
Naperville, USA 

 

MAREC 

Dňa 20. marca 2008 na MsÚ Nitra prijal primátor mesta Nitry p. Gene Ryana z 

Naperville, ktorý sa zaslúžil o organizovanie zbierky pre výstavbu Evanjelického kostola 

Sv.Ducha v Nitre v rokoch 1999-2000. Počas svojej návštevy, ktorá trvala až do 25.3.2008 

navštívil aj domov pre týrané deti v Hrnčiarovciach zastrešené Detským centrom Slniečko. Na 

stretnutí s p. Marianou Kováčovou, riaditeľkou centra a p. Katarínou Macúchovou, vtedajšou 

referentkou pre spoluprácu s partnerskými mestami hovorili o možnostiach podpory zo strany 

partnerov USA a predstavila nový projekt Domov na polceste a plánovaný projekt vybavenia 

areálu domova v Hrnčiarovciach záhradným nábytkom s preliezačkami. Pri tejto príležitosti 

sa dohodli na príprave pracovnej brigády v areáli počas budúcoročnej návštevy skupiny 

z USA. Táto návšteva bola organizovaná v spolupráci s Evanjelickým zborom v Nitre, ktorý 

odovzdal p. Gene Ryanovi pamätný dar ako poďakovanie za jeho 10 ročnú prácu pre nich.  

 

JÚN 

V dňoch 13.-16. júna 2008 pricestovali na slovenské turné spevácky zbor EAGLE 

WINGS v celkovom počte 66 detí a dospelých z partnerského mesta Naperville. Počas svojho 

pobytu v Nitre absolvovali 2 koncerty. 

 

V dňoch 25.-28.6.2008 sa zastavili v Nitre na neoficiálnu návštevu priatelia z 

partnerského mesta Naperville, ktorí počas troch júnových týždňov absolvovali poznávaciu 

cestu po Európe. Spoločne s 22 členmi evanjelického zboru Our Saviours Naperville 

pricestovala aj členka Sister City Commission p. Bev Eigenberg, ktorá dlhoročne prispieva 

k rozvoju partnerskej spolupráce medzi mestami. Navštívili Detský domov na Dlhej ulici ako 

aj krízové centrum pre deti v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Program bol spoločne 

pripravovaný v spoluprácu s Evanjelickým kostolom Sv. Ducha v Nitre.  

 

 

NOVEMBER 

Delegáciu zástupcov nášho partnerského mesta Naperville, pozostávajúcu zo 

zástupcov Apoštolskej cirkvi, privítal 14. novembra 2008 na pôde mestského úradu zástupca 

primátora František Baláž a referentka partnerských vzťahov z oddelenia cestovného ruchu, 



propagácie mesta a NISYS Petra Waldnerová. Dvadsaťčlennú partnerskú delegáciu 

sprevádzal Mgr. Miroslav Tóth, pastor Kresťanského centra Mozaika Apoštolskej cirkvi 

Slovenska. Členovia Apoštolskej cirkvi z Naperville pricestovali na Slovensko s predsavzatím 

preniesť charitatívnu pomoc Konvoja nádeje do Nitry, Zlatých Moraviec a Serede. Ešte túto 

zimu príde na Slovensko z Anglicka tisíc potravinových balíčkov, ktoré rozdistribuujú do 10 

útulkov pre bezdomovcov a pre nevidiacich, lebo inak postihnutým občanom. Aj tu na 

Slovensku chcú ukázať, že im nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi.  

 


