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11. REPREZENTAČNÝ PLES

V tomto roku 27. apríla sme to znovu roztočili na tanečnom parkete tradičného reprezen-
tačného plesu, ktorý bol už 11. v poradí. O fantastickú zábavu sa postarala kapela RIT-
MO z Kolárova. V kultúrnej sále zavládla aj latinská atmosféra, a to vďaka tanečníkom z 
Akadémie tanca v Nitre. Mládenci nám ukázali svoje vedomosti aj v oblasti štandardných 
tancov. Po večeri, ktorá bola mimochodom veľmi chutná a dostala veľkú pochvalu, sa na 
parkete objavili mladé Mažoretky Larissa z Veľkého Cetína, ktoré nám predviedli krásne 
predstavenie. Všetci tu prítomní sa veľmi dobre bavili počas celého večera, a pretancovali 
jedno tanečné kolo po druhom. Organizátori sa postarali aj o zábavu pri fotostene počas 
celého plesu. Po polnoci prišla najzaujímavejšia časť večera – ťahanie tomboly. Touto ces-
tou by sme chceli znovu srdečne poďakovať všetkým sponzorom za cenné a prekrásne 
dary, a za každoročnú podporu nášho reprezentačného plesu. Veríme, že takýto tradičný 
sobotňajší večer spolu strávime ešte veľa rokov v podobnej, skvelej nálade. Tešíme sa na 
Vás v roku 2020! Písal: AB
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ZNIE PIESEŇ Z PODZOBORIA

Dňa 5. mája sa v kultúrnej miestnosti v Žira-
noch konal 11. ročník prehliadky hudobného 
folklóru. Už pri vstupe do sály každého vítala 
kapela zo súboru Žibrica s rezkými piesňami. 
V bohatom kultúrnom programe s názvom 
„Životná púť mojej babky“, účinkujúci pred-
viedli zvyky od detských čias až po starobu. 
Boli tu stvárnené verše, prózy, ale aj zvyky. Či 
už smutné spomienky, ale aj úryvok zo svadby 
a odobierka mládenca za vojaka. Počas progra-
mu sa konal aj krst DVD nosiča, a prezentácia 

STAVANIE MÁJA

V našej obci sa 30. apríla 2019 o 18-tej hodine konalo stavanie mája. Najprv deti ozdobili 
máj farebnými stuhami a potom ho muži postavili na svoje určené miesto pred budovu poš-
ty. Kvôli chladnému utorkovému počasiu však slávnosť pokračovala v kultúrnom dome, kde 

program začali deti miestnej 
materskej a  základnej školy. 
Po deťoch si prítomní mohli 
vypočuť spevácky zbor Zo-
boralja a  napokon vystúpil 
folklórny súbor Žibrica. Po 
kultúrnom programe členo-
via obecného zastupiteľstva 
podávali hosťom pečené klo-
básky. Ďakujeme každému, 
kto sa zúčastnil a dúfame, že 
sa v  takomto hojnom počte 
stretneme aj o rok!
 Písal: ZŠ
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SVIATOK SVÄTÉHO URBANA

Svätý Urban je patrónom a ochrancom vinárov, vinohradníkov i debnárov. Už po stáro-
čia ho prosili vinohradníci, aby chránil ich vinice pred nepriaznivým počasím a mrazom. 
Mnohé obce mu postavili pekné kaplnky, ku ktorým sa chodievali modlievať procesie 

v deň jeho sviatku – 25. mája. 
V  našej obci je tiež zvykom sláviť tohto 
svätca. Aj tento rok v  sobotu poobede sa 
naši občania s  duchovným otcom vybrali 
do vinohradov, aby si vyprosili hojnú úro-
du viníc. Kaplnku Sv. Urbana vyzdobili 
kvetinkami a obdarili ju ovocím. Po obrade 
ich miestna organizácia Červeného kríža 
pohostila klobáskami, zákuskami, vínom 
a nápojmi. S podporou tety Veroniky Szon-
lajtnerovej sa na stôl dostala aj pizza. Vďaka 
patrí aj Marianovi Klimekovi, ktorý po-
skytol veľkú pomoc pri sťahovaní lavíc do 
vinohradov. Písal: AB

DEŇ MATIEK

Dňa 12. mája 2019 sa v miestnom kultúrnom dome konala oslava ku Dňu matiek. Po prí-
hovore pána starostu nasledoval slávnostný program žiakov miestnej materskej a základ-
nej školy. Svoju lásku k svojim mamičkám vyjadrili básňami, spevom a tancom. No nielen 
naši žiaci, ale všetci sme im vďační za to, že nás priviedli na svet, vychovávajú, chránia 
a ľúbia nás. Písal: ZŠ

„Uvedomil som si, že keď sa pozrieš na svoju 
matku, pozeráš sa na najčistejšiu lásku, akú 
kedy zažiješ.“  (Mitch Albon)

knihy Beáty Pinté-
rovej „Dejiny Pod-
zoboria“. Kto sa zú-
častnil nedeľného 
popoludnia, určite 
odchádzal so spo-
mienkami na svoju 
krásnu mladosť a 
zaspomínal si aj na 
detské časy.
 Písal: ZB
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, kto-
rý sa oslavuje v  mnohých krajinách sveta, 
zvyčajne sa oslavuje každoročne 1. júna. Na 
Slovensku sa slávi od roku 1952. V tento deň 
sa na mnohých miestach organizujú rôzne 
podujatia s bohatým programom. Aj u nás 

v Žiranoch je už zvykom vybrať sa na turis-
tiku, ktorú každoročne organizuje vedenie 
miestnej organizácie Červeného kríža. Ani 
tento rok to nebolo inak. V sobotu poobe-
de sa rodičia s deťmi vybrali na prechádzku 
do „Mukuszbánya”, kde ich čakali klobásky 
na opekanie, rozhorená vatra (rozhorené 
ohnisko), občerstvenie a dobrá nálada. Deti 
si s  radosťou chystali olovrant. Vyliezli na 
vrch bane, aby mali možnosť zazrieť ten nádherný výhľad, ktorý ešte ani mnohí z rodičov 
nevideli. Zbierali poľné kvety a nadšene vyhľadávali rozsypané čokoládky v tráve. Bolo to 
poobedie naplnené radosťou a čerstvým vzduchom. Vďaka patrí organizátorom, ktorí kaž-
doročne zabezpečujú občanom program na deň, ktorý je venovaný práve tým najmenším. 
Veď „deti znamenajú ten najdrahší poklad na svete” – Alexandra Salmela  Písal: AB

TURNAJ STOLNOTENISOVÝCH NÁDEJÍ

Dňa 15.6.2019 sa v kultúrnom dome usku-
točnil stolnotenisový turnaj našich nádejí. 
15 detí bolo rozdelených do dvoch skupín, 
kde predviedli svoje umenie. Postupne sa 
vytvorila skupina 8 detí, ktoré hrali o me-
daily. Početná skupina fanúšikov a rodičov 
spolu s trénermi sa tešili z predvedenej hry. 

Zápasy mali vysokú úroveň a ukázali, že pra-
videlným tréningom sa dá aj za pár mesiacov 
dosiahnuť veľký progres. Ocenení boli všetci 
súťažiaci a vyhodnotení boli aj traja najlepší, 
v závislosti od dochádzky na tréning. 
Poďakovanie patrí aj sponzorom - Obec Ži-
rany a firma Vawex.
Turnaj bol úspešný, čo do počtu hráčov, ako 
aj svojou kvalitou tých najlepších. Tešíme sa 
na ďalšie spoločné tréningy a turnaje. Špor-
tu zdar a pingpongu zvlášť (-: Písal: RO
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60. VÝROČIE VÁPENKY

História Vápenky v  Žiranoch sa začala pí-
sať v  roku 1956, kedy bola zahájená aj jej 
výstavba. Samotná výroba vápna začala 
28.08.1959. Musím pripomenúť, že tento 
rok je práve 60 rokov tomu, kedy naši starí 
rodičia a rodičia, s obrovským úsilím vybu-
dovali fabriku na výrobu vápna, za čo im 
z celého srdca ako riaditeľ závodu, zástupca 
starostu a občan Žirian ďakujem.
Vápenka má kameňolom – lanovku, 4 šach-
tové pece dodané z Maďarska, mlynicu váp-
na a mlynicu na mletie vápenca.

Už počas výstavby začala Vápenka Žirany s výdatnou pomocou pri budovaní obce Žirany. 
Obec Žirany patrí medzi prvú z obcí, v ktorých bola za finančnej a materiálnej pomoci vá-
penky, zavedená elektrická energia, zemný plyn a voda. Technológia vodárne vo vlastníctve 
vápenky bola obci odovzdaná za symbolickú cenu. Vápenka Žirany v nemalom množstve 
prispela aj k zabezpečeniu bývania mnohým obyvateľom obce Žirany a to prostredníctvom 
pomoci pri výstavbe bytoviek. Výdatne prispela aj k  budovaniu školy a  materskej školy. 
Technická a  materiálna pomoc nechýbala ani pri výstavbe cestných komunikácií v  obci. 
Zapožičanie pracovných strojov s obsluhou zamestnanca vápenky, bolo  a je aj naďalej sa-
mozrejmosťou, nakoľko v záujme vedenia závodu je neustále zveľaďovanie obce.
V roku 2003  sa vápenka zlúčila so spoločnosťou  Calmit a stala sa členom medzinárodného 
koncernu. Zefektívnila sa riadiaca, výrobná 
a obchodná politika závodu. Napriek zmene 
vlastníka, spolupráca s  obcou pokračovala. 
Calmit naďalej veľkou mierou prispieval ku 
skrášľovaniu obce. Materiálnu a  technickú 
pomoc poskytol aj pri rekonštrukcii kosto-
la, budovaní trhoviska a kanalizácie v obci. 
Ročne spoločnosť Calmit uhradí obci na da-
niach z nehnuteľnosti......

V roku 2009 bola podpísaná zmluva na užívanie obecnej ko-
munikácie, na základe ktorej bola  obci zaplatená dohodnu-
tá suma.  Na náklady spoločnosti Calmit bola vybudovaná 
štrková cesta na pozemku SIRA, za ktorej využívanie sme 
platili. Školskému  zariadeniu v  Žiranoch vápenka Calmit 
pomáha poukázaním 2% z daní. Spoločnosť ponúka i prácu 
obyvateľom obce a je po všetkých  stránkach  neustále nápo-
mocná.
Chcem sa ale vrátiť k tomu, čo je v živote to najdôležitejšie 
a  to sme my ľudia. V poslednom čase žijeme veľmi rýchlo, 
s obrovským tempom a nasadením a nemáme čas na oddych, 
čo si často krát ani neuvedomujeme. Na svoje zdravie nás 

často upozornia až zdravotné problémy, ktoré  môžu vyústiť až do situácií ohrozenia života. 
Preto som sa ako riaditeľ závodu spoločnosti Calmit rozhodol, že pri príležitosti 60. výročia 
vzniku vápenky, sa chcem obci Žirany a jej obyvateľom poďakovať a darovať jej plnoautoma-
tizovaný prístroj defibrilátor na záchranu životov! Ak pomôže zachrániť čo i len jeden ľudský 
život,  je to nevyčísliteľná hodnota! Za Calmit spol. s r.o., riaditeľ závodu: František Szórád
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Naša obec prijala pozvanie z družobnej obce Papkeszi na dedinské oslavy. Oslavy sa konali 
19-20. júla. Počas dvojdňových osláv každého čakal bohatý kultúrny program. Z našej 
obce, sa okrem pána starostu a niekoľkých členov obecného zastupiteľstva, osláv zúčast-
nila aj desaťčlenná partia, ktorí zároveň navštívili svojich známych a priateľov. Oslavy sa 
konali v parku oddychu, kde sa od rána chystali  a varili rôzne dobroty. Pre deti boli pripra-

DEDINSKÉ OSLAVY V DRUŽOBNEJ OBCI V PAPKESZI

SÚSTREDENIE ŽENSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU ZOBORALJA

Náš spevácky zbor už v blízkom i vzdialenej-
šom okolí netreba určite predstavovať. Ak-
tívna činnosť zbormajstra PaedDr. Viktora 
Šimeka a členiek zboru je niekoľkonásobne 
ohodnotená odbornou porotou i laickou ve-
rejnosťou. Preto sa v rámci sústredení snaží-
me o šírenie dobrého mena zboru i obce aj 
za hranicami podzoborského regiónu.
Tento rok bola naším cieľom malá obec  Stará 
Lesná a jej okolie. V piatok 12. júla sa autobus 
s členkami zboru a zbormajstrom vydal na cestu. Prvá zastávka bola v Skanzene Pribylina. 
Je to múzeum liptovskej dediny s goticko-renesančným kaštieľom a malebnými domčekmi. 
Naše prvé vystúpenie sa uskutočnilo práve tu v kostole Panny Márie. Ihneď po odspievaní po-
slednej piesne nasledovala ponuka k pravidelným vystúpeniam v rámci expozície.  K sústre-
deniu sme pristupovali veľmi  zodpovedne a po príchode a ubytovaní  sme sa zišli na prvý ná-
cvik. Veď už v ten večer sme mali dohodnuté vystúpenie v kostole vo Veľkej Lomnici. Spievali 
sme počas svätej omše a po bohoslužbe sme sa predstavili sakrálnym koncertom. Patril medzi 
najúspešnejšie. Po poslednej skladbe nám veriaci v preplnenom kostole v stoji dlho tlieska-
li. Nasledujúci deň začal opäť nácvikom, pre spestrenie nášho dlhoročného repertoáru sme 
skúšali nové piesne. Poobede sme navštívili historické mesto Levoča. Nemohli sme obísť sve-
toznámu Baziliku sv. Jakuba s unikátnym oltárom od Majstra Pavla, vďaka ktorým je mesto  

zapísané do zoznamu Svetového dedičstva 
UNESCO.  Svojimi skladbami sme pripravili 
pre návštevníkov milé prekvapenie. Len ťaž-
ko uverili, že sme prišli z malej obce.  Cestou 
k ubytovni sme nevynechali ani najznámej-
šiu dominantu Spiša – Spišský hrad, ktorý 
patrí tiež do svetového dedičstva UNESCO. 
Po obhliadke zrúcaniny sme spevom otes-
tovali malú kaplnku s  výbornou akustikou 

a zvedavými poslucháčmi. Posledným dňom nášho sústredenia bola nedeľa, ktorú sme ako 
inak začali v kostole. Na žiadosť “hostiteľov“ sme aj zaspievali. Veriaci neodchádzali z kostola 
ani po omši a počkali až kým zazneli posledné tóny. Pre nás sa však spievanie ešte neskončilo 
a celé nedeľné predpoludnie sme strávili nácvikom. Nastal čas rozlúčiť sa a poďakovať domá-
cim - ako inak, piesňou. Autobus zamieril do Žirian, ale s krátkou prestávkou v Poprade, kde 
sme v galérii mesta nahliadli do hrobky čínskeho cisára a jeho terakotovej armády, ktorá sa 
označuje ako ôsmy div sveta. Zo sústredenia sme sa vrátili plní elánu do ďalšej práce.
Na záver už len krátke poďakovanie všetkým našim podporovateľom za ich priazeň. Pre 
činnosť nášho zboru je dôležitý záujem publika, preto sa budeme veľmi tešiť, ak Vás uvidíme 
v radoch obecenstva pri našich vystúpeniach.  A ak nosíš hudbu v srdci, oslov nás! Písal: JO
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UPRATOVANIE V NAŠEJ OBCI

Nové zastupiteľstvo sa s  nadšením a  novou silou 
chystali na už tradičné veľké upratovanie v dedine 
a  jej okolí. Občania boli na termín tejto udalosti 
viackrát upozorňovaní a v miestnom rozhlase bol 
taktiež vyhlásený oznam o jej konaní .   
Na prácu pripravení obyvatelia sa stretli pred bu-
dovou obecného úradu 18. mája o 8.00 hod. Rozde-
lili sa jednotlivé úlohy a miesta a išlo sa upratovať.  
Áno, ale len išlo by sa ... nakoľko o 8.00 hod. pred 
obecným úradom stál len starosta obce  s poslan-
cami zastupiteľstva. K nim sa pripojilo len niekoľko 
občanov, z  ktorých dvaja reprezentovali miestnu 
organizáciu Červeného kríža. Zvlášť by som vy-
zdvihol 2 chlapcov a 2 dievčatá, ktorí prišli pomôcť 

Folklórny súbor Žibrica a občania, ktorí sa 
zúčastnili na tanečných večeroch s Duša-
nom Héglim a súborom Ifjúszivek, dostali 
pozvanie na II. ročník festivalu tancov do 
Dunajskej Stredy. Festival sa konal 17-18. 
mája. Našu obec reprezentoval nielen súbor 
Žibrica, ale spolu so súborom vystupovali 

na veľkom 
pódiu aj naši 
občania. 
Program sa skladal z dvoch častí. V prvej, hrala kapela Žib-
rica, a v druhej časti hrala cimbalová kapela a do tanca sa 
pridali aj kapelníci. Predviedli sa žirianske tance. Obrovský 
potlesk a množstvo gratulácií odprevádzalo účinkujúcich z 
javiska. Srdečné ďakujem patrí všetkým občanom, ktorí sa 
podujali na večeroch a festivale tanca. Ďakujeme! Písal: ZB

FESTIVAL TANCOV V DUNAJSKEJ STREDE

vené hry, súťaže, maľovanie 
na tvár a atrakcie. Dospelí 
sa snažili pripraviť bohatý 
výber jedál, kde okrem gu-
ľáša boli aj ich veľmi chutné 
„Halászlé“ a množstvo zá-
kuskov. S týmito dobrotami 
mali možnosť sa prihlásiť 
do súťaže.  V poobedňajších 
hodinách bol hudobno-ta-
nečný program rockovej 

opery kráľa Štefana, ktorý zožal obrovský úspech. Výborná nálada pri dobrej hudbe pano-
vala  až  dlho  do nočných hodín. Druhý deň si každý vybral Balaton, odkiaľ sa s načerpa-
nými zážitkami šťastne vracali domov. Písal: ZB
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

VIKTOR PIROŠ

Pred tromi rokmi sme v našom časopise prvýkrát uverejnili príspe-
vok o našom rodákovi Viktorovi Pirošovi ml. Už vtedy dosahoval 
výborné výsledky v kulturistike a fitnes.
Tohtoročná jar bola výnimočná a Viktorovi 
priniesla titul  Majster Slovenska v  natu-
rálnej kulturistike a  fitnes, ktorý dosiahol 
v  Michalovciach. Ale najväčší úspech pri-
šiel o pár dní v gréckom prímorskom meste 
Loutraki, kde sa konal svetový šampionát. 
Predstavili sa na ňom aj najlepší Slováci,  
ktorí spadajú pod federáciu SANK. Viktor 
zabojoval a priviezol striebornú medailu!
„Nečakal som takéto umiestnenia, keďže 
som pôvodne nechcel ísť ani na súťaže a for-

mu som ladil len na leto... Pripravujem sa bez trénera, sám. Na 
poslednú chvíľu som sa rozhodol, že pôjdem súťažiť. Ale nakoniec 
som veľmi rád za výsledky. Pokračujem ďalej v príprave a skúsim 
na jeseň doladiť formu ešte viac.“
Viki, srdečne ti blahoželáme a prajeme veľa ďalších skvelých športových úspechov!

Spracovali: VP, RO

svojim rodičom, aby spolu strávili deň 
a popri tom čistili svoju obec. Dokopy nás 
bolo okolo 20 dobrovoľníkov. Takto sme sa 
vybrali do rôznych častí našej obce – pred 
kostol, do horného parku vedľa cintorí-
na, do Centra voľného času, na ihrisko pri 
nájomných bytoch a na mechenickú cestu 
– aby sme spoločne skrášlili naše okolie. 
Niektorí chytili do rúk hrable, iní zbierali 
smeti, avšak našli sa aj takí, ktorí z prírody 
odstránili celú kúpeľňovú výbavu! Je tiež na 
zamyslenie, prečo pri upratovaní CVČ neprišiel nikto od susedov pomôcť upratovať a po-
vynášať odpad, hoci ho tak často a vo veľkom počte navštevujú...
Do obeda sa nám podarilo odstrániť z rôznych častí obce tri veľké vozíky smetí a rôzneho 
odpadového materiálu. To predstavuje cca. 1 700 kg odpadu. A čo by sa stalo, keby nás 
bolo viac? Predstavte si, že by nás bolo 40 – to by znamenalo viac ako 3 000 kg odpadu. 
Alebo keby nás bolo 60? V tomto prípade by sme našu obec očistili o viac ako 6 ton od-
padu! Našu prírodu, naše okolie. Kde denno-denne žijeme, pracujeme, a kde sa naše deti 
hrajú a vyrastajú.
 J. F. Kennedy raz povedal: „Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa, čo 
môžeš urobiť ty pre svoju zem.“
 Nakoniec len toľko, že to nevzdávame! Aj naďalej je našim cieľom zabezpečiť občanom 
čistejšie a zdravšie okolie. Dúfame, že ďalšie veľké upratovanie už bude ozaj veľké. Veď nie 
je na zahodenie, keď môžeme raz do roka stráviť príjemné a tiež produktívne doobedie 
s priateľmi a známymi. Písal: JaB, RO
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NÁZOV TERMÍN MIESTO
Športový deň 13.9.2019 Kultúrny dom
Športový deň 14.9.2019 MiZŠ

Obecné dni 15.9.2019 CVČ
Zdravotná prednáška Október Kultúrny dom
Posedenie:  Október 

mesiac úcty k starším
13.10.2019 Kultúrny dom

Katarínsky ples 23.11.2019 Kultúrny dom

NÁZOV TERMÍN MIESTO
Rozsvietenie adventného 

venca
1.12.2019 Obec

Darovanie krvi December NTS Nitra
Vianočný koncert December Kultúrny dom

Vianočný program December Kultúrny dom
Vianočné posedenie, 

Mikuláš
December Kultúrny dom

Silvester 31.12.2019 Kultúrny dom

KALENDÁR PLÁNOVANÝCH PODUJATÍ

EMANUEL MAŇÚCH

Emanuel Maňúch je ďalším našim úspešným občanom – v tomto roku vyhral 1. miesto 
v súťaži slovenských konzervatórií, čo ho posunulo na medzinárodnú úroveň. Pri tejto 
príležitosti sme s ním urobili rozhovor:
- Prečo si si vybral práve hranie na klavíri? Ako si k tomu dospel? - Doma sme mali klavír, 
tak som k nemu inklinoval, aj keď trochu v neskoršom veku. Spočiatku som skúšal stláčať 
klávesy, sám som sa učil noty, zapáčilo sa mi to a trval som nech ma prihlásia na základnú 
umeleckú školu. Tam ma 3 roky učila pani učiteľka Margaréta Žiklová, ktorá ma potom 

odporučila na štúdium na konzervatóriu, za čo som 
jej vďačný. Začal som tam ako mimoriadny žiak v nul-
tom ročníku popri základnej škole. 
Na konzervatóriu ma učí pán Mgr. art. Milan Pacov-
ský, ktorý ma učí už šiesty rok. Ďakujem mu za všetku 
motiváciu, podporu a v neposlednom rade obrovskú 
trpezlivosť ktorú so mnou má. Je to o tvrdej práci, vy-
trvalosti a často musím obetovať svoj voľný čas, ktoré-
ho je v poslednom čase dosť málo. :)
-  Odkedy hráš na klavíri? - Hrám od 11-tich rokov, 
ale študujem od 12-tich, čo je už
tento rok 7. rokom
- Aké úspechy si dosiahol doteraz? - Zatiaľ môj naj-
väčší úspech bola tohtoročná súťaž - Súťaž sloven-
ských konzervatórií, kde som skončil ako prvý v 1. 
kategórii. Momentálne sa chystám na medzinárodnú 
súťaž, ktorá sa koná v septembri na Ibize. Budem sú-
ťažiť v kategórii do 30 rokov.
- Mávaš aj vystúpenia, resp. koncerty? - Koncerty má-

vam väčšinou v  rámci školy, v podobe benefičných, adventných, vianočných koncertov. 
Vystupujem na rôznych podujatiach, napríklad odovzdávanie cien najlepším športovcom 
v Nitrianskom kraji...a pod.
- Aké máš ďalšie plány? -  Plány mám, ale zatiaľ neurčité. V prvom rade chcem doštudo-
vať, tento rok zmaturovať. Ďalej ma čaká ešte nadstavba na konzervatóriu a potom chcem 
skúsiť nejakú vysokú školu v zahraničí.  
Touto cestou by sme chceli Emanuelovi popriať veľa-veľa úspechov a vytrvalosti pri dosa-
hovaní jeho budúcich plánov!  Spracovali: EM, AB
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Piatok 13. septembra 2019
16:00 – Stolnotenisový turnaj v KD – deti do 15 rokov
18:00 – Stolnotenisový turnaj v KD nad 15 rokov

Sobota 14. septembra 2019
09:00 – 15:00 – Minifutbalový turnaj na MFI pri škole

Miesto konania – Centrum voľného času:
17:00 – Otvorenie – kapela KIKO BAND
17:30 – 20:00 – Dobový spolok Satyros
20:00 – Vystúpenie Takácsa Nikolasa
21:30 – Skupina Maduar a Ivanna Bagová
Tanečná zábava – kapela KIKO BAND

Nedeľa – 15. septembra 2019
9:30 – Slávnostná svätá omša v kostole sv. Mikuláša
11:00 – Spomienková slávnosť pri Pomníku Nádeje
14:00 – 15:15 – Možnosť návštevy základnej školy
14:00 – 15:15 – Možnosť návštevy ľudového domu

Miesto konania – Centrum voľného času:
15:00 – Detské programy
 – nafukovací hrad, trampolíny, atď.
15:30 – Kultúrny program:
 – vystúpenie žiakov ZŠ a detí MŠ
 – vystúpenie folklórnych a tanečných súborov
17:00 – Udelenie Ceny obce Žirany
17:30 – Skupina LEN TAK
20:30 – Disco – DJ Marek

PROGRAM OBECNÝCH DNÍ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Samospráva Obce Žirany Vás srdečne pozýva na obecné dni 
v dňoch 13. - 15. septembra 2019

Životné jubileá:
80 rokov
Gašpar Gál

70 rokov: 
Pavel Gál
Ladislav Sivák
Peter Laduna
Mária Tomašeková

60 rokov:
Veronika Pajerová
Ladislav Arpáš
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Ing. Ladislav Földessy
Imrich Andráško
Štefan Rácz
Anna Gálová
Štefan Bélik
Ing. Anton Szórád
Júlia Benková
Ján Kováč
Anna Marková
František Chudý

50 rokov:
Viliam Chládek
Dana Fábryová
Iveta Havlíková
Ján Szórád
Jozef Nagy
Peter Slanina
Ing. Peter Šimek
Klaudia Vanyová, PhDr.
Oslávencom želáme veľa zdravia, šťastia 
a úspechov!

Prišli na svet: 
Tamara  Čanaky 
Rodičom a bábätkám prajeme pevné 
zdravie!

Uzavreli sobáš:
Ing. Marián Cifra, Žirany a Ing. Zuzana 
Lovásová, Nitrianske Hrnčiarovce
Erik Tacman, Žirany 
a Silvia Radičová, Nitra 
Róbert Molnár, Čakajovce 
a Kinga Földessy, Žirany 
Mladomanželom blahoželáme, 
a prajeme veľa spoločne prežitých rokov!

Opustili nás:
Ján Gál
Alžbeta Andraško
František Dallos
Vyslovujeme úprimnú sústrasť!

(Pomenované osoby, resp. rodinní príslušníci dali písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov.)
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1. sv. prijímanie / 1. szentáldozás



60. výročie vápenky



60 éves a mészüzem



Rozlúčka v škole a v škôlke
Ballagás az iskolában és az óvodában


