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VEĽKÝ GATSBY – FAŠIANGOVÝ PLES

HUDOBNÁ SKUPINA „IFJÚ PÁNTLIKA”

FAŠIANGY

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SČK

V tomto roku sa organizátorky rozhodli, 
že zorganizujú výnimočný a tak trochu „iný“ 
ples. Našu kultúrnu sálu vyzdobili v štýle 
podľa známeho filmu Veľký Gatsby, a hos-
ťom priniesli 20-te roky Ameriky. Dámy 
prichádzali v ligotavých šatách a s pierkami 
vo vlasoch, páni mali klobúky, traky, dokonca 
aj paličky v rukách. Pri príchode hostia boli 
ohúrení z výzdoby sály, a už vtedy vedeli, že 
to bude nezabudnuteľná zábava. Dievčatá 
ich privítali „domácou dobrotou“, a za štýlové 

oblečenie dostali aj tombolové lístky zadarmo. Ples otvorili študenti Akadémie tanca z Nitry 
a hudobná skupina S & E BAND z Levíc sa postarala o zábavu až do štvrtej rána. Po polnoci 
sa prostredníctvom losovania rozdali cenné dary sponzorov, za čo im patrí veľká vďaka. Po-
sledné ceny boli prekvapením – všetci zvedavo sledovali, ako dvaja moderátori na základe 
rozhodnutia trojčlennej poroty vyhlásili najštýlovejšie oblečenú ženu, muža a párik večera. 
Od organizátorov dostali mimoriadnu cenu. Myslím si, že hostia na tento ples ešte dlho budú 
spomínať. Veľká pochvala patrí organizátorkám – Regina Klimeková, Katalin Maga, Diana 
Szórádová a Alexandra Bezányiová – ktoré 14. novembra Vás znova srdečne očakávajú na 
Katarínskom plese. A že aké prekvapenie Vás čaká? Keby som to prezradila, nebolo by to 
prekvapením. :-) Písal: Adr.B

30. januára v  našom kultúr-
nom dome zazneli prekrásne 
maďarské ľudové piesne, kto-
ré nám predstavila hudobná 
skupina „Ifjú pántlika“ z  Du-
najskej Stredy. Mládenci 
s  fantastickými hudobnými 
schopnosťami a  prekrásnym 
hlasom k  nám priniesli sku-
točný hudobný zážitok. Šesť 
mladých študentov pod ve-
dením Jozefa Sebőho nám 
zahrali na rôznych hudob-
ných nástrojoch sklady z rôz-
nych období a oblastí. Medzi 
piesňami zazneli aj životné 
príbehy pána vedúceho sku-
piny, ktoré príjemne zabavili 
obecenstvo. Ich chvályhodné 
úsilie a  šikovnosť obecenstvo 
obdarilo veľkým potleskom. 
Dúfame, že ich ešte v  bud-
úcnosti znova privítame na 
našom pódiu.  Písal: AB

Aj tento rok sa konali v  našej obci tradičné fašiangy. Skupina chlapov a  mládencov sa 
vybrali do dediny vinšovať naším občanom. Tento rok bol výnimočný tým, že ku kapele 
z folklórneho súboru Zsibrica sa pridala aj mladšia generácia hudobníkov. Nálada v obci  
gradovala a vinšovníkov čakali vo viacerých domoch. Určite by to dopadlo aj nad ich oča-
kávania, keby našich chlapov nepostihol dážď. Písal: ZB

Dňa 8.3.2020 sa v  miestnom kultúrnom 
dome konalo zhromaždenie členov miest-
neho spolku Slovenského červeného kríža. 
Schôdzu otvorili žiaci ZŠ Žirany a Jelenec 
pekným kultúrnym programom. Z príleži-
tosti MDŽ zablahoželali všetkým ženám 
kytičkou snežienok. Následne oboznámi-
li prítomných s  minuloročnou činnosťou 
a plánmi na rok 2020
Aktivity v roku 2019: Cvičenie pre zdravie, 

detský karneval, spomienka pri kaplnke sv. Urbana, prednáška prvej pomoci v MŠ a ZŠ, 
doplnenie lekárničky, vianočné posedenie s kultúrnym programom a kapustnicou. Všetky 
tieto naše aktivity by sme nemohli podniknúť bez pomoci a finančnej  podpory obecného 
zastupiteľstva, za čo ďakujeme pekne. 
SČK sa zapojil do distribúcie potravinových balíčkov aj v  rámci operačného programu 

MAŠKARNÝ PLES

15. februára miestna organizácia 
Slovenského Červeného kríža znovu 
zorganizovala tradičný maškarný ples 
pre naše detičky. Čakali ich rôzne 
súťaže a  odmeny, ako aj občerstvenie 
a  čerstvé, chutné fánky. Deti si obliekli 
rôzne kostýmy a  s  úsmevom na tvári si 
užívali toto tanečné poobedie v  kruhu 
svojich kamarátov a  rodiny. Touto 
cestou ďakujeme usporiadateľom, že rok 
čo rok vyčarujú úsmev na tváre naším 
obyvateľom.

Písal: AB
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ŽIJÚ MEDZI NAMI

trovstvách Slovenska 2019 a tiež osobný výkon na pretekoch v Londýne kde bola silná 
medzinárodná konkurencia. 
Ako prebiehajú vaše tréningy? - V klube máme 3 trénerky: Natália Solárová, Niki Szabó-
ová a Karin Danielová, ktoré nás pripravujú pravidelne na preteky, trénujú s nami prvky 
a kondičku, pripravujú nám nové zostavy, a chodia s nami aj na sústredenia. V klube sme 
super kolektív, a veľmi im ďakujem za všetko, čo pre nás robia na tréningoch aj mimo nich. 
Aj počas karantény trénujeme spolu online.
Aké sú tvoje ďalšie plány? - Do konca roka ma čakajú medziklubové preteky, majstrovstvá 
Čiech a  Slovenska, sústredenia... Budúci rok pre mňa bude náročný, pretože sa budem 
pripravovať na prijímacie skúšky na strednú školu, a ďalej trénovať a pretekať v novej ka-
tegórií starších žiačok kde je už väčšia ob-
ťažnosť. 
Barborke prajeme veľa úspechov a  výdrže 
do budúcna a ďakujeme jej za reprezentáciu 
našej obce aj v tejto športovej oblasti.

Spracovali: BK, A

DOC. DR. ING. JURAJ MAGA
V dnešnej dobe životopis pre nás znamená 
len prostriedok na získanie novej pracovnej 
pozície, ale nie vždy to bolo tak. V minulos-
ti životopisy poukazovali na činnosti a  ži-
votné diela jednotlivých vedcov a filozofov. 
Postupom času v životopisných encyklopé-
diách dostali miesto aj také osobnosti, kto-
ré aj v iných oblastiach dosiahli významné 
postavenie. V roku 2019 British Publishing 
House vydala „Encyklopédiu osobností 
Českej a  Slovenskej republiky”, v  ktorej sa 
nachádza aj náš rodák Juraj Maga. Na žia-
dosť vydávateľa ho zaradili do radov tých, 
ktorých práca ovplyvnila vývoj a  pokrok 
nielen nášho regiónu, ale aj celej republiky. 
Juraj MAGA, strojný inžinier, je už od roku 
1982 pedagógom a  od roku 2009 docentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v  Nitre. Na Univerzite sv. Štefana v  Gödöllő získal titul doktor. Jeho vedecká práca sa 
zameriava na problematiku poľnohospodárskych strojov na zber obilia z  čoho vydal aj 
celoštátnu učebnicu. Okrem toho sa venuje aj výzvam moderného sveta – bioenergetike. 
Túto problematiku vyučuje nielen na SPU, ale aj na niektorých zahraničných univerzitách 
ako „Visiting profesor”. Jeho prácu v tejto oblasti ocenil aj veľvyslanec USA v Bratislave 
svojou osobnou návštevou. Ďalej je aj členom vedenia Výskumného ústavu univerzity, je 
autorom mnohých vedeckých a populárnych publikácií, ako aj vedúcim niekoľkých me-
dzinárodných projektov.
Mimo tohto všetkého, jeho krédom je aj zachovanie našich ľudových tradícií, kde je za-
kladajúcim členom folklórnej skupiny Zsibrica a súbežne účinkuje aj v dychovom kvartete 
Unicum. Taktiež bol 24 rokov poslancom OZ v našej dedine. Jeho doterajšie dielo podrob-
nejšie nájdete v Encyklopédii, vďaka ktorej môžete spoznať človeka, ktorý žije medzi nami, 
no možno doteraz jeho práca bola pre nás neviditeľná.  
Z  tejto príležitosti Vám srdečne gratulujeme a veľa ďalších úspechov prajeme v každej 
oblasti život. Spracovali: MBM, AB

FEAD – Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Dobrovoľníčky za náš miest-
ny spolok v minulom roku majú za sebou 4 kolá distribúcie potravinových a hygienických 
balíčkov, a to nielen za našu obec ale pre obce Kolíňany a Jelenec. Vďaka patrí starostom 
a pracovníkom obecných úradov za spoluprácu.
História ČK sa v našej obci datuje od roku 1954, čo znamená, že nepretržite pracuje už 
celých 65 rokov.  Hlavnými prioritami MS SČK je pomoc občanom v núdzi, spolupráca 
s obecným úradom a ostatnými spoločenskými organizáciami pri rôznych kultúrnospolo-
čenských akciách, spolupráca s miestnou materskou a základnou školou, no tou najdôle-
žitejšou úlohou je darcovstvo krvi. Život denne píše príbehy, v ktorých títo nenápadní hr-
dinovia zachraňujú zdravie a životy. Pomáhajú nezištne a opakovane bez toho aby vedeli 
komu. Je to ten najkrajší dar ľudskosti. Národná transfúzna stanica v Nitre za náš obec 
eviduje vyše 70 darcov z ktorých v minulom roku 33 darovali krv. Ďakujeme za ich nezišt-
ný a vysoko humánny čin! Písal: HM

SRDCE NA DLANI – OCENENIE 
DOBROVOĽNÍKOV

Gratulujeme ZLATICI BENCZOVEJ, ktorá bola v janu-
ári 2020 v  budove Synagógy v  Nitre ocenená ako dobro-
voľníčka v oblasti kultúry a umenia. Zlatica je dlhoročnou 
členkou folklórneho súboru Zsibrica, aktívne sa zapája do 
kultúrneho života obce Žirany, kde je zároveň aj poslan-
kyňou OZ a podieľa sa na  aktivitách Krajského osvetové-
ho strediska v Nitre. Ďakujeme jej za neúnavnú dobrovoľ-
nícku prácu a  do budúcnosti jej želáme veľa pracovných 
a osobných úspechov. Písal: ZŠ

BARBORA KRAJANCOVÁ
Barborka sa už dlhé roky venuje športovému ae-
robiku, ktorý patrí ku gymnastickým športom. 
Ide o  šport s  technicko-estetickým výkonom. 
Preteká sa v kategóriách jednotlivci a skupino-
vé cvičenia (trojice, pätice a dance). Hodnotí sa 
umelecký dojem, ako aj technické prvky. 
Prečo si si vybrala práve tento šport? – Už  v pr-
vom ročníku základnej školy som skúšala naraz 
hip-hop, tenis, aerobik. Avšak tréningy mi stále 
pribúdali a postupne sa to už nedalo stíhať, pri-
šla som k rozhodnutiu, že si vyberiem aerobik.
Koľko rokov trénuješ? – Trénujem už 7 rokov, 
som členkou Klubu športového aerobiku Nitra, 
ktorý je súčasťou športového gymnázia.
Aké sú tvoje doterajšie najväčšie úspechy? - 
Pravidelne sa zúčastňujem na medziklubových 
ale aj medzinárodných pretekoch na Slovensku 
a v Čechách. Zúčastnila som sa už aj na medzi-
národných pretekov v  Londýne. Mojím naj-
väčším úspechom sú medaile zo skupinových 
cvičení v  kategórií mladších žiačok na majs-



6 7

KORONAVÍRUSJE JAR A MY SA RODÍME

Základom je informovanosť a dodržiavanie hygieny!

Približne každých desať rokov môže vzniknúť nový koronavírus, ktorý prinesie epidémie. 
Dnes tu opäť máme hrozbu novým koronavírusom 2019-nCoV. Je geneticky odlišný od 
prechádzajúcich koronavírusov SARS-CoV a  MERS-CoV. Doterajšími nositeľmi boli 
hlavne zvieratá, avšak vírus dokáže nakaziť aj človeka. Primárnym hostiteľom je opäť ne-
topier a medzihostiteľmi sú zvieratá, najmä hydina. Prenos sa uskutočňuje aerosolom ale-
bo kontaminovanými predmetmi. Medzi klinické príznaky patrí horúčka, slabosť, suchý 

kašeľ, bolesti svalov a  úna-
va. V  horších prípadoch sa 
to stupňuje na zápal pľúc, 
dýchavičnosť, ale aj zlyhá-
vanie orgánov. V  prípade 
komplikácií môže končiť 
úmrtím. Vo väčšine prípa-
dov je priebeh ochorenia 
len mierny. Ťažkým priebe-
hom ochorenia sú najviac 
ohrození starší ľudia (65+), 
ľudia s pridruženými chro-
nickými chorobami a s osla-
benou imunitou.
Dodržaním niekoľkých pre-
ventívnych hygienických 
opatrení môžete znížiť rizi-
ko nákazy:

• Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s  ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo 
ochorenia dýchacieho traktu! Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí!
• Vyhýbajte sa priameho kontaktu s ľuďmi mimo vašej domácnosti a dodržiavajte osob-
ný odstup (najmenej 1,5 meter)!
• Ostaňte doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a ka-
šľa a neprijímať návštevy!
• Zakrývajte si ústa a nos, obzvlášť pri kašľaní a kýchaní! Používajte jednorazové papie-
rové vreckovky, ktoré po použití zahoďte do koša!
• Pravidelne si umývajte ruky mydlom alebo používajte dezinfekčný gél! Nedotýkajte sa 
oblasti tváre neumytými rukami!
• Dôsledne dbajte na čistotu bezprostredného prostredia, na dezinfekciu povrchov, pra-
covných plôch a pomôcok v domácnosti i na pracovisku!
• Posilnite si imunitný systém!

A ako to vyzerá s prípadnou vakcínou a očkovaním? Podľa medializovaných správ pro-
fesorka Sarah Gilbert, odborníčka na túto tému z Oxfordu, pracuje s tímom, ktorý dúfa 
v hotovú, a teda aj otestovanú vakcínu v septembri. Profesorka Gilbert však upozorňuje, 
že sa nič nedá zaručiť. Ak sa aj všetko podarí, nebude ľahké zabezpečiť tak rýchlo výrobu 
pre celoplošné očkovanie. Odborníci sú veľmi opatrní s akýmikoľvek sľubmi. September 
je teda ich želanie a cieľ a všetci prízvukujú, že nič nie je zaručené. Dúfajme, že nám bud-
úcnosť prinesie dobré správy! Spolu to zvládneme!

Písal: RO

Jar je obdobím pokoja po zime i prebúdzania prírody. Zver načerpáva silu a zároveň pri-
vádza na svet mláďatá. Tohtoročná jar sa nesie v znamení hrozby šíriacej sa nákazy CO-
VID-19. Väčšina ľudí sa preto snaží predísť sociálnym kontaktom v mestách a útočisko 
nachádza v prírode. V mnohých oblastiach však ide o enormne zvýšený pohyb turistov, 
motorkárov, štvorkolkárov i psíčkarov v  lese, a to so sebou prináša aj negatívne dôsled-
ky. Aj z toho dôvodu Poľovnícke združenie Žirany žiada každého, aby počas prechádzky 
v prírode sa nesprával hlučne a počas venčenia nepúšťal svojho psa na voľno. Nájdených 
mláďat voľne žijúcej zvery sa NIKDY nedotýkajte! Nie sú opustené, ich mama je na blíz-
ku! Prosíme každého, aby po sebe starostlivo zbieral odpadky. Nezabúdajme, že v lese sme 
len návštevníkmi!  Písal: JB
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SRDEČNÉ ĎAKUJEM!

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Obec Žirany sa touto cestou chce srdečne poďakovať všet-
kým, ktorí sa zapojili do šitia rúšok.  Zistili sme, že aj v tom-
to neľahkom období sú medzi nami obyvatelia s obrovským 
srdcom a ochotou pomôcť. Veľká vďaka patrí krajčírkam, 
ktoré dlhé dni a  hodiny strihali látky a  šili rúška. Vďaka 
patrí aj tým, ktorí nám poskytli materiál na výrobu. Ušilo 
a rozdalo sa obyvateľom našej obce 568 kusov rúšok.
Krajčírky: Zlatica Benczová, Zitka Chovancová, Sylvia Bá-
reková, Helena Magová, Monika Szórádová, Mária Szórá-
dová, Jozefína Kupečeková
Darovali látky, gumičky, stuhy: Janka Ochotnícka, Irena 
Beneová, poslankyňa Zlatica Benczová, Mária Szonlajtne-
rová, Mária Molnárová, Helena Magová,  Zlatica Benczo-
vá, Alexandra Bezányiová, Gabriela Čanakyová, Jozefína 

Kupečeková, Zitka Chovancová. 
Súvisiace práce vykonala poslankyňa Zlatica Benczová – spísala záujemcov, zabalila a po-
roznášala rúška naším občanom. Za námahu a úsilie jej patrí vrelá vďaka!
Prosíme občanov, aby nosili rúška a dodržiavali potrebné hygienické opatrenia. SPOLU 
TO ZVLÁDNEME! Spracovali: ZB, AB

50 rokov:
Jozef Nagy
Róbert Bencz
Mária Szórádová

Oslávencom želáme veľa zdravia, 
šťastia a úspechov!

Vychádza: raz za štyri mesiace
Vydáva: Obec Žirany, 194 Žirany 951 74,
 037/631 82 32
IČO vydavateľa: 00 308 706
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Životné jubileá:

90 rokov:
Margita Licsková

80 rokov:
Verona Pirosová
Ladislav Piros

70 rokov: 
Monika Búšová
Gregor Benc
Alžbeta Vanyová

Štefan Andraško

60 rokov:
Eva Szabová
Dušan Horník
Veronika Vanyová
Mária Némethová
Mária Földesiová
František Szórad
Ján Bencz
Ladislav Gál
Jozef Szabo

Prišli na svet:
Hana Čúzyová
Edina Mokos
Natália Szórádová
Adam Balko
Angelika Bernáthová
Rodičom a bábätkám prajeme pevné zdravie!

Uzavreli sobáš:
Dávid Szonlajtner, Žirany 
a Paulína Mináriková, Žirany
Mladomanželom blahoželáme, a prajeme veľa spoločne prežitých rokov!

Opustili nás:
Rozália Murková
Irena Földešiová
Elena Szórádová
Vojtech Szórád
Valéria Slováková
Vyslovujeme úprimnú sústrasť!
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„Minden történet véget ér valahol,
De az életben minden vég,
Valami újnak a kezdete. “
 

Zsére község önkormányzata és a község 
alkalmazottai nevében Szórád Ilonának /
szül. Maga/ nyugdíjba vonulása alkalmából 
köszönjük a közel 20 éves könyvelői mun-
káját, melyet becsületesen, szorgalommal, 
a legjobb tudása szerint végzett községünk 
érdekében. Kívánunk neki jó egészséget és 
hosszú, gondtalan nyugdíjas éveket szerettei 
körében.

V mene Samosprávy obce Žirany a za-
mestnancov obce z príležitosti odchodu 
do dôchodku ďakujeme Helene Szórádo-
vej /rod. Magová/ za takmer 20 ročnú 
prácu ako účtovníčka, ktorú vždy vyko-
návala čestne, pracovito a najlepším vedo-
mím v záujme našej obce. Prajeme jej veľa 
zdravia a bezstarostné dôchodkové roky 
v kruhu svojej rodiny.

A 2020-AS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE ZSÉRÉN 
VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB 2020 V ŽIRANOCH

1. OľaNO ........................................179 hlasov
2. MKÖ – MKS ...........................126 hlasov
3. Smer – SD..................................98 hlasov
4. Most -Híd ..................................94 hlasov
5. Sme rodina  ...............................73 hlasov
6. ĽSNS ............................................52 hlasov
7. Za ľudí .........................................42 hlasov
8. PS a Spolu ..................................32 hlasov
9. SaS ................................................25 hlasov
10.KDH ..........................................4 hlasy

Ostatné politické strany a hnutia dosiahli menej ako 10 hlasov
volebná účasť .................................69,8 %
počet voličov zapísaných v zozname voličov - 1128
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 780
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny - 7
počet platných odovzdaných hlasov - 775

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS / POĎAKOVANIE


