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VIVA – tánciskola
Pischinger Géza, polgármester
ünnepélyesen megnyitja a versenyt
Zlatý Lev – népi zenekar
Gyöngyösbokréta – kéméndi folklórcsoport
Ebedi citera zenekar
Komáromi Dixieland
Bokréta vegyes éneklőcsoport és Kisbokréta
citera együttes, Kürt
Gitans Blancs – együttes
SLAP – ütőegyüttes (HU)
Colorado (NZ)
A verseny kiértékelése
és eredményhirdetés
Iný Štýl (NZ)
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Jegyzet

Elért az ősz...
A naptárban piros betűs nap november elseje, mindenszentek ünnepe. A hátterében, vele
szinte összemosódva, húzódik meg a halottak
napja. A mindenkori költők képzeletét gyakran
megmozgatja az emberi élet elmúlásának gondolata, melyet sokszor a természet elmúlásával,
az ősszel állítanak párhuzamba. Mint például
Ady Endre - a halál rokona, aki egészen különleges kapcsolatban volt az elmúlással:
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.
Előbb vagy utóbb azonban mindenki rádöbben, hogy útja véget ér. Ahogy az előtte
járók mind kihulltak a sorból, úgy fog eltűnni
egyszer ő is. Fájdalmat csak az itt maradottaknak okoz vele... Előrehaladva életünk útján
egyre több emberrel találkozunk. Az útitársak különböző, időnként talán változó összetételű csoportokban - családban, osztályban,
baráti körben, munkahelyen - találnak ránk,
haladunk velük együtt bizonyos ideig jóban,
rosszban. Aztán az útitársakból nélkülözhetetlen, pótolhatatlan lelki társak válhatnak. Aztán
megrázóan, megindítóan egyszer csak eltűnik mellőlünk valaki, aki hosszú ideje, talán
születésünk óta életünk része volt, mélységes
szeretetben. Világunk szinte összeomlik, értelmét veszíti nélküle, egész bensőnk feljajdul
a veszteség fájdalmában. Nincs többé az, akit
szeretünk, hiánya pedig pótolhatatlan. Az igazi szeretet az, amely minket a hozzánk nagyon
közel álló személyekhez fűz, és abban a mélységében gyökerezik, amelyben mindenki csak
ő maga, egyetlen és pótolhatatlan. Szeretteink
halálával szívünknek egy-egy darabja is elhal
- vagy inkább átkerül velük együtt a holtak
világába. Minden közeli, általunk nagyon szeretett ember halálával kicsit mi is meghalunk,
vele együtt. Bár a fájdalom az évek múlásával
mérséklődhet, mégis hiányzik nagyon! Amíg
csak élünk...
Életünk során egyre inkább együtt élünk
a halottainkkal. Szaporodik az élettől elköszönt, hozzánk közel állt emberek száma.
A halottak napja a halálon átívelő szeretetnek
és emlékezésnek az ünnepe. A gyertyagyújtás
a temetőben, az ősz rózsájának - a krizantémnak az elhelyezése a síron csak egy gesztus szép gesztus. De ha ezzel együtt megszólal bennünk a lélek harangja, és becsukott szemünk
előtt felidőződik a múlt teljessége, feledtetve
a nélkülük már töredékessé vált jelent, akkor
válik igazivá és széppé az emlékezés. A mindenszentek ünnepe megerősít minket a feltámadásba vetett hitünkben. Elhisszük, hogy
a megholtak is élnek,
csak másként: istenibben és teljesebben,
mint mi, halandók.
Bízhatunk abban,
hogy a történelem
nagy halálmenete nem
a pusztulás, hanem
a beteljesülés felé tart?
Száraz Dénes

Jubilánsok
ünneplése
A városi hivatal szociálisügyi és egészségfelügyeleti főosztályának dolgozói Oláh Katalin vezetésével hetek óta meghívókat küldtek
szét, ajándékokat, virágot, kultúrműsort biztosítottak, hogy október 23-án a Millennium
Sportcsarnokban méltón köszönthessék az
idén 80. illetve 90. születésnapjukat ünneplő
érsekújváriakat. A hűvös, de napfényes délelőttön a jubilánsok családtagjaik kíséretében
sorban érkeztek, de igazán megható az volt,
hogy barátokként jöttek - együtt többen, beszélgetve, nosztalgiázva út közben, hogy megünnepeljék - egymást.
Az ünnepelteket a teremben az asztalukhoz
vezették, majd kezdetét vette az ünnepség.
A kultúrműsort idén két szavalat nyitotta meg
- magyarul Hegedűs Réka, szlovákul pedig
Kozárová Zuzana szavalt, majd a művészeti
alapiskola növendékei következtek. Az ünnepeltek legnagyobb meglepetésére két felnőtt
- Kele Péter és Šimunek Marek énekeltek (hi-

szen egyre népszerűbb a felnőttek körében is
a hangképzés és a zenei képzés), majd jöttek
a tánctagozat növendékei a Hópelyhek koreográfiával.
Elérkezett az idő, hogy minden jubilánst és
hozzátartozóikat Pischinger Géza polgármester köszöntsön. Beszédében kihangsúlyozta,
mennyire fontos az idősek tisztelete, mekkora
kincs, hogy átadhatják tapasztalataikat, emlékeiket, melyek általuk és általunk továbbélnek.
Miután jelképesen minden ünnepelttel egyszerre koccintott, a polgármester és felesége
minden jubilánsnak személyesen adott át egy
szál virágot és az ajándékcsomagot, ami közben kötetlen beszélgetés alakult ki.
2010-ben városunkban 27-en ünnepelték
90. és 148-an a 80. születésnapjukat. A köszöntöttek közt járkálva figyelmes lettem,
hogy mosolyognak, nem akarnak és nem
vesznek tudomást arról, hogy testük megöregedett, minden mozdulat fáj.
Ezúton szeretnénk mi is csatlakozni minden jubiláns köszöntéséhez, és szeretnénk tolmácsolni minden gyermek, unoka és dédunoka nevében Erich Maria Remarque gondolatát:
„Te sosem fogsz megöregedni. Az élet lassan elvonul majd az arcod fölött, ennyi lesz, semmi
több, és te attól még szebb leszel. Öreg csak az,
aki már nem érez semmit.”
Varga Ildikó

(A szerző felvételei)

Közmunkásokat alkalmazhatnak az árvízkárok
helyrehozatalánál

Polgármesterekkel találkoztak
a munkahivatal dolgozói
Az Érsekújvári járásban az augusztus végi
hivatalos adatok alapján 9.720 álláskereső volt,
ami 12,12 százalékos munkanélküliséget jelent.
Idén február végén az ötéves átlagot meghaladva, 13 százalék fölé emelkedett a munkanélküliségi ráta, szerencsére augusztus végére 1,57
százalékkal csökkent.
Szeptembertől ismét emelkedett az álláskeresők száma a térségben, ahol 470 pályakezdőt
vettek nyilvántartásba. Az Érsekújvári járásban
több mint négyezer olyan munkanélkülit tartanak nyilván, akik több mint 24 hónapja nem
tudnak elhelyezkedni, az álláskeresők közül
727-en felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.
Az érsekújvári, párkányi és surányi régióban jelenleg 230 szabad munkahely található, minden
állásra 38 munkanélküli jut.
Ladzianska Marta a munkahivatal osztályvezetője elmondta, a nyári hónapokban alig
voltak toborzásaik, a cégek többsége csupán
egy-két alkalmazottat vett fel a megüresedett
helyekre. Nemrég az érsekújvári és párkányi
régióbeli polgármesterek találkoztak a munkahivatalban, ahol megtudták: az önkormányzatok foglalkoztathatnak közmunkásokat az árvíz
sújtotta károk helyrehozatalánál, amihez 95
százalékos bértámogatást kapnak az államtól.
Az Érsekújvári Munka-, Szociális és Családügyi
Hivatalban rendezett találkozón elhangzott,

hogy az ilyen alkalmazottak bérének felső határa 501,03 euró. Az önkormányzatok minden
egyes munkahely megteremtése után 40 euró
értékben további támogatást kérhetnek munkaeszközök vásárlásra. A foglalkoztatási törvény
szeptember 23-tól hatályos módosítása azokat
érinti, akik legalább három hónapja szerepelnek
a munkahivatal nyilvántartásában. Bohátová
Helena a munkahivatal igazgatója szerint a törvénymódosítás lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy új munkahelyeket teremtsenek
és helyrehozzák az árvíz, illetve a belvíz okozta
károkat a településeiken. Közmunkásokat alkalmazhatnak katasztrófa-megelőzési munkálatokra, például vízárkok tisztítására, de alkalmazhatják őket terepfelügyelőként, vagy a már
keletkezett károk helyrehozatalánál. A kérelem
benyújtásához szükséges nyomtatványokat az
önkormányzatok dolgozói megtalálják a munkahivatal honlapján: www.upsvar.sk.
A munkaértekezleten résztvevő polgármesterek közül egyesek nem tartották jó megoldásnak, hogy télre lép hatályba a törvénymódosítás. Nem sok értelme van ilyenkor felvenni
közmunkásokat. Mások szerint jobban járnának az önkormányzatok, ha több támogatást
kapnának munkaeszközök vásárlására, mert
akkor hamarabb elkészülhetnének a szükséges
munkálatokkal.
(máthé)
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A Vöröskereszt kampányai egyre több véradót szólítanak meg
A Diákvércsepp kampánynyitójára szervezett sajtótájékoztatón
a Szlovák Vöröskereszt és az Országos Transzfúziós Szolgálat közös
tevékenységeiről beszéltek
A toborzás szorgalmas munka
A humánus akciót október 18-án az Érsekújvári Gimnázium első
véradásra készülő diákjain kívül mindkét szervezet helyi képviselői is
támogatták, az Országos Transzfúziós Szolgálat felújított helyiségeiben. Elsősorban a fiatal véradók megszólításáról tájékoztattak, hiszen
a toborzáskor a két szervezet szorosan együttműködik. A jó kapcsolat
azonban nem alakult ki egyik napról a másikra. Nagy érdeme van ebben Dragúňová Veronika egészségügyi nővérnek, az egyik toborzónak
valamint Ficzová Martának a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Területi
Egyesülete igazgatónőjének. „Szeptember végén, október elején Ficzová
Martával személyesen ellátogatunk az iskolákba, felkeressük az iskola vezetőségét. Megbeszéljük a véradás időpontjait, szórólapokat osztunk, propagálunk,” - nyilatkozott Dragúňová Veronika. „Járásunk középiskolásai
számára workshopot szerveztünk, tájékoztattuk őket a véradás részleteiről, megválaszoltuk a kérdéseiket,” - magyaráz tovább Ficzová M. Nem

Muránska Ľudmila átveszi Lutišanová Zitától a köszönő oklevelet, jobbról:
Ficzová Marta
(A szerző felvétele)

gálat infrastruktúrájának befejezése nemzeti projekten belül került sor
a felújításra. Húsvét után kezdünk bele a munkákba, és volt egy kis előnyünk is, hiszen egyszerre két európai projekt zajlott - az egyetemi kórház
(bérbeadó) ablakokat cserélt az egész épületen, mi pedig a mi projektünk
által felújítottuk a nyilvántartási részleget.” - tájékoztat Mészárošová D.
Továbbá elmondta, hogy az érsekújvári Országos Transzfúziós Szolgálat
a jövőben begyűjtő állomásként fog működni Pozsony számára. Központosítani fogják a vér feldolgozását, ezzel több helyiség szabadul fel
a vérvételhez. A véradókat ez nem fogja akadályozni, hiszen a helyiségeket komfortossá varázsolják. A helyi Országos Transzfúziós Szolgálat
folyamatosan alakul majd át vérvételi állomássá, a dolgozók pedig a jövőben több időt fordíthatnak a tájékoztató és propagáló tevékenységre.
Čerháková Dáša

Válasz
Valent Jaromír válasza a Castrum Novum, XX. évfolyamának 40.
számában, 2010. 10. 8. megjelent Sajtótájékoztató cikkében közölt
állításokra:
„Nem igaz, hogy a 2007. február 27-iki képviselő-testületi ülésen
módosító javaslatot terjesztettem elő az épületek 1 koronás eladását
illetően (Kaszárnya u. és Vár u.). Az épületek ára az anyag beterjesztője - a város polgármester által volt a javasolt 1 korona és semmilyen
javaslatra nem volt módosítva.
A képviselő-testületekre készült anyagokban képviselő-mandátumom egész ideje alatt, ugyanúgy a 2007. február 27-iki ülés előtt
kapott anyagokban sem volt szakértő által megállapított árjavaslat az
épületekre és telkekre.
Állításomat ellenőrizhetik a képviselő-testületről készült anyagokban, melyeket a város honlapján - www.novezamky.sk a Samospráva/
Mestské zastupiteľstvo/Program zasadania MsZ/02. zasadanie MsZ
dňa 27. 02. 2007 alatt találnak meg, míg a városi hivatal nem blokkolja
a hozzáférést.”

egyedi dolog, hogy az a pedagógus, aki együttműködik a véradási akciókon, maga is véradó. A tanulókat a Diák- vagy Bálint-napi Vércsepp
alatt szólítják meg, de nemegyszer sürgős esetekben is. Megtörtént,
hogy a „frissensült” felnőtt fiatalok érettségi után vagy a 18. születésnapjuk alkalmából adtak vért.
Mészárosová Daniela, az Országos Transzfúziós Szolgálat vezetője elmondta, a szorgalmas toborzás eredménye az egyre több nyilvántartott
véradóban mutatkozik meg.

Pozitív példaképek

Fiatalok a Vöröskeresztért
A Szlovák Vöröskereszt szerves része a Szlovák Vöröskereszt Ifjúsága,
mely Érsekújvárott a gimnázium és egészségügyi középiskola diákjaiból áll, de Surányban is működik. Összesen 115 tagja van, 4 csoportban dolgoznak, az ország egyik legnagyobb csoportosulása. Zsembera
Robert, a gimnázium diákja a szervezet járási elnöke mutatta be tevékenységüket: „Feladatunk és célunk részt venni a Szlovák Vöröskereszt
projektjeiben és kampányaiban, mint pl. Évike és a gyerekek, amely az
óvodás korú gyerekeknek szól. A fiatalok tanítják a kicsiket az erkölcs
alapjaira, elsősegély-nyújtásra, stb.” A koordinátoroknak iskolázáson
kell részt venniük, ezt követően végezhetnek effajta tevékenységet.
A fiatalok részt vesznek az Elsősegély Projektben, a Nemzetközi Humanitárius Jog, ill. a HIV/AIDS megelőzése projektben is. A legutóbbiról gyertyás menettel emlékeznek meg december 1-jén a Fő téren az
AIDS elleni harc világnapján. A szalag alakban elhelyezett mécsesek az
AIDS-ben szenvedőkkel szembeni szolidaritást jelképezi. „Fontos, hogy
az emberek megértsék a megelőzés lényegét,” - teszi hozzá Zsembera R.,
aki most adott először vért.

Felújították a nyilvántartási részleget
A Szlovák utcai Országos Transzfúziós Szolgálat helyiségeit, ahol
megkezdték az új kampányt, felújították. „A Nemzeti Transzfúziós Szol-
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KOMÁROMI ÚT 104., ÉRSEKÚJVÁR, TEL.: 0917 382 295, 0917 522 775

VOLVO C30 MÁR

EURÓÉRT

FIZESSE HARMADONKÉNT, KÖZLEKEDJEN AZ EGÉSSZEL.
NEM AKARJA IDEJÉT VESZTEGETNI A SOK TÖRLESZTORÉSZLETRE?
´´

EZ AZ AJÁNLAT ÖNRE SZABOTT.

a kínálatban az utolsó pár darab.

Az ajánlat az egyharmados finanszírozáskor érvényes a

VOLVO CAR FINANCIAL SEVICES- által
Volvo C30 beszerzői ára 16.389,- €. Reprezentatív példa: 2 évre szóló 10.926 €-s hitelnél két éves törlesztést 0%-os kamattal és 5.947,14 eurós baleset biztosítással fizet ki;
a fennmaradó 22 hónapban 33,14 eurót fizet baleset biztosításra. Az üzleti példa kezelőköltsége 655,56 €. A teljes összeg, amit kifizet 12.400,92 €. THM = 9,57%.

www.volvocars.sk

CN-R-63a/10

Ficzová Marta tapasztalatai szerint a véradás szinte minden tanulót
megszólít. „Tény, hogy a mai fiataloknak pozitív példaképekre van szükségük. Rávezetjük őket arra, hogy ez is egy pozitív módja annak, ha szeretnének kitűnni kortársaik között,” - árulta el. Példaként szolgálhatnak
az egykori önkéntesek is, akik a két szervezet valamelyikében dolgoztak - Muránska Ľudmila orvos, Varga Alexander orvos, és a jelenleg is
önkéntes Dragúňová Veronika. A Szlovák Vöröskereszttől mindnyájan
köszönő oklevelet vettek át az önkéntes véradásért és az önfeláldozó
munkájukért.
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A történelem nyomában

Update-tel
az egészséges életmódért!

www.update.sk

Azz U
A
Update
pdate
d ééletmód
lettmód
ód alk
alkalmas
lkallmas
mindazoknak, akik szeretnének
lefogyni, cukorbetegségben
szenvednek, magas
a koleszterin szintjük, ajánlott
sportolóknak és mindazoknak,
akik egészségesen akarnak
étkezni és fontos számukra,
mit fogyasztanak!
A Norbi Update üzlet
a Franchise-rendszerben működő Update pékségek
által terjesztett pékárut
és élelmiszereket kínálja.
A termékek ALACSONY
SZÉNHIDRÁT TARTALMÚAK,
HOZZÁADOTT CUKOR
NÉLKÜL készülnek.

A termékek széles skálájában találhatók különféle élelmiszerek, tejtermékek,
húskészítmények, édességek, ételízesítők, italok, étrend-kiegészítők, stb.
Túlsúllyal küszködik? Cukorbeteg? Szeretné tartani a súlyát?

CN-R-122/10

Update – az Ön életmódja
Nyitvatartási idő:
Hétfő – Péntek: 7:00 – 18:00
Szombat: 8:00 – 14:00

40. számunkban közölt rejtvény helyes megfejtése: „Aki nagyon magyarkodik az nem nagyon magyar.” Helyes megfejtőink közül Zámbó Krisztián érsekújvári olvasónknak küldjük a NORVELL cég
felajánlását, a 20 euró értékű UV-mentes barnulásra szóló utalványt. Gratulálunk!
E heti rejtvényünkben JÓZSEF Attila Hazám c. verséből idézünk két szép sort. A megfejtéseket kérjük
2010. november 9-ig beküldeni szerkesztőségünkbe: Castrum Novum szerkesztősége, Fő tér 10.,
940 35 Érsekújvár vagy az ildiko.varga@nztv.eu e-mailcímre. Az e-mailben ne felejtsék el feltüntetni
nevüket és postai címüket! Egy szerencsés megfejtőink a NORVELL cég felajánlásából egy 20 euró
értékű utalványt nyernek egy-egy UV-mentes barnulásra.
Készítette: Lőrincz László
Juttat
R. 1. rész
Létezik

Csapadék

Kettős betű

Állat
Kétes!
R. 4. rész

R. 2. rész
Dehogy
Keresztül

Bizony

H

F

Csökkent
valamit
R. 3. rész

Zérus
Észak
Lángol
Kiütés
a ringben

Csík
Lásd ott,
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fővárosa
Azonos betűk

Kérdőszócska

Szófaj

Y

Száját
tágra nyitja

I
Férfinév

„Lélek ez ajtón se be, se ki!...” - mondották vala
a helvét szervek Rajmund Roman Lieblingnek
(ismertebb nevén Polańskinak), midőn a polák
gyökerekkel rendelkező rendező svájci felségterületre lépett. Épp’ a Zürichi Filmfesztivál életműdíját vette volna át az elátkozott segéd...
„Vissza! neki; Jaj, ki parancsom, élve, szegi!”
- a bohózat elindult, így a Szellemíró című ﬁlmjének utómunkálatait már házi őrizetben végezte.
Robert Harris bestsellerét (közösen öntötték
mozgóképes formába) magányosan csiszolgatta, melyből egy lassan csordogáló, régimódi
politikai krimi született. Az elegáns cselekményvezetés nem hódol a pörgő, agyonvágott modernista (fel)fogások oltárán, s bár a „puritán
stíl” az összeesküvés-elméletekre építő ﬁlmek
skáláját sem újítja meg, mindenképpen szélesíti
azt.
„Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú” a hatalmi és érdekérvényesítő szervek játszmájában egy anonim bértollnok (Ewan McGregor)
a tanú. A hajdani brit miniszterelnök (Pierce
Brosnan) memoárjával kínlódik, majd Hága
vegzálása miatt megbízóinak intrikáival is. Elődje halálának árnyékában sete magánnyomozást
folytat, s bár kiderül, miért lakolt „a holt: Marad
a tört vér - fekete folt.”
A klausztrofóbia hidegágyának tekinthető
viharsziget - ahol a történet leginkább játszódik
- fokozza a nyugtalanság érzetét, a misztikummal áztatott ﬁlmkockák pedig legalább annyi
titkot rejtenek, mint az antagonisták maguk.
Kisebb szerepekben is élvezetes alakításokkal
gazdagodhatunk, a működőképes karakterek
alanyai mesteri munkával szolgálnak. A (közel)
múlt aﬀérjainak áthallásaival tarkított, önreﬂexiókkal színezett vászon meg-megszakad ugyan
a súlytól, ez azonban bocsánatos bűn, míg akad
valaki, aki megvillantja: a hatalom úgy játszhat
egy „legénnyel, mint macska szokott az egérrel!”
Kaszás Dávid

Lépjen ki az árnyékból!

Gyermek
szólam
Római 501
A kálium
vegyjele

Filmszemle
Polański tetemre hívása

Látogasson el az újonnan nyílt pékáru- és élelmiszerüzletbe, ezekkel a termékekkel
GARANTÁLTAN csökkentheti a testsúlyát!
y

Norbi Update
lowcarb - low GI - no added sugar
M.R. Štefánik u. 27., Érsekújvár

Fel szeretné idézni vagy bővíteni történelmi, régészeti, néprajzi tudását vagy megismerkedne a helyi és a világtörténelem jeles
egyéniségeivel?
Elkészült az első internetes vetélkedő
„A történelem nyomában” címmel, ahol
mindenki versenyezhet, és melyet az Érsekújvári Thain János Múzeum készített el.
A kvíz négy tematikus fordulóból áll és október 11-től december 31-ig tart. A sikeres
versenyzőket érdekes jutalmak és felejthetetlen élmények várják. Bővebb tájékoztatás a www.muzeumnz.sk weboldalon.

A gyár
közepe
Péter

városi internetes portál

CN-R-05/10

ált élelmiszerüzlet
Update specializ árott is!
már Érsekújv

Kvíz mindenkinek
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„1956 - a tisztító vihar”

Megemlékezés a Csemadokban

A Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének és a Nobilitas Carpathiae magyar
történelmi családok polgári társulásának
szervezésében október 17-én megemlékező
ünnepséget tartottak az 1956-os magyarországi forradalom emlékére. A rendezvényen részt vettek és közreműködtek vitéz
Kiss Imre, a Történelmi Vitézi Rend tagja
és a Szent Korona Szövetség elnöke, vitéz és
lovag Thurzó György, a Történelmi Vitézi
Rend főkapitánya és a Szent László Lovagrend tagja, Pitti Katalin operaénekes, a Magyar Állami Operaház magánénekese valamint Hegedűs Valér zongoraművész.
A nemzeti ének eléneklése után a szervezők köszöntötték az érsekújvári közönséget
és a külföldi vendégeket. Ezt követően vitéz
Kiss Imre, az ’56-os események közvetlen
résztvevője, előadást tartott a forradalmi
napok főbb mozzanatairól és párhuzamot
vont a Magyarországon jelenleg zajló eseményekkel. Beszédében rámutatott arra,
hogy 54 évvel ezelőtt a magyar nép bár sikertelenül, de kísérletet tett a sztálini kommunista diktatúra eltávolítására. A májusi
parlamenti választások után széleskörű társadalmi kezdeményezés indult az ezeréves
történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása érdekében. Ebben
a folyamatban döntő szerepet játszik Szent
István államalkotó királyurunk eszméje, aki
Imre herceghez intézett intelmeiben megalkotta nem csak Magyarország, hanem az
egész világ mindenkori legmodernebb alkotmányának alapjait.
Vitéz és lovag Thurzó Frigyes a megjelent
ünneplő közönséggel ismertette, milyen
körülmények között jutott birtokába az
a pallos, mellyel az 1920-ban alapított Vitézi Rend tagavató szertartásait végezték. Ezt
a kardot ma a Hadtörténeti Múzeum őrzi.
Nézői kérdésre válaszolva a rend lényegét
és tagságának feltételeit vázolta az 1989-es
rendszerváltás után újraalakult Történelmi
Vitézi Rend törzskapitánya. A jelenlévők
nagy érdeklődéssel, néma csendben hallgatták mindkét előadást, amelyek számos új és
érdekes történelmi tényt tartalmaztak.

Az ünnepi délután fénypontja Pitti Katalin operaénekes és előadóművész volt.
Bevezetőül Márai Sándor egy szép versét
mondta el, majd egy Szent Istvánról szóló
dalt énekelt el. Az érsekújvári közönségnek
az „A csitári hegyek alatt” című külön erre
az alkalomra választott népdallal kedveskedett a művésznő. Végezetül Erkel Ferenc
Bánk Bán című operájának első felvonásából adott elő egy részletet átdolgozásban.
Pitti Katalin előadását álló vastapssal
jutalmazta meg a jelenlévő érsekújvári
magyarság. Az ünnepség záróaktusaként
a Szózat és a Székely himnusz hangzott el
a vendégművésznő aktív közreműködésével, ami még tovább fokozta a sikeres rendezvény felemelő hangulatát.
„Végtelenül nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam Érsekújvárba. E történelmi város lakossága a mai
nap folyamán ismét megmutatta, hogy nem
felejtette el múltját és a múltban betöltött
szerepét, és hogy képes kiállni ennek ápolása és védelme érdekében. Büszke vagyok
arra, hogy ma itt lehettem önök között.” mondotta elismerően vitéz Kiss Imre.
Pitti Katalin először járt Érsekújvárott.
„Megható számomra, milyen lelkes és közvetlen fogadtatásban részesültem kedves

„Online izék”
Október 15-én a főtéri Kultúrházban került megrendezésre a szlovákiai magyar, illetve a határon túli különböző magyar újságok főszerkesztőinek találkozójára, ahol a fő
téma az interenetes újság, az internetes napi
sajtó sajátosságai voltak. Más-más városokból érkeztek a szimpóziumra a résztvevők,
így a messziről érkeztek egy éjszakát városunkban töltöttek.
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága
(SZMÍT) választmányi tagja, Juhász R. József nyitotta meg a szimpóziumot és köszöntötte az újságírókat, akik ezt követően
pár szóban bemutatták honlapjaikat, azok
működését, elmondták, milyen struktúrát
használnak a honlapszerkesztéshez, kiknek ajánlják és tömören a tartalmat is. Így
ismerkedhettünk meg a Rovart főszerkesztőjével Lovas Enikővel és Szaszák György
szerkesztővel, a Palócföld főszerkesztőjével
Mizser Attilával, a Spanyolnátha szerkesztőjével Berka Attilával, a Napút szerkesztőjével Király Farkassal, a Litera szerkesztőivel
Szegő Jánossal és Kálmán Gáborral, a Bárka
szerkesztőjével Darvasi Ferenccel, a Szőrös
Kő főszerkesztőjével Balázs F. Attilával, az
Új Forrás főszerkesztőjével Jász Attilával és
Szénási Zoltán szerkesztővel, a Vörös Postakocsi főszerkesztőjével Onder Csabával
és Antal Balázs szerkesztővel, az Irodalmi Centrifuga Élőfolyóirat szerkesztőjével
Sasvári Anita Sasával és a Németh Ványi
Klári szerzővel.
A felszabadult hangulatnak mindenki
örült, főleg a „közönség”, hiszen minden
figyelmüket a beszélgetésnek szentelték,
jegyzeteltek és próbálták feldolgozni a soksok hasznos információt. Az újságírók nem
tagadták meg önmagukat, amikor poénosra
vették a társalgást, így aztán a nevetőizmaink
se pihentek.
A Pázmány Péter Gimnázium diákjaiként
köszönjük a lehetőséget, hogy egy tartalmas,
érdekfeszítő és hasznos szimpóziumon vehettünk részt, hiszen sokunkat érdekel az
újságírás, szerkesztés.
Reczai Lilla

városukban. Remélem, még sokszor lesz alkalmam idelátogatni”, nyilatkozott az ismert
és közkedvelt művésznő.
Práznovszky Miklós
(A szerző felvételei)
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KÖSZÖNTŐ
Ötven évvel ezelőtt, október 29-én
mondták ki a boldogító „Igen”-t

MARÍKOVÁ
Julianna,
szül. Šimuneková és

MARÍK Michal
Érsekújvárból
ma pedig
aranylakodalmukat
ülik meg.
Kívánunk nekik jó egészséget, elégedettséget,
hogy igaz szeretetben sokáig közöttünk éljenek.
Gyermekeik: Maroš, Ľuboš és Viera
családjaikkal valamint unokáik:
Miňo, Veronika, Zuzana és Xénička
sok puszit küldenek

MEGEMLÉKEZÉS
„Annyira szeretnék ma virágcsokorral köszönteni,
és 60. születésnapodra minden jót kívánni.
A sors azonban másképp döntött és tőlünk elvett,
nem engedte közösen megélnünk ezt a szép pillanatot.
Mennyire fáj ez, sírodra tenni a csokrot,
beszélni hozzád, és nem hallani válaszod.”

Mély fájdalommal szívünkben
emlékezünk meg 2010. november 5-én
halálának 10. évfordulóján
a szeretett férjre, édesapára,
nagyapára és testvérre

TÓTH Alexanderre.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel és
tisztelettel emlékezünk november 8-án
drága édesanyánk

KISS Béláné,
szül. Timoránszky Irén.
halálának szomorú 25. évfordulójára.
Lánya Magdi, ﬁai Öcsi, Petyo, Lajcsi

APRÓHIRDETÉS
• Kőműves munkát vállalok: új építkezések, lakásegységek, régebbi épületek felújítása, kémények, csempék, stb. Tel.: 0908/410 947, 0908/703 653.
• Bérbe adok 2-szobás lakást Érsekújvárott, esetleg eladom. Tel.: 0905/675 916, 16 ó után.
• Személyességi tanácsadás mindenkinek: aki beszélgetni szeretne, aki kérdéseire válaszokat keres, aki
szeretné jobban megérteni életét, aki segítségre szorul
összetett élethelyzetének oldásánál. Tel.: 0908/734
159, 15 ó után.
• Kedves, szimpatikus, ápolt 60 éves özvegyasszony
vagyok. Szívesen megismerkednék 60 év körüli, kötöttségek nélküli férfival. Tel.: 035/6400 507.
• Veszek téglából épült víkendházat a Poľnohospodár
kiskertész körzetben, megerősített út mellett. Tel.:
0908/589 116.
• Eladó 2-szobás lakás a Komáromi utcában, 1. emelet,
teljesen felújított, műanyag ablakok, falazott központi
lakásegység, 7 m balkon. Tiszta, tisztességes bejárat.
Ár: 43.000.- €. Tel.: 0905/589 071, 0917/470 789.
• Eladó nyaraló teljes berendezéssel 10 km-re Selmecbányától Vysoká községben. Tel.: 0908/770 535.
• Eladó szőnyeg - török mintás, 180×210 cm 50 euróért.
Tel.: 0907/798 283.
• Eladó 20-áras építkezési telek építkezési engedéllyel 240 m2-es lakóterületre a Tökföldeken. Ár: 40.000.- €.
Tel.: 0907/725 755.

TÁRSASÁGI ROVAT

AJÁNLÓ

VÁROSUNK KIS POLGÁRAI
Farkasová Natália, Petráš Erik, Mészárosová
Paulína, Hajdáková Zoja
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Bobek Miroslav és Barkósziová Eva, Iyad Abu
Shaeera és Samah Hassenein, Rosival Radoslav
és Golníková Martina, Hugyivár Imrich és
Sebőková Anikó

KultúrKorzó rendezvénye
2010. 11. 3., 18 ó
Szamba cukrászda, Fő tér 7.
ArtKorzó: Juhász R. József kiadás előtt álló könyvből 13
fotó kerül bemutatásra.
18,30 ó: IrodalmiKorzó: Mészáros András ﬁlozóﬁatörténész,
beszélgetőpartnerek: Bárczi Zsóﬁa és H. Nagy Péter

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Kováčová Júlia, szül. Viszgyaková, 89 éves,
Bathóová Viola, szül. Pappová, 79 éves,
Straňovský Štefan, 83 éves, Szegheö Ján, 72 éves,
Paulínyová Eva, szül. Líšková, 83 éves, Bosáková
Terézia, szül. Kollárová, 78 éves, Dvorský Jozef,
73 éves, Sklenár Pavol, 88 éves, Majcen Pavel,
82 éves, Pláčková Anna, szül. Baranová, 81 éves,
Zvonek Oldřich, 74 éves, Juhászová Mária, szül.
Sekerešová, 78 éves

Gyógyszertári ügyelet
dátum
10. 29.
10. 30.
10. 31.
11. 1.
11. 2.
11. 3.
11. 4.
11. 5.
11. 6.
11. 7.
11. 8.
11. 9.
11. 10.
11. 11.
11. 12.
11. 13.

Érsekújvárott az ügyelet este 22 óráig tart!
Információk: 6401 018
gyógyszertár
cím
telefonszám
Na nábreží
Bitúnkova 15.
6410 865
ES
Komáromi u. 24.
6426 117
Salvia
Andódi u. 9./C
6407 410
Gúg u. 14.
6401 671
Claudia
Na prednádraží Ľ. Štúr u. 18.
6423 255
Svätej Alžbety Czuczor G. 1.
6450 522
Selia
Sznf 42./C
6402 099
Aquario, Nyitrai út 111. 6432 088
Dr. Max
Park
Petőﬁ u. 18.
6401 137
Nové Zámky
Letomostie 2.
0918/830 110
Gúg u. 14.
6401 671
Claudia
Zenit
Slovenská 2.
6428 674
Sagitarius
Komáromi u. 14.
6401 885
Na korze
M.R.Štefánik u. 4.
6400 374
Zlatý lev
Petőﬁ u. 15.
6400 680
Claudia
Gúg u. 14.
6401 671

• Angol és német nyelvet tanítok Érsekújvárott, érettségire és nyelvvizsgákra felkészítek. Tel.: 0903/565 781.
• Húst és kolbászt füstölök. Tel.: 0910/975 615.
• Arcfestés gyerekeknek különböző rendezvényekre.
Csillogó tetkók, zselés műkörmök, nappali és éjszakai make-up, masszázsok, önöknél is otthon. Tel.:
0910/116 347.
• Eladó átalakított 1-szobás lakás a Jánošík utcában. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0902/059 347, 0903/172 357.
• Eladó családi ház Érsekújvárott a Panca dombon, 8-áras
telek, alápincézett két szint garázzsal, 6 szoba, 1 hall,
2 konyha, 2 fürdőszoba, 3 balkon, 125 m2-es terasz. Két
különálló lakásként is megoldható külön bejáratokkal,
a nyári konyha befejezés előtt, közművesítve, gyümölcsös. A ház felújítás után van. Tel.: 0905/234 283.
• Elcserélem 1-szobás lakásomat 2-szobásra. Tel.:
0908/392 338.
• Eladó Petrof pianínó. Tel.: 0908/044 311.
• Látnoki képességeim vannak, jóslással foglalkozom,
bármikor segítek. Tel.: 0944/490 559.
• Eladó 4-szobás lakás Érsekújvárott a Bethlen G. utcában, II. emelet, műanyag ablakok. Ára: 47.000.- €.
Tel.: 0907/550 561.
• Eladó 3-szobás, magántulajdonú lakás Érsekújvárott
a J. Kráľ utcában, hőszigetelt ház, 1. emelet, 74 m2,
balkon, nagy kamra, spájz, pince. A lakás teljes felújítás után van (kivéve az ablakok). Alacsony költségek,
optikábel bevezetve. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0904/994 220.

2010. 11. 4., 11. és 25., 17 ó
Művészeti Galéria, Björnson u. 1.
A művészet és a vallás - előadássorozat
KultúrKorzó rendezvénye
2010. 11. 12., 18 ó
Kultúrház, Fő tér 7.
4. Mesefesztivál
A XXI. Század Gyermekéért Polgári Társulás a Czuczor
Gergely Alapiskolával közösen 4. alkalommal rendezi
meg a Mesefesztivált. Meghívott vendégek között vannak
régiónk legsikeresebb bábcsoportjai valamint Badin Ádám
bábművész. Azok az érdeklődők, akik nem óvodások,
tájékozódjanak az alapiskolában Juhász Zsuzsannánál.
2010. 11. 17-ig
Thain János Múzeum, M.R. Štefánik u. 58.
Fegyvert s vitézt énekelek
A Kincsek határok nélkül projekt érsekújvári kiállítása.
2010. 11. 27-ig
Művészeti Galéria, Björnson u. 1.
Kolenčíková Tamara – Kolenčík Vojtech kiállítása.

KÖZLEMÉNY
A Nyugat-Szlovákiai Villanyművek, Rt., Czuczor G. u.
5., 940 41 Érsekújvár közli, hogy a villanyvezetékeken
végzett karbantartó munkák miatt a következő
utcákban fog szünetelni az áramszolgáltatás:
11. 4., 7.30-tól 15.30-ig: Kapisztóry u.
11. 8., 7.55-től 10.05-ig: Szőlős u.
10.15-től 12.45-ig: Jirásek u., Fecske u.,, T.G. Masaryk u.,
Györki u.
12.45-től 14.45-ig: Blaho P. u., Pipa u., Mihály bástya,
Földműves u., Dohány u.
11. 9., 7.50-től 9.40-ig: Szlovák u.
9.45-től 12.15-ig: Kapisztóry u., Nyárhíd u., Léki u., Újváros
u., Váralja u., Sznf, M.R. Štefánik u.
12.25-től 14.35-ig: Nyárhíd u., Váralja u., M.R. Štefánik u.
11. 10., 7.45-től 10.15-ig: Cirill-Metód u., Köztársaság tér,
T.G. Masaryk u., M.R. Štefánik u., Ľ. Štúr u.,
11.15-től 14.15-ig: Blaho P. u., Vár u., Lovas u., T. Vansová u.
11. 12., 7.45-től 15.15-ig: Andódi u., Czuczor G. u., Krasko u.,
Mihály bástya, Bernolák tér, Ferencesek tere, Petőﬁ u., Iskola u.

Kérjük önöket, hogy végezzék el a szükséges
előkészületeket, hogy megakadályozzák a károk
kialakulását, mivel az esetleges károkért,
valamint az elmaradt haszonért a NyugatSzlovákiai Villanyművek, Rt. nem felel - 70/98-as
törvény 9.§-ának 4. bekezdése.
• Eladó garázs a Pozsonyi úton, szerelőgödör, villany.
Bérbe is vehető. Tel.: 0903/809 803.
• Eladó szép nagy családi ház Érsekújvárott, 7-á telek,
azonnal beköltözhető. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0905/258 991.
• Eladó 3-szobás, magántulajdonban lévő lakás
Érsekújvárott, részben felújított, pince, balkon. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0902/433 756.
• Elcserélem 3-szobás komáromi lakásomat 1-2-szobás érsekújvári lakásra. Eladás is lehetséges. Tel.:
0908/392 338.
• Eladó 4-á kert Érsekújvárott. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 035/6410 032, este.
• Eladó 2-szobás lakás a Komáromi utcában
Érsekújvárott, 61 m2, eredeti állapot. Ára: 36.600.- €.
Tel.: 0905/181 244.
• Eladó 3-áras gyümölcsöskert a Poľnohospodár körzetben. Tel.: 0903/367 233, 035/6410 471, 0904/874 117.
• Kőművesmunkát vállalok - új építkezés,
épületfelújítás, hőszigetelés, gépi vakolás. Tel.:
0905/928 149, 0910/272 555.
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HELYREIGAZÍTÁS
A Castrum Novum 42. számának 8. oldalán közölt jelölt lista jelmagyarázatából véletlenül kimaradt az SMK-MKP - Strana maďarskej
koalície-Magyar Koalíció Pártja nevének kiírása.
A 4. választókerületbe tartozik a Komáromi utca és a Kapisztóry F. utca is.
Az olvasóktól elnézést kérünk.
-A szerkesztőség-

NE FELEDJÉK!
Október 31-én hajnali 3 órakor
megkezdődik a téli időszámítás,
ne feledjék egy órával visszaállítani óráikat.
S p o r t e s e m é n y e k – 2010. okt. 29-től nov. 12-ig
Kézilabda
Labdarúgás

11. 6., 18 ó, kassai sportcsarnok:
MHK Kassa - HC Štart Érsekújvár
10. 30., 14 ó, myjavai stadion:
Spartak Myjava - FKM Érsekújvár
11. 5., 13.30 ó, Ganczner László Stadion:
FKM Érsekújvár - Bernolákovo

Futsal
10. 29., 19 ó, Millennium Sportcsarnok:
MFK Tupperware Érsekújvár - Slov-matic FOFO Pozsony
Jégkorong

10. 31., 17 ó, érsekújvári téli stadion:
HK Lokomotíva Érsekújvár - Vágsellye

KÉZILABDA – EXTRALIGA
9. forduló

HC Štart Érsekújvár – ŠKP Pozsony 35:25 (17:11)
A Štart csapata feltétlenül szeretett volna visszavágni ellenfelének
a második fordulóban elszenvedett pozsnyi vereségért. A kezdettől fogva a hazaiak uralták a játékot, de fölényük csak a félidő felétől kezdett
megmutatkozni, főleg Rábek góljainak köszönhetően. Már a szünetben
jelentős volt az érsekújváriak előnye, amit a második félidőben növelni
is tudtak. Ha játékukba be is csúszott néhány hiba a védekezés jól működött, így a vendégeknek esélyük sem volt a felzárkózásra. A két csapat
közötti tízgólos különbséget végül az irányító Tůma állította be.
Részeredmények: 1:2, 5:2, 9:5, 14:8, 17:10, 19:12, 23:15, 25:17, 26:20,
32:24., büntetődobások: 2/1 -2/1, kiállítások: 8 – 5, játékvezetők:
Vydra a Černý, 550 néző.
A ŠTART összeállítása: Fabián L., Kanás -Rábek 13/1, Hustý, Szűcs 2,
Patocskai 1, Kurka 2, Jánošík, Bakos 8, Šramel, Szapu 2, Šeben, Sivák 5,
Tůma 2
Edző: Pompoš Ivan

10. forduló

LABDARÚGÁS – II. LIGA
13. forduló

FKM Érsekújvár – OTJ Moravany 0:0

Az FKM csapata az elmúlt négy hazai mérkőzésén nem szerzett győzelmet, így a csapat legfőbb célja ezen a találkozón az volt, hogy megszakítsa ezt a sorozatot. Moravany gárdája csak az átlagot képviseli
a bajnokságban, de nem túl sok erőfeszítéssel sikerült neki végül a gól
nélküli döntetlen. A hazaiak ugyan mezőnyfölényben játszottak, de igazi gólhelyzetig alig jutottak. A legnagyobbat az utolsó percben Bukovič
hagyta ki, aki egy kavarodás után az ötösről fölé lőtt.
Játékvezető: Orlický, sárgalapok: Hlavačka, Bukovič - Mikuláš,
Gligič, 300 néző
Az FKM összeállítása: Valenský – Hlavačka, Ešek, Gašparík, Cingel
HK Tapolcsány – HC Štart Érsekújvár 31:35 (13:16) - Feješ,
Fiala, Bukovič, Novakovič (40. Jakubjak 83. Horňáček), Mrázek,
Már a vendégek első két gólja jelezte az érsekújváriak győzelmi szán- Šebík (80. Bombicz)
dékait ezen a találkozón. A hazaik azonban hamar magukra találtak és
Edző: Buranský P.
(RG)
a 10. percben, 6:4-re Táblázat
vezettek. A Štart jól vé1. Eperjes
9 9 0 0 347:268 18
dekezett és a kontrák 2. Kassa
9 5 0 4 279:270 10
is rendre sikerültek, 3. Érsekújvár
9 5 0 4 283:282 10
Csapatversenyekben is a legjobbak között
így fokozatosan ismét 4. Vágbeszterce
8 4 0 4 223:221
8
a vendégek vették át 5. ŠKP Pozsony
9 3 1 5 271:295
7
Október első szombatján értek véget az idei csapatversenyek
8 2 1 5 222:257
5 az országos ifjúsági atlétikai bajnoksággal. Az AC történelmében
a meccs irányítását. 6. Galgóc
8 1 0 7 232:264
2
A háromgólos félidői 7. Tapolcsány
egyéniben az érsekújváriaké a 2010-es évben az eddigi legjobb
előnyből nem adtak le, sőt az 52. percben már hétgólos volt az előnyük. - 2. helyezés, és a pontozásos csapatversenyben is érmes 3. helyeA végére a hazaik egy kicsit felzárkóztak, de az érsekújváriak fontos és
zést értek el a versenyzők. Ami a nyugat-szlovákiai régió csapamegérdemelt győzelmén ez már nem változtatott.
A Štart összeállítása: Fabián L., Kanás - Rábek 7/1, Hustý, Szűcs tait illeti, az érsekújváriakat csak a Stavbár ŠOG Nyitra csapata
2, Patocskai 3, Minarovič, Bakos 8, Šramel, Szapu 4, Šeben 1, Sivák 3, előzte meg minimális különbséggel, és úgy, hogy az AC versenyzői a fiatalabb diák, idősebb diák és ifjúsági kategóriában érmes
Kurka 3, Tůma 4
(P.S., RG)
Edző: Pompoš Ivan.
(RG) helyezéseket értek el.

ATLÉTIKA

Kiadja Érsekújvár városa. Főszerkesztő: Varga Ildikó (ildiko.varga@nztv.eu), tel.: 0917/502 957, szerkesztő: Čerháková Dagmar - szlovák (cerhakova@nztv.eu), tel.:
0917/502 955. Reklám: Čudai László, tel.: 0917/502 965. Az egyes levelezői cikkekben és ﬁzetett reklámokban közölt nézetek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség
nézeteivel. Nyomtatás: KORUND desktop, spol. s r.o., Regisztrációs szám: EV 401/08, kiadta az SZK Kulturális Minisztériuma.
A szerkesztőség címe: Castrum Novum, Hlavné nám. 10, 940 35 Nové Zámky, web: http://www.nztv.eu. A szerkesztőség fenntartja a kéziratok lerövidítésének és
módosításának jogát. Lapzárta: szerda, 15 óra. Nem kapott újságot? Terjesztés: 0903/038 428, 0907/425 706.

8

