
MATICA NÁS BAVÍ 

program v rámci Slávností Nitra, milá Nitra 2020 

 

 
Prvý júlový víkend bude v Nitre patriť najväčším mestským slávnostiam. Súčasťou bohatej ponuky 

programu budú aj samostatné podujatia Domu Matice slovenskej v Nitre, ktorých cieľom je 

návštevníkov obohatiť, vzdelávať, ale aj dobre zabaviť. 

 

Tohtoročné slávnosti, mimo iné výstavy, otvára dňa 3.7.2020 výstava v priestoroch Ponitrianskeho 

múzea. Jej téma je venovaná Nitre a svätému Metodovi na poštových známkach v exponátoch a 

publikáciách MVDr. Milana Šajgalíka. Vystavujúci je zároveň predsedom Klubu filatelistov 52-51 pri 

Dome Matice slovenskej v Nitre. Súčasťou výstavy bude aj uvedenie príležitostnej poštovej známky či 

tvorivá dielňa pre deti a dospelých. Nitrianski filatelisti sa v tento istý deň prestavia samostatnými 

expozíciami aj v Katedrále – Baziliky sv. Emeráma.  

 

Duchovný cyrilo-metodský odkaz bude prítomný už v prvý oficiálny deň slávností, 4.7.2020, kedy sa 

pútnici stretnú pri Kostole sv. Michala Archanjela v Dražovciach. V priestoroch kostolíka bude 

pripravená pre návštevníkov výstava Domu Matice slovenskej v Nitre, ktorá predstaví pokračovateľov 

cyrilo-metodského diela – Svätých sedmopočetníkov. Na malých i dospelých pútnikov čakajú 

zaujímavé darčeky. Pútnici ďalej pokračujú v Putovaní po Cyrilo-metodskej ceste po trase Kostol sv. 

Michala Dražovce – Liečebný ústav – TIC Nitra – Župný dom – Nitriansky hrad.  

5.7.2020 budú pred Cyrilo-metodskou národnou púťou pútnikov z celého Slovenska vítať zaujímavé 

močenské kroje či slovenské národné a nábožné piesne v podaní Speváckej skupiny Močenčanka. 

Slávnostnú svätú omšu s uvedením poštovej známky k 1150. výročiu ustanovenia sv. Metoda za 

panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný 

biskup.   

 

Popoludní budú takmer 2 hodiny patriť matičným folkloristom. Podujatie s názovom Matičný 

folk(o)lor predstaví pestrosť tradícií a folklóru Nitry a okolia. V rámci programu, ktorý je súčasťou 

koncertov nitrianskych umelcov na podporu kandidatúry Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry 

2026, sa predstaví iba zlomok matičných folkloristov inak z celkového počtu 31 súborov a skupín 

z okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Topoľčany. Tohtoročný výber programu má lokálny charakter. 

Ako prvé priblíži zachované detské ľudové hry a tance, príbehy z Močenka a Branova, nepôvodné 

tance s tanečnými prvkami zo širšieho okolia v podaní Folklórneho súboru Sečkár. Baladami z Nity 

a okolia návštevníkov do atmosféry stredoveku prenesie jokulátor Robert Žilík v hudobnom sprievode 

ninery. Známa Folklórna skupina Tradícia zabaví tancami a piesňami z Dražoviec. Záver matičného 

folklórneho programu bude patriť navzájom prepojeným a ovplyvňovaným telesám -  Folklórnej 

skupine Drienka a Gajdošským trogárom, v ktorom predstavia gajdošské tradície Slovenska a tradície 

a piesne Nitry a okolia.  

 

Program:    

3.7.2020 17.00hod. Vernisáž výstavy Nitra a svätý Metod na poštových známkach                                

v exponátoch a publikáciách MVDr. Milana Šajgalíka / Ponitrianske múzeum v Nitre 

 

4.7.2020 10.00hod. Putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda cez Zobor do Nitry - Výstava 

Svätí sedmopočetníci / Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach 

5.7.2020  9.00hod. Folklórna skupina Močenčanka / Pešia zóna 

10.00 hod. Cyrilo-metodská národná púť 

17.00 hod.-18.45hod. Matičný folk(o)lor, Svätoplukovo námestie 

 

Organizátori:  Dom Matice slovenskej v Nitre, Miestne odbory Matice slovenskej   

  Močenok, Mojmírovce, Veľké Zálužie, Nitra-Dražovce, Ivanka pri Nitre 

Podujatia sa realizujú v rámci programu slávností Nitra, milá Nitra s finančnou podporou Mesta 

Nitra.  

 

Kontakt:  Tel. č.: 037/ 38 12 850, 0918 113 212, E-mail: dms.nitra@matica.sk 

www.matica.sk, FB/dmsnitra 

mailto:dms.nitra@matica.sk
http://www.matica.sk/

