však veľmi dlho, kým 
sa diskotéka ako tak rozbehla a zúčast-
nilo sa na nej niečo cez 50 mladých. Aj 
keď júlové počasie bolo zlé, ibaže trochu 
zimy nemôže až tak ovplyvniť účasť mla-
dých ľudí na takejto akcii. Treba sa preto 
zamyslieť, či takáto forma zábavy má 
vôbec v našej obci opodstatnenie.
Sobota už mala byť programovo omnoho 
pestrejšia, lenže od rána pršalo a musel 
sa hlavný program obecných dní pre-
sunúť do kultúrneho domu. Poobedňajší 
program pre deti, ktorý mal byť v centre 
voľného času, sa úplne vypustil. O 17.20 
hod. starosta obce, Ing. Jozef Zsebi, 
privítal všetkých prítomných a predstavil 
hostí: okresných predstaviteľov za stranu 
SMER-SD Z. Daniša a I. Urbánka, za 
stranu Most-Híd A. Miklu, starostku 
Podhorian M. Bogyovú a starostu Veľ-
kého Cetína F. Mészárosa.  V programe 
ako prvé vystúpili pôvabné mažoretky 
z Nitry. Ich čarovné vystúpenie bolo 
odmenené veľkým potleskom. Po nich sa 
na pódiu predstavili folklóristi: Mužská 

spevácka skupina Kadarka z Veľkého 
Cetína a folklórna skupina Podhoranka 
z Podhorian, ktorá predviedla folklórne 
pásmo „Pochovávanie basy“ s veľkým 
úspechom. Cez prestávku sa podávalo 
občerstvenie – pre obecenstvo sľúbený 
guláš s občerstvením a pre účinkujú-
cich pečená klobáska. V programe sa 
pokračovalo retro muzikou a  nádher-
nými operetnými melódiami v podaní 
umelcov z Maďarska.  Po nich vystúpili 
členovia skupiny Tambores z Nitry a 
predviedli takú úchvatnú bubnovú show, 
aká ešte v Žiranoch nebola. O 20.30 hod. 
prišiel na rad hlavný hosť večera Peter 
Šrámek, ktorý tento rok už druhý krát 
koncertoval v Žiranoch a opäť mal u 
obecenstva obrovský úspech. Pani Krelo-
vá bude na mladého speváka určite ešte 
dlho spomínať. Na konci jeho vystúpe-
nia mu starosta nezabudol povedať, že 
podobne ako Peter Nagy v roku 2013, aj 

UPRŠANÉ OBECNÉ DNI 2016



on bol za jeden rok 2-krát v Žiranoch a 
zaželal mu podobnú úspešnú spevácku 
kariéru. V tohtoročnom programe sme 
mali dve premiéry – mažoretky a bub-
novú show. Úspešné vystúpenie pôvab-
ných mažoretiek, krásne piesne v podaní 
Kadarky, humorne ladené pochováva-

nie basy, 
nádherné 
operetné 
melódie, 
skvelá bub-
nová show 
a sympa-
tický Peter 
Šrámek 
vynikajú-

co zabávali obecenstvo (kultúrny dom 
bol postupne  zaplnený do posledného 
miestečka) a taká skvelá atmosféra  v 
Žiranoch už dávno nebola. Záverečným 
bodom programu bola tanečná zábava s 
kapelou KIKO BAND.

Text: jsz, foto: jsz a jb

Dňa 13. augusta som mal možnosť 
pozrieť sa na našu obec trochu netra-

dične – z veľkej výšky. Bol to nevšedný 
zážitok, za ktorý treba poďakovať Mi-
lošovi Pajerovi, majiteľovi firmy MIPA. 
Pomocou jeho auta s plošinou som sa 
dostal do výšky vyše 40 metrov, odkiaľ 
sa mi naskytol nádherný pohľad na našu 
obec.  

Jozef Szórad

Firma Ernesta Rácza za pomoci akti-
vačných pracovníkov obce opravovala 
začiatkom augusta výtlky na vedľajších 
obecných komunikáciách. Zaplátali sa aj 
diery na zničenom železničnom moste.

Začiatok augusta bol pre firmu SZON-
LAJTNER spol. s r.o. významný v tom, 
že odovzdávali do užívania nový areál 
ich dopravnej a špedičnej firmy. Existen-

cia firmy Jaroslav Szonlajtner sa datuje 
od roku 1995, ale vo veľmi krátkom čase 
sa transformovala z fyzickej  na právnic-
kú osobu SZONLAJTNER, spol. s r.o. 
Spoločnosti sa podarilo získať stabilnú 
pozíciu a dobré meno na domácom i 
zahraničnom dopravnom trhu, postup-
ne sa  rozrastala a dnes má viac ako 80 
zamestnancov. Odovzdaním krásneho 
veľkého areálu môže spoločnosť ešte viac 
rozvíjať svoje služby v oblasti prepra-
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POHĽAD NA ŽIRANY Z VÝŠKY 40 M 

OPRAVA VÝTLKOV NA 
ULICIACH

NOVÝ AREÁL FIRMY 
SZONLAJTNER, SPOL.S R.O.



vy tovaru, skladovania tovaru a špedičnej činnosti pre slovenských i zahraničných 
zákazníkov. Redakcia časopisu želá firme veľa úspešných rokov na tomto novom 
pôsobisku.

jsz

2. januára 2016 uplynulo 25 rokov od vzniku ženského speváckeho zboru ZOBO-
RALJA (Podzoborie).  Nadviazali na tradície hnutia z roku 1971, kedy  položili zá-
klady zborového spevu v našej obci. Zloženie kolektívu sa počas štvrťstoročia takmer 
vymenilo. V súčasnosti má  zbor 18 
členiek, ich vekové zloženie, pracov-
né zaradenie v rytme života, záľuby a 
vzdelanie sú rozmanité. Spája ich však 
láska k zborovému spevu. Je to kolek-
tív – rodina s duchovnými hodnotami, 
ktoré vďaka hudbe zveľaďujú, čím sa 
ich život stáva krajším a bohatším. So 
zanietením propagujú krásu zborového 
spevu, rozdávajú radosť z lásky k hudbe.  
Ich jubilejný koncert sa uskutočnil 
v spolupráci s KOS v Nitre za účasti 
ďalších pozvaných speváckych zborov z Kolínian, Jelenca a z Branču v miestnom 
kostole 25. septembra 2016. Členkám zboru Zoboralja prajeme do ďalších rokov 
dobré zdravie, usilovnosť, pohodu, radosť z hudby a mnoho ďalších úspechov.
Po koncerte bola krátka spomienka na hudobného skladateľa Eugena Szíjjártóa 
pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia. Spevácky zbor z Kolínian zaspieval pri jeho 
pamätnom stĺpe jeho najznámejšiu zborovú skladbu Večerná nálada v Žiranoch a 
ďalšiu jeho skladbu Tri ľudové piesne spod Zobora zaspieval náš jubilujúci spevácky 
zbor. Akcie sa zúčastnila aj jeho vdova Helena Nagyová. Na záver prebehlo kladenie 
vencov k pamätníku skladateľa.

Foto: jsz

Aj keď trochu oneskorene, ale o to zodpovednejšie sa pripravilo vedenie Miestneho 
spolku Slovenského Červeného kríža pri zorganizovaní tejto akcie s názvom: DEŇ 
DETÍ A DEŇ RODINY. Zraz bol 1. septembra 2016 o 14.00 hod. v centre voľného 
času a cieľ pri vodojeme - poľovníckej chate, kde všetkých účastníkov čakal olovrant 
- opekačka s občerstvením. Deň detí patrí tradične tým najmladším členom našej 
spoločnosti - deťom. Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, 
smiechu, zábavy, tak možno stručne charakterizovať tento turisticko-zábavný deň 
pre deti a ich rodičov. V krásnom prírodnom prostredí sa naše  deti mohli do sýtosti 
vyšantiť.  

6

KONCERT K 25.VÝROČIU SPEVÁCKEHO ZBORU 

DEŇ DETÍ A DEŇ RODINY



Hoci všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale 
každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodi-
nu nemôže nič nahradiť. Tvorí dôležitú súčasť 
života každého z nás. V prostredí rodiny sa delí-
me so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme 
schopní prekonávať životné prekážky. V rodine 
dozrievajú predstavy mladého človeka o živote 
a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý 
pre celý život. Preto je rodina nenahraditeľná a 
hlavne v dnešných časoch. Napriek ťažkostiam, 
ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva
kolískou šťastia človeka. 
To, že sa akcia vydarila, svedčia aj šťastné úsme-
vy účastníkov akcie. Len tých detí mohlo byť na 
tejto akcii omnoho viacej.

Text: jsz, foto: D.Nagyová
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Životné jubileá:                                                        
90 rokov: Szórádová Magdaléna  326
70 rokov: Bezányiová Elena  8
    Kováčová Anna   166
     Šimeková Verona   4
60 rokov: Vanyo Vojtech   351
                    Maga Koloman   158
                    Košťál Ján   358
                 Korunková Ľudmila, Ing.   163
                 Ráczová Veronika   429
                 Magová Helena   442
                 Kováčová Alžbeta   247
50 rokov: Piroš Ladislav   334
                   Bencz Milan, Ing.   137
                   Tonhauserová Mária   279
                    

Oslávencom želáme veľa šťastia 
a pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:
Mgr. Juraj Andraško  333  a  
Bc.Romana Höriková   Nitra             
09.07.2016

Filip Geschwandtner   Lošonec  a 
Gabriela Balková  375              
16.07.2016
Mgr.art.Martin Vanko, Podhradie a
Mgr.Zuzana Elgyüttová 278 
21.08.2016
Dávid Tvrdoň  437  a 
Veronika Červená, Prešov                     
03.09.2016

Mladomanželom želáme veľa spoločne 
prežitých rokov v láske a porozumení!

                                                                                                                  

Opustili nás: Kupečeková Veronika   45
                          Molnár Peter   333
                          Pirošová Katarína   319
                          Šimon Alexander   95
                          Muzika Milan   392

Pozostalým vyslovujeme úprimnú 
sústrasť!

SPOLOĆENSKÁ    RUBRIKA
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Na snímke sa volejbalisti Slovenska tešia zo získaného bodu počas zápasu kvalifikácie s 
Chorvátskom a výhrou 3:1 urobili výrazný krok k postupu na európsky šampionát 2017 vo 
volejbale. V reprezentácii má stále miesto aj náš občan Milan Bencz.

Foto: TASR

Oznamy
Stolnotenisový klub Vawex OcÚ Žirany mal v pláne zorganizovať 15. septembra 2016 v 
kultúrnom dome stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných hráčov. Čo sa však nestalo – do 
turnaja sa prihlásili „až“ 2 súťažiaci, takže sa turnaj „pre obrovský záujem“ našich občanov 
nemohol uskutočniť.
16. októbra: Posedenie s našimi seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Predám  –  mlynček a preš na hrozno v dobrom stave. Mobil: 090306460823.
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