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Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Opäť sa blíži čas, keď sa 
stretávajú rodiny, keď si sa-
dáme k sviatočnému stolu, 
aby sme sa tešili z jedinečnej 
sily, ktorej hovoríme čaro 
Vianoc. Tieto sviatky sú ob-
dobím, na ktoré sa tešia všet-
ci ľudia bez rozdielu veku. 
Počas Vianoc si oveľa inten-
zívnejšie  uvedomujeme silu 
rodiny, priateľstva, obeta-
vosti, úcty a lásky. Všetko sú 
to hodnoty, ktoré znamenajú 
veľa aj pre našu veľkú rodinu 
Nitranov. 

Vianočné sviatky vníma-
me ako čas zázrakov a prianí. 
Pripravme sa na ne spoločne 
a vychutnajme si ich so všet-
kým, čo k nim patrí. Kiežby 
sa nám v dušiach rozhostil 
príjemný pocit, na stole zavo-
ňal kapor a ďalšie vianočné 
dobroty. Kiežby Štedrý večer 
zanechal v srdciach stopu po-
hody a radosti. 

Aj mesto Nitra sa každo-
ročne snaží spríjemniť obyva-
teľom čas čakania na blížiace 
sa vianočné sviatky pestrým 
programom v Nitrianskom 
vianočnom mestečku, koncer-
tom Čaro Vianoc v Mestskej 
hale a ďalšími  vianočnými 
podujatiami v Synagóge.  

Záver roka je aj časom 
bilancovania. Pri tejto príle-
žitosti sa vám chcem, vážení 
spoluobčania, poďakovať za 
spoluprácu, za to, že prejavu-
jete záujem o veci verejné a  o 
dianie v našom meste. Ďaku-
jem vám za prácu odvedenú 
v tomto roku, za prácu vyko-

nanú na vašich pracoviskách, 
za prácu v prospech vašich 
rodín, no najmä za prácu v 
prospech nášho mesta.

Milí spoluobčania, dovoľte 
mi, aby som vám zaželal nie-
len vo svojom mene, ale aj v 
mene  poslancov mestského 
zastupiteľstva a pracovníkov 
mestského úradu radostné a 
pokojné prežitie vianočných 
sviatkov. 

Želám vám, aby sa splnili 
vaše priania, očakávania a 
predsavzatia. Všetkým obča-
nom, no najmä deťom želám, 
aby si pod vianočným strom-
čekom našli ten najkrajší dar-
ček. Prajem vám vnútornú 
silu, stály zmysel pre radosť 
z malých i veľkých vecí živo-
ta. Krásne vianočné sviatky, 
Nitrania. 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre 

Schválené bolo aj zvýše-
nie poplatkov za odvoz a lik-
vidáciu odpadu. Zvýšenie sa týka obyvateľov i podnika-teľských subjektov. V prípa-de fyzických osôb sa ročný poplatok zvyšuje z 23 na 25 
eur. Mesto sa pre zvýšenie rozhodlo z dôvodu, že za od-padové hospodárstvo musí každoročne doplácať 600 až 700-tisíc eur. Mierne zvýše-nie sa týka aj podnikateľov. 

Mesto sa pre tento krok rozhodlo z dôvodu, aby zní-žilo sumu, ktorú za odpado-vé hospodárstvo musí každý rok doplácať. „Keď sa pozrie-
me na posledných päť rokov, 
tak aj napriek rôznym opat-
reniam, ktoré sme urobili pri 

nákupe modernej techniky 
a získavaní mimorozpočto-
vých zdrojov, tak pravidelne 
doplácame na tento účel 600 
000 až 700 000 eur ročne a 
toto chceme trošku elimi-
novať,“ vysvetlil nitriansky primátor Jozef Dvonč.Mestskí poslanci roz-hodli aj o zvýšení poplatkov pre podnikateľské subjekty, 
ktorým sa mierne zvýši-
la sadzba za liter odpadu. „Chceme urobiť aj poriadok, 
čo sa týka malých a stred-
ných podnikateľov, ktorí jed-
noducho využívajú situáciu a 
neobjednávajú si taký počet 
nádob, aký by pre svoje po-
treby potrebovali. Zapĺňajú 
nám kontajnery v meste a 

na sídliskách a my ten odpad 
potom zo zákona musíme 
odpratať. To je hlavný dôvod 
aj pre zdvihnutie poplatku 
pre podnikateľov, ktorý bol 
doteraz absolútne najnižší v 
Slovenskej republike. Bol na 
úrovni deväť tisícin eura za 
liter a teraz sa dvíha na 12 
tisícin eura,“ uviedol primá-tor Dvonč s tým, že mesto očakáva, že vďaka zvýšeniu 
poplatkov za odvoz a likvi-dáciu odpadu pritečie do mestského rozpočtu z do-mácností približne o 150 000 eur viac a od podnika-teľov o 120 000 eur viac.Mesto sa bude snažiť znížiť doplatok za likvidáciu odpadu aj prostredníctvom ďalších opatrení. Jedným z nich je aktívne vymáhanie 
nedoplatkov od neplati-čov. Podľa primátora Jozefa Dvonča ide o státisíce eur. „Posledná aktuálna suma, 
ktorú som videl, sa pohybo-
vala niekde na úrovni 300 
000 eur. Tieto peniaze sa 
snažíme vymáhať, je podpí-
saných veľa exekúcií práve 
za komunálny odpad, ale 
musím povedať, že sú to po-
merne ťažko vymožiteľné fi-
nancie,“ konštatoval primá-tor Jozef Dvonč. 

            (SY)

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 10. novembra poslanci schválili správu o výsledku kontroly v Centre voľného času, návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2016, s pripomienkami a doplnením niektorých ulíc bol schválený aj operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií. 

Pohľad do rokovacej sály.               Foto: (SY)
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Primátor Jozef Dvonč sa stretol  
 s exprezidentom Václavom Klausom

Divadlo A. Bagara uvádza veľkolepý muzikál 
Povolanie pápež 

Bývalý prezident Českej 
republiky Václav Klaus v sprievode svojej manželky Lívie Klau-sovej, veľ-
vyslankyne Českej re-
publiky na Slovensku, navštívil v 
uplynulých dňoch Nit-
ru. Vzác-nych hostí 
na pôde 
mesta pri-vítal primá-
tor Nitry Jo-zef Dvonč. 
Na krátkom stretnutí s vedením UKF a SPU pred prednáškou bol prítomný rektor UKF Ľubomír Zele-nický, zástupca primátora Ján Vančo a mestský posla-nec Jozef Trandžík. Bývalý 

český prezident venoval univerzitným knižniciam knihy, z ktorých väčšinu 

napísal už ako dôchodca.
Exprezident Václav 

Klaus predniesol v aule UKF prednášku na tému „Má EÚ nejakú dobrú bu-dúcnosť?, ktorou chcel po-

ukázať na rozdiely medzi 
hypotetickým a reálnym modelom Európskej únie.  N a č r t o l rôzne témy, 

s ktorými sa podľa neho mladí ľudia bežne 
n e s t r e t á -vajú a ne-počujú ich 
takto ana-
lyticky ko-mentovať a rozoberať. 
E x p r e z i -
dent Vác-
lav Klaus 
je známy 
svojimi po-stojmi k EÚ, a práve preto, že to nie je problematika jednoznačne vnímaná v spoločnosti, jeho slová štu-dentov veľmi zaujali.          

                              (SY)

Začiatok novej divadel-
nej sezóny v DAB v Nitre patrí výpravnému muziká-lu Povolanie pápež. Veľko-
lepá scénická freska vznik-la pod taktovkou poľského režiséra Jerzyho Jana Polo-ňskeho, ktorý má na konte 

viacero úspešných muzi-kálových produkcií.  Mu-
zikál vzdáva hold slovan-skému pápežovi, divákom približuje najvýznamnej-šie okamžiky jeho života a myšlienky, ktoré ani s od-stupom času nestratili nič 

zo svojej platnosti. Hlavnej role sa zhostil Ján Gallovič, ktorý doteraz prepoži-čiaval svoj hlas filmovým 
postavám Jána Pavla II. v 
slovenských dabingoch.

       Pokrač. na 17. str.

Bývalý český prezident Václav Klaus a jeho manželka, veľvyslankyňa 
ČR v SR Lívia Klausová sa odfotografovali s primátorom Nitry Jozefom 
Dvončom,  rektorom UKF Ľubomírom Zelenickým a ďalšími účastníkmi 
stretnutia.      Foto: (SY)
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Robert Fico rokoval s Jozefom Dvončom, predsedom NSK Milanom Belicom i poslancom NR SR 
Tiborom Glendom a poslancom NR SR a zástupcom primátora Martinom Nemkym.                  Foto: (J)

Premiér Robert Fico navštívil Nitru

„Som rád, že môžem pracovať a spoľahnúť sa na tak kvalitných ľudí ako sú v Nitre. Čo sa týka mojej dnešnej návštevy, plánuje-me v Nitre zriadiť vysunu-

té pracovisko, aby sme boli v ešte väčšom kontakte s regiónmi,“ uviedol po roko-vaní, okrem iného, premiér SR Robert Fico.  „Spoluprácu na úrovni kraja, mesta s predsedom 
vlády a ministrami pova-žujem za dôležitú a pod-
porujem vznik takýchto pracovísk, s tým, že mestá, ktoré chcú ísť do ďalšieho rozvoja, ich potrebujú,“ 
dodal primátor Nitry Jozef Dvonč.   Čo sa týka ďalšieho 

programu, premiér R. Fico navštívil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Priemyselný park Nitra-Se-ver, kde si prezrel výrobné priestory spoločnosti Ma-
rel Slovakia. 

V nitrianskej fakultnej 
nemocnici otvoril nové od-delenie aplikácie cytostatík 
a na Gymnáziu Golianova 
mal prednášku na tému - Slovensko ako predsedníc-ka krajina Európskej únie. 

                 
                (J)

V piatok 11. novembra navštívil Nitru premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Pr-vou zastávkou v Nitre bol mestský úrad a rokovanie s primátorom Jozefom Dvončom, 
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom i poslancom NR SR 
Tiborom Glendom a poslancom NR SR a zástupcom primátora Martinom Nemkym. 
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Partnerské mestá Kroměříž a Nitra si 
dohodli program v novej turistickej sezóne

S cieľom dohodnúť si spoločný postup pri kreovaní programu part-
nerskej spolupráce v budúcom roku sa 11. novembra uskutočnila pracovná cesta vedúcich 
odborov MsÚ Dagmar Bojdovej, Mariany Zátu-rovej a Pavla Jakubčina a zástupkyne NOCR Dany Póčikovej do partnerské-ho mesta Kroměříž. Na 

kroměřížskej radnici ro-
kovali so zástupcom sta-rostu Pavlom Motyčkom a vedúcim odboru kul-túry a cestovného ruchu 
Pavlom Zrnom. Spoločným produk-
tom oboch partnerských miest bude Festival chutí Nitrianskeho kraja, kto-rý sa uskutoční v dňoch 2.- 3. júna 2017 a na je-seň podujatie Dni českej kultúry. Nitrianska orga-
nizácia cestovného ruchu ponúkla kroměřížskym seniorom pobytové balíč-ky s atraktívnym progra-
mom v Nitre. Občania Kroměříža môžu v priebehu budú-ceho roka využiť produkt Nostalgická Nitra, ktorý bude pozostávať zo zá-

žitkovej prehliadky Nit-
rianskeho hradu spojenej s degustáciou medoviny, 
prehliadky Dolného mes-ta s degustáciou čokolá-dy, návštevou Martinské-
ho vrchu a archeoparku s ukážkami pečenia chleba v dobovej peci, vypaľova-nia keramiky, lukostreľ-bou a sprístupnením de-
pozitára Archeologického ústavu SAV. V rámci dvojdňového 
pobytu v našom meste sa môžu ísť okúpať do Poľ-ného Kesova, navštíviť 
predstavenie v Divadle Andreja Bagara a večer si ešte posedieť pri ľudovej 
hudbe. 

 
    Text a foto: (SY)

Spoznávajte partnerské mestá Nitry:

Zástupcovia miest Nitra a Kroměříž rokovali na pôde radnice v Kroměříži o príprave turistickej 
sezóny 2017.
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Nezisková organizácia Centrum Slniečko organi-zuje 4. decembra o 18.30 hod. v Di-
vadle Andreja Ba-
gara v Nitre bene-fičný koncert „Bez modrín 2016.“Poslaním toh-to tradičného podujatia, ako aj poslaním Centra Slniečko, n.o. je povedať „NIE“ ná-
siliu páchanom na deťoch a vyjadre-nie nulovej tolerancie voči násiliu. Hlavným hosťom 

večera bude Jozef Hollý & Band aj so sláčikovým 

kvintetom. Večer spríjem-ní svojim spevom Mirka 

Partlová a sprevádzať nás bude herečka Eva Pavlí-ková. Vystúpi tiež detský 
spevácky zbor Arrowro-
ses zo SZUŠ ARS Studio.Centrum Slniečko je nezisková organizácia, 
ktorá dlhodobo pomáha týraným, sexuálne zne-užívaným a zanedbáva-ným deťom a obetiam do-máceho násilia. Účasťou na tomto príjemnom kul-túrnom podujatí môžete aj vy podporiť činnosť 
neziskovej organizácie Centrum Slniečko.

Beneičný koncert Bez modrín

Primátor Nitry Jozef Dvonč každoročne 
podporuje podujatia Centra Slniečko.    Foto: (SY)

Do Vianoc ešte zostáva niekoľko týždňov, no prá-ve toto obdobie každoroč-ne inšpiruje ľudí k tomu, aby tvorili rôzne ručné práce a nimi si počas via-nočných sviatkov skrášlili 
svoje príbytky. Členovia Slovenského zväzu teles-ne postihnutých ZO č. 13 v Nitre sa už 7.novembra stretli v priestoroch Cen-tra voľného času Domino, aby si pozreli vianočné ex-

ponáty – ich vlastnými ru-kami vytvorené ručné prá-ce. Výstavku s výstižným názvom Večne živá krása ľudských rúk si prišiel po-zrieť aj zástupca primáto-ra mesta Nitry Ján Vančo, ktorý sa predsedníčke ZO 
SZTP Anne Stejskalovej sr-dečne poďakoval za mož-nosť uvidieť tieto jedineč-né diela, priam umelecké 
skvosty vytvorené rukami členiek ZO Slovenského zväzu telesne postihnu-tých v Nitre. V kultúrnom programe vystúpili so spe-
vom a humorným slovným pásmom obyvateľky Zaria-denia sociálnych služieb Viničky v Nitre. 

           (SY)

Vianočná výstava šikovných rúk

Výstavku slávnostne otvorili viceprimátor Ján Vančo a 
predsedníčka ZO SZTP Anna Stejskalová.                        Foto: (SY)
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Nitra má najlepšiu kroniku na Slovensku

Výsledky 9. ročníka ce-loslovenskej súťaže Sloven-ská kronika 2016 vyhlásili v Slovenskej národnej kniž-nici v Martine v utorok 15. 
novembra. Hlavným uspo-riadateľom 
a odborným 
g a r a n t o m súťaže bolo 
N á r o d n é 
o s v e t o v é c e n t r u m , 
S l o v e n s k á 
n á r o d n á knižnica, Slo-
venské ná-rodné múze-um – múzeá v Martine, 
S l o v e n s k ý 
národný ar-chív a Zdru-ženie miest a obcí Slo-
venska. Do súťaže bolo prihlásených 29 kroník. Hlavnú cenu v 
kategórii Kronika krajské-ho a okresného mesta zís-
kala Kronika mesta Nitry – zápis za rok 2014 a jej au-torka, mestská kronikárka Ľudmila Synaková, ktorá vedie nitriansku mestskú 

kroniku od roku 2008, predtým 18 rokov zapiso-
vala dianie do kroniky obce 
Jelšovce. 

Nitrianska kronika vznikla z iniciatívy sta-

rostu Emila Šebestu. Prvý 
záznam pochádza z návšte-vy prezidenta ČSR Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý Nitru navštívil 12. augusta 1923. Dôvodom jeho náv-števy bolo položenie zák-ladného kameňa na stavbu 
mestského chudobinca. 

Prezident a jeho sprie-vod sa ako prví zapísali do Pamätnej knihy Nitry, ako 
sa vtedy kronika nazývala. Boli to minister zahranič-ných vecí Eduard Beneš, predstaviteľ ČSR v Spo-

jených ná-
rodoch Šte-fan Osuský, 
p o s l a n e c 
Národného z h r o m a ž -
denia Pavol Blaho, nit-riansky žu-
pan Janko 
Jesenský a 
predstavite-
lia minister-
stiev verej-
ných prác a 
sociálnej sta-
rostlivosti. 

Kronika mesta Nitra sa spracúva za 
jednotlivé kalendárne roky a kvôli prehľadnosti a ľah-šej orientácii je rozčlenená tematicky do 12 kapitol. Po spracovaní celoročného zá-pisu jeho obsah posudzujú vybraní členovia komisie pre kultúru, cestovný ruch 

Mesto Nitra má najlepšiu kroniku na Slovensku. Rozhodla o tom odborná porota, ktorá ocenila profesionálnu úroveň textu. Ten poslúži pre budúce generácie ako vý-znamný prameň národopisného a historického poznania. Vyzdvihnutá bola i bohatá sprievodná dokumentácia, vrátane zbierky fotografií, pozvánok, plagátov a výstrižkov z tlače. 

Hlavnú cenu v kategórii kronika krajského a okresného 
mesta prevzala mestská kronikárka Ľudmila Synaková z rúk 
organizátorov súťaže.                    Foto: Peter Veselý 
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a zahraničné vzťahy pri mestskom zastupiteľstve. Po zapracovaní pripomie-nok prejde celoročný zápis schvaľovaním v mestskej 
rade. Kronikár musí počas ce-lého roka sledovať dianie v meste a robiť si poznámky 
o jednotlivých udalostiach. Po skončení kalendárneho roka sa k nim vráti, aby po selekcii vytvoril celoročný záznam, ktorý bude ver-
ným obrazom uplynulého roka. K písaniu kroniky tre-ba pristupovať z nadhľadu a nezaujato, bez komento-
vania jednotlivých udalos-tí a javov, pretože tu ide o zachytenie rozhodujúcich udalostí, ktoré podstatnou mierou ovplyvňujú život 

mesta v danom 
roku.Kronikár podľa nej nesmie zabúdať na to, že záznamy musia byť hodno-verným údajom o živote v meste. Predstavujú tiež n e n a h ra d i t e ľný 
zdroj poznatkov a informácií o histó-rii a vývoji spoloč-
nosti. Aké udalosti 
zaznamenáva kro-nikárka najradšej?

„Som veľmi 
rada, ak môžem do 
kroniky zazname-
nať úspechy Nitranov v rôz-
nych oblastiach života spo-
ločnosti, športové úspechy 
našich olympionikov, rada 

zapisujem rôzne 
významné uda-
losti, ktoré zvidi-
teľňujú Nitru v 
celoslovenskom 
meradle,“ vy-svetľuje mest-
ská kronikárka. 

J e d no t l ivé ročné zápisy kroniky sú ulo-žené v mest-skom archíve, kde v nich môžu listovať histo-rici, bádatelia, študenti i obča-
nia mesta Nitra.

Kronikárska činnosť je svo-jím obsahom 

osobitnou a zároveň ne-nahraditeľnou formou do-kumentácie života miest a obcí vo všetkých zreteľoch. Kronika je kniha, v ktorej sa opisujú udalosti v slede, 
v akom sa odohrali . Ide o naratívny historiografický prameň, ktorý zachycuje 
udalosti a ich vzájomné pôsobenie odohrávajúce sa na určitom území.Napriek tomu, že kroni-ka je určitom zmysle slova súhrnom informácií pre budúce generácie, mala by byť živým dokumentom s možnosťou, aby do nej mohli nazrieť napr. na be-sedách žiaci, študenti, ob-čania mesta s cieľom bližšie spoznávať život vo svojom meste a zrekapitulovať si 
dianie. 

        (RED)  

Ocenené obecné a mestské kroniky, ako 
aj kroniky záujmových združení boli 
spolu s monografiami miest a obcí počas 
slávnostného vyhlásenia vystavené, aby si 
ich mohli záujemcovia pozrieť a prelistovať.    
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Pred 50. rokmi odišiel významný nitriansky 
výtvarník Edmund Massanyi

Pred päťdesiatimi rokmi 29. novembra 1966 po krátkej 
chorobe skonal 
významný nit-
riansky výtvar-ník, akademický 
maliar Edmund 
Massanyi. Bývalý riaditeľ a zakla-dateľ nitrianskej 
galérie doktor 
Štefan Valent ho 
zaradil do trium-virátu – význam-
ných nitrianskych umelcov Júliusovi Bartfayovi a Ľu-dovítovi Slamko-
vi.

Edmund Massyini sa narodil 15. januára 1907 rodičom – Márii Massa-nyiovej, rodenej Červe-ňovej a Augustínovi Mas-

sanymu. Po absolvovaní 
základnej školy navšte-
voval nitrianske reálne gymnázium, kde už vtedy vynikal v kreslení. Ďalšie výtvarné vzdelanie získal 
na umelecko-priemysel-ných školách v Čechách a 
neskôr u viacerých profe-sorov v Prahe, vo Viedni a tiež v Mníchove.

 Edmund Massanyi po prvýkrát v roku 1928 re-alizoval sakrálne maľby v Rímskokatolíckom kosto-le v Čajkove v okrese Le-vice. Po ukončení zahra-

ničných štúdií v rokoch 1929 – 1930 na Akadémii výtvarných umení v Mní-
chove u prof. J. Albrechta 
bol prijatý za scénického výtvarníka v Slovenskom 

národnom divadle v Bra-
tislave. V SND pôsobil do roku 1932, kde sa podie-ľal svojimi návrhmi na 
scénických projektoch di-
vadelnej a opernej scény.

Edmund Massanyi vy-
nikal mimoriadnym gra-fickým talentom, ovládal 
rôzne maliarske techniky 
a ako reštaurátor tech-nológiu nástennej maľ-by. Počas svojho života zreštauroval a namaľoval nástenné maľby v 124  
kostoloch  a pamiatko-vých objektoch. Časť ho-

norárov za tieto práce použil na 
študijné cesty do Bulharska, Alžíru – Oranu, Talian-ska, Juhoslávie, Egypta a Francúz-ska – Paríža. 

Z týchto štu-dijných ciest, hlavne z Blízkeho 
východu si pri-niesol veľa skíc, ktoré mu veľ-
mi pomohli pri 
ilustrácii prvej knihy –„Príbehy 

hrdinského holuba“. Táto 
ilustrácia (autorom knihy 
bol Dhana Gopal Muker-dži) bola ocenená Zlatou 
medailou Jána Newbery-ho v roku 1936. Obrázky 

Takto naskicoval Oskara báčiho Ronchetiho



www.nitra.sk 11

boli takmer všetky ce-lostránkovej veľkosti, bo-
hato dekorované orien-
tálnym vzormi a zaplnené 
postavami.Bilancia jeho ilustrač-ných prác predstavuje úc-tyhodný počet 62 kníh – cestopisov dobrodružnej literatúry a historických povestí. Okrem toho ilu-
stroval ešte štyri kalen-dáre „Pútnika svätovoj-tešského“ a tri učebnice 
pre základné školy.

Edmund Massanyi sa po uzavretí manželstva v roku 1941 natrvalo usa-dil v Nitre na Kmeťkovej 

ulici, kde mal v rodinnej 
vilke svoj ateliér. Pravi-delne každý deň chodil do kaviarne vždy s ne-odmysliteľným skicárom, do ktorého rýchlymi ťa-hmi načrtával  postavy návštevníkov, alebo aj portréty spolu besedujú-
cich známych. V prípadoch, že nemal pri sebe skicár, tak na náčrt použil hoc aj pri-loženú servítku. Takouto 
skicou zachytil aj Oskára báčiho, emeritného hlav-ného veliteľa Hasičského zboru mesta Nitry – Ron-
chettiho. 

Z jeho umeleckých 
diel sa monumentálne vyníma klenbová maľba 
nitrianskeho Kostola sv. Ladislava z rokov 1940 – 1941. Loď kostola je rozdelená na štyri klenby, v ktorých sú samostatné 
výjavy v jemnej farebnos-ti, čo presvedčí každého návštevníka o veľkom 
majstrovstve umelca. Maestro celý svoj život zasvätil umeniu a záchra-ne kultúrno-historických 
pamiatok v našej vlasti.   
    
          Ing. Štefan Košovan

Mesto Nitra a Nadá-cia Konštantína Filozofa v Nitre pozývajú občanov 
mesta Nitry na galakoncert Čaro Vianoc, ktorý sa uskutoční 16. de-
cembra v Mest-
skej hale na Klo-kočine. Podujatie sa začína o 18.00 
hodine. Dvojho-
dinový program bude pozostávať 
zo štyroch blokov – koledy, ľudové piesne, operetno-
-muzikálový blok 
a blok Návrat na Vianoce. Účinkuje Orchester Ľudo-

vých nástrojov Slovenské-
ho rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava 

Dudíka a speváci Jana Ber-náthová, Martin Babjak, 

Ján Babjak a Otokar Klein. Účinkovať bude aj Ľudová hudba Dudíci a nitrianske 
spevácke zbory - NITRIA, Katedrál-
ny spevácky zbor Emerám, Spevác-ky zbor GLORIA, 
Spevácky Zbor 
Lipka a Detský 
spevácky zbor Dúha pri ZUŠ 
J. Rosinského. 
Sprievodné slo-
vo má Silvia Ho-lečková. Dirigujú 
Mária Mišunová a 
Ján Petráš. Vstup na koncert je voľný.         

           Text a foto: (SY)

Galakoncert Čaro Vianoc navodí  
sviatočnú predvianočnú atmosféru 

Režisérom programu je Ladislav Švihel (vľavo). 
Ilustračná snímka z minuloročného koncertu zachytáva 
primátora Jozefa Dvonča (druhý vpravo) a speváka 
Otokara Kleina a Miroslava Dudíka.
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Štúrova ulica má dlhú históriu
Ulica, po ktorej kráčaš

Pôvodná Štúrova uli-ca (od decembra 1918) sa začínala na drevenom 
trhu (kde v minulosti bola reštaurácia Mladosť) a končila pri starom mýtnom domčeku pri cukrovare.

Táto stará párovská uli-ca má bohatú históriu sia-hajúcu ešte pred pripojenie mestečka Párovce do Nitry v roku 1886. Vtedy ju vola-
li Špitálska cesta (Korház út), lebo po nej chodili do nitrianskej župnej nemoc-nice, ktorá bola v komplexe stavenísk dnešného cukro-varu až do roku 1894. Po  premiestnení nemocnice 
do novej stavby pod Kalvá-

riou staré staveniská vyu-žili najprv na zimné kurzy pre poľnohospodárstvo na ubytovanie a vyučova-nie kurzistov, čo mala byť príprava na založenie roľ-níckej školy v Nitre. V roku 1903 tu založili továreň na výrobu škrobu. Škrobáreň 
potom zlikvidovali v roku 1923 a roku 1937 objekty 
adaptovali pre nový cukro-
var. Po presťahovaní žup-
nej nemocnice premeno-
vali Špitálsku cestu v roku 1911 na Rákocziho ulicu pomenovanú po Františko-vi Rákoczim II., vodcovi po-vstalcov v Uhorsku (1703 – 1711). Pri poslovenčo-vaní uličných mien v Nitre dostala 28. decembra 1918 meno Ulica Ľudovíta Štú-ra a od roku 1931 sa volá Štúrova ulica. Na tejto ulici ešte v roku 1950 bolo 55 malých prízemných domov, 
ktoré postupne asanovali v rokoch 1955 – 1966 a pri 
novej výstavbe  zregulovali 
na moderný vstupný bul-
vár. Posledný starý objekt – kúriu zemianskej rodiny 

Očkayovcov na rohu Štú-
rovej a Leningradskej ulice asanovali na jar 1982. Túto kúriu prerobili v roku 1932 na židovskú nemocnicu a od roku 1942 tu bol Okres-ný detský domov,  napo-
sledy bol premenovaný na Záchytnú stanicu pre opus-
tené deti. 

Na tejto ulici v roku 1941 založili textilnú ple-tiareň „Ili“, na mieste ktorej po oslobodení vybudovali závod Pleta Nitra – dnes sa 
v tejto prestavanej budove nachádza Univerzitná kniž-nica SPU v Nitre...Na križo-vatke Štúrovej a Párovskej 
ulice bola Weizsova tová-reň na hlinené fajky a na druhom boku zasa továreň na cigaretové dutinky, kto-rá vyhorela v roku 1905. Na miestach, kde stá-la reštaurácia Mladosť, na rohu Drevenej ulice, bol hostinec „U bieleho koňa“ 
a na priestranstve pred Do-mom služieb bol oddávna Drevený trh, v poslednom čase  s Kotrusova pekáreň 

Patrí medzi hlavné nitrianske ulice bulvárneho charakteru. Začína sa v Starom meste od mosta cez rieku pri internáte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity ako hlavná cesta do Bratislavy s cestným okruhom, za ním ide ďalej cez Mlynárce, križuje železničné rampy a končí na kynec-kom kopci, kde sa rozdvojuje pred cestným okruhom. Je jednou z najdlhších nitrianskych ulíc, ktoré vznikli v roku 1979 pri novom usporiadaní a pomenovaní uličných trás.
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a Hozáčkiným hostincom. Drevený trh v roku 1911 spojili s Rákocziho ulicou, ale v roku 1916 ho znovu 
osamostatnili a dali mu meno Námestie Františka Deáka po maďarskom libe-rálnom politikovi 19. sto-ročia. Na Drevenom trhu 
postávali furmani s vozmi naloženými palivovým dre-
vom na predaj. 

V miestach pred 
dnešným budovu Krajské-ho súdu, ktorú postavili v rokoch 1901 – 1903, bol kedysi mestský cintorín, 
na ktorom pochovávali v rokoch 1732 – 1782. Z Dre-veného trhu cez cintorín až po Tureckú bránu viedol len chodník pre chodcov. Až mestský richtár Juraj Csefalvay dal 15. decem-bra 1798 návrh do mest-skej rady, aby súhlasila s 

otvorením cesty od Turec-kej brány  cez cintorín až 
na Párovce a do Hlohovca. Túto novú trasu potom po-menovali Cesta pri Turec-
kej bráne. Po likvidácii cintorína pred novopostaveným súd-

nym palácom (dnešným krajským súdom) vzniklo malé námestie, ktoré po roku 1918 pomenovali na 
Masarykovo námestie a v roku 1938 na Štefánikovo 
námestie.           (PT)                (pokračovanie)

V týchto dňoch sa do-stáva do kníhkupectiev 
nová kniha regionálneho 
historika prof. Imricha Točku. Historky spod Ma-čacieho zámku sú pútavým rozprávaním o historic-
kých postavách a udalos-tiach starej Chrenovej. 

Publikácia je akýmsi 
epilógom autorovej lite-
rárnej tvorby s tematikou histórie Chrenovej. Tou-to knihou chce čitateľov upozorniť na historické 

pamätihodnosti, ktoré v 
minulosti predstavovali miestnu chrenovskú iden-titu a dnes ich už niet. K nim sa viažu rôzne histo-
rické epizódky a osobnos-ti, ktoré dávali príznačný 
charakter svojráznemu životu v starej Chrenovej. Ich protagonisti sa už dáv-nejšie pominuli, no auto-rovým želaním je, aby ne-
padli do zabudnutia. 

Autor knihy Imrich Točka uvádza: „Táto moja 

skromná publikácia má 
prispieť k tomu, aby sa za-
chovala pamiatka na osudy 
bývalých generácií obyva-
teľov pôvodnej obce aj pre 
budúce generácie, pretože 
je to súčasť kultúrneho de-
dičstva nášho regiónu.“Knihu tvorí 24 esejí a poviedok, spestruje ich 
desiatkou originálnych na mieru vytvorených čarov-ných ilustrácií Tomáša Be-
reša

                                  (GT) 

Historky spod Mačacieho zámku

V redakčnom archíve sme našli túto fotograiu Jána Chlebu, na 
ktorej zachytil úpravy na tejto komunikácii robené niekedy v 80-
tych rokoch minulého storočia.
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Nitran Emil Vontorčík napísal knihu  
Bitka pri Viedni 

V sále Ponitrianskeho múzea v Nitre predsta-vili verejnosti zaujímavé 
historické dielo z oblasti literatúry faktu, knihu Emi-la Vontorčíka „Bitka pri Viedni 1683 – Stret civili-zácií kresťanského kríža a 
islamského polmesiaca v zrkadle súčasnosti“. Autor 
na knihe pracoval viac ako dvadsať rokov 
a vydal ju pri p r í l e ž i t o s t i 333. výročia 
tejto význam-
nej historickej 
udalosti. Au-
torovi Emilovi Vontorčíkovi 
v mene pri-
mátora Nitry Jozefa Dvonča zablahoželal 
zástupca pri-
mátora Ján Vančo. Nie je to práca bádateľ-ská, ani prísne vedecká, ale populárno-náučná. Kniha je určená širokej verejnos-ti, najmä mladej generá-cii, ktorá je  podrobovaná skúške pod tlakom módne-ho multikulturalizmu, a tak 
sa u nej stále viacej prehlbu-
je diskontinuita v historic-kom vedomí ako slovenské-ho, tak aj stredoeurópskeho obyvateľa na prahu nového 

veku. Môžeme sa stotožniť s názorom autora, že pamät-ná bitka onoho slnečného a horúceho dňa (ako zhodne udávajú domáce i osman-ské súdobé pramene) 12. septembra 1683 nebola jednorazovou záležitosťou merania síl dvoch imperiál-nych súperov v Európe, ako 
by sa to mohlo na prvý po-

hľad zdať súčasníkovi. Táto bitka sa uskutočnila v čase, keď bola Osmanská ríša na vrchole moci v Eu-
rópe ako vtedajšia svetová veľmoc, rozprestierajúca 
sa na troch kontinentoch. K Viedni pritiahla vyše 100-ti-sícová armáda, najväčšia, akú sa v 17. storočí poda-
rilo osmanskému impériu sústrediť a dva  mesiace nepretržite bombardovala, 

obliehala a dobýjala pev-nosť Viedeň.  Pomoc prišla útokom spojeneckých kres-ťanských armád z hrebeňa 
Viedenského lesa v hodine dvanástej, keď zdecimova-ná obrana i obyvateľstvo mesta bojovalo a odrážalo útoky z posledných síl. 

Z obsahu tohto rozsiah-leho diela vidno, že autor 
sa podujal na neľahkú úlohu ukázať túto historickú bit-
ku ako prelo-movú udalosť v tisícročnom 
vývine islam-
skej expanzie na ázijskom, 
africkom a eu-
rópskom kon-
tinente. Tento 
hlboký prienik autora do dejín 
islamu i do de-jín balkánskych a stredoeu-rópskych národov najmä od porážky uhorskej armády pri Moháči v roku 1526 až 

po bitku pri Viedni  v roku 1683, čo je obsahom druhej časti knihy,  dáva čitateľovi možnosť zorientovať sa v zložitých historických uda-
lostiach a medzinárodných vzťahoch tej doby.  

                                         (SY)

Autorovi zablahoželal aj zástupca primátora Ján Vančo. (SY)
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Súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít bol Večerný beh Nitrou, 
ktorý sa uskutočnil  
vo štvrtok 10. novem-
bra a zorga-
nizovali ho 
mesto Nitra a UKF Nitra. 
Preteky boli určené pre 
vekové ka-
tegórie od 
m l a d š i e h o žiactva po dospelých, zapojilo sa do nich 274 bežcov. Najmenší preteká-ri si svoju kondičku vyskú-šali na 500 m trati, seniori museli zdolať 2800 m. Víťazov  dekoroval po-
slanec NR SR a viceprimá-
tor Martin Nemky a riadi-teľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre Marek 
llléš. Kategóriu veteránov vyhral Milan Furár z UKF Nitra a nitrianska bežkyňa 
Monika Trnková. Beh mu-žov na 2800 metrov ovlá-dol Dávid Mazuch z UKF a Adriana Kostrová z UKF 
Nitra. V kategórii juniorov na 2800 m si najlepšie po-čínal Adam Krchňavý zo ŠK ŠOG Nitra, v kategórii junioriek na 2800 m domi-
novala Ivana Bitarová zo ŠF Nitra. V kategórii doras-

tencov na 1500 m najlepší 
výkon podal Sebastián Ka-

čina zo ŠOG Nitra, pri behu dorasteniek  na 1500 m do cieľa ako prvá dobehla Ro-
mana Ondrušová zo Špor-
tového klubu ŠOG Nitra. 

V behu starších žiakov na 1000 m sa najlepšie 
darilo Karolovi 
Dráfimu z Atle-
tického klubu Nové Zámky, zo starších žia-čok na rovna-
ko dlhej trati 
dobehla prvá Patrícia Juhošo-
vá zo ZŠ Nábre-žie mládeže. Pri mladších žiakoch a žiač-kach, ktorí pre-tekali na 500 m 
trati ako prvý do cieľa dobe-

hol Dominik Labuda zo ZŠ Fatranská a Andrea Šveco-
vá zo Športového gymná-
zia  Nitra.       
                                         (SY)

Do Večerného behu Nitrou sa zapojilo takmer 
tristo pretekárov 

Pretekári štartovali spred budovy Ponitrianskeho múzea a 
NISYS-u. Trať viedla po pešej zóne.                                    Foto: (SY)

Ceny víťazom jednotlivých kategórii odovzdal poslanec NR SR 
a zástupca primátora Martin Nemky.  
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Seniorskí plavci úspešní na pretekoch masters 

Do Nitry prišli karatisti z celého Slovenska

Seniori plaveckého od-
dielu Slávia SPU Nitra na 
pretekoch masters  doka-zujú, že ešte stále sú vy-nikajúci plavci a dokážu dosiahnuť výborné vý-
sledky vo svojich vekových kategóriách, čo sa potvrdi-
lo aj na medzinárodných 
pretekoch O pohár mesta Žilina. Na súťaži o Pohár sa zúčastnilo štrnásť klubov z Českej republiky, tri kluby z Maďarska a dvadsaťsedem 
klubov zo Slovenska. 

Za Sláviu SPU Nitra sú-ťažili Magdaléna Griesba-chová, Alica Zimová, Ale-xander Benko, Jozef Kráľ a Peter Zákopčan. Masters plavci počtom 14 medailí (4 zlaté, 5 strieborných a 5 
bronzových) sa umiestnili na 18. mieste zo 44 klubov. Peter Zákopčan vytvoril na 400m voľný spôsob nový rekord SR v kategórii 60 – 64 rokov.   

            (PZ)

Mestská hala sa v ne-deľu 20. novembra stala 
dejiskom druhého kola Slovenského pohára U21, j u n i o r o v , 
dorastencov a mladších 
dorastencov. 
Od rána pre-
biehali pod p r í s n y m i očami porot-
cov prezen-
tácie v ku-
mite a kata. 
Napoludnie účastníkov súťaží v 
mene primá-
tora mesta Nitry pozdravil prednosta mestského úra-
du Igor Kršiak. Potom sa už naostro rozbehli súťaže 

v jednotlivých kategóri-ách. Vynikajúce výsledky 
dosiahli pretekári TJ Rapid Bratislava, keď 1. miesta 

obsadili Michaela Čuka-
nová - kumite mladšie ka-detky 12-13 rokov do 45 kg, Pavel Šutiak - kumite 

juniori 16-17 rokov do 61kg, Adi Gyurik - kumi-te juniori 16-17 rokov do 76 kg, Zuzana Niznerová - 
kata staršie 
juniorky. 

O r g a n i -
z á t o r o m 
p o d u j a t i a 
bol Klub KK 
Kachi. Ako 
informovala 
Monika Uri-ková Višňov-ská, do Nitry 
pricestovalo viac ako 40 
klubov z ce-lej SR, ktorí 

tvrdo zabojovali o postup do vyšších súťaží.     
    
                Text: (SY)

Slovenský pohár v karate v Mestskej hale v Nitre slávnostne 
otvoril prednosta úradu Igor Kršiak.                  Foto: (SY)



www.nitra.sk 17

Nitrianske vianočné mestečko každoročne 
láka svojich návštevníkovNitrianske vianočné mestečko na Svätopluko-vom námestí otvorilo svoje brány vo štvrtok 1. decem-bra. Okolo 16 metrov vyso-
kého smreku je otvorených 31 drevených stánkov. Pre návštevníkov sú pripravené voňavé dobro-ty, darčeky pod stromček a štedrý vianočný program s večerníčkami, vianočnými vinšami, koledami a hudob-nými želaniami. V nedeľu 4. decembra privítajú o 18.00 h Nitra-nia na Svätoplukovom ná-mestí Mikuláša. Súčasťou jeho príchodu bude okrem 
programu aj pyromuzikálo-vý ohňostroj. 

V nedeľu 11. decembra o 18.00 h sa v Synagóge uskutoční v poradí už XIII. Strieborný večer Evy Pavlí-kovej a jej hostí. Tradičnou súčasťou adventu v Nitre býva koncert Čaro Vianoc - vianočný koncert známych 
sólistov Opery SND v Mest-skej hale na Klokočine. Toh-

to roku sa uskutoční v pia-tok 16. decembra o 18.00 h. 
Mikulášske a adventné programy v mestských čas-tiach pripravil odbor kultú-

ry v spolupráci s výbormi mestských častí. Vianočné mestečko v Nitre bude otvorené do 23. 
decembra.   Text a foto: (SY)

Dokončenie z 4. str.
Karola Wojtylu ešte ako chlapca stvárnil 10-roč-ný Branislav Matuščin a v úlohe Karola Wojtylu účinkujú Juraj Ďuriš alebo Roman Poláčik. V muzikáli 

môžete vidieť celý herecký súbor nit-
rianskeho divadla. 
Autorom hudby je Gabo Dušík. Lib-reto a texty piesní napísal Daniel He-vier, pod choreo-
grafiu tancov sa podpísal Jaroslaw Staniek. 

Monumentálnu scénu pri-
pravil Damian Styrna a bo-hatú kostýmovú výpravu, ktorú tvorí 500 kostýmov vytvorila Dorota Cigánko-vá. Na základe jedinečných 

ohlasov sú vstupenky na 
muzikál vypredané na nie-koľko mesiacov dopredu.  

                                    (SY)

Divadlo A. Bagara uvádza veľkolepý muzikál 
Povolanie pápež 
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Jozef Baláž, 71-r., Výstavná 33Eva Barátová, 78-r., Kozmonautov 2Viliam Bilovský, 57-r., Murániho 3Ernest Blaho, 85-r., Trieda A. Hlinku 25Alžbeta Blahová, 81-r., Braneckého 5Ela Blahová, 0-r., Novomeského 11Anna Boháčiková, 70-r., Mikovíniho 10Valéria Brestovská, 89-r., Vodná 36Vilma Civáňová, 89-r., Richt. Peregrina 5Viola Civáňová, 86-r., Nitra Pavel Čenteš, 62-r., Topoľčianska 1Ing. Jozef Čulák, 63-r., Jazerná 29Zdenka Danišková, 76-r., Nálepkova 17Anna Farkašová, 74-r., Dolnohorská  54Ernest Franz, 61-r., Štefánikova tr. 78Elena Gabulová, 89-r., Panská dolina 62Július Golema, 69-r., Benkova 1Zuzana Gollvitzerová, 65-r., Štúrova 14Ing. Martin Greguš, 61-r., Golianova 149Elena Henžeľová, 85-r., Petzwalova 13Margita Hrončeková, 86-r., Bajkalská 4Dušan Chalány, 60-r., Štefánikova tr. 94Valentín Chovan, 84-r., Ružová 77František Chuda, 79-r., Kasalova 37Alena Ivančíková, 61-r., Čajkovského 17Jozef Janči, 83-r., Ružová 1 Ľudevít Jankeje, 91-r., Kalvária 3Mária Jánska, 69-r., Levická 78

Mária Kalnová, 90-r., Hlboká 91RNDr. František Kmeť, 78-r., Lúčna 2RNDr. Ján Končál, 72-r., Novomeského 73Terézia Križanová, 83-r., Roľnícka 24Július Kuna, 52-r., Novozámocká 31Štefánia Letošťáková, 89-r., Jurkovičova 12František Lukáčik, 73-r., Kraskova 7Tibor Machút, 79-r., Jurkovičova 23Mária Meňhartová, 89-r., Podhájska 14Ján Molnár, 89-r., Parkové nábr. 17Filoména  Murániová, 81-r., Lesná 2MUDr. Oľga Noveková, 71-r., Baničova 3Margita Pelikánová, 87-r., Oravská 55Eva Peniašková, 79-r., Kmeťova 5Františka Pupáková, 94-r., Pod Zlatým brehom 58Štefan Renáč, 82-r., Tehelná 74Jolana Štefániková, 73-r., Trieda A. Hlinku 34Ing. Oľga Šteliarová, 73-r., Za Humnami 55Darina Takáčová, 62-r., Kostolná 1Oľga Trabalíková, 64-r., Látečkovej 10Terézia Turbová, 76-r., Hornozoborská 103JUDr. Milan Valenta, 81-r., Považská 14Júlia Vargová, 81-r., Pod Plieškou 15Mária Vargová, 86-r., Ovocinárska 41Mária Vargová, 95-r., Sadová 5Ján Vöröš, 92-r., Železničiarska 52Ján Vrábel, 75-r., Karpatská 4Šarlota Záhonová, 90-r., Železničiarska 52

V októbri nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Navždy odišli

Povedali si ÁNO

14. októbra:Lukáš Gála zo Šoporne a Katarína Suchanovská 
zo Spišskej Belej

15. októbra: Dávid Tesárek a Dominika Pokorná, obaja  z Nitry, Peter Čičo z Beladíc a Silvia Vöröšová   z Nitry, Martin Lauro z Nitry a Ľubica Moravanská z Horných Lefantoviec, Ondrej Gallovič zo Studenca a Miriama Berecová  z Výčapov - Opatoviec
22. októbra:Ivan Závodný a Andrea Magová, obaja  

z Čechyniec, Marek Maleš z Košíc a Petra Sládečková z Bratislavy, Peter Šebeňa  z Topoľčianok a Renáta Kučerová zo Skalice
29. októbra:Rastislav Košec a Michaela Hulínová, obaja z Nitry, Lukáš Szombath z Nitry a Karolína Knoteková z Lúčnice nad Žitavou, Matúš Kuruc   z Nacinej Vsi a Lea Ivičová z Nitry
5. novembra:Ladislav Fazekaš  z Jelenca a Dominika Tóthová  z Chrabrian
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NITRA
KULTÚRNO -  SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK

V decembri sa významného životného jubilea dožívajú títo občania

75 ROKOV: Štefan Andrášik, Mária Balková, Adela Balogová,  Mária Bédyová, Milan Benko, Eva Dzurková,  Božena Farkasová, Tibor Galbavý, Miroslav Gašparík, Oto Gašparovič, MUDr. Mária Godálová, Terézia Grečnerová, Juliana Grófová, Edita Hillová, Oľga Hlavatá, Ing. Rudolf Hojčuš, Mária Holzová, Pavel Chlpík, Vilma Kadúcová, Ing. Ján Kiš, Eva Klostermannová, Ing. Tomáš Krajmer, Mária Krumpálová, Barbora Lenická, Silvester Leskovský, Magdaléna Lӧrinczová, Marián Máňa, Ján Mičuda, Ing. Ľudovít Petrík, PhDr. Ján Prišegem, Ľubomír Rakovský, MUDr. Bernardína Sárazová, Zdeněk Stejskal, Ing. Jozef Stupka, Helena Šedíková, Anna Škerlancová, Lýdia Špacírová, Irena Šranková, Eva Tarková, Anna Ťuláková, Miroslav Turba, Anna Wollmannová
80 ROKOV: Anna Bírová, Ivana Brezovická, Mária Brunclíková, Sidónia Čaplárová, Viliam Gálik, Anna Gálisová, Mária Gregušová, Božena Himlerová, Helena Holicová, Margita Horňáková, Helena Ivančíková,  Eva Jančová, Jozef Klas, MVDr. Jozef Kováč, Mária Kováčová, Pavel Motešický, Ing. Vendelín Mucha, Mária Nádašdyová, Marie Pavlíková, Ing. Oto Peciar, Otakar Polák, Helena Sovičová, Zdeněk, Spišiak, Mária Staníková, Jaroslav Stano, Michal Švec, Helena Vargová,  Ing. Koloman Vitko, Eva Vojtechová
85 ROKOV: Anna Adamovičová, Ľudmila Bebjaková, Aurélia Hrnková, Anna Káplocká,  Ing. Ján Kubiš, Štefánia Maďarová, Ján Makovínyi, Mária Mráziková, Štefan Pajer, Mária Škablová, 
Jaroslav Tároš

86 ROKOV: Ľudmila Bečková, Etela Burianová, Helena Depešová, Róbert Freud, Július Kollár, Emil Kožák, Mária Martišková, Jozef Maslena, Anton Michal, Terézia Popelková, Štefan Sobčák, Helena Škorcová, Anton Valašek, Margita Vnuková, Štefan Zelenák 

87 ROKOV: Jozef Ballay, Božena Bónová, František Brázda, Terézia Dukátová, PhDr. Juraj Guťan, Štefánia Harmatová, Mária Jambrichová, Oľga Juranková, Mária Makovická, Mária Marenčáková, Margita Skovajová, Anna Svoradová, Alžbeta Špaková, Helena Švarcbacherová, Irena Švecová, Žofia Talapková, Mária Vargová, Irma Vlasáková, PhMr. Augustín Zachar, Gabriel Žoldoš    
88 ROKOV: Mária Bočková, Jozef Černo, Ján Fӧldeši, Mária Fridrichová, Ing. Anton Krištin, Dionýz Kurča, Ernestína Martišová, Helena Molnárová, Emília Paulovičová, Kristína Priedhorská, Herta Steinerová, Dezider Ševčík, 
Edita Vágnerová

90 ROKOV: Júlia Bistáková, Štefan Demanko, Anna Feketeová, Jozef Grác, Štefánia Kohutová, Júlia Korienková, Ing. Vincent Malina, PhMr. Mária Mrvová, Mária Nagyová, Božena Ondrušková
91 ROKOV:  Mária Benková, Štefan Bulák, Helena Hetmerová, Katarína Juhárová, Magdaléna Magdolenová, Artúr Miškolczy, Hedviga Pulmanová, Anton Štefanec, Michal Hulla, Ing. Tomáš Kuzma, Alžbeta Malagyiová, František 
Málek

92 ROKOV: Veronika Hájeková, Paulína Oberfranczová, Mária Tučná
93 ROKOV: Jozef  Fӧldeši, Mária Maruniaková, 
Anna Slezáková

94 ROKOV: Anna Ciglecká, Štefan Ivanka, Mária Kányiová, Aurélia Šafáriková, Štefánia 
Valehrachová 

95 ROKOV: Mária Kertészová, Juliana Filová
96 R0KOV: Doc. Ing. Juraj Havelka, CSc.
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11.12.2016 / nedeľa
Synagóga, 18:00 hod. 
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