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Nitriansky deň úcty k starším
bude 19. októbra
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           MESTO NITRA

Primátor: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. 
e-mail: primator@nitra.sk

Zástupca primátora: Ing. Martin Nemky 
e-mail: nemky@msunitra.sk

Zástupca primátora: PhDr. Ján Vančo,PhD.
e-mail: vanco@nitra.sk

Prednosta: JUDr. Igor Kršiak 
e-mail: krsiak@msunitra.sk

Kontrolórka: Ing. Darina Keselyová
e-mail: keselyova@msunitra.sk

Stránkové hodiny MsÚ v Nitre: 
pondelok, utorok, štvrtok:  8.00 – 15.00 
 streda:  8.00 – 16.45 
 piatok:  8.00 – 13.45 
 sobota – podateľňa: 8.00 – 12.00

Pokladnica MsÚ v Nitre: 
pondelok, utorok, štvrtok:  8.00 – 15.00
 streda:  8.00 – 16.45 
 piatok:  8.00 – 13.30 
 sobota:  8.00 – 12.00

Starší ľudia si zaslúžia našu úctu 

Pomáhať iným, či pomá-
hať si navzájom, je hádam 
najkrajšia vlastnosť, ktorú do-
stáva človek do vienka už pri 
narodení. Len na nás záleží, 
ako s ňou naložíme. V mesia-
ci úcty k starším si oveľa viac 
ako inokedy uvedomujeme, čo 
naši rodičia, ale aj starí rodi-
čia urobili počas svojho života 
pre svoje deti, vnúčatá, rodiny, 
mesto a spoločnosť. I keď úlo-
ha pomáhať starším prislúcha 
samospráve i zo zákona o so-
ciálnej pomoci, mesto Nitra sa 

snaží skôr narodeným obča-
nom vyjsť v ústrety nad rámec 
tohto legislatívneho nariade-
nia. 
     Realizácia vašich záujmov 

a obhajoba uspokojovania 
oprávnených potrieb občanov 
tretieho veku, patrí k strate-
gickým cieľom ďalšieho rozvo-
ja mesta Nitry. K spríjemneniu 
jesene života obyvateľov Nitry 
sa mesto snaží prispieť reali-
záciou ako i podporou rozlič-
ných aktivít, podporovaním 
činnosti denných stacionárov 
na sídliskách Klokočina i Chre-
nová, ako i klubov dôchodcov 
v jednotlivých mestských čas-
tiach. Som rád, že sa nám v 
uplynulom období podarilo 
zabezpečiť klubové priestory 
a stravovanie dôchodcov v 
priestoroch bytového domu 
Olympia, kde seniori našli vy-
hovujúce priestory na svoju 
činnosť. Je potešiteľné, že i vy, 
skôr narodení spoluobčania, 
si sami organizujete a vyko-
návate rôzne aktivity a pod-

ľa vašich osobných záujmov 
a skúseností sa vzdelávate v 
rámci Akadémie tretieho veku 
na nitrianskych univerzitách. 

     Dovoľte mi vysloviť myš-
lienku, že starší ľudia si zaslú-
žia našu lásku, úctu, pocho-
penie, trpezlivosť a pomoc. Ja 
osobne si veľmi vážim a ctím 
starších ľudí, najmä za životné 
skúsenosti, ktoré sú nezaplati-
teľné. Svojimi radami pomá-
hate všetkým, ktorí to potre-
bujú, rozdávate radosť a lásku 
svojim najbližším, deťom, vnú-
čatám i pravnúčatám. Preto 
mi dovoľte, aby som vám pri 
príležitosti mesiaca úcty k 
starším z úprimného srdca 
zaželal pevné zdravie, veľa 
blízkych priateľov a len tie 
najlepšie medziľudské vzťahy, 
dlhý život, vďačnosť a pomoc 
vašich detí. To vám zo srdca 
prajem. 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry
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Poslanci schválili doplatok ARRIVE

Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie vyhod-
notenie plnenia rozpočtu 
mesta Nitry za prvý pol-
rok 2016 a schválilo návrh 
na rozpočtové opatrenia 
v rozpočte mesta Nitry na 
r. 2016. Schválený bol ná-
vrh na stanovenie priorít 
na podporu projektov v 
zmysle VZN č. 1/2001 o po-
skytnutí dotácií z rozpočtu 
mesta Nitry. Rozšírený bol 
počet sobášiacich poslan-
cov, keď MZ schválilo Štefa-
na Štefeka. 
     Prijatý bol tiež dodatok k 
VZN mesta Nitry č.3/2016 
o parkovaní na území mes-
ta Nitry. Z parkoviska pred 
Atletickým štadiónom sa 
týmto nariadením vylučuje 
parkovanie nákladných vo-
zidiel a prívesných nemoto-
rových vozidiel. Parkovisko 
bude určené výhradne pre 
osobné motorové vozidlá a 
autobusy, a to najmä počas 
výstav na výstavisku Agro-
komplex v Nitre.
     Poslanci prerokovali in-
formatívnu správu o zabez-
pečení služieb vo verejnom 
záujme v mestskej auto-
busovej doprave (MAD) 
– zámer vytvorenia vlast-
ného dopravného podniku 

mesta Nitry s možnosťou 
spolupráce alebo kapitá-
lového vstupu niektorého 
z dopravcov. Mesto tlačí 
termín, pretože koncom 
mája 2017 sa skončí plat-
nosť desaťročnej zmluvy, 
ktorá je uzatvorená so sú-
časným prevádzkovateľom 
- ARRIVA Nitra. Dovtedy sa 
musí rozhodnúť ako ďalej. 
Na výber sa ponúkajú tri 
možnosti, a to predĺženie 
licencie ARRIVE Nitra na 
max. 5 rokov. Druhá mož-
nosť je vypísanie verejnej 
súťaže na nového dopravcu 
a tretia je vytvorenie vlast-
ného dopravného podniku 
s možnosťou kapitálového 
vstupu niektorého z pre-
pravcov. Cieľom je ušetriť 
na doplatkoch za výkony 
vo verejnom záujme. Po-
slanci zároveň schválili pre 
ARRIVU Nitra doplatok za 
rok 2015 vo výške vyše 1,6 
milióna eur. Keďže zálo-
hová platba predstavovala 
2,4 mil. eur, celkovo mesto 
Nitra každoročne prispie-
va na MAD približne 4 mil. 
eur. Primátor Nitry Jozef 
Dvonč sa prikláňa k mož-
nosti zriadenia mestského 
dopravného podniku v spo-
lupráci s prepravcom: „Ak 

kúpime z Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu päť elektroauto-
busov, čo už máme praktic-
ky schválené, budeme mať 
s čím vstúpiť do spoločné-
ho dopravného podniku. 
Inak by sme museli tie au-
tobusy prenajať. O ďalších 
rokoch v súvislosti s MAD 
budú poslanci hovoriť na 
októbrovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.
Zastupiteľstvo schválilo 
návrh dodatku č. 9 k VZN 
č. 1/2001 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta 
Nitry, návrh na udelenie 
Čestného občianstva mes-
ta Nitry Matejovi  Tóthovi 
na získanie zlatej medaily 
XXXI. Letných olympijských 
hrách v Riu de Janeiro, za 
reprezentáciu Slovenska a 
nášho mesta  vo svetovom 
meradle. Súhlasili tiež s 
udelením Ceny mesta Nitry 
Darine Károvej za založe-
nie a rozvíjanie medziná-
rodného festivalu Divadel-
ná Nitra ako významnej 
platformy pre medzinárod-
nú spoluprácu, kultúrnu 
výmenu a prezentáciu Nit-
ry v európskom kontexte.  
    
           (SY)

Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci zaoberali správou z 
vykonaných kontrol  kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok t.r., ktorú 
predložila hlavná kontrolórka Darina Keselyová. Poslanci uložili prednostovi úradu Igorovi 
Kršiakovi zabezpečiť za účelom skvalitnenia prevádzky týchto zariadení školenie pre 
pracovníkov školských jedální. 
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Ocenenia pre významné osobnosti nášho mesta a 
majstrovské kolektívy hokejistov a volejbalistov   

Primátor Jozef Dvonč 
na základe schválenia v 
mestskom zastupiteľstva 
udelil Čestné občianstvo 
mesta Nitry atlétovi Ma-
tejovi Tóthovi a bývalému 
úspešnému trénerovi ho-
kejistov Nitry Antonínovi 
Stavjaňovi.  Matej Tóth už 
viac ako dekádu patrí k 
chodeckej špičke, v roku 
2015 sa stal majstrom 
sveta, v tomto roku potvr-
dil úlohu favorita a získal 
aj olympijské zlato. 

Bývalý československý 
ofenzívny obranca An-
tonín Stavjaňa je nepo-
chybne najúspešnejším 

hokejovým trénerom v 
histórii Nitry. V minulej 
sezóne zavŕšil nitriansku 

trénerskú misiu ziskom 
premiérového titulu pre 
Nitru.    

„Chcel by som všet-
kým oceneným poďa-
kovať za všetko, čo pre 
Nitru spravili a tiež vám, 
ktorí prijali pozvanie 
na túto slávnostnú uda-
losť,“ uviedol, okrem 
iného, na slávnostnom 
zasadnutí mestského 
zastupiteľstva primátor 
Jozef Dvonč. 

Ceny mesta Nitry 
prebrali z rúk primáto-
ra Nitry Jozefa Dvonča 
riaditeľka a zakladateľ-
ka Festivalu Divadelná 

Na septembrovom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Synagóge, 
boli pri príležitosti udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre (v r. 
1248), ocenené významné osobnosti mesta i športové kolektívy, ktoré pozitívne 
propagujú Nitru doma a v zahraničí. 

Okrem chodca Mateja Tótha sa stal Čestným občanom mesta Nitry 
i tréner Antonín Stavjaňa.  

Čestným občanom mesta Nitry sa stal olympijský víťaz Matej Tóth, 
ocenenie mu odovzdal primátor Nitry Jozef Dvonč.  Foto: (J)
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Nitra Darina Kárová, his-
torik,  spisovateľ a zná-
my numizmatik Imrich 
Točka i pedagóg a autor 
desiatok monografií, 
vedeckých príspevkov, 
metodických príručiek a 
učebníc Ondrej Šedivý. 

Za zisk majstrovských 
titulov boli Cenou mes-
ta Nitry ocenené aj maj-
strovské kolektívy VK 
Ekonóm SPU Nitra (v lige 
hral pod názvom VK Bys-
trina SPU Nitra) a HK Nit-
ra, s.r.o. 

Tréner nitrianskych 
volejbalistov a bývalý 
znamenitý nahrávač Ma-
rek Kardoš, prezident HK 
Nitry a vynikajúci hokejo-
vý krídelník Miroslav Ko-
váčik a atlét Marcel Lom-
nický boli za nepochybný 
prínos v športe ocenení 

Cenou primátora mesta 
Nitry. 

Za ocenených poďa-
kovali primátorovi Nitry 
Jozefovi Dvončovi i mest-
skému zastupiteľstvu Ma-
tej Tóth a Darina Kárová. 
Na slávnostnom zasad-
nutí zastupiteľstva sa tiež 

zúčastnili zástupcovia 
vedenia mesta Nitry, nit-
rianski mestskí poslanci 
a poslankyne i ďalšie vý-
znamné osobnosti spo-
ločenského, kultúrneho  
a cirkevného života.          

          
             (J)

Cenu mesta Nitry za HK Nitra s.r.o. prebral prezident klubu 
Miroslav Kováčik.  

Cenu mesta Nitry prebrali zľava - Imrich Točka, Darina Kárová a Ondrej Šedivý.  
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V Spišskej Novej Vsi môžete obdivovať 
pamiatky UNESCO

Zmluva o partnerských 
vzťahoch medzi mestami 
Nitra a Spišská Nová Ves 
bola podpísaná 20. au-
gusta 1999. Predmetom 
tejto zmluvy je rozvíja-
nie spolupráce v oblasti 
školstva, kultúry, umenia, 
športu, cestovného ruchu 
a výmeny skúsenosti v 

oblasti miestnych samo-
správ. 

Jediné partnerské 
mesto Nitry zo Sloven-
ska, Spišská Nová Ves, 
je bránou do Národné-
ho parku Slovenský raj. 
Mesto sa pýši najdlhším 
šošovkovitým námestím 
v Európe s množstvom 
historických pamiatok, 
vďaka ktorým je mesto 
od roku 1992 vyhlásené 
za Mestskú pamiatkovú 
rezerváciu. Ďalej sa pýši 
najvyššou kostolnou ve-
žou (87 m) a najmenšou a 
najmladšou zoologickou 
záhradou na Slovensku, v 
ktorej sa nachádza okolo 
400 zvierat 130 druhov 

a lanový park - Monkey-
land. V Gréckokatolíckom 
chráme Premenenia Pána 
je možné vidieť jeden zo 
siedmich divov mesta – 
mozaiku. Mesto sa pýši 
aj najväčším skleneným 
krížom na svete. Ten je 
umiestnený v Rímskoka-
tolíckom kostole Božieho 
Milosrdenstva. 

V okolí Spišskej Novej 
Vsi sa nachádzajú pa-
miatky UNESCO, ľadová 
jaskyňa, turistické a cyk-
loturistické trasy, lyžiar-
ske a bežkárske areály a 
iné zaujímavosti. 

          (PV)

Spoznávajte partnerské mestá Nitry:
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V pondelok 5. septem-
bra sa na nitrianskych 
základných školách usku-
točnil začiatok školské-
ho roku 2016/2017. Na 
základnej škole Tulipá-
nová, ktorá má dva nové 
pavilóny, prišli žiakom aj 
učiteľom zaželať úspeš-
ný školský rok aj minister 
školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Peter Plavčan, 
primátor mesta Nitry Jozef 
Dvonč, zástupca primátora 
Ján Vančo, vedúca odboru 
školstva, mládeže a športu 
Mária Orságová, riaditeľ 
školy Jozef Uhlár a poslan-
ci mestského zastupiteľ-
stva. 

Minister školstva Pe-
ter Plavčan si prezrel oba 

nové pavilóny a ocenil kva-
litu zrealizovaných prác 
i nové učebné priestory 
pre žiakov a učiteľov tejto 
školy.  Primátor Nitry Jozef 
Dvonč poďakoval poslan-
com a poslankyniam MZ 
i stavebnej firme za pod-
poru pri obnove školy a 
žiakom a učiteľom poprial, 
aby sa v nových priesto-
roch cítili dobre a darilo sa 
im v školských aktivitách. 

Riaditeľ ZŠ Tulipánová 
Jozef Uhlár sa poďakoval 
za výraznú osobnú zaan-
gažovanosť primátorovi 
Nitry Jozefovi Dvončovi, 
bez ktorej by renovácia tej-
to vzdelávacej ustanovizne 
nebola v tak krátkom časo-
vom úseku dokončená.  

Mesto Nitra, okrem 
opravy ZŠ Tulipánová po-
kračovala, v opravách na  
ďalších školách – ZŠ knie-
žaťa Pribinu (ešte prebie-
ha), MŠ Novozámocká a 
MŠ Párovská, resp. na ďal-
ších školských budovách 
boli zrealizované drobnej-
šie vylepšenia. 

Čo sa týka noviniek, ZŠ 
budú pokračovať v ďalšom 
skvalitňovaní učebného 
procesu, výučbe cudzích 
jazykov už na prvom stup-
ni, voľno-časových akti-
vitách  žiakov v rôznych 
záujmových krúžkoch, 
či  podpore rozmanitých 
športových aktivít.

             (J)

ZŠ Tulipánová s novými učebnými pavilónmi 
si prišiel pozrieť aj minister školstva

Slávnostné prestrihnutie pásky, na snímke zľava primátor Jozef Dvonč, minister školstva vedy, 
výskumu a športu SR Peter Plavčan a riaditeľ  ZŠ Tulipánová Jozef Uhlár. Foto: (J)
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Položili vence na počesť 72. výročia SNP

Na slávnostnom zhro-
maždení sa zúčastnili po-
slanci NR SR Marián Kéry 
a Eva Antošová, predseda 
NSK Milan Belica, primátor 
Nitry Jozef Dvonč, prednos-
ta Okresného úradu Karol 
Borik, predseda OV SZPB 
v Nitre Jozef Havel, krajskí 
a mestskí poslanci, pra-
covníci úradu NSK, okres-
ného a mestského úradu, 
predstavitelia Slovenské-
ho zväzu protifašistických 
bojovníkov, príslušníci 
Ozbrojených síl, Policajné-
ho zboru SR, Mestskej po-
lície v Nitre, predstavitelia 

politických strán, mládež a 
občania Nitry. Po prvýkrát 
sa na tomto akte zúčastnili 
aj zástupcovia automobil-
ky Jaguar Land Rover, ktorí 
sa aj týmto chcú postupne 
zapájať do spoločenského 
života mesta.  

V slávnostnom prího-
vore, ktorý predniesol 
predseda NSK Milan Beli-
ca, zazneli spomienky na 
historické obdobie, keď 
Slováci po boku s ďalšími 
národmi povstali proti ne-
návidenému fašizmu, aby 
sa i týmto činom priblížili k 
vytúženej slobode. Ani 72 

rokov od SNP nie je možné 
toto ozbrojené vystúpenie 
slovenského národa pova-
žovať za dávno zabudnutú 
históriu. Boj za demokraciu 
a uplatňovanie ľudských 
práv je stále aktuálny a 
bude patriť vždy k základ-
ným civilizačným hodno-
tám ľudstva. 

Slávnostné zhromaž-
denie spestrila Vojenská 
hudba Ozbrojených síl v 
Banskej Bystrici a vystú-
penie speváckej skupiny z 
Lužianok.  

           (SY) 

Odpálením desiatich sálv a kladením vencov k Pamätníku víťazstva pred 
Okresným úradom v Nitre si predstavitelia kraja, okresu, mesta, občania Nitry, 
členovia SZPB, príslušníci Mestskej polície Nitra, Ozbrojených síl SR a členovia 
politických strán pripomenuli v uplynulých dňoch 72. výročie SNP. 

Vence k pomníku položila aj delegácia mesta Nitry na čele s primátorom Nitry Jozefom 
Dvončom.   Foto: autorka
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Jojka zavŕšila svoje putovanie pod Zoborom

Podujatie JOJka v mes-
te vyvrcholilo v nedeľu 
18. septembra v Nitre. Po  
Bardejove, Liptovskom 
Mikuláši bola Nitra tretím 
mestom, kam prišla tele-
vízia za svojimi divákmi. 
Na Svätoplukovom ná-
mestí to žilo už od obe-

da, najväčší záujem bol 
zjavne o autogramiádu, 
kde sa rad tvoril už tesne 
popoludní viac ako ho-
dinu pred začiatkom. Do 
Nitry zavítali tí najlepší z 
obľúbencov z obrazovky. 
Podpisovali a fotili sa Ján 
Koleník, chlapci zo seriálu 

Naši a ich seriálová mami-
na Lujza Garajová Schra-
meková, Andrea Karnaso-
vá, Alena Ďuránová, Andy 
Hryc a Juraj Hrčka. Počet-
né zastúpenie na autogra-
miáde mal spravodajský 
tím, protagonisti z Novej 
záhrady, tváre šou Česko 
Slovensko má talent a aj 
Habovci.

Úspech mal aj 
program na pódiu, ktorý 
mal pod kontrolou mode-
rátor Vlado Voštinár. Ten 
uviedol to najlepšie zo 
slovenskej hudobnej scé-
ny, hudobníkov ako Peter 
Bič Project, Gladiátor, Pe-
ter Cmorík alebo Zuzana 
Smatanová. 

Diváci v hľadisku aj 
na autogramiáde celý čas 
pribúdali a k večeru Svä-
toplukovo námestie pras-
kalo vo švíkoch. 

Vyvrcholením boli 
Veľké Noviny priamo z 
námestia pred tisíckami 
divákov. Diváci skandovali 
kapele Gladiátor i vystú-
peniu primátora Jozefa 
Dvonča, ktorého vyspove-
dal Vlado Voštinár. 

Na pódium sa dosta-
li aj malí futbalisti z ČFK 
Čermáň spolu s preziden-
tom klubu Jozefom Slí-
žom, ktorí od nadácie TV 
JOJ získali športové potre-
by. 

            (SY)

Vlado Voštinár vyspovedal primátora Jozefa Dvonča. 

Malí futbalisti z ČFK Čermáň získali z nadácie TV JOJ športové 
potreby. Foto: autorka
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Poslanci sadili stromy – symboly filantropie

Poslanecký prieskum na rekonštrukcii 
Základnej školy kniežaťa Pribinu

Nitrianska komunit-
ná nadácia zorganizovala 

v utorok 13. sep-
tembra na sídlisku 
Diely v Nitre popo-
ludnie plné dobrej 
zábavy, v rámci kto-
rého vyhodnotili 
program Aby ľudia 
ľuďom pomáhali. 
Na podujatí boli 
zároveň vyhlásení 
víťazi grantového 
kola, ktorí získali 
podporu z Nitrian-
skej komunitnej na-
dácie. 

Finančnú pod-
poru 3-tisíc eur 
získalo Združenie 
STORM s projektom 

Bezpečná alternatíva a 
Centrum pre rodinu s pro-

jektom Reštart: 15 rokov 
Centra pre rodinu. 

Súčasťou popoludnia 
bolo sadenie stromov - 
symbolov filantropie, kto-
rého sa, okrem firemných 
partnerov nadácie, ujali aj 
poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Nitre - Marta 
Rácová, Lívia Šumichrasto-
vá a Peter Oremus. Pripra-
vené boli aj zaujímavé ak-
tivity pre deti i dospelých 
- športové, fyzikálne a eko 
dielničky, maľovanie na 
tvár a iné. Príjemné popo-
ludnie na Dieloch spestrila 
svojím vystúpením hudob-
ná skupina Dora.

           (SY)
               Foto: (ČE)

V rekonštruovanej ZŠ 
kniežaťa Pribinu sa v mi-
nulých dňoch uskutočnil 
poslanecký prieskum. 
Mestských poslancov 
pozvali primátor Jozef 
Dvonč a prednosta mest-
ského úradu Igor Kršiak s 
cieľom oboznámiť ich so 
súčasným stavom a po-
stupom rekonštrukčných 
prác na tejto kultúrnej 
pamiatke postavenej v r. 
1933. 

Na kontrolnom dni 
sa zúčastnili zástupca 

primátora Ján Vančo a 
poslanci MZ Janka Bur-
šáková, Ivan Gavalovič, 
Slavomír Hatala, Peter 
Oremus, Jozef Slíž a Pa-
vel Varga. Prítomná bola 
aj riaditeľka školy Iveta 
Miková, Vladimír Derka 
z odboru investičnej vý-
stavby a rozvoja MsÚ v 
Nitre a zástupca zhotovi-
teľa rekonštrukcie.

Poslanci boli obozná-
mení s priebehom rekon-
štrukčných prác. 

Na kontrolnom dni pri-

mátor mesta Jozef Dvonč 
konštatoval, že rekon-
štrukcia školy  naplnila 
obavy, ktoré sa očakávali. 
Po odkrytí  omietky sa 
pod fasádnym plášťom 
objavili praskliny, prob-
lémy boli zistené aj na 
streche školy.

Momentálne sa prie-
beh stavby odborne 
monitoruje, pričom ná-
sledne bude možné ur-
čiť predĺženie rozsahu 
rekonštrukcie a možné 
zvýšenie nákladov na 

Poslankyňa Marta Rácová a Peter Oremus 
pri výsadbe filantropických stromov. 
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Na vernisáži Svetové dedičstvo na Slovensku sa prihovoril 
zástupca primátora Nitry Ján Vančo. Foto: Autorka

Na hornej empore Synagógy 
v týchto dňoch sprístupnili 
výstavu Svetové dedičstvo 
na Slovensku. Na vernisáži 
sa zúčastnil zá-
stupca primá-
tora Nitry Ján 
Vančo, poslanec 
MZ a predseda 
komisie kultú-
ry, cestovného 
ruchu a zahra-
ničných vzťahov 
Jozef Trandžík a 
riaditeľka Kraj-
ského pamiat-
kového úradu 
Anna Valeková. 
Výstava je rozdelená do 
troch častí – lokality s kul-
túrnym dedičstvom, prí-
rodným dedičstvom a tretia 

časť výstavy je venovaná 
predbežnému zoznamu, a 
to siedmim vytipovaným 
lokalitám na zapísanie do 

zoznamu kultúrneho de-
dičstva UNESCO. Zástupca 
primátora Ján Vančo nad-
viazal na slová riaditeľky 

KPÚ Anny Valekovej, keď 
povedal: „Som veľmi rád, že 
obe zastupiteľstvá – krajské 
i mestské, schválili VZN, 

ktorými sa dá 
prispieť na ob-
novu kultúrnych 
pamiatok.“ 
Výstavu pri prí-
ležitosti Dní 
európskeho kul-
túrneho dedič-
stva pripravilo 
mesto Nitra  v 
spolupráci s 
Pa m i a t kov ý m 
úradom SR a 
Krajským pa-

miatkovým úradom v Nitre. 
Pozrieť si ju môžete do 6. 
októbra.     
                            (SY)

V synagóge výstava o pamiatkach UNESCO 

odstránenie zistených 
závad. Súčasne s rekon-
štrukciou školy prebieha 
aj rekonštrukcia telocvič-
ne. 

Oprava tejto najstaršej 
nitrianskej školy však za-
siahla aj do začiatku škol-
ského roka. Vedenie mes-
ta a školy požiadalo preto 

rodičov o zhovievavosť 
a škola prijala v súvis-
losti s bezpečnosťou 
žiakov štrnásť opatrení. 

„Potrebujeme konať 
rýchlo, ale v súlade s 
harmonogramom, aby 
sa nedostatky čo naj-
skôr odstránili a v škole 
mohol začať bežný vy-
učovací režim tak, aby 
komfort žiakov a ich  
rodičov bol čo najme-
nej obmedzený,“ uviedol 

primátor Jozef Dvonč. 
 
            (SY)
        Foto: Autorka
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Urbancovu ulicu nájdete na Zobore
Ulica, po ktorej kráčaš

V Nitre na Zobore 
máme viac ako 120 ulíc a 
uličiek. Medzi nimi domi-
nuje aj Urbancova ulica, 
ktorá sa nachádza v blíz-
kosti Tichej, Skautskej a 
Strmej ulice.  Pomenova-
ná je podľa významného 
slovenského hudobného 
skladateľa a dirigenta Bar-
tolomeja Urbanca. 

Tento hu-
dobný sklada-
teľ a dirigent 
sa narodil v 
Krompachoch 
12. novembra 
1918. V ro-
koch 1942 až 
1946 študoval 
na Hudobnom 
konzervatóriu 
v Bratislave. 
V roku 1947 
pokračoval v 
štúdiu hudby v 
Prahe u Václa-
va Talicha.

Pôsobil ako dirigent 
vo folklórnych súboroch 
Lúčnica a v SĽUk-u (Slo-
venský ľudový umelecký 
kolektív). Ako dirigent 
Symfonického orchestra 
Československého rozhla-
su v Bratislave pôsobil v 
rokoch 1954 až 1956. Do 
roku 1961 bol umeleckým 
tajomníkom Zväzu sloven-

ských skladateľov, potom 
pôsobil v slobodnom po-
volaní.

Je autorom politickej 
piesne Hej, slnko vychodí, 
ktorej motív sa v minulos-
ti stal zvučkou bratislav-
ského Československého 
rozhlasu. Autorsky upravil 
mnoho ľudových piesní, 
komponoval aj scénickú 

hudbu a hudbu k filmom.
Skladateľská poeti-

ka Urbanca nadviazala 
na tvorbu J. L. Bellu, M. 
Moyzesa, M. Schneidra-Tr-
navského a V. Figuša-Bys-
trého. Vyznačovala sa po-
zoruhodnou nápaditosťou 
melodickej zložky a neraz 
pregnantnou rytmizáciou. 
Formovo boli Urbancove 
skladby členené prehľad-

ne; ich inštrumentácia 
bola farbistá a celkové vy-
znenie dýchalo spontán-
nosťou muzikantského, 
neraz až improvizačného 
cítenia.

Najlepšie diela napí-
sal Urbanec pre hudobné 
divadlo. Sviežou invenciou 
– inšpirovanou sloven-
ským ľudovým folklórom 

– sa vyznačuje 
jeho spevohra 
Máje (1953). 
P o s l e d n ý c h 
dvanásť rokov 
svojho života 
sa Urbanec pri-
márne venoval 
opernej tvorbe 
– napísal šty-
ri opery: Pani 
úsvitu (1971–
73), Tanec 
nad plačom 
( 1 9 7 6 – 7 7 ) , 
Majster Pavol 
(1978–79) a 

Velúrové sako (1979–80). 
Vydarené sú zvlášť druhá 
a tretia z nich, no aj Pani 
úsvitu má mnoho pozoru-
hodných miest.

Skladateľ a dirigent 
Bartolomej Urbanec 
zomrel 2. júla 1983 v Bra-
tislave vo veku 64 rokov.   
     

     Spracovala: (SY)
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Na podujatie zavítali aj niektorí poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. Foto: autorka

Nitrianske kultúrne leto vy-
vrcholilo prvú septembro-
vú nedeľu Podzoborským 
vinobraním. Do Mestského 
parku na Sihoti prišli stovky 
návštevníkov, pre ktorých 
hlavní organizátori - Nit-
rianska kráľovská vínna 
cesta, mesto Nitra a Kraj-
ské osvetové stredisko, pri-
pravili zaujímavý program. 
Lákadlom bola aj pestrá po-

nuka gurmánskych špecialít 
a burčiaku v stánkoch lemo-
vaných parkové uličky. Z 
každej strany sa šírila vôňa 
jesenných špecialít. Tomu 
neodolali stovky Nitranov, 
no i návštevníkov z blízke-
ho okolia, ktorí zaplnili celý 
park. 

Po sprievode a požehnaní 
úrody, ktorú vykonal kňaz 

Pavol Brzý, sa v mene pri-
mátora k účastníkom pri-
hovoril viceprimátor Ján 
Vančo.  Zábava pokračovala  
programom, v ktorom účin-
kovali skupiny Matičiari z 
Čakajoviec, Senior z Nitry, 
folklórne súbory Čakanka 
a Zobor, speváčka Angela 
Vargicová, kapela Jindro-
band Blue Notes z Nitry a 
dychová hudba Lapášanka. 
Na vinobraní sa zúčastnili 
mestskí poslanci Milan Bur-
da, Jozef Slíž, Pavel Varga a 
Anton Kretter. 
V pergole v blízkosti pódia 
inštalovali výstavu s ná-
zvom Z truhlíc starých ma-
terí, na príprave ktorej sa 
podieľali Renáta Supuková, 
Marta Chudíková, s pora-
denstvom prispela Zdenka 
Dobiašová z Jedľových Kos-
tolian.  

          (SY)

Kultúrne leto vyvrcholilo vinobraním  

V októbri sa v Nitre už tradične 
uskutoční množstvo podujatí 
venovaných tým skôr narode-
ným. Preto mesto Nitra priví-
ta na viacerých podujatiach v 
mestských častiach, v kultúr-
nych domoch, v priestoroch 
škôl a v centrách pre senio-
rov všetkých tých, ktorí radi 
prijmú úctivé poďakovanie vo 
forme kultúrnych a spoločen-
ských stretnutí. 
V stredu 19. októbra sa usku-

toční v poradí už 8. ročník 
obľúbeného „Nitrianskeho 
dňa úcty k starším.“ Bohatý 
celodenný program sa začne 
o 9. hod. sv. omšou za seniorov 
mesta v Kostole Navštívenia 
Panny Márie. O 13.30 hod. sa 
uskutoční slávnostné otvore-
nie výstavy tvorivosti a zruč-
nosti seniorov vo vestibule 
mestského úradu na prvom 
poschodí.
Zlatým klincom slávnostného 

dňa bude prijatie významných 
seniorov primátorom mesta 
Jozefom Dvončom v Obradnej 
sieni mesta Nitry.
Podujatie vyvrcholí o 18. hod. 
Plesom seniorov v estrádnej 
hale Parku kultúrny a oddychu 
v Nitre. Predpredaj vstupe-
niek bude od 3. do 6. októbra 
vo vestibule mestského úradu 
na prízemí, od 10.00 do 12.00 
hod. Tešíme sa na vašu účasť.  
                 (S)

Nitriansky deň úcty k starším bude 19. októbra
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Obyvatelia sídliska Klokočina sa opäť zabávali  

Koncertom Hoj vlasť moja sme si pripomenuli 
vznik Ústavy SR

Počasie, ale predo-
všetkým kvalitný výber 
programu nahrávali skve-
lej zábave na najväčšom 
nitrianskom sídlis-
ku Klokočina, kde 
sa počas posled-
ného augustového 
víkendu uskutočnil 
jubilejný 15. ročník 
Klokočinského jar-
moku. 

Počas slávnost-
ného otvorenia sa k 
občanom prihovo-
rili primátor Nitry 
Jozef Dvonč, ktorý im zaže-
lal dobrú zábavu. Občanov 
pozdravili aj poslanci – čle-
novia VMČ na čele s pred-
sedníčkou Martou Rácovou 
a poslancami Františkom 

Hollým, Petrou Ajdariovou, 
Jankou Buršákovou, Domi-
nikou Tekeliovou a členmi 
VMČ z radov občanov. 

Piatkový program sa 
niesol v ľudovom tóne so 
súborom Jaročan. Prvý ve-
čer sa varila kotlíková fazu-
ľovica, druhý večer si mohli 
Klokočinári pochutnať na 

guláši. Mládež a deti sa za-
bávali na adrenalínových 
atrakciách v lunaparku. V 
nedeľu večer sa ľudia za-

bávali na skupine 
SENZUS a vystúpení 
Ivana Tuliho Vojte-
ka s programom O 
Šúľancoch. Okrem 
sledovania progra-
mu si návštevníci 
jarmoku mohli na-
kúpiť rôzne druhy 
tovarov v stánkoch 
a občerstviť sa ty-
pickými jesennými 

jarmočnými pochúťkami, 
medzi ktorými nechýbal 
ani burčiak. 

              Text a foto: (SY)

Hymnickými piesňami 
Hoj, vlasť moja, Aká si mi 
krásna a Slovensko moje v 
podaní nitrianskych spe-
váckych zborov sa v nit-
rianskej Mestskej hale v 
Nitre začal v pondelok 5. 
septembra pri príležitosti 
štátneho sviatku Dňa Ústa-
vy SR benefičný koncert 
Hoj vlasť moja. Na koncer-
te privítali bývalého pre-
zidenta SR Ivana Gašparo-
viča, ktorý stál pri zrode 

myšlienky pripomínať si 
slávnostným koncertom 
historický deň vzniku zák-
ladného zákonu štátu. 

Na koncerte sa zúčast-
nili poslanci NR SR Marián 
Kéry, predseda NSK Milan 
Belica, primátor Nitry Jozef 
Dvonč, prednosta Okresné-
ho úradu Karol Borik. Na 
úvod koncertu sa k divá-
kom prihovorili primátor 
Jozef Dvonč a zakladateľ 
tradície Ladislav Švihel. 

Obaja zdôraznili význam 
tohto koncertu, ktorým si 
uctievame základný zákon 
nášho štátu - ústavu. 

Účinkoval Orchester 
Jána Berkyho - Mrenicu, só-
listi Barbora Botošová, Eu-
gen Botoš ml., M. Zakharyia 
a V. Homoľa. Na koncerte 
zazneli diela našich a sve-
tových majstrov v podaní 
sólistov Ľubice Vargicovej, 
Jolany Fogašovej, Jany Ber-
náthovej, Martina Babjaka, 

Na úvod jarmoku občanov pozdravili primátor Nitry 
Jozef Dvonč a poslanci – členovia VMČ.
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Do užívania odovzdali útulok  
pre bezdomovcov

Slávnostným prestrihnu-
tím pásky uviedol primátor 
Nitry Jozef Dvonč do užíva-
nia sociálnu budovu útulku 
pre bezdomovcov. Strechu 
nad hlavou tu 
nájdu nielen ľu-
dia  z Nitry, ale i 
nitrianskeho re-
giónu. Vybavenie 
útulku nábytkom 
mesto zabezpečilo 
z bývalého hote-
la Olympia, ktorý 
mesto prebudova-
lo na BD Olympia.

„ N i t r i a n s k y 
útulok poskytne 
priestor pre asi 68 ľudí s tým, 
že sme pripravení poskyt-
núť túto službu nielen pre 
obyvateľov mesta Nitra, ale 
aj pre ľudí z okolia. V tomto 
smere budeme spolupra-

covať s Nitrianskym samo-
správnym krajom,“ skonšta-
toval primátor Jozef Dvonč. 
Kapacita budovy sa vie po-
čas mrazivých zimných me-

siacov prispôsobiť tak,  aby 
doň mohli byť prijímaní aj 
ďalší klienti. Momentálne 
kapacita tohto zariadenia 
postačuje, ale v prípade, že 
by sa potreba týchto služieb 

rapídne zvýšila, je možné k 
súčasným dvom podlažiam 
pristaviť ešte jedno až dve 
ďalšie poschodia. Výstavba 
nového azylového domu tr-

vala takmer dva 
roky a mestskú 
pokladnicu vy-
šla na 727 500 
eur. Na poschodí 
sa nachádza 13 
izieb pre asi 40 
ľudí, ktorí tu majú 
zabezpečený ce-
lodenný pobyt. V 
pravom krídle prí-
zemia nájdu svoje 
útočisko ľudia s 

obmedzenou pohybovou 
schopnosťou. Nachádza sa 
tam aj nocľaháreň, s dvomi 
priestrannými izbami, zvlášť 
pre mužov a ženy.  

            (SY)

Na koncerte sa zúčastnil bývalý prezident SR Ivan 
Gašparovič s manželkou, predseda NSK Milan Belica a 
primátor Nitry Jozef Dvonč s partnerkou. Foto: (SY)

Otokara Kleina a 
Jána Babjaka. Spolu-
účinkovali spevácke 
zbory Nitria, Glo-
ria, Lipka, Cantica a 
Dúha pri ZUŠ Jozefa 
Rosinského pod diri-
gentskou taktovkou 
Márie Mišunovej. 
Program pozostával 
z časti zborových 
piesní, ľudových 
piesní a najkrajších 
skladieb a árií maj-
strov. Podujatie or-
ganizovala Nadácia 
Konštantína Filo-
zofa a mesto Nitra. 

Vyzbie-
rané fi-
nančné 
p r o s -
triedky 
b u d ú 
použité 
rovnako 
ako po 
iné roky 
- na 
o p rav u 
Nitrian-
s k e h o 
hradu. 
 
        (SY)
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Nitrianska hudobná jeseň 2016 a Cithara 
aediculae

Vo štvrtok 6. októbra sa v 
nitrianskej Synagóge pod zá-
štitou primátora Nitry Jozefa 
Dvonča začne známou festi-
valovou znelkou 11. ročník 
festivalu Nitrianska hudobná 
jeseň 2016. Toto významné 
hudobné podujatie pripravi-
lo mesto Nitra a Súkromné 
konzervatórium v Nitre a ob-
čianske združenie Originál.

Počas prvého večera sa 
hudobnej verejnosti pred-
staví huslista Radim Kresta z 
Českej republiky a Komorný 
orchester ZOE. V nedeľu 9. 
októbra bude pódium patriť 
huslistke Jane Vonáškovej 
Novákovej a klaviristovi Pet-
rovi Novákovi.

Dňa 13. októbra sa divá-
ci môžu tešiť na nezávislé 

zoskupenie hudobníkov IL 
CUORE BAROCCO, ktorí sa 
venujú historicky interpretá-
cii hudby renesancie, impre-
sionizmu a baroka. 

Skutočnou lahôdkou bude 
16. októbra  koncert kláve-
sového mága Mariána Vargu. 
Tento legendárny muzikant, 
ktorý koncom januára oslávil 
69. narodeniny, zahrá vlastné 
kompozície a ponúkne tiež 
improvizácie na témy sklada-
teľov, akými boli Ludwig van 
Beethoven, Antonio Vivaldi, 
Johannes Brahms či Johann 
Sebastian Bach. 

Dňa 23. októbra sa nit-
rianskou synagógou bude 
niesť hudba štvorice umel-
cov – klaviristu Stanislava 
Slavíčka, huslistu Lukáša 

Miku, violončelistu Lukáša 
Svobodu a klarinetistu Luká-
ša Daňhela z Českej republi-
ky. Na 27. októbra je pripra-
vené vystúpenie sopranistky 
Evy Melichaříkovej, baryto-
nistu Aleša Janigu a klaviristu 
Milana Pacovského. 

Súčasťou Nitrianskej hu-
dobnej jesene bude XXXIII. 
Cithara aediculae 2016 i. m. 
Pavol Sika, ktorú pripravilo 
Združenie Originál. V rámci 
festivalu sa uskutočnia v Sy-
nagóge tri koncerty a to 20,. 
21. a 22. októbra. Predstavia 
sa na nich dramaturg  po- 
dujatia, gitarista Ján Labant;  
Kupiňski  gitarové duo v zlo-
žení Eva Jablczyňska a Darius 
Kupiňski z Poľska a Alberto 
Mesirca z Talianska.         (SY)

Ilustračné foto
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Helena Hyroššová, 93-r., Benkova 1
Eva Sovišová, 73-r., Nitra
Jolana Gӧrӧgová, 89-r., Martinská dolina 57
Irena Vargová, 74-r., Sadová 5
Michal Krško,  83-r., Trieda A. Hlinku 8
MUDr. Ján Mášik, 81-r., Chmeľová dol. 51
Ing. Ján Mikuš, 63-r., Nitra
Margita Kondeová, 89-r., Dlhá 7
Anna Surovičová, 85-r., Lúčna 1
Prof. Ing. Ladislav Ivanka, CSc., 88-r., Kláštorská 52
Mária Jelenáková, 89-r., Poničanova 8
Eva Štullerová, 65-r., Výstavná 39
Žofia Vnučková, 87-r., Trieda A. Hlinku 11
Gertrúda Kuzmová, 85-r., Nábrežie mládeže 83
Venuše Gážiová, 81-r., Ul. Jána Galbavého 8
Ružena Kalmanová, 91-r., Za Ferenitkou 17
Peter Kanás, 55-r., Na Predmostí 4 
Jozefa Koreňová, 99-r., Dlhá 64
Ján Polóny, 77-r., Lúčna 1
Veronika Sládečková, 88-r., Malíkova 3
Elena Taligová, 75-r., Jánskeho 7
Anna Koszorúová, 88-r., Ul. Janka Kráľa 2
Ján Poljak, 68-r., Beethovenova 3
Ing. Juraj Szabó, 63-r., Partizánska 83
Eva Pernická, 58-r., Škultétyho 6
Rozália Prípadová, 89-r., Dolná 10
Vladimír Humay, 16-r., Prešovská 26

Jolana Stojková, 68-r., Murániho 19
Tatiana Deglovičová, 56-r., Trieda A. Hlinku 41
Štefan Ružička, 81-r., Lomnická 24
Ing. Ondrej Hajzok, 78-r., Kamenná 104 
Michal Barabáš, 48-r., Dlhá 17
Helena Lakatošová, 65-r., Borová 25
Magdaléna Nedeľková, 84-r., Železničiarska 52
Marián Vajs, 66-r., Borodáčová 7
Ing. Juraj Brestovský, 52-r., Vodná 36
Jozef Mihalik, 75-r., Hájska 3 
Peter Srnka, 64-r., Dolnočermánska 62
Július Fridrich, 64-r., Ďumbierska 3
Mária Kabátová, 61-r., Novomeského 4
Ľubomír Valkovič, 71-r., Wilsonovo nábrežie 154
Mária Bániková, 82-r., Hodžova 33
Margita Sýkorová, 66-r., Partizánska 59
Dalibor Palatický, 44-r., Hlboká 49
Rozália Urbanová, 90-r., Kamenná 37
Mária Zábojníková, 89-r., Staromlynská 37
Mária Talapková, 82-r., Šúdolská 30
Alžbeta Géciová, 80-r., Stračia 48
Lýdia Botorčeová, 90-r., Považská 14
Tibor Molnár, 77-r., Martinská dolina 90
RNDr. Veronika Zachová, 77-r., Ul. Hronského 4
Viola Gyurisová, 73-r., Párovská 30
Štefan Ozorovský, 95-r., Mostná 31 

V auguste nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Navždy odišli

Vyšla publikácia Astronómia v Nitre 

Koncom júla 2016 prišla na 
pulty kníhkupectiev publikácia 
Astronómia v Nitre – história 
a súčasnosť, ktorej cieľom je 
stručne zachytiť vznik, vývoj 
a rozvoj amatérskeho astrono-
mického hnutia v Nitre a Nit-
rianskom okrese v období ro-
kov 1937 - 2014. Autor knihy 
Mgr. Peter Poliak sa rozhodol 
zaznamenať fakty o nitrian-
skej astronómii, ktorých sa síce 
mnoho nezachovalo, no o to 

hodnotnejšia je táto publikácia.
Pri zostavovaní publikácie 

autor čerpal z historických 
materiálov a dobových doku-
mentov.  Chronologicky zazna-
menal všetky významné kroky, 
činy a medzníky. V publikácii 
majú svoje miesto aj ľudia, 
ktorí sa o rozvoj astronómie 
v Nitre zaslúžili, akými sú Ivo 
Zajonc, Eugen Titka, Karol Krá-
liček, Dezider Gráčik a Peter 
Poliak. Štafetu po nich prevza-

li Juraj Miššík, Juraj Pecháč a 
Ladislav Galbavý. Čitatelia tu 
nájdu kapitoly o zakladaní as-
tronomického krúžku, i tom, 
ako sa z krúžku stala hvezdá-
reň, o pozorovaniach nočnej a 
dennej oblohy a ďalšie zaují-
mavosti. Knihu vydala Sloven-
ská ústredná hvezdáreň v Hur-
banove a kúpiť si ju môžete v 
NISYSe na Štefánikovej triede 
1 v Nitre.

               (SY)
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Povedali si ÁNO

Jubilanti 2016

12. augusta 2016: 
Maroš Raučina z Banskej Bystrice a Petronela 
Darnadiová z Nitry

13. augusta 2016:
Martin Bakoš a Mária Stribulová, obaja z Nitry, 
Martin Šulík a Veronika Lontošová, obaja z 
Vinodolu

19. augusta 2016: 
Tibor Čerňánsky  z Dunajskej Stredy a Milota 
Birkušová z Nitry

20. augusta 2016:
Tomáš Duchoň a Lucia Spišiaková, obaja z Nitry, 
Patrik Záhon a Marcela Kútiová, obaja z Nitry, 
Jaroslav Fázik a Mária Kováčiková, obaja z Nitry
Marián Čurgaly z Babindolu a Hana Bahelková z 
Nitry, Peter Svečula a Jana Košarišťanová, obaja z 
Vinodolu, Matúš Obert a Daniela Šantavá, obaja 
z Nitry, Tomáš Turanovič a Zuzana Gocmanová, 
obaja z Nitry

26. augusta 2016: 
Marek Hattas a Monika Fidlerová, obaja z Nitry, 
Ján Herda a Mária Taligová, obaja z Nitry

27. augusta 2016:
Marek Šrank a Dáša Rusová, obaja z Golianova, 
MUDr. Emil Kutiš z Nitry a MUDr. Zuzana 
Kondačová z Banskej Bystrice, Martin Škabraha 
z Prahy, ČR a Maggie Dokupilová z Nitry, Juraj 
Čmelík a Katarína Cupáková, obaja z Nitry, 
František Děkan  zo Zlatých Moraviec a Veronika 
Šabíková z Malých Vozokán, Jakub Chochula a 
Monika Földešiová, obaja z Nitry, Matej Vodný  z 
Babindola a Patrícia Miklová z Veľkých Chyndíc, 
Dušan Gavula a Zuzana Zajacová, obaja z Nitry

2. septembra 2016: 
Ing. Ivan Bystrický a Mgr. Andrea Hodúlová, 
obaja z Nitry, Mgr. Jan Huravik a JUDr. Lenka 
Masariková, obaja z Bratislavy, Marek Tábi a 
Lenka Lojková, obaja z Jelenca, Lukáš Fabo z 

Koniaroviec a Tímea Stanovičová z Bádic 

3. septembra 2016:
Radoslav Šuba z Čechyniec a Lýdia Šefranková z 
Nitry, Bc. Tomáš Nemček a Mgr. Ivana Barincová, 
obaja z Nitry, Matej Sliška z Nitry a Ivica Jacková 
zo Sebedražia, JUDr. Peter Kellner z Nitry a JUDr. 
Mgr. Katarína Darnadiová z Hosťovej, Vladimír 
Billa a Ľubica Janegová, obaja z Nitry, Ján Ivančík 
a Adriana Mirgová, obaja z Nitry, Róbert Ďurech 
a Lucia Riegelová, obaja z Nitry, Vladimír Kovár a 
Alžbeta Martišková, obaja z Nitry, Mikuláš Gergel 
z Nitry a Henrieta Gubaňová z Hruboňova, 
Marek Václavík  z Haliča a Ľubica Korcová zo 
Šúroviec

9. septembra 2016:
Peter Vereš a Adriána Buzássyová, obaja z Nitry, 
Michal Kolárik a Alexandra Pešková, obaja z 
Nitry, Ing. Ján Harbuľák a Ing. Ivana Viderňanová, 
obaja z Nitry, Martin Moravčík a Veronika 
Kollárová, obaja z Nitry

10. septembra 2016: 
Jozef Uhlár a Radka Bartošíková, obaja z Nitry, 
Daniel Izmajlov a Renáta Tončeková, obaja z 
Nitry, Eduard Bakoš a Marianna Mravíková, 
obaja z Nitry, Peter Jamrich z Neveríc a Martina 
Gregušová z Nitry, Ľuboš Šlosár z Nových Sadov 
a Karina Baginová z Nitry, Viliam Karkoška a 
Michaela Štefanovičová, obaja z Nitry, Tomáš 
Húlan z Alekšiniec a Kristína Hašpicová z 
Horných Obdokoviec, Matej Kováč z Nových 
Zámkov a Petra Urminská z Prašíc, Ing. Marián 
Mikuš z Bratislavy a Mgr. Zuzana Plentová z 
Nitry, Ing. Marek Hamran z Ivanky pri Nitre a 
Ing. Veronika Bencová z Nitry, Miroslav Bezák 
a  Ing. Ivana Kašičková, obaja z Bánoviec nad 
Bebravou, Marián Miškóci z Kremnice a Natália 
Valentová z Nitry, Michal Dobiaš z Borského 
Mikuláša a Eliška Ruthová z Nitry, Ivan Duchoň z 
Nitry a Veronika Tökölyová z Jarku

75 ROKOV:
Anton Andrášik, Anna Arpášová, Štefan Buch, 
Štefan Bujdák, Zuzana Czaková, Valéria Derková, 
Emília Dúbravová, Terézia Gubáňová, Ing. Milan 
Hlušek, Blažena  Hrivňáková, Edita Jiránková, Eva 
Kelemenová, Viliam Kittler, Alžbeta Kováčová, 
Margita Krajmerová, Mária Marenčáková, Ivan 
Marinov, Ing. Štefan Matulík, Mária Mažecová, 

Anna Miklošová, Helena Némethová, Mária 
Palatická, Vladimír Palka, MUDr. Klára Perceová, 
Eva Repová, Terézia Siroteková, Ing. Ján Sliacky, 
PaedDr. Anton Solčanský, Mgr. Anna Sovíková, 
Mária Szӧkeová, Jaroslav Šafár, Mária Šeredová, 
Emília Tancíková, Oľga Tóthová, Mária Ujlacká, 
Viliam Vnučko, Mária Žuk Olszewská      
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80 ROKOV:
Etela Adámeková, Milan Balážik, Jozefína 
Baracká, Milan Brunovský, Štefánia Čerešníková, 
Anna Černová, Alžbeta Ďurišová, Judita Fáberová, 
Ján Furka, Františka Galambošová, Terézia 
Ivaničová, Marta Jančiová, Monika Kičková, Štefan 
Kmec, Eva Koleková, Júlia Kotradyová, Irena 
Kubíková, Jolana Lehoťáková, Ing. arch. Vladimír 
Libant, Mária Lóžiová, Terézia Malá, Anna Ottová, 
PhMr. Mária Pinterová, Ján Strezenický, Oľga 
Sýkorová, Mária Šumichrastová, Agáta Tonková, 
Eva Valachová, Anna Zaoralová, Magdaléna 
Žilíková 

85 ROKOV:
Mária Bajanová, Erika Bánošová, František 
Čeri, František Halama, Miloslav Hán, 
Terézia Horňáková, Alžbeta Kuková, Jolana 
Neskoranecová, Vojtech Sordyl, Irena Šiková, Jozef 
Tanka, Mária Uhláriková, Ing. Milan Vavrovič 

86 ROKOV: 
Viliam Babka, Mária Bojdová, Katarína Čagalová, 
Helena Čapuchová, Ľudmila Habalčíková, Ing. 
Viliam Halla, Ján Hrnčár, Valéria Kajaneková, 
Matej Kalužák, Irena Karkošková, Jarmila 
Kochanská, Blanka Magdinová, Ján Machút, 
Ondrej Mala, Mária Marková, Božena Michalová, 
Terézia Mrakičová, Alžbeta Núdziková, Františka 
Pácalová, Helena Pappová, Alžbeta Polyáková, 
Helena Vargová, Marcela Vitteková, Jana 
Vlachovská, Jozef Vnučko

87 ROKOV: 
Ing. Pavel Behul, Mária Beňovská, Elena Bottová, 
Anton Deglovič, Mária Eliášová, Pavol Fazekaš, 
Anna Gibeľová, Mária Halgašová, Jana Jedličková, 
Adela Kováčiková, Viera Kurucová, Mária 
Latečková, Štefánia Mišaniová, Miloslav Štefunko, 
Terézia Turanovičová, Cecília Vašová

88 ROKOV:
Elena Benčuriková, Anna Cabalová, Mária 
Čičmancová, Katarína Froncová, Helena Grácová, 
Jozef Holka, Paulína Junasová, Rozália Khunová, 
Bernardína Krajčíková, Emília Kuklová, Mária 
Máleková, Rudolf Sobčák, Mária Širáková, Jozef 
Zabloudil

89 ROKOV: 
Anna Ambrozová, Ján Arbet, Mária Kollárová, 
Justína Koncová, Ing. Zinaida Kuzinová, CSc., 
Helena Mojská, JUDr. Oleg Rjabinin, CSc., Lýdia 
Vlčková, Jozef Vojtech, Terézia Zelinková

90 ROKOV: 
Anton Bezák, Mária Dobáková, Anna Gatciová, 
Anna Hudecová, Viliam Novotný, Eugen Pécsy, 
Július Vӧrӧs

91 ROKOV:
Amália Civáňová, Johanna Dianová, Anna 
Drobová, Mária Koncová, Dezider Páleník, Alžbeta 
Porubská, Anna Simonidesová, Mária Viglášová

92 ROKOV:
Valéria Bakalová, Anastázia Boháčiková, Karol 
Čanaky, Bedrich Hecht, Helena Majerčíková, 
Helena Majerská, Klára Mičíková

93 ROKOV:
Mária Bajová, Jarmila Bugarová, Mária Nagyová, 
Mária Teremová, Ján Vӧrӧs

94 ROKOV:
Mária Gondová, Margita Maďarová, Šarlota 
Siczová

95 ROKOV:
Emil Bušovský, Oliver Juhari, Zuzana Králiková, 
Zuzana Máhriková, Rozália Miškolciová 
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Októbrové pozvánky do Synagógy

1. október  / sobota 19.00
Katka Koščová a Geišbergovci
Unikátne prepojenie niekoľkých muzikantských svetov v jednom koncertnom 
programe
usporiadateľ: Muzika, s.r.o., vstupné: 13,- €, predpredaj: Nisys a Ticketportal         

5. október  / streda 17.30    
vernisáž 
História a tradície Židov v Nitre 
Piesne v jazyku hebrejskom
Jana Orlická / spev 
Peter Jankech / klavírny sprievod
usporiadateľ: Mesto Nitra v spolupráci so ŽNO Nitra, UKF v Nitre, vstup voľný          

14.  október   / piatok 17.00    
15. narodeninový koncert 
detského speváckeho zboru Dúha  pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre     
diriguje: Mária Mišunová 
usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre, vstup voľný         
    
15. október  / sobota  18.00    
Jubilejný koncert speváckeho zboru Nitria 
pri príležitosti 20. výročia založenia speváckeho zboru      
diriguje: Ondrej Šaray 
usporiadateľ: SZ Nitra, vstup voľný          
  
6. – 27. október
XI. Nitrianska hudobná jeseň 2016 - predpredaj vstupeniek: NISYS   
20. – 22.  október -  XXXIII. Cithara aediculae 2016 i.m. Pavol Sika 
predpredaj vstupeniek: NISYS                                         


