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Festival chutí

NITRIANSKEHO KRAJA

Festival sakrálnej hudby Musica Sacra otvoria 
diela W. A. Mozarta 

Španielsky veľvyslanec obdivuje históriu 
i súčasnosť nášho mesta
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Už nie sme mestom na jeden deň

S prichádzajúcou letnou se-
zónou Nitra opäť zabojuje o 
svojich návštevníkov. Mesto 
s najstaršou históriou by sa 
rado uchádzalo o priazeň 
dovolenkárov. Prvým toh-
toročným magnetom bude 
na podujatia mimoriadne 
pestrý víkend 6. a 7. júna, 
keď v našom meste odštar-
tujeme Festival chutí Nit- 
rianskeho kraja. Toto podu-
jatie ponúkne naraz viacero 
„ochutnávok“, to všetko s je-
diným cieľom – presvedčiť 
náročného návštevníka, že 
Nitra patrí k mestám, ktoré 
musia byť zaradené do dovo-
lenkového itinerára moder-
ného cestovateľa. 

Vedenie mesta podniká 
všetky kroky k tomu, aby sa 
Nitra - ako najstaršie slo-
venské mesto -  prezentovalo 
tým, čo je pre nás jedinečné a 
to je určite história. Teší nás 
skutočnosť, že v posledných 
rokoch sa cestovný ruch v 
Nitre dostáva do patričného 
tempa so súčasným trendom. 
Napriek tomu, že nie sme ty-
pickou mestskou destináciou 
ako Viedeň, Praha, Londýn, 
Rím či Paríž, snažíme sa  dr-
žať krok s dobou. Nitra sa 
pomalými krokmi postupne 
stáva objektom záujmu dovo-
lenkárov z domova i zahrani-
čia. Áno, uvedomujeme si, že 
sa máme čo učiť od marke-
tingovo zdatných  tourope-
rátorov, avšak ponuka mest-
ského turizmu začína byť 
na pomerne slušnej úrovni. 
Vďaka aktivitám, nápadom 
a skĺbeniu aktivít viacerých 
spoločností, zastrešených pod 
hlavičkou Nitrianskej orga-
nizácie cestovného ruchu, 
sa postupne presadzujeme v 
bohatej ponuke podobných 
slovenských miest. 

Postupne bude samozrej-
mosťou stretnúť v centre 
mesta  či na Nitrianskom 

hrade skupinky zahranič-
ných turistov z Japonska, 
Kórey, Číny,  či USA. Tieto 
výpravy k nám prichádzajú 
s túžbou odkrývať poznanie 
minulosti a obdivovať krásy 
súčasnosti. Je toho hodne, čo 
sa nám v poslednom období 
podarilo zabaliť do balíčka 
poznania chtivých dovolen-
károv. Postupujeme krôčik 
po krôčiku. I vďaka súhre a 
spolupráci mesta s Nitrian-
skym samosprávnym kra-
jom, Nitrianskou diecézou, 
ktorá pre verejnosť otvorila 
Nitriansky hrad s jeho per-
lami, s jednotlivými hotelmi, 
s výstaviskom Agrokomplex, 
Archeologickým ústavom, 
múzeami a galériou, nitri-
anskymi divadlami i ďalšími 
vážnymi hráčmi na turistic-
kom trhu. Verím, že v Nitre 
máme čo ukázať. Na záver si 
dovolím vysloviť myšlienku, 
že určite každý, kto k nám 
zavíta, ocení prívetivú tvár 
nášho mesta so všetkými 
jeho prírodnými krásami a 
historickými zaujímavosťa-
mi a pohostinnosťou. 

Jozef Dvonč
primátor Nitry 

Podpredseda vlády a minister Miroslav 
Lajčák zavítal na mestský úrad

V uplynulých dňoch prijal primátor Nitry Jozef Dvonč podpredsedu vlády a mi-
nistra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. V pria-
teľskom ovzduší prerokovali  niekoľko aktuálnych tém, ktoré čakajú Slovenskú 
republiku v blízkom období. Dotkli sa podielu samosprávy v roku blížiaceho sa 
predsedníctva SR v Európskej únii.

Primátor Jozef Dvonč  in-
formoval ministra Lajčáka, 
že sa stal členom Výbo-
ru regiónov EÚ. Zároveň 
požiadal ministra o pod-
poru pri organizovaní 101. 
svetového kongresu espe-
ranta, na ktorom sa bude v 
júli 2016 spolupodieľať aj 
naše mesto. 

„Do Nitry by  malo v tom-
to dátume pricestovať viac 
ako 2-tisíc esperantistov. 
Považujeme to za dôstojnú 
a zaujímavú reprezentáciu 

mesta a veríme, že účast-
níci kongresu sa po dobrej 
skúsenosti vrátia do Nitry 
opäť a to aj so svojimi ro-
dinami,“ povedal primátor 
Dvonč. Primátor konštato-
val, že plnú podporu zapo-
jeniu sa do príprav SKE v 
Nitre vyjadrilo aj mestské 
zastupiteľstvo. On osobne 
tohto roku vycestuje spolu 
s organizačným výborom 
do francúzskeho Lille pre 
organizátorskú vlajku. Mi-
nister Miroslav Lajčák tl-

močil plnú podporu a pris-
ľúbil pomoc ministerstva. 
Zároveň sa živo zaujímal 
o fungovanie mesta Nit-

ry, jeho rozpočet 
a partnerskú spo-
luprácu so zahra-
ničnými mestami. 
Spomenutý bol aj 
aktívny podiel pri-
mátora Dvonča na 
činnosti ZMOS, kde 
ešte donedávna 
pôsobil 4 roky vo 
funkcii predsedu 
tejto samosprávnej 
organizácie.   
 

Text a foto: (SY)
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Minister Lajčák navštívil v sprievode primátora Jozefa Dvonča klientske 
centrum na MsÚ v Nitre a potom rokoval s primátorom Jozefom Dvon-
čom.  
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foto na obálke (Foto: Ľ. Synaková):
Parčík pri Hlavnej pošte patrí aj vďaka 

atraktívnej kvetinovej výsadbe k vyhľadáva-
ným miestam oddychu občanov. 

Minister Lajčák si so záujmom 
prezrel bulletin dokumentujú-
ci činorodý život v Nitre. 
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Zastupiteľstvo schválilo modernizáciu 
vykurovacieho systému na sídliskách

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli schválené viaceré uznesenia, azda 
najzaujímavejšie i z hľadiska občanov boli tie, ktoré sa ich priamo týkajú. Iste 
medzi ne patrí i modernizácia vykurovacieho systému na sídliskách Klokočina 
a Diely. 

Samotná rekonštrukcia je 
rozpočtovaná na vyše 17 
miliónov eur, zrealizovaná 
by mala byť v piatich eta-
pách, z ktorých by každá 
mala trvať rok. S usku-
točnením investície by sa 
malo začať v roku 2017, 
dokončenie je naplánova-
né na rok 2022. Po sfinali-
zovaní by si občania mohli 
sami regulovať teplotu v 
bytových jednotkách ako 
aj teplotu na ohrev vody 

podobne, ako je tomu v 
rodinných domoch.  Inves-
tícia pomôže aj k ochrane 
životného prostredia a vý-
raznému zníženiu znečis-
ťovaniu ovzdušia v týchto 
častiach mesta. Nitrianska 
teplárenská spoločnosť, 
a.s. tak nadviaže na rekon-
štrukciu tepelných zaria-
dení, ktoré boli zrealizova-
né v rokoch 2005 a 2006 
na sídlisku Chrenová, kedy 
sa uskutočnila výmena 

parných vykurovacích roz-
vodov za predizolované 
bezkanálové teplovodné 
rozvody a dokončená bola 
aj sieť optických vlákien 
na prenos informácií a 
riadenie cez dispečing. V 
nasledujúcom období boli 
Nitrianskou teplárenskou 
spoločnosťou, a.s. uskutoč-
nené i rekonštrukčné prá-
ce zásobovacieho územia 
na sídlisku Párovce. 

(AJ) 

sa budú preukazovať dr-
žitelia preukazov  ZŤP a 
ZŤP-S, ktorí sú v zmysle 
paragrafu 8 platnej VZN 
odbremenení platenia 
parkovného. Karta sa bude 

vydávať na dobu platnos-
ti preukazu. Manipulačný 
poplatok za vydanie preu-
kazu bol schválený vo výš-
ke päť eur. Zastupiteľstvo 
tiež potvrdilo skutočnosť, 

že za parkovné bude mož-
né platiť aj cez sms, pre-
vádzkovateľ tejto služby 
bude vybraný cez verejno-
-obchodnú súťaž. 

(AJ)

Za parkovné  sa bude dať platiť aj cez sms,  
zmeny nastali i pri spoplatnených 
komunikáciách
Zastupiteľstvo tiež schválilo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému naria-
deniu mesta Nitry č.  8/2014. Zmeny pri spoplatnených komunikáciách nastali 
pri parkovisku pri bývalom Parku kultúry a oddychu, ktoré bude prenajaté pre-
vádzkovateľovi, s tým, že jeho blízkosť pri parku i športoviskách môže byť využí-
vané i verejnosťou. 

Spoplatnená tiež už nie je 
ani Podzámska ulica (od 
ulice Na Predmostí po Par-
kové nábrežie). Táto časť 
komunikácie bude slúžiť 
pre parkovanie miestnych 
rezidentov. Pre parkovis-
ko pri mestskom  úrade 
tiež  platí iný prevádzkový 

poriadok, nakoľko je tu 
osadený závorový systém.  
Spresnili a upravili  sa aj  
podmienky pri ktorých sa 
vydávajú  zamestnanecké 
rezidenčné voľné karty, 
ktorých cena je 20 eur na 
rok. Tieto karty sa vydá-
vajú pre zamestnávateľov 

s veľkým počtom zamest-
nancov, samozrejme,  pri 
vydaní týchto kariet sa 
bude posudzovať lokalita 
a počty parkovacích miest 
v blízkosti sídla jednotli-
vých ustanovizní. Schvále-
né bolo i zavedenie novej 
parkovacej karty, ktorou 

Námety na ďalšie pokračovanie spolupráce 
s americkým Naperville

Primátor Nitry Jozef Dvonč a zástupca primátora Ján Vančo prijali v piatok 22. 
mája na mestskom úrade honorárnu konzulku SR v Chicagu a Čestnú občianku 
mesta Nitry Rosemary Macko Wisnosky, ktorá sa dlhé roky angažuje v partners-
kej spolupráci medzi našimi mestami a je zároveň dlhoročnou aktívnou členkou 
Klubu priateľov mesta Nitry s Naperville.

Vedenie mesta Nit-
ry hovorilo s hosť-
kou o námetoch na 
ďalšie pokračovanie 
spolupráce. Do úva-
hy pripadá výmena 
mladých športov-
cov a spolupráca 
mestských polícií. 
Konzulka ponúkla 
možnosť aplikovať 
do nášho záchran-
ného systému nové 
technológie. S tým-
to systémom majú 
u nich vynikajúce 
skúsenosti. R. Wis-
nosky konštatovala, 
že v súčasnosti nastalo v 
činnosti Klubu priateľov 
mesta Nitry s Naperville 
oživenie príchodom Slo-
vákov, dlhodobo sa zdr-
žiavajúcich v Chicagu a 
Naperville. Zárukou dote-
rajších intenzívnych part-
nerských kontaktov bola 
osoba primátora Georgea 
Pradela, ktorého na poste 

prvého muža mesta vys- 
triedal v uplynulých dňoch 
nový primátor. Podľa Rose-
mary M. Wisnosky je však 
i nový primátor naklonený 
pokračovaniu spolupráce.  
Nitriansky primátor Jo-
zef  Dvonč sa Rosemary 
Wisnosky poďakoval za 
pohostinnosť počas ne-
dávnej návštevy zástup-
cov Nitry v USA, zároveň 
ju požiadal, aby tlmočila 

novému primátorovi Na-
perville pozvanie na ofici-
álnu návštevu Nitry. 
Na záver návštevy preja-
vila konzulka záujem byť 
svedkom slávnostného 
prijatia malých občanov 
Nitry v Obradnej sieni 
mestského úradu.  
 

Text a foto: (SY)
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Predstavitelia srbských Užíc hľadali  
partnerov so skúsenosťami v oblasti 
vodného hospodárstva 

V stredu 6. mája prijal nitriansky primátor Jozef Dvonč v kongresovej sále mest-
ského úradu srbskú delegáciu, vedenú primátorom mesta Užice Tihomirom 
Petkovićom. Členmi delegácie boli Milan Vidić, člen Rady pre ekonomiku, Zo-
ran Vidić, riaditeľ Mestskej galérie, prof. dr. Radmila Nikolić, dekanka Učiteľskej 
fakulty Univerzity Kragujevac Užiciach, prof. Branko Popović, prodekan Učiteľs-
kej fakulty Univerzity Kragujevac v Užiciach, prof. dr. Dragoljub Zorić, vedúci 
Katedry jazykov Učiteľskej fakulty Univerzity Kragujevac z mesta Užice. Srbskú 
delegáciu sprevádzali prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., dekanka Pedagogickej 
fakulty UKF v Nitre, doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka Pedagogickej 
fakulty UKF v Nitre. 

V priateľskom rozhovore 
im nitriansky primátor 
Jozef Dvonč predstavil 
mesto Nitru, ktoré sa, ako 
uviedol, môže popýšiť tro-
mi zaujímavosťami a to 
– dvomi univerzitami a bo-

hatým univerzitným živo-
tom s 20-tisícami denných 
študentov, rozsiahlym vý-
staviskom Agrokomplex 
a dvomi priemyselnými 
parkami, ktoré poskytujú 
pracovné uplatnenie oby-

vateľom Nitry a širokého 
okolia. Následne primá-
tor mesta Užice  Tihomir 
Petković predstavil svoje 
mesto, ktoré je centrom 
západného Srbska. Ako 
pohraničné mesto sa na-

chádza v blízkosti Bosny 
– Hercegoviny a Čiernej 
Hory. Rozprestiera sa 
na ploche 677 m2 a má  
82 000 obyvateľov.  Mesto 
má rozvinutý priemysel a 
najmä turizmus, návštev-
níkov lákajú hory a jaze-
rá. V Užiciach je Učiteľská 
fakulta Univerzity Kra-

gujevac, ktorá nadviazala 
spoluprácu s nitrianskou 
Pedagogickou fakultou 
UKF. Primátor Petković 
zdôraznil, že spolupráca 
s univerzami by mohla 
byť základom spolupráce 
medzi našimi mestami. 
Na záver návštevy sa obe 
strany dohodli na ďalšej 

spolupráci, najmä vo vo-
dárenskej oblasti a vyme-
nili si darčeky. Návštevu 
mestského úradu zakonči-
li prehliadkou klientskeho 
centra na MsÚ. Primátor 
Užíc pozval primátora Nit- 
ry Jozefa Dvonča na náv- 
števu Užíc.

Text a foto: (SY)

Na spoločnej snímke primátor Jozef Dvonč (štvrtý zľava), primátor  Tihomir Petković (piaty zľava), 
Eva Szórádová (štvrtá sprava) a Adriana Récka (druhá sprava). 

Delegácia navštívila v sprievode primátora Dvonča klientske centrum a na druhej fotografii – pri-
mátor Užíc odovzdal dar – obraz primátorovi Dvončovi ako prejav vďaky za vrelé prijatie na mest-
skom úrade. Foto: Ľudmila Synaková

Prvá návšteva primátora partnerského 
mesta Kroměříž v Nitre
Na priateľskú návštevu Nit- 
ry pricestovali v stredu 
6. mája napoludnie  no-
vozvolený starosta part-
nerského mesta Kroměříž  
Jaroslav Němec (strana 
ANO), sprevádzal ho jeho 
zástupca  Pavol Motyčka. 
Na pôde mestského úradu 
hostí privítali nitriansky 
primátor Jozef Dvonč a zá-
stupca primátora Ján Van-
čo. Primátor Jozef Dvonč 
vzácnych hostí informoval 
o zložení mestského zastu-
piteľstva, VMČ, o rozvoji 
Nitry, investičnej výstavbe 
a partnerských vzťahoch. 

Primátor Dvonč vedenie 
mesta Kroměříža infor-
moval, že mesto Nitra má 

momentálne nadviazané 
družobné vzťahy s 11 mes-
tami, najnovšie s mestami 
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Tohto roku si pripomína-
me 20. výročie tejto ne-
zabudnuteľnej návštevy. 
Vtedajší prezident Sloven-
skej republiky Michal  Ko-
váč povedal aj tieto slová: 
„Vašu  návštevu,  ktorá  sa  
prelomovým  spôsobom  
zapíše do  našich  dejín,  

vnímame v príbuzných 
súradniciach, v akých chá-
peme misiu svätého Cyrila 
a svätého Metoda. ... Pred 
piatimi  rokmi  ( pozn. aut.: 
v r. 1989), ste  v nás  neza-
budnuteľným  spôsobom  
zapálili  pre  demokraciu,  
slobodu,  ktorú sme prijali 

ako zázrak. Dnes, v hodine 
únavy a rezignácie mno-
hých vás prosím, aby ste 
nás povzbudili  k odvahe,  
že  by  sme  svoju  vieru  pre-
niesli  z oblasti  súkromnej,  
z kostolov a modlitební, do 
oblasti politickej, kultúrnej 
a ekonomickej.“

Veszprém v Maďarsku a 
Gyeongju v Južnej Kórey. 
Kroměříž je naše najstar-
šie partnerské mesto, pria-
teľské vzťahy pretrvávajú 
od roku 1972 a pre obe 
strany sú aj vzhľadom na 
neexistujúcu jazykovú ba-

riéru veľkým obohatením. 
Starosta Jaroslav Němec 
informoval, že Kroměříž 
sa okrem Nitry kontaktu-
je s mestami v Rumunsku, 
Francúzsku, Poľsku a mo-
mentálne hľadajú ďalšieho 
partnera, ktorý má svo-

je pamiatky zapísané na 
zozname svetového dedič-
stva UNESCO. Ako vhodný 
partner, s ktorým by sa 
mohli uchádzať o finančnú 
podporu z fondov EÚ sa im 
pozdáva Ružomberok. 

Text a foto: (SY)

Pripomíname si 20. výročie návštevy Svätého 
otca Jána Pavla II. v Nitre

Bratislava, Šaštín, Košice, Prešov, Levoča a Nitra! Týchto 6 miest bolo cieľom 
oficiálnej návštevy najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, pápeža Jána Pavla 
II. v dňoch 30. júna až 3. júla 1995,  ktorá  bola  prvou  v samostatnej  Slovenskej  
republike.  Pre  nás, Nitranov, sa  stala  historickou,  pretože  2.  júla  pricestoval 
Svätý otec do Nitry, čo bolo jeho osobným želaním. Dôvodov na toto rozhod-
nutie mal viacero. Jedným z nich bola aj skutočnosť, že Nitra bola v tom čase 
sídlom diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca, no najmä to, 
že v Nitre už v roku 863 vysvätili prvý kostol na území dnešného Slovenska a 
zároveň, že tu pri výučbe viery pôsobili vtedajší učenci – sv. Konštantín a Metod.

Rozvoj umeleckého talentu zaručia 
pedagógovia  ZUŠ J. Rosinského 

ZUŠ Jozefa Rosinského oslavuje už 85. výročie svojho založenia. Za posledných 
päť rokov prešla zásadnou zmenou. Od roku 2010 má škola svoje sídlo na Vajan-
ského ulici v Nitre. Vďaka výborným priestorovým podmienkam a skutočnosti, 
že celá škola má všetky odbory pod jednou strechou, sa skvalitnilo pracovné 
prostredie nielen pedagógom, ale hlavne žiakom, čo má pozitívny vplyv aj na 
výsledky  výchovno-vzdelávacieho procesu. 

„Pedagógovia majú oveľa 
lepšiu možnosť navzájom 
spolupracovať,  čo sa od-
razilo aj na tvorbe výbor-
ných projektov, spolupráci 
s organizáciami - najmä 
materskými, základnými a 
strednými školami, ako aj 
ďalší a inštitúciami, part-
nerskými školami na Slo-
vensku a v zahraničí, a tiež 
vo zvýšenej prezentácii na 
verejnosti,“ konštatuje ria-
diteľka školy Alena Vaňová.

Škola sa môže pochváliť 
vynikajúcimi výsledkami. 
Či sú to už popredné mie-
sta na viacerých súťažiach 
a prehliadkach, nielen ce-
loslovenských ale i med-
zinárodného charakteru. 
Podrobne o tom píše sprá-
va o výchovno-vyučovacích 
výsledkoch, ktorá je zverej-
nená na www.zusnitra.sk. 

„V tomto školskom roku 
sme 85-ročnému jubileu 
výročiu venované niekoľké 
aktivity. Ešte v decembri 
2014 to bol koncert  Pe-
ter  Michalica predstavuje 
talenty Nitry, ktorý pred-
stavil talentovaných žia-
kov ZUŠ J. Rosinského, vo 
februári sme zorganizovali 
koncert pedagógov a bý-
valých absolventov a tiež 
koncert Richard Rikkon a 
talenty Nitry. Výročiu sme 
venovali aj cyklus koncer-
tov v Synagóge v rámci 
NHJ 2015, ďalšie dva kon-
certy našich žiakov ako aj 
hosťovanie ZUŠ E. Ferenc-
za z Tatbányi v Maďarskej 
republike, ktoré sa konalo  
v spolupráci s Mestom Ni-
tra,“ uviedla Alena Vaňová.
Vyvrcholenie osláv sa 
uskutočnilo 23. mája v Sta-
rom divadle Karola Spišá-

ka v Nitre. Pre verejnosť 
sme pripravili projektové 
predstavenie v réžii Ma-
rice Šiškovej pod názvom 
,,Hľadáme stratené noty“. 

Na 13. júna škola pri-
pravuje Deň otvorených 
dverí so zaujímavým pro-
gramom – okrem koncertu 
a divadelno-hudobného 
predstavenie aj atrakcie a 
pre deti súťaž ku Dňu ot-
cov. 

Záujemcovia o štúdium 
môžu navštíviť ZUŠ J. Ro-
sinského 27. mája, 13. júna 
alebo 3. septembra 2015, 
kedy budú prebiehať prijí-
macie pohovory,“ informu-
je Alena Vaňová. 

(RED)
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Táto návšteva sa niesla 
pod mottom: „Nebojte sa!“. 
V Nitre sa Svätý otec stre-
tol s mládežou Slovenska, 
ktorú vyzval, aby mala 
vždy otvorené oči.  „Nedaj-
te sa opantať ideológiou 
falošnej  slobody,  ktorá  v 
mene  zdanlivého  šťastia  
šíri  indiferentizmus  a re-
lativizmus  a tým pozbavu-
je  svedomie  hodnôt,  ktoré  
dávajú  životu  zmysel“. Po  
skončení  príhovoru  mladí 
zástupcovia slovenských 
diecéz prevzali z rúk Svä-
tého otca encykliku Evan-
gelium vitae a oni Svätému  
otcovi  odovzdali  dar,  kto-
rý  spočíval  v tom,  že  sa  
mnohí  zaviazali  sľubom 
predmanželskej čistoty.
Na letisku v Janíkovciach 
sa zhromaždilo približne 
300-tisíc veriacich. Sväté-
ho otca osobne uvítali naj- 
vyšší predstavitelia štátu, 

ako aj vtedajší primátor 
Nitry Vladimír Libant  a 
nitriansky sídelný biskup 
Ján Chryzostom kardinál 
Korec. 

„Som vďačný Bohu, že 
som mohol prísť do sta-
roslávnej Nitry, ktorá je 
Betlehemom kresťanstva 
Slovenska na Slovensku,“ 
povedal pápež Ján Pavol 
II. Celé dianie sa odohrá-
valo na oltárnej tribúne v 
tvare slovenského trojvr-
šia s bielym dvojkrížom 
na vrchole. Veriaci mohli v 
spoločnosti  Svätého otca 
pobudnúť vyše tri hodiny. 
Bola to jeho druhá náv- 
števa Slovenskej republi-
ky. Skutočnosť, že sa jeho 
nohy dotkli aj pôdy mesta 
Nitry, je vyznamenaním 
nielen pre cirkevnú, ale aj 
celú svetskú oblasť nášho 
života. Z každej významnej 
návštevy si hosť odnáša 

dary ako spomienku na 
krajinu, ktorú navštívil. 
Od mladých z nitrianskej 
diecézy prevzal duchovnú 
kyticu – symboly dobrých 
skutkov, Rožňavská diecé-
za mu darovala sochu sv. 
Jána Nepomuckého, veria-
ci z východného Slovenska 
veľký ruženec, venovali 
mu aj zoznam niekoľko 
stoviek mladých ľudí, ktorí 
vykonali predmanželský 
sľub mravnej čistoty. Z 
Nitry si odniesol aj zmen-
šeninu dreveného kríža 
zo storočnej lipy z Považ-
skej Bystrice a keramický 
obraz Posledná večera od 
Ivetty Axamitovej. Spon-
tánne podanie si rúk všet-
kých prítomných na záver 
stretnutia akoby symbo-
licky naznačilo, že existujú 
spôsob na pokojný život 
na našej planéte.          

(SY)

kávy a zaujímavosti v bar-
manskom stánku.
Súčasťou soboty 6. júna 
bude 2. ročník Medziná-
rodného festivalu bub-
nov a perkusií drumpoint 
Slovakia 2015. Pod Zobor 
opäť pricestujú bubeníci z 
Čiech, Rakúska, Maďarska 
a Poľska, aby spolu so slo-
venskými kapelami zabá-
vali divákov priamo v cen-
tre mesta. Rytmus, energia 
a krásny zvuk exotických 
brazílskych bubnov sa 
budú niesť pešou zónou 
počas celého popoludnia. 
Vystúpenia 8 bubeníckych 
kapiel vyvrcholia večer-
ným programom na Sväto-
plukovom námestí, kde sa 
na pódiu stretne rekordný 
počet bubeníkov. Do ve-
černého programu zapoja 
aj tanečníčky zo skupiny 
Sangre Nueva v karneva-
lových kostýmoch, ďalší 
hudobníci i speváci. 
Gastronomický festival 
ponúkne aj „ochutnávku 
divadelnej kuchyne“ počas 
DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 
v Divadle Andreja Bagara v 
Nitre. Nechajte sa na nalá-
kať na atraktívny program, 
ktorý zaplaví nielen Sväto-
plukovo námestie, ale i 
celú pešiu zónu a Kupeckú 
ulicu. Nitra bude v tento 
deň dýchať aj svätourban-
skou tradíciou, vystúpe-
niami folklórnych súborov, 
ktoré svojou prítomnos-
ťou okorení Tanečná škola 
Old School Brothers a Aka-
démia tanca. Veríme, že 
nielen mladšiu vekovú ka-
tegóriu poteší vystúpenie 

finalistky súťaže Hlas Čes-
ko Slovenska Ivanny Bago-
vej a jihlavskej folkrocko-
vej kapely JAK CHCEŠ, čo 
je prvá lastovička spolu-
práce medzi Nitrianskym 
samosprávnym krajom a 
krajom Vysočina. Súčasťou 
programu bude spomien-
ka na populárneho spevá-
ka Karola Duchoňa, ktorý 
nás opustil pred 30 rokmi. 
Stále živé piesne tohto ro-
dáka z neďalekého Jelen-
ca nám pripomenie Ludo 
Kuruc, ktorého prejav je v 
mnohom podobný so sláv-
nym Karolom Duchoňom.  
Súčasťou víkendovej po-
nuky sú i ďalšie atraktív-
ne podujatia. V Starom 
divadle Karola Spišáka sa 
uskutoční už 17. ročník 
prehliadky divadiel kra-
jín V4 Stretnutie, Setká-
ní, Spotkanie, Tálakozás. 
MLYNY CINEMAS Nitra 
ponúknu 23. ročník celoš-
tátnej postupovej súťaže 

amatérskej filmovej tvor-
by Cineama 2015, ktorú 
pripravilo Krajské osveto-
vé stredisko v Nitre. Ne-
deľa 7. júna bude patriť 
otváraciemu koncertu 25. 
ročníka Medzinárodného 
festivalu sakrálnej hudby 
Musica sacra v Piaristic-
kom kostole sv. Ladislava 
v Nitre. Festival chutí Nit-
rianskeho kraja pripravili: 
Nitriansky samosprávny 
kraj, Mesto Nitra, Nitri-
anska organizácia cestov-
ného ruchu, Slovenská 
agentúra pre cestovný 
ruch a Krajské osvetové 
stredisko v Nitre. Spoluo-
rganizátori festivalu: De-
likatesy o.z., OZ umelecká 
spoločnosť Tambores, 
Divadlo Andreja Baga-
ra v Nitre a Na Kupeckej. 
Podrobnejšie informácie 
a program Festivalu chu-
tí Nitrianskeho kraja na: 
www.festivalchuti.sk.  

(SY)

Festival chutí Nitrianskeho kraja

Nitriansku pohostinnosť si budú môcť prísť návštevníci, ale i domáci Nitrania 
naplno vychutnať v sobotu 6. júna počas FESTIVALU CHUTÍ NITRIANSKEHO 
KRAJA, ktorým sa v centre mesta - na Svätoplukovom námestí, na pešej zóne i 
v zábavno-obchodnom centre Mlyny – odštartuje tohtoročné Nitrianske kultúrne 
leto. Celodenné podujatie je v podstate spleťou viacerých „lahôdok“ a to tých 
kulinárskych v pravom zmysle slova, no tiež umeleckých, určených pre všetky 
vekové kategórie – ako sľubujú organizátori: „Aby si v nich našiel to svoje „ore-
chové“  každý, kto do Nitry v tento deň zavíta!“

OCHUTNÁM V NITRE – ta-
kéto pomenovanie dostali 
ochutnávky gastronomic-
kých špecialít, najlepších 
ročníkových vín a odhaľo-
vanie tajomstiev šéfku-
chárov na Svätoplukovom 

námestí. Tento rok pred-
staví nielen regionálne 
špeciality a pestovateľov, 
ale aj reštaurácie, praži-
arne výberovej kávy, čo-
koládovne, malé pivovary, 
liehovary aj vinárov. Orga-

nizátori vybrali prevádzky 
z Nitrianskeho kraja, ktoré 
si udržujú stabilnú úroveň 
alebo ponúkajú výnimoč-
né delikatesy. V Nitre sa 
bude variť naživo, tešte sa 
na ochutnávky, praženie 

Minulý rok podujatie slávnostne otvorili primátor Jozef Dvonč, 
podpredseda NSK Ladislav Marenčák a vedúci odboru kultúry 
NSK Anton Živčic (vľavo). Foto: (AJ)
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publiku diela W. A. Mo-
zarta, J. Masseneta, ale i 
diela súčasných autorov 
M. Nováka, P. Procházku a 
Ľ. Bernátha. Akademický 

spevácky zbor UKF v Nit-
re, basgitara, bicie, klavír a 
zbormajster Marek Štrbák, 
ponúkne v nedeľu 21. júna 
gospely, spirituály a Malá 
džezová omša Boba Chil-
cotta. Vo štvrtok 25. júna 
sa poslucháčom predsta-
ví minuloročná držiteľka 
Ceny Musica Sacra Nitra, 
ktorú získala na Medzi-
národnej speváckej súťaži 
Imricha Godina Iuventus 
Canti vo Vrábľoch, mladá 
estónska sopranistka žijú-
ca v Rakúsku Katrin Targo. 
V ich podaní odznejú die-
la F. Schuberta, M. Regera, 
A. Kappa, G. Faurého, E. 
Chaussona, A. Dvořáka a L. 
Vierneho. 

Nedeľa 28. júna ponúka 
priaznivcom starej hudby 
a dobových nástrojov jedi-
nečné spracovanie židov-
skej hudby v manuskrip-
toch 15. až 19. storočia zo 
zbierky Thesaurus. Záver 
tohtoročného festivalu 
bude 2. júla patriť druhé-
mu víťazovi Ceny Musica 
sacra Nitra z Medzinárod-
nej speváckej súťaže Imri-
cha Godina Iuventus Canti 
vo Vrábľoch, barytonistovi 
Janovi Ericssonovi. V sprie-
vode Vlachovho kvarteta 
Praha predvedie diela Jo-
zefa Suka, G. F. Händela, J. 
Kabáta a A. Dvořáka. 

(ĽB)

Na otváracom koncerte 
predstavia Mozartove die-
la Ave verum corpus, Lau-
date Dominum, Sub tuum 
praesidium a Korunovač-
ná omša C dur Slovenský 
komorný orchester pod 
umeleckým vedením hus-
listu Ewalda Danela a Slo-
venský filharmonický zbor 
pod taktovkou zbormaj-
stra Jozefa Chabroňa. Jed-
notlivé koncerty si budú 
môcť návštevníci festivalu 

vychutnávať každý štvrtok 
a nedeľu. Vstup na všetky 
koncerty je voľný. Praž-
ský súbor Collegium Ma-
rianum uvedie na svojom 
koncerte „Na úsvite klasi-
cizmu“ vo štvrtok 11. júna 
diela L. Boccheriniho, J. S. 
Bacha, W. A. Mozarta a C. 
P. E. Bacha. Súbor je nosi-
teľom ocenenia za zásluhy 
o kvalitu a šírenie českej 
hudby, ktorú udeľuje čes-
ká sekcia Medzinárodnej 

hudobnej rady UNESCO. 
Duchovná hudba, ale i ver-
še zo zbierok Kroměříž-
skeho zámockého archívu 
odznejú v nedeľu 14. júna 
v podaní komorného ba-
rokového súboru z Čiech 
Musica Poetica. Sloven-
sko-maďarský Komorný 
orchester Ad Libitum, 
Bratislava Vocal Consort, 
vokálni a inštrumentálni 
sólisti vo štvrtok 18. júna 
predstavia nitrianskemu 

Bývalý československý a slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Moravčík si 
20. apríla v St. Étienne v drese legiend tamojšieho AS zahral proti výberu sveta 
vedenom dvojicou Zinedine Zidane a Ronaldo. 

Starí páni zelených vyhrali 
9:7 v exhibícii na podpo-
ru boja s chudobou, ktorú 
organizoval AS St. Étienne 
v spolupráci s komisiou 
pre rozvoj Organizácie 
Spojených národov. Výťa-
žok z tohtoročného duelu 
išiel na pomoc africkým 
krajinám Guinei, Libérii a 
Sierra Leone zasiahnutým 
vírusom ebola. Na trávni-

ku v St. Étienne sa vo vý-
bere sveta okrem Zidana 
a Ronalda objavili aj ďalší 
svetoví hráči. V domácom 
drese boli spoluhráčmi 
Moravčíka aj Jérémie Ja-
not, Kurt Zouma, Pierre-
-Emerick Aubameyang, 
atď. Súboj sledovalo 34-ti-
síc divákov. Moravčík je 
legendou miestneho AS, 
vyhlásili ho aj za svetové-

ho ambasádora klubu. Vo 
francúzskom klube hral 
v rokoch 1990 až 1996, 
pričom v 197 stretnutiach 
strelil 31 gólov. Do St. Éti-
enne prišiel z Plastiky Nit-
ra, neskôr hral aj za Bastiu, 
Duisburg, Celtic Glasgow a 
JEF United Čiba. 

(SY)

Mestský poslanec a futbalista Ľubomír 
Moravčík na trávniku v St. Étienne 
s Ronaldom a Zidanom

Festival sakrálnej hudby Musica Sacra 
otvoria diela W. A. Mozarta 

Skvosty sakrálnej hudby z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta otvoria 25. ročník 
Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby Musica Sacra. Festival sa uskutoční 
od 7. júna do 2. júla t. r. v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. 

Španielsky veľvyslanec obdivuje históriu 
i súčasnosť nášho mesta

Na otvorení trojdňovej  konferencie Duchovná cesta a jej podoby v literatúre v 
Študentskom domove UKF vystúpil s príhovorom aj zástupca primátora Nitry 
Ján Vančo. 

Na podujatí sa stretol s 
veľvyslancom Španiel-
skeho kráľovstva na Slo-

vensku Félixom Valdésom 
(na snímke), ktorý sa 
prednáškou o sv. Tereze 

zo španielskej 
Avily zapojil 
do bohatého 
programu ve-
deckej kon-
ferencie. Zú-
častnili sa na 
nej vedeckí 
pracovníci zo 
7 univerzít 
z Českej re-
publiky, Ta-
lianska, USA 
a Slovenska. 

Prednášajúcim bol i nit-
riansky diecézny biskup 
prof. ThDr. Viliam Judák, 
PhD. z Cyrilo-metodskej 
bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského v 
Bratislave a Teologického 
inštitútu. Konferencia bola 
výstupom z projektu VEGA 
Premeny stvárňovania du-
chovnej cesty v západných 
literatúrach (od stredo-
veku do súčasnosti).   

Text a foto: (SY)Na fotke (vpravo) viceprimátor Nitry Ján Van-
čo a veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v SR 
Félix Valdés.
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Na pódiu zažiarili viace-
ré známe hviezdy sloven-
ského šoubiznisu. 
Úvod patril Hane a 
Ivane Válekovej z 
ChiQui Pole Dance, 
ktoré predviedli str-
hujúcu gymnastickú 
zostavu na tyči, pri 
ktorej diváci tajili 
dych. Speváčka An-
drea Zimányiová v 
sprievode famózne-
ho gitaristu Juraja 
Buriana odspievala 
Michaela Jacksona a Glo-
riu Estefan, Old School 
Brothers zatancovali v 
dievčenskom zložení, dvo-
jičky Twiins prezentovali 
svoj nový singel Sagapo, 
čo po turecky znamená 
Milujem ťa. Speváčka Dany 
M. si vybrala pieseň od 
slávnej Arethy Franklin a 
strihla si aj duet s Brigi-
tou. O klavírny sprievod 

sa postaral Tony Marko. 
Počas večera mali diváci 

možnosť vidieť dva bloky 
módnej prehliadky Gla-
mour Ibiza Style. Modelky 
predviedli najnovšie mód-
ne trendy a okorenili preh-
liadku kolekciou plaviek 
so zaujímaými doplnkami. 
O celkový styling modeliek 
sa už štvrtý rok postaral 
tím zo SunnyDay studia. 

Večerný program vyvr-
cholil vystúpením klavír-

neho virtuóza a šoumena 
Jozefa Hollého, ktorý si za-

spieval s Brigitou a 
speváckym zborom 
Dúha zo ZUŠ Jozefa 
Rosinského v Nit-
re. „Pieseň Mama v 
pôvodnej verzii od 
Spice Girls vybra-
la na dnešný večer 
Brigita. „Pieseň 
som si  prispôsobil 
a prerobil do nové-
ho šatu, výsledok s 
podporou dievčen-

ského zboru bol skutočne 
krásny,“ dodáva Jozef Ho-
llý, ktorý v súčasnosti pra-
cuje na novom albume.

„Aj napriek slabšej účas-
ti sa nám tento rok poda-
rilo vyzbierať skoro 1 000 
eur. Tie poputujú na účet 
verejnej zbierky Centra 
Slniečko“, hovorí organizá-
torka Brigita. 

(SY)

„V piatok 24. aprí-
la, ktorý sme na-
zvali Skvelý deň, 
prišli autobusom 
aj rodičia s deťmi 
a pedagógovia z 
družobných MŠ 
z Kroměříža, s 
ktorými sme nav- 
štívili Slovenské 
poľnohospodárs-
ke múzeum na Ag-
rokomplexe, hrad 
a park na Sihoti, 
kde sa deti mohli voľne 
pohrať. Jeden otecko z 
Kroměříža prišiel do Nitry 
na bicykli a domov už išiel 
spolu aj so svojou rodinou 

autobusom. Bolo to krás-
ne gesto k našej desaťroč-
nici a zistili sme, že naše 
mestá by mohli spájať aj 
cyklistické trasy. Takto, aj 
netradične, sme oslávili 

náš úspešný pro-
jekt.Tento krásny, 
slnečný, plný zá-
žitkov Skvelý deň 
sme ukončili na 
Mestskom úrade v 
Nitre, informovala 
autorka projektu 
Ahoj kamarát Vie-
ra Dojčanová. 

Vedúca odboru 
školstva, mládeže 
a športu Mária Or-
ságová odovzdala 

cyklistovi medailu za skve-
lý výkon a všetci zúčastne-
ní dostali darčeky, ktoré 
im budú pripomínať spo-
luprácu.                           (SY)

Úspešný benefičný koncert Slniečka

Klub spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre 
oslávil 10 rokov činnosti
V minulých dňoch sa na fare Evanjelického kostola a. v. v Nitre uskutočnila sláv-
nostná schôdza Klubu spoločnosti M. R. Štefánika v Nitre. Členovia klubu si 
pripomenuli si, že 2. marca 2005 založilo 11 členov SMRŠ klub. Odvtedy roz-
víjajú a organizujú činnosť na poznávanie a šírenie myšlienkového odkazu M. R. 
Štefánika v duchu zásad vlastenectva, humanizmu a demokracie. 

Slávnostný príhovor a 
informáciu o 10-ročnej 
činnosti klubu predniesol 
dlhoročný predseda a te-
raz tajomník klubu Ing. Ján 
Maniaček st., ktorý ten-
to klub založil. Postupne 
sa za členov prihlasovali 
aj ďalší záujemcovia, v r. 
2014 mal klub už 41 čle-
nov. Za 10 rokov sa usku-
točnilo 33 poznávacích 
zájazdov, 60 prednášok a 
besied, 63 výstav, kde vy-
stavili 7 exponátov o živo-
te a diele M. R. Štefánika. 
Veľmi dôležitou kapitolou 

v práci klubu boli 3 zbier-
ky na sochu generála M. R. 
Štefánika.  Aj napriek in-
tenzívnemu úsiliu sa naz-
bieralo len 2071, 39 eur.  
Pozdravný príhovor pred-
niesol zastupujúci predse-
da SMRŠ Ing. J. Tatara a po 
ňom ďalší.  Viacerí členo-
via prevzali diplomy a ďa-
kovné listy pri príležitosti 
10. výročia založenia klu-
bu. Diplom menovania za 
čestného predsedu klubu 
dostal dlhoročný predseda 
klubu Ing. Ján Maniaček 
st. Diplomy menovania 

za čestných členov klu-
bu: Ing. Ján Viliam Miklík 
a Ing. Oľga Palanská, CSc. 
Ďakovné listy dostali za-
kladajúci členovia klubu 
a členovia výboru v rôz-
nych obdobiach. Schôdza 
pokračovala posedením s 
občerstvením, venovaným 
členkou výboru doc. Ing. 
Máriou Kadlečíkovou PhD. 
a v družnej diskusii pri 
hudbe skupiny Heligónky 
vedenej členom klubu Ró-
bertom Mokrášom. 

(JM)

V uplynulých dňoch sa Park kultúry a oddychu v Nitre stal miestom konania v 
poradí 6. ročníka benefičného koncertu s názvom Slniečko zažiari v máji s pod-
titulom Keď hudba a krása pomáhajú. Cieľom podujatia bola finančná ako aj 
morálna podpora Krízového  centra pre deti a matky s deťmi, ktoré prevádzkuje 
nezisková organizácia Slniečko. Záštitu nad koncertom aj tohto roku prevzal 
primátor mesta Jozef Dvonč.

Projekt Ahoj kamarát má za sebou desaťročnú 
spoluprácu

Projekt „Ahoj kamarát“ oslávil tohto roku už 10. výročie. Pri tejto príležitosti pri-
cestovali 23. apríla do Nitry riaditeľky z družobných  MŠ a predstavitelia školstva 
z Kroměříža. Spoločne so slovenskou stranou si pripomenuli už 10-ročnú spolu-
prácu medzi obomi materskými školami.

Učiteľky MŠ z Nitry a Kroměříža sa za tie roky už 
dobre poznajú.
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Futbalové ihrisko ČFK Čermáň pokryje umelý 
trávnik

Masaryková zlatá, Satin v premiére 
s bronzom
V Mestskej hale na Klokočine sa v máji uskutočnili majstrovstvá SR vo fitness 
žien a mužov. Spoločne s organizátorkou podujatia Ivetou Chrťanovou ich ofici-
álne otvoril primátor Nitry Jozef Dvonč. 

Stoosemdesiat pretekárov 
predviedlo takmer tisícke 
divákov výbornú formu a 
pripravenosť, nás teší, že 
v silnej konkurencii boli 
úspešní aj Nitrania. V kate-
górii body fit do 165 cm s 
prehľadom zvíťazila Elena 
Masaryková z klubu Ivet 
Fit Nitra, ktorá pridala do 
svojej zbierky už druhý 
titul, prvýkrát zvíťazila 
pred 2 rokmi. Úspešný bol 
aj Matúš Satin v kategórii 
mužov physique do 180 
cm, keď obsadil vo svojej 
súťažnej premiére tretie 
miesto. Potešili i dve 4. 
miesta Čambalovej v ka-
tegórii do 169 cm a Ďuri-
novej v kategórii, kde pre-
tekárky museli mať výšku 
min. 170 cm. 

Pretekári Ivet Fit Nitra 

súťažili v 
z n á m o m 
p r o s t r e -
dí, keďže 
toto fitnes-
c e n t r u m 
poskytuje 
od r. 2008 
služby pre 
verejnosť 
i športov-
cov práve 
v priesto-
roch Mest-
skej haly. 
Spokojnosť 

s umiestnením svojich 
zverencov vyjadrila i or-
ganizátorka podujatia, 
úspešná trénerka a dvoj-
násobná majsterka 
sveta vo fitness Iveta 
Chrťanová. Pri vy-
rovnanosti svalovej 
hmoty pretekárov 
rozhodli najmä detai-
ly – stupeň vyšporto-
vania s prihliadnu-
tím na pevnosť tela, 
dodržanie symetrie, 
správne držanie tela 
i celková prezentácia 
na pódiu.  

Výsledkový su-
már s kategóriami, v 
ktorých súťažili nitri-
anske športovkyne a 
športovci:  ženy - bi-
kini fitness - do 163 

cm: 1. S. Prítrská (Trnava), 
15. M. Hriadeľová (Ivet-
Fit Nitra), do 169 cm: 1. 
V. Marčišovská (DM Body 
Ba), 4. O. Čambalová, 6. D. 
Kovácsová,  8. L. Kristová 
(všetky IvetFit Nitra), 11. 
S. Bullová (Nitra), nad 169 
cm: 1. O. Pohánková (Bi-
kiny Fitness Ba), 4. A. Ďu-
rinová, 12.  Balážová (obe 
Ivet Fit Nitra), Body fitness 
- do 165 cm: 1. E. Masary-
ková (IvetFit Nitra), muži 
- physique -  do 180 cm: 1. 
M. Chovan (L. Hrádok), 3. 
M. Satin (IvetFit Nitra).

(AJ)

V kategórii Body Fit do 165 cm s prehľadom zví-
ťazili Elena Masaryková z klubu Ivet Fit Nitra, na 
snímke prvá zľava.

Majstrovstvá SR oficiálne otvoril pri-
mátor Jozef Dvonč, ktorý zaželal špor-
tovcom veľa úspechov v súťaži. 
Foto: autor

Futbalový štadión opravia za štyri milióny 
eur, dotácia zo SFZ tvorí 60 percent

Nitrianski mestskí poslanci schválili návrh realizácie projektu rekonštrukcie a 
modernizácie futbalového štadióna. Mesto Nitra bude opravu spolufinancovať 
sumou 1,6 milióna eur, zvyšných 2,4 milióna eur bude dotáciou zo štátneho 
rozpočtu v rámci projektu modernizácie štadiónov.

Štadión bude po dokončení 
spôsobilý na hranie nielen 
ligových, ale aj medzištát-
nych zápasov. Realitou by 
mal byť vyhrievaný tráv-
nik, priestory šatní, za-
strešená tribúna všetkých 
miest hľadiska, dobudova-

nie sektorov pre fanúšikov 
i ďalšej infraštruktúry (bu-
fety, sociálne zariadenia). 
Tento rok by mala byť 
vyčlenená suma 100-tisíc 
eur na prípravné a búracie 
práce, zároveň bude do ná-
vrhu rozpočtu na rok 2016 

zahrnutá suma 1,5 milióna 
eur, ktorá bude definovaná 
ako nevyhnutný výdavok.  

(AJ)

V priebehu nasledujúcich troch rokov bude na Slovensku postavených celkom 
20 veľkých ihrísk s umelou trávou. Stane sa tak v rámci investičného programu 
UEFA HatTrick IV. Zo žiadateľov z Nitrianskeho kraja uspel ČFK Nitra – Čermáň, 
kde umelá tráva pokryje plochu hlavného ihriska. Projekt sa bude realizovať od 
1. júla t.r. do 31. decembra 2017 a náklady naň predstavujú dotáciu 100-tisíc eur.

ČFK Nitra - Čermáň má 
mnoho futbalových druž-
stiev, ktoré sa na trávniku 
striedajú a tak býva často 
zničený. „Problémy bý-
vajú s polievaním, potom 
tu stojí voda, umelá tráva 
bude pre nás ako spase-
nie,“ povedal prezident 
ČFK na Čermáni a mestský 
poslanec Jozef Slíž. 
Žiadosť ČFK Nitra spĺňa-
la náročné kritériá, pred 

hlasovaním Výkonného 
výboru Západoslovenské-
ho futbalového zväzu pri 
hľadaní podpory posta-
vili argumentáciu práve 
na počte mládežníckych 
družstiev na Čermáni. Pri-
tom bola veľmi dôležitá 
podpora a záruka Mesta 
Nitry, za ktoré garantoval 
spolufinancovanie primá-
tor Jozef Dvonč.  
„Umelá tráva, ktorú máme 

na štadióne FC Nitra, je 
maximálne vyťažená. Aj na 
Čermáni sa pracuje s mlá-
dežou systematicky, veľké 
ihrisko s umelou trávou je 
krokom vpred, podarila sa 
výborná vec,“ komentoval 
primátor Jozef Dvonč pri-
delenie dotácie pre ČFK 
Nitra.   

(SY)
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V apríli nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

V júni si významné životné jubileum pripomínajú títo občania 
mesta Nitry:

75 ROKOV: 
Mária Bellerová, Irena Beneo-
vá, Emília Blažiová, Ingeborg 
Bratová, Michal Čurgali, Elena 
Fábiková, Ing. Oto Fukas, Jo-
zef Hrubý, Ľudmila Jágerská, 
Štefánia Kašubová, Magdalé-
na Kormanová, Eva Kosibová, 
Margita Kováčová,  Adriána 
Kráľová, Ján Kukla, Ing. Mar-
gita Kurčinková, Edita Majer-
číková, PhDr. Ľudmila Martin-
ská, Mária Mičeková, Ľudmila 
Nagyová, Mária Neubauero-
vá, Magdaléna Nikodémová, 
Emil Oríško, Ladislav Papp, 
Blažej Paukeje, Anna Peťov-
ská, MUDr. Eva Pšenicová, 
Emília Sládečková, Alžbeta 
Smatanová, Mária Tovaryšo-
vá, Hilda Uharčeková, Helena 
Vajdová, Valéria Záveská

80 ROKOV: 
Mária Bednárová, Terézia Be-
lanyiová, Katarína Bojdová, 
Margita Čentéšová, Magdalé-
na Čériová,  Alžbeta Ďurišová, 
Valéria Fialová, Anna Gaťko-
vá, Venuše Gážiová, MUDr. 
Antónia Halásová, Mária Ho-
llá, Alexander Kiss, Alžbeta 

Kosírová, Emília Kováčová, 
Jozef Kučera, Mária Lévayo-
vá, Jozef Liko, Mária Líšková, 
JUDr. Ján Mášik, Emília Ma-
tická, Olympia Michaličková, 
Vilma Pasková, Júlia Pastie-
rová, Emília Ptáčková, Emil 
Rácz, Edita Repová,  Ing. Ján 
Šterdas, Irena Števková, Jola-
na Vavríková, Alžbeta Vere-
šová 

85 ROKOV: 
Magdaléna Arpášová, Elena 
Borotová, Dezider Fábik, Ľud-
mila Grenušová, MUDr. Jozef 
Hanák, Mária Holíková, Teo-
dor Horský, Edita Plesníková, 
Květoslava Potocká, František 
Solár, Ing. Alojz Soldan, Ber-
nard Šiška, Svatava Štefanová, 
Irena Tóthová, Eva Vnučková

90 ROKOV: 
Alžbeta Cipová, Ružena Kal-
manová, Mária Nagyová, 
Elena Ondrášková, František 
Plšek, Jozef Pružinský, Gizela 
Slováková 

91 ROKOV: 
Mária Árendášová, Valéria 

Kochová, Viliam Kolenčík, 
Klementína Košovanová, Ján 
Kraus, Ján Šimonides

92 ROKOV: 
Etela Fusková, Irena Jeneyo-
vá, Pavlína Kuklová, Júlia Ma-
jorovičová, Mária Palatická

93 ROKOV: 
Marta Bellová, Ján Červenák, 
Peter Foltin, Alžbeta Sma-
teková, Helena Tvrdoňová

94 ROKOV: 
Júlia Gregušová 

95 ROKOV: 
Júlia Mládeková, Rozália Zá-
honová

96 ROKOV: 
Alžbeta Krištofová 

97 ROKOV: 
Juliana Jarošová 

99 ROKOV: 
Mária Hozlárová,

Jozef Gatial, 89-r., Jaseňova 4
PhDr. Marián Gnoth, 74-r., Jesenského 9
Mária Hajašová, 72-r., Tr. A. Hlinku 22
Jozef Halama, 69-r., Za Humnami 47
Ing. Oto Haluška, 59-r., Hlavná 4
Ľudovít Hradecký, 80-r., Jánskeho 7
Jozef Chrenko, 64-r., Topoľčianska 40
Vladimír Karabínoš, 57-r., Čajkovského 20
Marek Kepko, 28-r., Novomeského 25
Juraj Kesely, 63-r., Červenova 9
Mgr. Tibor Kollár, 72-r., Ďurková 22
Oľga Kolláriková, 89-r., Párovská 8
Anna Kolárová, 93-r., Staromlynská 12
Ivan Komáromy, 65-r., Štiavnická 18
Margita Kyselovičová, 75-r., Kodályova 29
Antónia Laktošová, 67-r., Roľnícka 15
Doc. Ing. Emil Líška, CSc., 70-r., Mostná 14
Veronika Martišová, 93-r., Železničiarska 52
Ing. Pavel Meňhart, 79-r., Hraničná 7
Mária Michnáčová, 82-r., Wilsonovo nábr.10
Mária Miková, 86-r., Sitnianska 3
František Mikulášik, 90-r., Telgárska 28
MUDr. Juraj Miskolczi, 71-r., Kostolná 38

Jozef Mišák, 80-r., Tr. A. Hlinku 11
Ján Nagy, 74-r., Dlhá 61 
MUDr. Ivan Obuch, 86-r., Jurkovičova 21
Margita Olášová, 72-r., Lipová 6
Františka Orviská, 85-r., Za Humnami 45
Ing. Július Perce, 79-r., Ul. 8.mája 14
František Pichňa, 80-r., Martinská dol. 101
Vladimír Plevka, 52-r., Hornočermánska 27
Mária Poizlová, 71-r., Považská 14
Terézia Récka, 82-r., Vodná 6
Ondrej Repár, 66-r., Hanulova 43
Anna Samotijová, 84-r., Panská dol. 25
Mária Slížiková, 66-r., Jánskeho 7
Ema Stanová, 85-r., Kollárova 2
Mária Šemetková, 54-r., Baničova 3
Jozef Šimonek, 67-r., Nitra
Mária Ťapušíková, 68-r., Zvolenská 6
Melánia Uhelská, 81-r., Nábr. mládeže 69
Rudolf Vacula, 91-r., Novozámocká 115
Emília Vencelíková, 83-r., Kluchova 3
Mária Zentálová, 91-r., Hollého 7
Helena Zuzíková, 54-r., Ďumbierska 39
Eva Žilová, 71-r., Javorová 2 

Na spoločnú cestu životom sa vybrali títo snúbenci: 
18. apríla 2015 
Roman Deset a Mgr. Zuza-
na Magátová, obaja z Výčap 
Opatoviec
Patrik Ďurov z Nitry a Aneta 
Kováčová zo Žiran
Martin Jalčak z Jankoviec  
a Renáta Chovancová z Nitry
Štefan Havrlent z Popradu  
a Mária Kóšová z Nitry
25. apríla 2015
Peter Matúš  z Nitry a Zuza-
na Smatanová z Kuzmíc
Tomáš Haman a  Dominika 
Gáfelová, obaja z Golianova
Tomáš Ostertág z Nitry a Ni-
kola Andrášiková z Veľkého 
Zálužia
Andrej Velčický z Nitry  
a Iveta Králiková z Pezinka
Peter Malcho a Radka Sa-
lanciová, obaja z Nitry
Juraj Ľachký z Hontianskych 
Moraviec a Jana Rybáriková 
z Bábu

1.máj 2015
Tomáš Szabó a Lucia Orav-
cová, obaja z Nitry
Anton Szórád a Lucia Záho-
rová, obaja z Nitry

2. máj 2015
Martin Bojda a Antónia 
Zdychavská, obaja z Nitry
Štefan Bede z Nitry a Zuza-
na Orelová z Komjatíc
Jozef Pavel a Silvia Balážio-
vá, obaja z Nitry
Tomáš Polyák z Čakajoviec  
a Nikoleta Kolárová z Nitry
Ladislav Fülöp z Podhorian 
a Ing. Martina Králiková zo 
Zbehov
Marián Leško zo Sene a Ka-
tarína Kinčeová z Nitrian-
skych Hrnčiaroviec

9.  máj 2015
Karol Mrázik z Nitry a Jana 
Hubčíková zo Sľažian

Róbert Knižka z Mlyniek-
-Biele Vody a Zuzana Ková-
rová z Nitry
Róbert Balko z Nitry a Ve-
ronika Letková z Veľkého 
Zálužia
Peter Bibeň z Jarku a Stani-
slava Chlebcová z Alekšiniec
Matej Sokol z Bratislavy  
a Veronika Bakitová z Bádic
Martin Červeň z Nitry  
a Marcela Lukacsovicsová  
z Kolíňan
Erik Varga z Nitrianskych 
Hrnčiaroviec a Vladimíra 
Mičeková z Nitry
Ján Turza a Zuzana Maťová, 
obaja z Nitry
Peter Ačkáni a Kristína 
Špániková, obaja z Nitry
Miloš Skřivan a Jana Pavlo-
vičová, obaja z Nitry
Andrej Vrábel z Nitrianskych 
Hrnčiaroviec a Eva Pintová  
z Bratislavy

Jubilanti v roku 2015

Navždy odišli

Povedali si ÁNO

Jolana Andrášiková, 86-r., Slávičie chodníky 21
Jozef Árendáš, 72-r., Čulenova 78
Helena Baloghová, 86-r., Schurmannova 13
Milan Baňák, 83-r., Sitnianska 4
Stanislav Beno, 86-r., Trieda A. Hlinku 9
Tibor Brucker, 88-r., Janka Kráľa 60
Alžbeta Cerulíková, 75-r., Železničiarska 52
Rudolf Civáň, 77-r., Ľ. Okánika 2
Mária Černáková, 92-r., Bizetova 8
Zoltán Deák, 76-r., Jurkovičova 9
Michal Dekan, 92-r., Kalvária 3

Júlia Dianová, 76-r., Ďurčanského 8
Ing. Jaroslav Divok, 68-r., Kmeťova 23  
Katarína Dovičovičová, 71-r., Stavbárska 24
Juraj Dudás, 79-r., Hornozoborská 8
Anna Ďurinová, 85-r., Považská 14
Mgr. Eva Ďurišová, 47-r., Dubíkova 5
Ľubomír Dvornický, 61-r., Hlboká 6
Anton Fintor, 80-r., Ďumbierska 53
Jozefína Frenczelová, 82-r., Inovecká 18
Erika Fúsková, 46-r., Bellova 6
Ján Gál, 81-r.,  Hornočermánska 15
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