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V Nitre by mal vzniknúť 

PARK OSOBNOSTÍ

Mesto pomáha ľuďom v núdzi

Záchrana zoborského kláštora 
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Zapáľme sviečku a spomínajme

Znovu je tu november. Čas spo-
mienok na zosnulých, svia- 
tok dušičiek. Preniká nami 
nostalgia za blízkymi, ktorí 
odišli z tohto sveta do nená-
vratna. I preto rok čo rok mie- 
ria naše kroky na cintoríny. 
V tomto období rozkvitajú 
záplavami kvetov a očistným 
svetlom tisícok sviečok. 

Miesto odpočinku tu naš- 
li naši blízki – mamičky  

a otcovia, manželky i  man-
želia, i naši  priatelia a zná-
mi. Strata blízkeho človeka je 
vždy bolestná. Nie sme na ňu 
pripravený nikdy. Skláňame 
hlavy pred majestátom smrti 
s vedomím, že cesta životom 
sa tam končí. Stojíme pri 
hroboch mlčky s pohľadom 
upretým do minulosti. 

Plamienok sviečky je neo-
pakovateľným zážitkom naj- 
mä pre deti a vnúčatá. Len 
raz v roku môžu zapáliť veľa 
kahancov a pritom sledovať  
s naširoko roztvorenými  
očkami farebnú hru ohni-
vých svetielok. Pritom od 
nás počúvajú slová spomie-
nok - aký bol ich starý otec, 
ktorého nepoznali, pretože 
odišiel z tohto sveta ešte skôr 
ako prišli na svet. Počúvajú 
aj príbehy o tom, ako žila a 
čo robila ich prastará mama. 
I jej plameň života dohorel 

predčasne. Po ťažkej nemoci 
s neuveriteľne rýchlym spá-
dom a nezvratným koncom. 
Lebo smrť je taká. Nemá zľu-
tovanie.  

Z piety a úcty dávame k 
miestam posledného odpo-
činku náhrobné kamene. Ná-
hrobky zosnulých môžu byť 
rôzne – veľkolepé i úplne ne-
nápadné. Na cintorínoch náj- 
deme rôzne druhy náhrob-
níkov. Sú medzi nimi hroby 
slávnych, hroby obyčajných 
a celkom neznámych ľudí. 
Zastavme sa na chvíľu aj pri 
týchto hroboch. Siahnime do 
svojho vnútra a nechajme sa 
unášať spomienkami.  

Jozef Dvonč
primátor Nitry 
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foto na obálke (foto: Ľ. Synaková):
Pribinovo námestie a Nitriansky hrad sú miestom, 

kam často chodievajú školské výlety. I toto dielo 
vytvoril nedávno zosnulý umelec Tibor Bartfay.

Stránkové 
hodiny: 

po, ut, št: 
8.00 – 15.00

st: 8.00 – 16.45 
pi: 8.00 – 13.45

Pokladnica MsÚ: 
po, ut, št: 

8.00 – 15.00

st: 8.00 – 16.45

pi: 8.00 – 13.30 
so: 8.00 – 12.00

Podateľňa: 
so: 8.00 – 12.00

Príhovor primátora
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Veľvyslanec Ruskej federácie navrhuje 
nadviazať partnerskú spoluprácu 

Primátor Nitry Jozef Dvonč prijal v pondelok 19. októbra veľvyslanca Ruskej 
federácie v SR Alexeja Leonidoviča Fedotova, ktorý Nitru navštívil v sprievode  
prvej tajomníčky veľvyslanectva Natálie Mareeva. 

Na úvod návštevy primá-
tor Jozef Dvonč hosťovi v 
krátkosti predstavil Nit-
ru ako najstaršie mesto 
na Slovensku, ktoré je v 
súčasnosti moderným a 
rozvíjajúcim sa centrom 
nitrianskeho regiónu.

„Momentálne sme v 
očakávaní oficiálneho 
rozhodnutia o etablovaní 
najväčšej investície roka 
na Slovensku a v Európe – 
automobilky Land Rower 
v Nitre, ktorá sa bude roz-
prestierať na ploche 730 
hektárov,“ uviedol primá-
tor Jozef Dvonč.

Veľvyslanec sa zaujímal 
okrem histórie najmä o 
súčasnosť nášho mesta s 
akcentom na školstvo a 
partnerskú spoluprácu. 
Túto chce ruská ambasá-
da nasmerovať do spolu-
práce a podpory súťaží v 
recitácii ruskej poézie a 
prózy, kde víťazi získajú 
okrem vecnej ceny aj mož-
nosť vycestovať s učiteľ-
mi, prípadne rodičmi do 
Petrohradu. Na stretnutí 
sa hovorilo o možnej nad-
viazaní partnerskej spolu-
práce medzi Nitrou a po-
dobným mestom v Rusku. 

Na záver svojej návštevy 
sa veľvyslanec Ruskej fede-
rácie Alexej Leonidovič Fe-

dotov zapísal do Pamätnej 
knihy Nitry, prezrel si prie-
story klientskeho centra a 
položil veniec k Pomníku 
osloboditeľa pred Okres-
ným úradom spolu s nit- 

rianskym primátorom Joze-
fom Dvončom a predsedom 
NSK Milanom Belicom. 

Text a foto: (SY)

Veľvyslanec Ruskej federácie A. L. Fedotov sa za prítomnosti primá-
tora J. Dvonča podpísal do Pamätnej knihy mesta Nitry. 

Veľvyslanec A.L. Fedotov a primátor Jozef Dvonč si navzájom 
vymenili darčeky. 
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Stretnutie predsedu vlády SR Roberta Fica 
s primátormi a starostami Nitrianskeho kraja
Pred výjazdovým rokovaním vlády SR, ktoré sa v Nitre uskutočnilo koncom sep-
tembra, sa predseda vlády SR Robert Fico stretol v Obradnej sieni mestského 
úradu so starostami a primátormi miest a obcí Nitrianskeho kraja. Na stretnutí sa 
zúčastnili poslanec NR SR Tibor Glenda a Zoltán Daniš, minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Ján Richter, predseda NSK Milan Belica, prednosta Okresné-
ho úradu v Nitre Marek Illéš, primátor Jozef Dvonč, zástupcovia primátora Nitry 
Martin Nemky a Ján Vančo. 

Premiér Robert Fico in-
formoval, že výjazdové 
rokovania sú štandardnou 
metódou práce, ktorá sa 
vláde osvedčila a budú v 
nich pokračovať. Je to tiež 
príležitosť stretnúť sa 
priamo s volenými pred-
staviteľmi obcí a miest a 
spoznať ich potreby. R. 
Fico sa starostom poďa-
koval za to, že v posled-
nom období sa tvár obcí 
a miest zmenila k lepšie-
mu – pribudli nové cesty, 
chodníky a námestia, 
v obciach bola vybu-
dovaná kanalizácia, 
zrekonštruované sú 
základné a mater- 
ské školy, kultúrne 
domy i domy smút-
ku. „Ste členmi ZMOS, 
ktorá je významným 
partnerom vlády a jej 
názory a stanoviská 
sú dôležité pre vládu 
pri prijímaní rozhod-
nutí,“ zdôraznil R. Fico. 
Primátorovi Jozefovi 
Dvončovi sa poďako-
val za vynikajúcu spo-
luprácu počas jeho 
pôsobenia vo funkcii 
predsedu ZMOS, ktorá, 

samozrejme, pokračuje aj 
ďalej, vo funkcii podpred-
sedu združenia.  

Výsledkom výjazdového 
rokovania je, že  vláda vy-
členila takmer 8 miliónov 
eur pre Nitriansky kraj. Na 
investičné akcie v sociál- 
no-ekonomickej oblasti 
schválili 2 493 000 eur a  
5 450 611 eur bolo urče-
ných na zlepšenie posta-
venia nezamestnaných 
mladých ľudí na trhu prá-
ce v Nitrianskom kraji pro-

stredníctvom národného 
projektu Praxou k zamest-
naniu. Z celého balíka fi-
nancií dostane Mesto Nitra 
na rekonštrukciu opláš-
tenia Zimného štadióna v 
Nitre 150-tisíc eur, ďalších 
15-tisíc eur vyčlenili  na 
rekonštrukciu benediktín-
skeho kláštora na Zobore. 
   

Text a foto: (SY)

V obradnej sieni Mestského úradu v Nitre sa uskutočnilo stretnutie pre-
miéra Roberta Fica so starostami miest a obcí Nitrianskeho kraja.
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Zomrel Ján Chryzostom kardinál Korec

V sobotu 31. októbra sme sa rozlúčili s nitrianskym emeritným biskupom, kardi-
nálom Jánom Chryzostomom Korcom, ktorý zomrel v Nitre 24. októbra vo veku 
91 rokov. Už počas svojho života sa stal legendou. Za mimoriadnu osobnú sta-
točnosť, neochvejnú obranu dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského 
národa, jeho kresťanských základov a tradícií ho v roku 1994 ocenilo i Mesto 
Nitra udelením Čestného občianstva mesta Nitry. 

Bol prvým predstaviteľom 
slovenskej cirkevnej pro-
vincie, ktorému sa dostalo 
vďaka osobným kvalitám 
takej cti, že sa stal členom 
kardinálskeho kolégia. Za 
kardinála ho pápež Ján 
Pavol II. ustanovil v kon-
zistóriu 28. júna 1991. Za 
nitrianskeho diecézneho 
biskupa pápež Ján Pavol 
II. menoval Korca krátko 
po zmene spoločenského 
systému 6. februára 1990. 
Diecézu spravoval až do 
roku 2005. Aj ako eme-
ritný biskup až do svojho 
úmrtia býval v Nitre. Ján 
Ch. Korec patril k duchov-
ným, ktorí boli perzekvo-
vaní komunistickým reži-
mom. Za biskupa bol tajne 
vysvätený ako 27-ročný 
už v roku 1951 biskupom 
Pavlom Hnilicom. Biskup-

skú službu však nemohol 
vykonávať verejne. Po celý 
tento čas pracoval ako ro-
botník. V tomto období de-
sať rokov každý deň oča-
kával, že príde pre neho 
ŠtB. Dňa 11. marca 1960 
bol zaistený a 21. mája od-
súdený ako vlastizradca 
– pre náboženskú činnosť 
medzi študentmi na 12 ro-
kov väzenia, ktoré prežil v 
neľudských podmienkach 
s mnohými kňazmi v Pra-
he na Pankráci, Ruzyni a 
Valdiciach. Z väzenia sa 
vrátil 24. februára 1968 
s podlomeným zdravím. 
Napriek tomu sa zapojil 
do obnovy náboženského 
života. Dňa 8. júla 1969 ho 
prijal na osobitnej audien-
cii pápež Pavol VI., ktorý 
mu odovzdal biskupské in-
sígnie. Po návrate do vlas-
ti však nedostal súhlas zo 
strany štátu k pastorácii, 
a preto pokračoval v prá-
ci ako robotník, naposle-
dy ako opravár výťahov v 
Petržalke. I v tejto situácii 
nezostal nečinný, priblíži-
la KBS. Okrem kontaktu s 
mladými ľuďmi sa venoval 
literárnej činnosti.

Ján Ch. Korec sa naro-
dil 22. januára 1924 v 
Bošanoch. Do rehole je-
zuitov vstúpil 15. septem-
bra 1939 v Ružomberku. 
V roku 1944 maturoval 

na Gymnáziu v Kláštore 
pod Znievom, kam chodil 
ako externý študent. Od 
r. 1945 študoval na Filo-
zofickom inštitúte Spo-
ločnosti Ježišovej v Brne. 
Potom odišiel do Trnavy, 
kde pomáhal v redakcii 
Posla a študoval teológiu.  
Po likvidácii reholí a kláš-
torov v r. 1950 bol spolu 
s rehoľnými spolubratmi 
internovaný od 14. apríla 
1950 v Jasove,  Podolínci 
a v Pezinku. Odtiaľto bol 
donútený odísť do civil-
ného života. V tom istom 
roku bol tajne vysvätený v 
Rožňave za kňaza. Za bis-
kupa bol 24. augusta 1951 
tajne vysvätený po inter-
novaní takmer všetkých 
oficiálnych biskupov.

Úprimnú ľútosť nad 
úmrtím kardinála Korca 
prejavil primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč: „Kardi-
nál Korec bol najznámej-
šou osobnosťou Nitry a 
každý, kto ho poznal a ve-
del o jeho živote a práci, si 
ho vážil. Je mi to úprimne 
ľúto, že zomrel, aj keď fy-
zický vek, ktorého sa dožil, 
bol pekný.“ Nitriansky bis-
kup Viliam Judák  k správe 
o úmrtí Jána Ch. Korca po-
vedal: „Sme si vedomí, že 
odchádza veľká osobnosť.“

(SY)
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Dražovskí seniori si vy-
počuli slová uznania za 
vykonanú prácu, ktoré 
im adresoval primá-
tor Nitry Jozef Dvonč, 
prednosta Okresného 
úradu v Nitre Marek 
Illéš a poslanci za túto 
mestskú časť Pavel 
Varga a Miloslav Ha-
tala. Prítomní bol aj 
predseda JDS Dražovce 
Rudolf Čaniga a funkci-
onári Krajskej organi-
zácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Nitre. 
V ďalšej časti stretnu-
tia boli malými darček-
mi ocenení jubilanti. 
Posedenie pokračovalo 
rozhovormi poslancov 
s dôchodcami pri ma-
lom občerstvení až do 
večera. 

Piatkové popoludnie 
16. októbra sa v Za-
riadení pre seniorov 
Zobor nieslo v duchu 
Októbra - mesiaca 
úcty k starším. Obyva-
teľov tohto mestského 
domova dôchodcov 
prišiel pozdraviť pri-
mátor Jozef Dvonč, zá-
stupca primátora Mar-
tin Nemky a poslanci 
za túto mestskú časť 

Stretnutia s občanmi pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším

Slávnostné stretnutia s občanmi v jednotlivých mestských častiach pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším pokračovali 15. októbra v Kultúrnom dome v Nitre 
- Dražovciach programom Zo srdiečka. Svojim starým rodičom sa básničkami 
a tancom poďakovali deti z miestnej MŠ, srdečný potlesk patril aj talentovaným 
žiakom ZUŠ J. Rosinského.

K prítomným seniorom sa prihovoril primátor Nitry Jozef Dvonč, vľavo 
poslanec MsZ v Nitre Pavol Varga, prednosta Okresného úradu v Nitre 

Marek Illéš (druhý sprava) a poslanec MsZ v Nitre Slavomír Hatala (prvý 
sprava). Prítomný bol aj Rudolf Čaniga, predseda Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Nitre-Dražovciach (prvý zľava).

Klientka ZPS Zobor Gabriela Lacková Bartošová sa primátorovi Jozefovi 
Dvončovi poďakovala za starostlivosť v tomto zariadení, kde môžu senio-

ri prežiť príjemnú jeseň života. 
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Renáta Kolenčíková, Milo-
slav Hatala a Pavel Varga 
a riaditeľka Správy zaria-
dení sociálnych služieb v 
Nitre Zuzana Jančovičová. 

Po príhovoroch primáto-
ra Jozefa Dvonča a poslan-
kyne MZ, predsedníčky 
VMČ č. 6 Zobor, Dražovce 
Renáty Kolenčíkovej sa 
obom dostalo úprimného 
poďakovania za starostli-
vosť a možnosť príjemné-
ho prežitia jesene života v 
tomto zariadení. V mene 
obyvateľov ZPS sa poďako-
vali Domin Telgársky a Ga-
briela Lacková Bartošová. 
Primátor Dvonč napokon 
darovanú kyticu kvetov 
venoval svojej bývalej uči-
teľke Helene Švihoríkovej. 
V kultúrnom programe 
seniorov - klientov ZPS 
potešil folklórny súbor 
Furmani, ktorý pôsobí pri 
CVČ Domino pod vedením 
Mariána Hlavatého.  

Aktívnym pohybom v 
rámci Športového dňa 
seniorov si pripomenuli 
Mesiac úcty k starším 17. 
októbra aj v Janíkovciach. 
Podujatie pripravilo Mesto 
Nitra a MO JDS Nitra - Janí-
kovce. I na tomto stretnutí 
si seniori vypočuli slová 
vďaky a uznania za vyko-
nanú prácu v prospech 
mesta a celej spoločnosti.   

Ďalšie stretnutia s 
dôchodcami sa uskutoč-
nili 24. októbra v KD Dol-
né Krškany, kde si mohli 
pozrieť známe divadelné 
predstavenie Ženský zá-
kon v podaní ochotníkov 
z Mestského kultúrneho 

strediska Rajec. Seniori zo 
Starého mesta sa zabávali 
26. októbra v sále CVČ Do-
mino s ľudovou hudbou 
Halúzkovci. Prítomných 
seniorov privítal zástup-
ca primátora Ján Vančo, 
ktorý je zároveň predse-
dom VMČ. Na slávnostné 
stretnutie s nimi zavítal 
aj primátor Jozef Dvonč, 
prítomní boli aj poslanci 
MZ, ako aj členovia VMČ z 
radov občanov.

Tohtoročný Mesiac úcty 

k starším vyvrcholil 29. 
októbra Nitrianskym 
dňom úcty k starším. V 
tento deň prijal primátor 
Jozef Dvonč Obradnej sieni 
mesta Nitry významných 
seniorov, títo sa zároveň 
podpísali do Pamätnej kni-
hy mesta Nitry. Ako sa sta-
lo tradíciou, v tento deň, 
významní nitrianski senio-
ri  navštívili ZŠ a gymnáziá, 
kde besedovali so žiakmi.  
 

Text a foto: (SY)

Klientov ZPS Zobor potešil FS Furmani.

Seniori zo Starého mesta sa v pondelok 26. októbra zabávali 
pri Ľudovej hudbe Halúzkovci.
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Mesto pomáha ľuďom ocitnuvším sa v núdzi 

V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa 16. októbra, pri príležitosti Medziná-
rodného dňa za odstránenie chudoby, uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít. 

Na podujatí sa zú-
častnil nitriansky 
primátor Jozef 
Dvonč, diecézny bis-
kup Viliam Judák, 
zástupca primátora 
Ján Vančo, prezi-
dentka Fóra kres-
ťanských inštitúcií 
Katarína Hulmano-
vá, zástupcovia Ni-
trianskeho bis-
kupstva, Diecéznej 
charity, Maltézskeho 
rádu a ďalších orga-
nizácií, angažujúcich 
sa v sociálno-charitatívnej 
oblasti.

Primátor Jozef Dvonč 
ocenil úsilie a vyzdvihol 
aktivity charitatívnych or-
ganizácií, ktoré pôsobia aj 
v Nitre a pomáhajú v ná-
ročnej sociálnej práci mes-

tu. Zároveň prezentoval 
sociálne balíčky vlády ako 
konkrétnu a účinnú pomoc 
sociálne odkázaným obča-
nom a ľuďom s nižšími prí-
jmami. O sociálnej pomoci 
mesta hovoril ako o origi-
nálnej kompetencii, ktorej 
mestské zastupiteľstvo 

venuje veľkú po-
zornosť. Obzvlášť 
ocenil pomoc cirk-
vi a Maltézskeho 
rádu pri výchove a 
vzdelávaní rómskej 
mládeže a detí na 
Orechovom dvore. 

Podujatie si dalo 
za cieľ spojiť inici-
atívy, ktoré sa kaž-
dodennou prácou 
snažia zmierňovať 
núdzu a problémy 
tých, ktorí si sami 
nevedia pomôcť. 

Účastníci veľtrhu vyjadrili 
otvorenosť pre spoluprácu 
pri pomoci bezdomovcom, 
utečencom, sociálne odká-
zaným rodinám, týraným 
ženám, Rómom, telesne 
postihnutým, či seniorom.

Text a foto: (SY)

Na veľtrhu sa zúčastnil primátor Jozef Dvonč. 
Na snímke s biskupom Viliamom Judákom 

a Bronislavou Pekárovou.

Po desiatich rokoch sa vrátil Čin-čin
V nedeľu 11. októbra sa na javisku Veľkej sály Starého divadla Karola Spišáka 
v Nitre uskutočnila obnovená premiéra divadelnej adaptácie rozprávky Ľudmily 
Podjavorinskej Čin Čin. 

Inscenácia mala premié-
ru v roku 2002, režijne ju 
pripravil Ondrej Spišák a 
od jej vzniku sa odohralo 
celých 186 repríz. Výni-
močný veršovaný príbeh 
o milom, no nedbalom 
vrabcovi Čimovi, jeho lás-
ke krásnej Činke, svadbe, 
stavbe domu a konečnom 
zmúdrení napísala spiso-

vateľka už v roku 1943 a 
od tej chvíle tento inteli-
gentný, poetický a detské-
mu srdcu blízky príbeh 
sprevádza všetky gene-
rácie slovenských detí. V 
súčasnom novom sceno-
graficko-režijnom šate z 
dielne Ondreja Spišáka 
a Márie Herodekovej sa 
v úlohe Čima predstavil 

najmladší člen herecké-
ho súboru divadla Michal 
Kalafut, v úlohe Činky An-
drea Sabová, v úlohe Tety 
Ľudmily Podjavorinskej 
Oľga Schrameková alebo 
Ľubomíra Dušaničová a v 
úlohe suseda Milka Ružo-
dolského Eugen Gnoth. 

(SY)



www.nitra.sk  9

Tibor Bartfay bol Čest-
ným občanom mesta Nitry 
(2007), toto ocenenie mu 
bolo udelené pri príleži-
tosti jeho 85. narodenín za 
celoživotné dielo a zvidi-
teľnenie mesta Nitry. 

Tento významný umelec 
sa narodil 12. mája 1922 
v Nitre. Bol synom zná-
meho slovenského 
sochára Júliusa Bart-
faya, ktorého spolu s 
Jánom Koniarekom 
považujú za spoluza-
kladateľa moderné-
ho slovenského so-
chárstva v 20. storočí. 
Študoval na Akadémii 
krásnych umení v Bu-
dapešti u profesora 
Ferencza Sidlóa a v 
rokoch 1945-1949 na 
Akadémii výtvarných 
umení v Prahe u pro-
fesora Karla Pokor-
ného. Od 50. rokov 
minulého storočia žil 
a tvoril ako slobodný 
umelec v Bratislave. 
Bartfay patril k význam-
ným osobnostiam sloven-
ského umenia, novodobé-
ho sochárstva - komornej 
i monumentálnej tvorby. 
Svojou tvorbou sa prihlásil 
k modernému proeuróps-
kemu sochárstvu. Vytvoril 
viac ako 30 pamätníkov, 

vyše dvetisíc plastík a 
šesťsto portrétnych podo-
bizní, množstvo pamät-
ných medailí, reliéfov. Ve-
noval sa aj maľbe, kresbe a 
tvorbe koláží. Bol jedným 
z najvýznamnejších slo-
venských umelcov, ktoré-
ho tvorba neraz zaujala 
aj v zahraničí. Vystavoval 

doma a v Českej republike, 
Nemecku, Egypte, Fran-
cúzsku a v USA. Za svoju 
tvorbu získal rad ocenení. 
Od roku 1997 figurovalo 
jeho meno na zozname naj- 
významnejších osobností 
svetovej kultúry a ume-
nia. Už v roku 1985 získal 

Cenu UNESCO za svoj hu-
mánny postoj k životu, v 
roku 1986 aj Medailu sve-
tovej rady mieru. Od roku 
1973 mu patrila Cena Cyp-
riána Majerníka. Pri príle-
žitosti jeho sedemdesiatin 
mu udelili Kríž prezidenta 
SR I. stupňa. Tibor Bartfay 
sa sochársky podieľal na 

realizácii viacerých 
urbanistických pro-
jektov, napríklad 
súsošia Nad hro-
bom bojovníka na 
bratislavskom Sla-
víne, pomníka obe-
tiam Mauthausenu 
v bratislavskom 
Slávičom údolí, 
súsošia na Námes-
tí Ľudovíta Štúra 
či fontány Planéta 
mieru na dnešnom 
Hodžovom námes-
tí v Bratislave. Bol 
autorom výtvarnej 
predlohy znám-
ky Kráľ Svätopluk 
1100. výročie úmr-

tia z roku 1994, vydanej k 
výročiu úmrtia Svätoplu-
ka. Jeho sochársky záujem 
často siahal do histórie. 
Svoju autorskú sochársku 
podobu vtisol nielen antic-
kým mýtom (Prométeus 
1981), ale aj osobnostiam 
s ohlasom národných dejín 

Rozlúčili sme sa s akad. sochárom, nositeľom 
mestských ocenení Tiborom Bartfayom 

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč sa v mene poslancov MZ a obyvateľov Nitry v 
bratislavskom krematóriu v piatok 9.  októbra rozlúčil s akademickým sochárom a 
národným umelcom Tiborom Bartfayom, ktorý zomrel 3. októbra vo veku 93 rokov.
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Búrlivá jar ako pocta jubilujúcej herečke 
Divadla A. Bagara Gabriele Dolnej

Divadlo A. Bagara uviedlo 23.októbra v premiére hru Búrlivá jar, ktorá je poctou 
hereckému umeniu jubilujúcej herečky Gabriely Dolnej. Búrlivá jar je dielo sláv-
neho britského dramatika Arnolda Weskera a prináša príbeh o ľudskej túžbe byť 
úspešným, obdivovaným, milovaným a šťastným. 

Je o herečke Gertie 
Matthewsovej, ktorá sa 
slávnou a uznávanou stala 
vďaka svojej pracovitosti 
a húževnatosti. Aj napriek 
tomu, že zbiera jednu cenu 
za druhou, neustále 
pochybuje o vlast-
nom talente. Pro-
tihráčom Gabriely 
Dolnej je nitriansky 
herec Juraj Hrčka, 
ktorý do deja hry 
vstupuje v dvojú-
lohe, v prvej časti 
ako strážca parko-
viska Sam a neskôr 
ako mladý divadelný 
inšpicient Kennedy. 
Oboch hrdinov za-
čne spájať puto vzá-
jomnej rozdielnosti, 
ľudskej úprimnosti 
a otvorenosti. 

Gabriela Dolná začínala 
svoju hereckú kariéru ako 
19-ročná v prešovskom Di-
vadle Jonáša Záborského. 
Od roku 1996 patrí medzi 
výrazné tváre nitrianske-

ho divadla. „ Jej herecké 
majstrovstvo je možné 
vidieť aj v poslednom ce-
lovečernom slovenskom 
filme Eva Nová v hlavnej 
úlohe s Milkou Vášáryo-

vou, ktorý získal aj 
prestížne ocene-
nie, cenu kritiky, na 
medzinárodnom 
filmovom festivale 
v Toronte. Účinko-
vala aj v mnohých 
slovenských seriá- 
loch a vo filmoch 
Obhliadka a v roz-
právke Láska na 
vlásku.

(SY) 

- Veľká Morava či obdobie 
štúrovcov. Pre Nitru vytvo-
ril viaceré známe monu-
mentálne umelecké diela, 
napr. Protest proti vojne v 
Mestskom parku na Sihoti, 
dielo Pamätník víťazstva 
pred budovou Okresného 
úradu v Nitre, dielo Pro-
test (prežijú rok 2000?) v 
malom parčíku pri Divadle 
A. Bagara, sochu kniežaťa 
Pribinu, sochu V. I. Leni-

na, ktorá bola v minulosti 
súčasťou dnešného Sväto-
plukovho námestia a mno-
hé ďalšie. Podieľal sa aj na 
dotváraní interiéru nitri-
anskeho DAB. Jeho plasti-
ka zdobí vstupný interiér 
budovy Jókaiho divadla v 
Komárne, ďalšia skrášľuje 
bratislavskú kaviareň Ro-
land Café. Úctu a hold naj-
slávnejšiemu rozprávka-
rovi všetkých čias Hansovi 

Christianovi Andersenovi 
vzdal Bartfay vytvore-
ním jeho pôsobivej sochy, 
ktorú v júni 2006 odhalili 
na bratislavskom Hviezdo-
slavovom námestí. 

Na rozlúčke so zosnu-
lých sa v bratislavskom 
krematóriu zúčastnil 
aj primátor Nitry Jozef 
Dvonč. 

(RED.) 

Gabriela Dolná ako úspešná herečka Gertie 
Matthewsová a Juraj Hrčka ako strážca parkoviska 

Sam v najnovšej inscenácii DAB Búrlivá jar.  
Foto: Dalibor Krupka
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Leikert patrí medzi vý-
znamných slovenských 
odborníkov v oblasti žur-
nalistiky, kulturológie a 
literárnej vedy. Momen-
tálne je dekanom Fakulty 
masmédií Paneurópskej 
vysokej školy, pôsobil 
však na viacerých vyso-
kých školách, osem ro-
kov prednášal aj na Fi-

lozofickej fakulte UKF v 
Nitre na Katedre kultu-
rológie. Na slávnostnom 
odovzdaní Ceny primá-
tora mesta Nitry sa zú-
častnili i viacerí nitrian- 
ski mestskí poslanci, 
zamestnanci mestského 
úradu a riaditelia mest-
ských organizácií.

Text a foto: (j)

Počas výjazdového rokovania vlády SR v Nitre pozval zástupca primátora Ján 
Vančo ministra kultúry Mareka Maďariča na významnú historickú lokalitu – k 
ruinám zoborského  kláštora a kostola sv. Jozefa s cieľom hľadať možnosti zá-
chrany týchto vzácnych historických artefaktov, nachádzajúcich sa v areáli Špe-
cializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor.

Záchrana kláštora na Zobore je na dobrej ceste

O založení Zoborského 
kláštora sa nezachovali 
žiadne písomné správy. 
Väčšina historikov však 
predpokladá, že kláštor 
so starobylým pa-
trocíniom svätého 
Hypolita pochádza 
už z 9. storočia, naj-
neskôr z roku 880. 
Vtedy v Nitre vznik-
lo biskupstvo, ktoré-
ho prvým biskupom 
bol benediktínsky 
mních Viching. S exi-
stenciou kláštora sú 
spojené najstaršie v 
origináli zachované 
listiny z nášho úze-
mia, najstaršia uhorská 
legenda, najstaršie kro-
nikárske diela uhorskej 

a českej historiografie a 
ďalšie významné prame-
ne z obdobia vrcholného 
stredoveku. Benediktín-
sky kláštor sv. Hypolita v 

období 11. až 13. storočia 
plnil dôležitú funkciu jed-
ného z centier náboženské-

ho, verejnoprávneho a kul-
túrneho života v Uhorsku. 

Ministra Mareka Maďa-
riča počas prehliadky spre-
vádzali riaditeľ AÚ SAV 

Matej Ruttkay, riadi-
teľka nemocnice Eri-
ka Chudá a predseda 
Zoborského skrášľo-
vacieho spolku Ján 
Kratochvíl. Minister 
kultúry SR Marek Ma-
ďarič vyjadril ústre-
tovosť k úspešnému 
riešeniu revitalizácie 
tejto vzácnej historic-
kej pamiatky a pris-
ľúbil finančnú pomoc 
ministerstva pri zís-

kaní prostriedkov z fondu  
Obnov si svoj dom. 

Text a foto: (SY)

Ján Kratochvíl vysvetľuje ministrovi kultúry SR 
Marekovi Maďaričovi priebeh záchranných prác

Cena primátora Nitry profesorovi Leikertovi
Primátor Jozef Dvonč udelil 22. októbra profesorovi Jozefovi Leikertovi Cenu 
primátora mesta Nitry za celoživotný prínos v oblasti kultúry a umenia. 
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Výsledkom je pestrá pa-
leta zahŕňajúca vladára 
Pribinu, biskupa Jána Te-
legdyho, spisovateľa Janka 
Jesenského, starostu Fraňa 
Mojtu i režiséra Karola 
Spišáka. Sochy sú umelec-
kým stvárnením týchto 
osobností do lipového a 
jaseňového dreva, pričom 
autori využili pri stvárnení 
rôznorodé sochárske štýly 
- od realistického busto-
vého portrétu až po úplný 
symbolizmus, ktorý si vy-
žaduje hlbšie zamyslenie. 

Ako povedal primátor 
Jozef Dvonč, ľudia vedia 
oceniť z histórie osobnos-
tí, ktoré sa o niečo zaslúžili. 
Dodal, že verí, že sa sochy 
neskôr podarí sprístupniť 
v exteriéri, ich počet by 
mohol narásť na desať či 
pätnásť. Sochy vznikli na 
drevo-sochárskom sym-
póziu, ktoré býva každo-
ročne organizované v obci 
Zborov. 

Sochy vytvorili rezbári 
Martin Grega (Spišák), To-
máš Dzuruš (Pribina), Da-
niel Stieranka (Jesenský), 
Tomáš Tvardzík (Telegdy) 
a Jozef Michňa (Mojto). 
Cieľom projektu je snaha 
o zviditeľnenie význam-
ných osobností našej his-
tórie, o ktorých sa veľa 
nehovorí a vo všeobecnos-

ti ani nevie. Organizáto-
rom výstavy je občianske 
združenie ŠOK – Šport, 
Osveta a Kultúra. Päť 
drevených sôch nitrian- 
skych osobností v život-
nej i nadživotnej veľkosti 
pripomenie návštevníkom 
výnimočnosť ich života i 
doposiaľ nedocenený prí-
nos pre spoločnosť. 

Vystavené sochy si do 
OD Centro môžete prísť 
pozrieť do konca novem-
bra. V budúcom roku by 
mali byť sochy osadené 
na verejnom priestran-
stve a stanú sa tak trva-
lým skrášlením verejného 
priestranstva v Nitre vo 
forme parku osobností. 

Text a foto: (SY)

V Nitre by mal vzniknúť park osobností 

Za účasti primátora Jozefa Dvonča, zástupcu primátora Jána Vanča, poslanca 
Františka Hollého bolo v OD CENTRO v Nitre slávnostne odhalených päť sôch 
nitrianskych osobností. Štyri vybrali organizátori, jedna osobnosť vzišla z online 
hlasovania na sociálnej sieti. 
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Ulica, po ktorej kráčaš: Damborského ulica

S názvami ulíc je to podobne ako s ľudskými menami. I ulice dostávajú do vi-
enka názvy, nad ktorými  sa málokedy zamýšľame. Jednoducho ich prijmeme 
za svoje a používame v každodennom kontakte. Ulice si v každej dobe žijú svoj 
vlastný život. Názvy niektorých zostávajú dlhé stáročia, názvy iných sa menia 
a prispôsobujú pulzu doby tak, ako sa mení náš život. Odpoveď na otázku, po 
kom svoje meno jednotlivé ulice dostali, budeme hľadať v rubrike Ulica, po ktorej 
kráčaš.

Damborského ulica sa na-
chádza v Starom meste. 
Spolovice je jednosmerná. 
Spája Štúrovu s Coboriho 
ulicou, kolmo na ňu ide 
Ulica 7. pešieho pluku. 
Na Damborského ulici 
sídli Daňový úrad Nitra, 
v jej tesnej blízkosti  sa 
nachádza Mestský úrad, 
Krajský i Okresný súd Nit- 
ra a Krajská prokuratúra.   

Štefan Damborský bol 
kňaz, pedagóg, jazyko-
vedec a redaktor. Naro-
dil sa 12. augusta 1880 v 
obci Kopčany, zomrel 19. 
júna 1932. Stredoškolské 
štúdia absolvoval na gym-
náziách v Skalici, Bratisla-
ve a Ostrihome. Teológiu 
študoval na Pázmaneu vo 
Viedni a od 2. ročníka v 
Ostrihome. Za kňaza bol 
vysvätený v Ostrihome v 
roku 1905. Krátko pôso-
bil ako katechéta v Buda-
pešti, potom ako kaplán v 
Štiavnických Baniach, To-
poľčanoch a Petrovej Vsi. 
Už počas štúdií ho začali 
trápiť choroby, a tak ho v 
roku 1908 predčasne pen-
zionovali. Od roku 1914  
začal pôsobiť ako stredo-
školský profesor v Pešti a 

bol v stálom styku s viace-
rými Slovákmi (Dr. Pavol 
Žiška, Jozef Haša, Dr. Emil 
Stodola, Dr. Wagner a iní). 
Prednášal v kresťanských 
odboroch, pracoval v kato-
líckom robotníckom kru-
hu“, nacvičoval divadelné 
hry. Vybudoval pomerne 
bohatú slovenskú knižni-
cu, ktorú odkázal Spolku 
sv. Vojtecha. 

Po prevrate prišiel do 
Nitry a venoval sa funkcii 
župného archivára. Dňa 
16. mája 1919  ho vládny 
referent Dr. Anton Štefánek 
poveril dočasnou správou 
otvoreného slovenského 
gymnázia. Vo vtedajšej 
neslovenskej Nitre to bola 
veľká a záslužná vec. Na 
gymnáziu prežil posledné 
roky svojho života. Učil do 
23. marca 1932. Zomrel 
v nitrianskej nemocnici, 
pohreb sa uskutočnil 21. 
júna 1932 na nitrianskom 
cintoríne za účasti pred-
staviteľov úradov, armády, 
cirkvi, žiactva a nitrianskej 
verejnosti.  

Pri hodnotení jeho vý-
znamu sa oceňuje jeho slo-
venský národný charakter. 
Bol roduverný poprevra-

tový Slovák, ktorý slúžil 
národu bez osobných am-
bícií. Prispieval do sloven-
ských novín Pokrok, do 
Ľudových novín, Katolíc-
kych novín a Slovenské-
ho denníka. Nacvičoval 
slovenské divadlá, ktoré 
boli jedným z dôležitých 
vtedajších výchovných 
prostriedkov. Na podnet 
Emila Stodolu skoncipoval 
roku 1918 osnovu Dekla-
rácie slovenského národa 
v Martine. Počas jeho pô-
sobenia v Nitre bol v ro-
koch 1923 – 1928 redak-
torom Nitrianskych novín. 
Najväčšie zásluhy získal 
za starostlivosť  o rodný 
slovenský jazyk.  Hneď po 
prevrate  roku 1919 vydal 
učebnicu Slovenská mluv-
nica s zvláštnym zreteľom 
na pravopis, ktorá sa stala 
najpoužívanejšou učebni-
cou na stredných školách 
a učiteľských ústavoch a 
pre veľký záujem o ňu vy-
šla v piatich doplnených a 
rozšírených vydaniach. I 
keď Damborský bol prívr-
žencom česko-slovenskej 
jazykovej  jednoty, jeho 
učebnica pozdvihla rozvoj 
slovenského jazyka a vý-
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vin slovenskej jazykovedy 
poopravil jeho názory. 

     Jeho ďalšími dielami 
sú diela Cvičebnica jazy-
ka slovenského a Krátka 
mluvnica slovenská so 
zreteľom na pravopis. Ako 
župný archivár vyhľadá-
val historický a zemepis-
ný materiál. Pátral v ar-
chívoch a knižniciach po 
materiáloch, ktoré neskôr 
použili pri určovaní hraníc 
česko-slovenského štátu, 
hľadal podklady o živo-
toch starších slovenských 
spisovateľov. Dňa 19. ap-
ríla 1919 začal v Nitre 

župan Dr. Ľudovít Okánik 
vydávať Katolícke noviny.  
Medzi popredných spolu-
pracovníkov patril aj prof. 
Ján Damborský. 

Bol členom jazykoved-
ného odboru Matice slo-
venskej a jej pravopisnej 
komisie, členom pravopis-
nej komisie jazykovedné-
ho odboru učenej spoloč-
nosti Šafárikovej,  členom 
výboru Spolku sv. Vojte-
cha, Muzeálnej  slovenskej 
spoločnosti a iných inštitú-
cií. V testamente odkázal 
základný fond chudobným 
študentom, zanechal i uni-

kátnu zbierku starých ru-
kopisov, publikácií a veľkú 
knižnicu.  Pochovaný je na 
mestskom cintoríne v Nit-
re. Pomník zhotovil sochár 
Ján Koniarek. Text na ná-
hrobku skoncipoval sám 
Ján Damborský: „Tu od-
počíva Ján Damborský, r. 
k. kňaz, roduverný Slovák, 
gymnaziálny profesor.    
 

Zdroj: Významné 
osobnosti Nitry

Recitátorka Natália Balúnová navštívi 
za odmenu ruský Petrohrad
Deň 3. október patril v Lučenci ruštine. O kultúrny zážitok sa svojím vystúpením 
postaral nielen svetoznámy ruský armádny súbor Alexandrovci, ale aj mladí mi-
lovníci tohto jazyka.

Súčasťou poduja-
tia bola aj súťažná 
prehliadka recitá-
torov ruskej poé-
zie a prózy Puški-
nov pamätník, 
ktorú pod záštitou 
predsedu vlády 
SR Roberta Fica 
vyhlásilo mesto 
Lučenec a hono-
rárny konzul SR v 
Sv. Petrohrade.  Na 
súťaži sa zúčast-
nila aj 13-ročná 
žiačka ZŠ Benko-
va v Nitre Natália 
Balúnová. Spre-
vádzala ju učiteľka 
Zuzana Kováčová, 

ktorá žiačku na súťaž 
pripravovala. Natália 
Balúnová si z Lučenca 
vďaka svojmu výkonu 
odniesla nielen príjemné 
zážitky, ale aj 1. miesto 
v kategórii próza. Za ví-
ťazstvo získala týždňový 
pobyt v Sv. Petrohrade. 

Text: (ZK)

Petra Balúnová, žiačka ZŠ 
Benkova, so svojou učiteľkou 
Zuzanou Kováčovou. 
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Vo svojej organizačnej, po-
litickej a vedeckej práci sa 
zameral nielen na národ-
né, ale aj sociálne a poli-
tické záujmy ľudu v čase 
národného obrodenia, 
ktoré štúrovcami vrcho-
lí. Štúr bol kodifikátorom 
spisovnej slovenčiny, za-
kladateľom Slovenských 
národných novín a spolu-
zakladateľom Slovenskej 
národnej rady (SNR) v 
septembri 1848 vo Vied-
ni, ktorá bola prvým ná-
rodnopolitickým orgánom 
Slovákov. 

Narodil sa 28. októbra 
1815 v Uhrovci. Vyrastal 
v učiteľskej evanjelickej 
rodine s vysokými mrav-
nými a duchovnými zá-
sadami, ktoré mu zostali 
počas celého života. Štu-
doval v Rábe (dnešný ma-
ďarský Győr, 1827-1829) 
a v dnešnej Bratislave na 

Evanjelickom lýceu (1829-
1833). Zúčastňoval sa na 
práci v Spoločnosti česko-
-slovenskej a čoskoro sa 
stal vedúcou osobnosťou 
slovenskej študujúcej mlá-
deže. Dňa 24. apríla 1836 
sa na Devíne konala sláv-
nosť, na ktorej sa so svo-
jimi stúpencami zaviazali 
k službe národu a prijali 
slovanské mená.

Od roku 1836 bol Ľ. Štúr 
zástupcom profesora Ju-
raja Palkoviča na Katedre 
reči a literatúry česko-slo-
venskej, kde prednášal 
Dejepis všeslovanskej lite-
ratúry. V roku 1843 začal 
vyvíjať snahu o prijatie 
nového spisovného jazyka, 
ktorý by zjednotil všet-
kých Slovákov. V júli toho 
istého roku sa v Hlbokom 
na fare dohodol Ľudovít 
Štúr s Jozefom Miloslavom 
Hurbanom a Michalom Mi-
loslavom Hodžom na kodi-
fikácii spisovnej slovenči-
ny (základom sa mala stať 
stredoslovenčina). Dňa 17. 
júla 1843 navštívili s touto 
požiadavkou Jána Hollého 
na Dobrej Vode a získali 
jeho požehnanie.

V rokoch 1847 - 1848 
bol Ľudovít Štúr poslan-
com uhorského snemu 
za mesto Zvolen. Patril 
medzi najbojovnejších a 
najpokrokovejších členov 
snemovne. V pléne hovo-

ril spolu päťkrát. Medzi 
požiadavky, ktoré vyslo-
vil, patrili najmä výkup 
urbárskych povinností, 
zrušenie panských súdov, 
účasť ľudu na verejných 
záležitostiach, rovnaká da-
ňová povinnosť, reforma 
súdnictva a školstva i slo-
boda slova a žiadosť o po-
nechanie materinskej reči 
ako vyučovacieho jazyka 
na ľudových školách. 

Dňa 11. mája 1848 sa v 
Liptovskom Mikuláši ko-
nalo zhromaždenie, na 
ktorom vyhlásili Žiados-
ti slovenského národa, 
ktorých bol Štúr spolutvor-
com. Na druhý deň bol na 
neho, Hodžu a Hurbana 
vydaný zatykač. Spoločne 
organizovali povstalecké 
výpravy proti maďarskej 
revolúcii (1848-1849). Po 
skončení bojov sa sklama-
ný neúspechom vrátil do 
Uhrovca k rodičom a po 
smrti brata Karola (1851) 
sa stal opatrovateľom jeho 
siedmich detí v Modre. Tu 
žil v ústraní, pretože bol 
pod policajným dozorom. 
Pred Vianocami 1855 sa 
Ľudovít Štúr nešťastne 
postrelil na poľovačke za 
Modrou. Na následky zra-
nenia zomrel 12. januára 
1856. O štyri dni neskôr sa 
v Modre konal celonárod-
ný pohreb.

Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra
Dňa 28. októbra sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Ľudovíta Velislava 
Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, no-
vinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa mnohých ďalších zvučných prí-
vlastkov. Bol vedúcou osobnosťou celej generácie Slovákov v pohnutom me-
ruôsmom roku, ktorá sa postavila na odpor proti maďarizácii Slovákov. 
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Deň jablka ako preventívna akcia 
proti onkologickým ochoreniam 
Mesto Nitra sa 16. októbra zapojilo do boja proti rakovine v spolupráci s Ligou 
proti rakovine a zakúpením 300 kg jabĺk podporilo Deň jablka. 

Ako informovala Dana 
Barbaričová z odboru so-
ciálnych služieb MsÚ v 
Nitre, študenti ako dob-
rovoľníci rozdávali tieto 
jablká v meste. Jablkami 
ako symbolom boja proti 
onkologickým ochoreniam 
boli obdarovaní aj klienti, 
ktorí v tento deň navštívi-
li mestský úrad. Rozdávali 
sa aj letáky, informujúce o 
preventívnych aktivitách  
za účelom šírenia informá-

cií ako predchádzať onko-
logickým ochoreniam. 
Rajské jablko dohnalo 
Adama a Evu až k prvému 
hriechu. Otrávené jablko v 
rozprávke o Snehulienke 
taktiež spôsobilo mnoho 
problémov a komplikácií. 
Aj napriek tomu, že jabl-
ko nemá dobrú povesť, 
obsahuje množstvo vita-
mínov a malo by sa stať 
súčasťou každodenného 
života. Podľa onkologičky, 

predsedníčky Ligy proti 
rakovine v Nitre Daniely 
Krošlákovej, hlavným ob-
sahom Dňa jablka má vždy 
byť oslava aj zdôrazňova-
nie bohatstva odrôd tohto 
ovocia. Podstatná myšlien-
ka tohto dňa spočíva v tom, 
aby človek nikdy nezabu-
dol, že jablko predstavuje 
symbol fyzickej, kultúrnej 
i genetickej pestrosti. 

(SY)

ZŠ Benkova má najlepšiu školskú jedáleň 
na Slovensku 
V dňoch 12. a 13. októbra sa v Prahe uskutočnila medzinárodná konferencia k 
70. výročiu školských jedální. Organizátorom konferencie bol Českomoravský 
odborový zväz pracovníkov školstva a Odborový zväz pracovníkov školstva a 
vedy na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzali minister školstva SR Juraj 
Draxler a ministerka školstva ČR Kateřina Valachová.  

Počas konferencie, na 
ktorej sa zúčastnilo tristo 
delegátov sa disku-
tovalo o histórii i o 
súčasnosti školského 
stravovania. V diskusii 
vystúpil aj zástupca 
Spoločného výskum-
ného centra Európ-
skej komisie Stefan 
Storksdieck, Anna-Ka-
rin Quettel zo švéd-
skeho Inštitútu Karo-
linska či profesorka a 
odborníčka na výživu 
z japonského Nagana 

Hiroko Nakazawa, ktorá 
okrem iného povedala, že 

slovenský systém stravo-
vania môže byť príkladom 

aj pre ďalšie krajiny. 
Počas konferencie 

boli odovzdané aj 
ocenenia za mimoria- 
dny prínos v oblasti 
skvalitnenia školské-
ho stravovania, ktoré 
si v Prahe prevzali  
viacerí českí i sloven-
skí odborníci v kate-
góriách zriaďovateľ, 
subjekt, školská jedá-
leň, osobnosť a práca 
v sekcii školského 

Deti si môžu samé nabrať zeleninový šalát, 
ktorý im najviac chutí.
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Jubilanti v roku 2015

V novembri 2015 sa dožívajú významného životného jubilea títo  
občania mesta Nitry:

75 ROKOV:
Elena Andrášiková, Jozef Bekӧ, Milan Bliska, 
Ing. Martin Čaprda, Terézia Čurgaliová, Lívia 
Gábrišová, Miroslav Gregora, Ladislav Hor-
váth, Irena Hrnčírová, Jozef Hudák, Eva Jed-
ličková, Anna Klemanová, Ing. Eduard Klein, 
Veronika Kolářová, Arpád Kovács,Peter Krno, 
Júlia Kusalová, Ing. Vojtech Lendel, Helena 
Miškolciová, Agáta Mitske, Bernardína Mol-
nárová, Gustáv Nagy, Eva Nilašová, Markéta 
Niňajová, Gabriela Nováková, PaedDr. Veroni-
ka Pintérová, Katarína Rebejová, Pavel Révay, 
Alžbeta Sláviková, Anton Smida, Anna Szabóo-
vá, Anna Šikovancová, Margita Šišková, Franti-
šek Škvarka, Ing. Antónia Šuppová, Ján Tomas-
ta, Milan Vereš, František Žákovič
80 ROKOV: 
Ján Bartko, doc. PhDr. Zdenko Belaj, CSc., Ján 
Brindza, Jozefína Černeiová, Mária Dianová, 
Erika Fabišová, Stanislav Halás, RSDr. Jozef 
Hrúz, Zlata Hudecová, Katarína Hunková, He-
lena Jagdwirthová, Eva Janeková, Mária Janku-
lárová, Pavel Kóňa, Pavel Kozlík, Ing. Vojtech 
Loži, Tibor Ördӧgh, Helena Peťková, Helena 
Pillerová, Alžbeta Schniererová, Paulína Slíš-
ková, Ing. Demián Sojka, Mária Šindlerová,   
Helena Uhrínová, Jozef Vašíček, Želmíra Vran-
ková
85 ROKOV:
Irena Adamíková, Marcela Bencová, Jozef Ber-
nath, Milan Břicháč, Mária Cifrová, Helena 
Čerešňová, Ernest Današ, Valéria Ďuríková, 
Július Eliáš, Ernestína Fábelová, Gabriela Far-
kašová,  Jozef Jagdvirth, Bernardína Kíkelová, 
Mária Medovarská, Ľudmila Mišove, Gizela 
Novoselová, Ing. Alžbeta Oberthová, Alžbeta 

Sirotková, Mária Šedová, ladislav Vál, Michal 
Vasiľko, Margita Vígová, Jolana Waldnerová 
86 ROKOV:
Anna Baliová, Edita Blahunková, Michal Bóna, 
Margita Buláková, Viliam Burian, Anna Dano-
vá, Ing. Marko Ďuriš, CSc., Ema Gajdošíková, 
Jaroslav Hotový, Marta Hrnčárová, Anna Cha-
banová, Juliana Chlebová, Albína Karasová, 
Angela Keselyová, Klára Krišáková, Angela 
Kyačková, Helena Lacušková, Juliana Malá, 
Helena Markechová, Mária Ottingerová, Mgr. 
Janka Pažitná, Stanislav Štefkovič, Cecília Ur-
minská, Laura Vaneková    
87 ROKOV:
Margita Arvayová, Libuša Františová, Martin 
Fukas, Helena Harmatová, Helena Jedličková, 
doc. PhDr. Milan Juríček, CSc., Irena Kadlube-
cová, Helena Magdinová, Jolana Ondrejičková, 
Viliam Opoldus, Vladimír Orieška, Božena Po-
lláková, Edita Ravingerová, Žofia Skočíková, 
Emil Tóth, Mária Váliková, Silvia Veselá, PhMr. 
Lívia Veselská    
88 ROKOV:
Zlatica Arpášová, Ing. Pavol Bajči, Božena Bes-
zedéšová, Viliam Dokupil, Alžbeta Hrnčárová, 
Anna Juhásová, Jozefína Karkošková, Eva La-
bová, Katarína Molnárová, Želmíra Nemčovi-
čová, Mária Strapeková, Ondrej Šúnik, Valéria 
Záhumenská    
89 ROKOV:
Irena Bánovská, Koloman Benkovič, Helena 
Bezáková, Katarína Cilliová, Terézia Hajlová, 
Štefan Jaššo, Mária Jelenáková, Rudolf Kote-
šovský, Ján Kováč, Irena Kunová, Mária Paulo-
vičová, Štefan Popovič, Ing. Ondrej Potančok, 

stravovania Odborového 
zväzu.

V kategórii „školská je-
dáleň“ bola ocenená škol-
ská jedáleň pri ZŠ Benko-
va pod vedením vedúcej 
Jolany Molnárovej. „Se-
demčlenný kolektív ku-
chyne pripravuje stravu 

pre 680 stravníkov. Vyu-
žíva pritom nové trendy v 
oblasti stravovania, napr. 
chladiace šalátové pulty, 
ktoré sú samoobslužné, 
takže deti si samy môžu 
vybrať zeleninu, ktorá im 
najviac chutí,“ uviedla Ing. 
Viera Obertová, odborný 

radca odboru školstva pre 
školské stravovanie Okres-
ného úradu v Nitre. Za 
zmienku stojí, že jedáleň 
si takto výborne počína i 
napriek tomu, že nevlastní 
žiadne moderné prístroje, 
uľahčujúce prípravu jedla.

(SY)
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V septembri 2015 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry: 

Ing. Jozef Kyselica, 43-r., Škultétyho 16
Júlia Szollošiová, 90-r., Jánskeho 7 
Jozef Ďurč, 78-r., Tr. A. Hlinku 39
Bernardína Orichová, 90-r., Železničiarska 52
Ján Vančík, 71-r., Dvorčanská 2
Mária Pačutová, 85-r., Mostná 7
Ľubomír Važan, 60-r., Mikovíniho 18
Katarína Gonová, 87-r., Hlboká 3
Peter Scheibenreif, 59-r., Radová 41
Zuzana Konrádová, 24-r., Liptovská 16
Michal Belčík, 59-r., Dubíkova 22
Ing. Anna Dunčková, 62-r., A. Žarnova 27
Helena Kaszašová, 85., Nitra
Brigita Vozárová, 79-r., Ďumbierska 13
Júlia Pospíšilová, 89-r., Lesná 1
Jana Vallová, 86-r., Dolnohorská 6
Ing. Miroslav Zedník, 65-r., Novomeského 5
Klára Fogašová, 81-r., Jelenecká 37
Doc. Ing. Jaroslav Hanuš, 82-r., Karpatská 6
Božena Stojková, 67-r., Staromlynská 15
Štefan Klinka, 86-r., Schurmannova 19
Ladislav Andel, 95-r., Bajzova 8
Silvester Čermák, 82-r., Ul. Ľ. Okánika 14
Ján Orlík, 62-r., Majakovského 19
František Hrdlica, 76-r., Tr. A. Hlinku 36
Agneša Vӧrӧšová, 78-r.,Jabloňová 2
Ján Bečica, 72-r., Látečkovej 1

František Mihok, 81-r., Látečkovej 27
Mgr. Karol Chvála, 63-r., Kalvária 3 
Akademik, prof. Dr. Ing. Emil Špaldon, DrSc., 
97-r., Školská 2
Júlia Fӧldesyová, 93-r., Malíkova 30
RNDr. Margita Šimková, 77-r., Radlinského 6
Alica Candráková, 59.r., Tabakova 6
Anna Vavríková, 73-r., Dlhá 48
Ing. Branislav Hodúl, 70-r., Hlboká 31
Ing. Pavol Paulis, 51-r., Bazovského 16
Helena Farkašová, 77-r., Vansovej 17
Antónia Kováčová, 67-r., Novozámocká 60
Edita Bizová, 56-r., Tríbečská 10
Anastázia Tóthová, 84-r., Mostná 2
 Karol Hubáček, 60-r., Čajkovského 20
Valentín Krčmárik, 77-r., Piešťanská 19
Jozef Kukla, 83-r., Misionárska 6
Miroslav Pavlovič, 69-r., Štúrova 21
Hildegarda Brhlíková, 88-r., Považská 14
Štefan Katerinka, 63-r., Baničova 16
Helena Holáková, 59-r., Beethovenova 5
Ing. Martin Horský, 68-r., Záborského 35
Mgr. Mariana Tóthová, 54-r., Kasalova 3
Pavel Urban, 66-r., Svätourbanská 34  
Cecília Balková, 83-r., Na Hôrke 16
Dušan Čičmanec, 59-r., Chrenovská 19
Ľudmila Harceková, 50-r., Piesková 3

Navždy odišli

Jolana Singerová, Oľga Tӧrӧková, Ing. Michal 
Valíček, Emília Zaťková   
90 ROKOV:
Anna Fapšová, Helena Gabulová, Oldřich  Hav-
lík, Imrich Hrobár, Katarína Ivančíková, Mária 
Kelemenová, Terézia Malenčíková, Július Meli-
cher, Brigita Zacharová
91 ROKOV:
Pavlína Jakubeková, Júlia Krajancová, Eduard 
Mokráš, Žofia Nemešová, Elígia Turi Nagyová, 
MUDr. Vladimír Zubácky
92 ROKOV: 
Edmund Boháčik, Paula Drábiková, Mária Lu-
kášová, Petrina Szorádová
93 ROKOV:
Mária Jamrichová, Jozef Jusna

94 ROKOV:
MUDr. Jozef Klečka, Rozália Meravá
95 ROKOV:
Mária Magová, Valéria Struhárová
96 ROKOV:
Terézia Hromadová
97 ROKOV:
Helena Náhlovská
98 ROKOV:
Terézia Zábušková
99 ROKOV:
Hilda Schulzová
102 ROKOV:
Mária Korecová
103 ROKOV:
Alžbeta Zsakayová
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Na spoločnú cestu životom sa vybrali títo snúbenci: 

5. septembra 2015
Richard Holka z Nitry  a  Erika Ondrušková 
zo Svätoplukova, Ing. Stanislav  Monček a 
Miriama Zimová, obaja z Nitry, Pavel  Švec  a 
Ema  Reháková, obaja z Nitry, Juraj Mikláš 
z Cabaja - Čápora a Dominika Jamrichová z 
Práznoviec, Ing. Michal  Fábry z Nitry a Ing. 
Karina Chalupková z Nových Sadov, František 
Žák a Adriána Bornemisová, obaja z Nitry, 
Roman Magáth z Nitrianskych Hrnčiaroviec 
a Aneta Bobáľová z Nitry, Martin Jasenka z 
Brezovej pod Bradlom a Oľga Bieleschová z 
Handlovej

11. septembra 2015
Adam Gróf z Nitry a Lenka Drapčaťová z 
Hronských Kľačian

12. septembra 2015
Michal Krajanec z Nitry a Ľubica Zuberecová 
zo Šintavy, Patrik Búči a Lucia Studená, 
obaja z Nitry, Peter Miček z Jarku a Kristína 
Michálková z Paty, Peter Vnučko a Petra 
Illéšová, obaja z Nitry, Michal Hambalek z 
Hájskeho a Andrea Hrnčárová z Dolných 
Obdokoviec, Michal Minár a Gabriela Levická, 
obaja zo Zlatých Moraviec, Marián Kravár z 
Babindolu a Alexandra Takáčová z Branču, 
Tomáš Borecký a Katarína Duchoňová, obaja z 
Veľkého Zálužia, Bohuslav Godály zo Serede a 
Veronika Tehlárová z Bratislavy, Tomáš Kafka 
a Beáta Bidelnicová, obaja z Nitry, Dušan 
Vantroba a Erika Füleová, obaja z Vrábeľ, 
Martin Hrudka z Trnavy a Lucia Rajčániová z 
Nitry, Juraj Kiškaš z Pane a Romana Mikulcová 
z Nitry

19. septembra 2015
Róbert Andrášik a Angelika Gálová, obaja 
z Nitry, Michal Dubík z Jarku a Dominika 
Sapárová z Nitry, Vlastimil Gloss z Piešťan a 
Elena Molnárová z Nitry, Jozef Toman z Nitry 
a Daniela Bojdová zo Zbehov, Peter Martikán 
z Hornej Štubne a Alena Gabašová z Nitry, 
Ivan Bednárik z Poľného Kesova a Elena 
Brozmanová z Nitry, Marek Fajkoš z Gajár a 
Daniela Kročková z Nitry, Matej Pecháč z Nitry 
a Barbora Kertisová z Bratislavy, Vladimír 
Šajánek zo Záhoria a Gabriela Šimková z 
Nitry, Michal Olejár a Eva Nagyová, obaja z 
Čakajoviec

26. septembra 2015
Patrik Časta a Ivana Srnčíková, obaja z Nitry

25. septembra 2015
Juan Diaz Diaz a Lenka Drgová, obaja z Nitry, 
Martin Bíro a Martina Kovačiková, obaja z 
Rumanovej, Michal Takáč a Lenka Ňaršíková, 
obaja z Nitry, Martin Arpáš a Ing. Veronika 
Štefanovičová, obaja z Nitry, Pavel Vrbičan z 
Liptovskej Kokavy a Katarína Demová z Nitry, 
Ing. Branislav Ratulovský a Monika Kudryová, 
obaja z Nitry, Ing. Tomáš Moravčík z Nitry a 
Dominika Gergelyová z Hrušovian, Roman 
Koprda zo Sľažian a Mgr. Katarína Hudecová 
z Nitry, Vladimír Fábik z Jarku a Lenka 
Neomániová z Nitry, Viktor Havlík z Vinodolu 
a Martina Lenčéšová z Nitry, Róbert Czako a 
Katarína Lénartová, obaja z Nitry

2. októbra
Michal Benc  z Nitry a Tatiana Bányiová z 
Lužianok

3. októbra
Mgr. Peter Zajac  z Nitry a Lenka Svoradová z 
Lehoty, Michal Benc a Paulína Krommelová, 
obaja z Nitry, Ing. Juraj Šantavý a Mgr. Martina 
Hollá, obaja z Nitry, Jakub Čulák z Nitry a 
Veronika Krajčíková z Mojmíroviec

10. októbra
Peter Baboľ z Bacúcha a Ing. Zuzana 
Lacušková z Lužianok, Ľubomír Báleš a 
Lucia Minarovičová, obaja z Veľkých Ripnian, 
Tibor Nagy z Nitrianskych Hrnčiaroviec a 
Lucia Kováčová z Nitry, Jozef Horvát a Mária 
Sebestyénová, obaja z Nitry, Ivan Križan  a 
Eva Dubeňová, obaja z Nitry, Juraj Cisár zo 
Šale a Dana Fujková z Nitry, Martin Kollárik 
a Renáta Ronecová, obaja z Nitry, Radoslav 
Varga z Veľkej Doliny a Simona Pilčíková z 
Nitry, Marek Benc a Mgr. Martina Gogulová, 
obaja z Nitry, Andrej Podhradský z Lužianok 
a Katarína Smoláriková z Palárikova, Adam 
Berky z Nitry a Veronika Lacková z Košeci, 
Peter Grédi z Diakoviec a Aneta Višňovská z 
Nitrianskych Hrnčiaroviec, Ing. Matúš Juriga a 
Monika Klačanská, obaja z Nitry

11. októbra
Jaroslav Orgoň z Malaciek a Katarína Lauková 
z Čakajoviec

Povedali si ÁNO
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Tento dlhoročný 
sen sa stal skutoč-
nosťou 26. októbra, 
keď sa za účasti pri-
mátora Nitry Jozefa 
Dvonča, predsedu 
NSK Milana Belicu, 
zástupcu primá-
tora Jána Vanča, 
zoborského fará-
ra Milana Poláka, 
mestských poslan-
cov, zástupcov zho-
toviteľa a subdodá-
vateľa, uskutočnilo 
slávnostné otvore-
nie.

Pôvodná budova 
bývalej základnej 
školy pochádza z 
roku 1911. Od roku 
1962 však už neslú-
žila svojmu účelu 
a bola využívaná 
niekoľkými dobro-
voľnými organizá-
ciami na stretáva-
nie členov a taktiež 
ako skladové pries-
tory. Rekonštrukč-
né práce trvali 
deväť mesiacov. 
Celkové náklady 
na rekonštrukciu 
a prístavbu pred-
stavujú viac ako 1 
230 085 eur. Zho-
toviteľom diela je 
Nitrianska investič-
ná, s.r.o. Nitra, sub-
dodávateľom firma 

MEGASPOL, s.r.o. 
Nitra. Zmoderni-
zovaná budova sa 
spolu s prístav-
bou - veľkou sá-
lou, bude využívať 
na organizovanie 
kultúrno-spolo -
čenských a osve-
tových podujatí, a 
tiež na stretávanie 
sa Zoborčanov, 
VMČ, členov roz-
ličných záujmo-
vých, spoločen-
ských organizácií. 
Na prízemí sa na-
chádzajú klubové 
miestnosti, spolo-
čenská miestnosť, 
kuchynky a toalety, 
ďalšie miestnosti 
vznikli v podkroví. 
Zatraktívnený je 
aj dvor, kde vybu-
dovali parkovacie 
miesta, v blízkosti 
budovy je drevený 
prístrešok s mož-
nosťou posedieť si 
vonku. 

Text a foto: (SY)

Zobor dostal nový kultúrny stánok

Mestská časť Zobor sa konečne dočkala nového kultúrneho stánku, ktorý vzni-
kol ako výsledok rekonštrukcie budovy niekdajšej školy na Svätourbanskej ulici. 
Schátralá budova volala po obnove. 

Pásku slávnostne prestrihol nitriansky primátor 
Jozef Dvonč.

Zoborčania majú nové miesto na stretávanie
a organizovanie kultúrnych podujatí.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil predse-
da NSK M. Belica, primátor J. Dvonč, zástupca 
primátora Ján Vančo a viacerí nitrianski mestskí 
poslanci. 


