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Kultúrne a spočenské podujatia v Štúrove a Ostrihome [1]
ESZTERGOM
Ostrihomský pravidelne aktualizovaný RSS kanál [2] a webstránka [3] kultúrnych, športových a iných
podujatí. Programy s uskutočňujú na viacerých miestach, námestie pred radnicou mesta, parky okolo
baziliky park pri Dunaji Erzsébet park. Parkovisko pod mostom na Ostrihomskej strane a samotný Kis
Duna Sétány (korzo pri Malom Dunaji) je to cestou do centra a za druhým mostom do ľava.
Orientácia je jednoduchá, všade kde je hurhaj, hudba a tlačí sa kopa ľudí sa deje niečo.

Kultúrne akcie na pešej zóne Ostrihomu [4] Navôkol sú stánky tribúny a hrá muzika, nedá sa to
prehliadnuť.
Múzeá a pamätihodnosti - Ostrihomské múzeá. [5] Balassa Bálint múzeum (múzeum Bálinta
Balaššiho) Környezetvédelmi és vízügyi múzeum (Múzeum vodohospodárske a ochrany životného
prostredia) Vármúzeum (Hradné Múzeum) Keresztény múzeum (Kresťanské múzeum) Bazilika
kincstár (Bazilika klenotnica)...

Programy a podujatia v Ostrihome [6] Kultúrne programy na uliciach a námestiach kráľovského
mesta Ostrihom. Trhy, koncerty, tance, a veselice. Vínny festival ohňostroj, rytierske súboje a ešte
veľa iných. Väčšinou sa usporadúvajú na korze pri Malom Dunaji, okolo parkov pod bazilikou a na
Hlavnom Námestí. V prípade potreby fotografie z predošlých podujatí nájdete vo fotogalérii.
Ostrihomský amfiteáter [7] Toto divadlo sa nachádza priamo na nádvorí Ostrihomskej Baziliky.
Každoročne ponúkajú bohatý kultúrny program tak pre deti ako ja pre dospelích...
ŠTÚROVO [8]
Mestské kultúrne Stredisko [9] Kontaktná adresa: MsKS, Hasičská 25 943 01 Štúrovo Tel./fax:
036/7511 108
Csemadok [10] Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szövetség - Csemadok Érsekújvári
Területi Választmánya Béres part 12 - Párkány Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok Oblastný výbor Nové Zámky
Kultúrne akcie mesta Štúrova [11] Pešia zóna je výsledkom celkovej prestavby centrálnej mestskej
zóny v úseku hlavného komunikačného ťahu centra mesta – Hlavnej ulice. Prestavbou bola
likvidovaná podvojná štátna cesta vedúca po jej obvode, vyúsťujúca v blízkosti dunajského nábrežia
v celkovej dĺžke asi 300 m a nahradená novou náročne pojatou pešou komunikáciou, ktorá dovoľuje
aj prístup pre zásobovanie...
Centrum voľného času [12] Centrum voľného času programová ponuka na rok 2008. Informácie o
podujatiach : denne od 8:00 - 16:00 V centre voľného času v Štúrove na Hlavnej Ulici č. 32
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Telefonicky : 036 751 1239 alebo 036 753 3770...
Mestská galéria Štúrovo [13] Plánované výstavy na rok 2008 Medzinárodná výstava
fotografií..25.01-15.02 Lábik Ján jubilejná výstava......12.03-11.04 Kaplánová, Góra Baranovics,
Pásztor skupinová výstava...16.04-16.05...
Štúrovské KINO Danubius [14] Program kina bude vždy aktuálny, ak nezabudnem :-)
Mestské múzeum Štúrovo [15] Mestské múzeum Štúrovo otvorilo svoje brány pre verejnosť v máji
roku 2004. Jeho zakladeľom je mesto Štúrovo. Múzeum je umiestnené v starobylej budove rodiny
Franklovcov a bolo zaregistrované na Ministrestve kultúry Slovenskej republiky vo februári 2005...
Šport a záujmové krúžky v Štúrove a okolí [16] Dostupné informácie na oficiálnej stránke mesta
Štúrova Kanoistika, turistika, vodný motorizmus a plávanie K a n o i s t i k a - v rýchlostnej kanoistike
sú pretekári mládežníckych kategórií, chlapci a dievčatá. Kontakt: Kužel Jozef Tel.: +421/36 7523881
T u r i s t i k a - cyklo-vodná ako aj vysokohorská. Mládež dorast a dospelí.
OSTATNÉ KULTÚRNE AKCIE A OKOLIE... [17]
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