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Balassi-emlékbélyeg
Az esztergomi Balassi-konferen- 

cia idejére új közforgalmi bélyeget 
bocsát ki a Magyar Posta.

A Balassi Bálint portréját ábrázoló 
bélyeg tervezője Pásztor Gábor. (A 
közelmúltban elhunyt Antall József 
miniszterelnököt ábrázoló bélyeg 
tervezője is ő volt.)

Az új bélyeg május 25-én, a Tech- 
nikaHázában, aBalassi-konferencia 
első ülésnapján egész napos alkalmi 
bélyegzés során kerül forgalomba.

- Koditek -

Felújították a Béke hidat
A szigetre vivő Béke hidat, vagy nép- 

szerű nevén a gyaloghidat harminchat 
évvel ezelótt építették, Laber Komél és

Dolgoznak a Béke hidon

Május 9-én, a győzelem napján a 
Csalamádé-temetőben avatták fel 

a frissen felújított szovjet hösi 
emlékmüvet

MAGYAR.ORSZAG

Kenderessy János, budapesti mémökök 
tervei alapján. Építését a szigeten rende- 
zett sportesemények és a hajóállomásra 
igyekvők nagy száma tette szükségessé. 
Sokan emlékeznek még azokra a foci- 
meccsekre, melyekre ezrével mentek el 
az emberek.

A szigeti hídfő szomszédságában egy 
hangulatos kiskocsma is ékeskedett, 
amely a Zokogó Majom nevet viselte.

A híd állapotáról négy évvel ezelótt 
Kliment Mihály és Besey László eszter- 
gomi mémökök felmérést készítettek. 
Megállapították, hogy a hídon állagmeg- 
óvó munkálatokat kell végezni. E szak- 
értói vélemény alapján a haladéktalanul 
szükséges javítási munkákra a Polgár- 
mesteri Hivatal pályázatotírtki. A bíráló 
bizottság úgy döntött, hogy a híd javítá- 
sát hosszabb idóre szolgáló tartószerke- 
zet-rekonstrukcióval kell megoldani.

Parragi György, a Polgármesteri Hi- 
vatal műszaki elóadója elmondta, hogy a 
tervet a budapesti TETA Mémöki Kft. 
készítette. Besey László műszaki ellenór 
közreműködésével hazai gyártású épító- 
anyagok alkalmazásával, olcsóbb, egy- 
szerűbb megoldásokkal a kivitelezés 
1993 ószén kezdődhetett meg. A munká- 
latokat 6,2 millió forintért az Épszolg 
Kft. (Esztergom) vállalta.

Besey László muszaki ellenór: - A 
felújítás során a legnagyobb és nem várt 
gondot a város felóli lépcsók alapozásá- 
nak megerósítése jelentette. A hídfó alá 
eredetileg nem terveztek helyiségeket, 
azokat utólag építették oda, valószínűleg 
hirtelen jött ötlet alapján. Igy a lépcsók 
alsó fele nem támaszkodik a szilárd híd- 
fő alapra, hanem a süppedékeny töltésre 
alapozták. Ez a hiba nem javítható. A 
további süllyedéseket az alap szélesíté- 
sével igyekeztünk meggátolni és a szi- 
várgó vizet is elvezettük.

A hídnak van egy másik hibája is. A 
középsó, befüggesztettrész túlzottlehaj- 
lásán sem lehet segíteni. Alehajlás teher- 
bírás-csökkenést nem okoz, így pusztán 
esztétikai hiba marad.

A felújítást az elmúlt napokban fejez- 
ték be. Űjrafestették a vasszerkezetet és 
az aszfaltburkolatot is kicserélték. A híd 
megjelenésében és műszaki állpotában 
még hosszú évekig szolgálhatja a sziget- 
re vagy a belvárosba igyekvó gyalo- 
gosokat.

(Pálos)

A Városi Szimfonikusok 
tizedik bérleti hangversenye

Az esztergomi Városi Szimfonikus 
Zenekar következó bérleti hangver- 
senye május 19-én, csütörtökön a volt 
Megyeháza dísztermében lesz.

A műsorban a következó művek 
szerepelnek:

Mozart: C-dur fuvola-hárfaverseny
Ravel: Pavane egy infánsnó halála
Debussy: Danses pour harpe Chro- 

matique (Táncok hárfára és zenekar- 
ra)

Közreműködnek:
Lájer Kondorné fuvolatanár, Mol- 

nár Réka, a Zeneakadémia ötödéves 
hallgatója.

Lájer Kondomé 16 éve az esztergo- 
mi Városi Zeneiskola fuvolatanára és 
egyben a Városi Szimfonikus Zenekar 
tagja is.

A zenekarral már több szólóművet 
játszott.

Mozart: D-dur fuvolaversenyét, 
Hacsaturján: D-dur hegedűverseny fu- 
volaátiratát, Vivaldi: c-moll piccoló-

Megalakult a Magyar 
Turisztikai Egyesület 

megyei szervezete

Hosszú elókészító munka után május 
13-án a Hotel Esztergomban alakult meg 
a Magyar Turisztikai Egyesület (MA- 
TUR) Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezete. Az alakuló ülésen megjelent 
a turisztikai szakma talán legismertebb 
hazai képviselóje, Lengyel Márton, a 
MATUR elnöke és Molnár Csilla, az 
egyesület titkára.

A MATUR-nak a megyében korábban 
három tagja volt. A pénteki alakuló ülé- 
sen tizennégyen töltötték ki a belépési 
nyilatkozatot, további tizen jelezték ké- 
sóbbi belépési szándékukat Az alakuló 
ülésen, melyen fóként esztergomiak és 
kömyékbeliek vettek részt, Nagyfalusi 
Tibor, a Kulturális és Idegenforgalmi Bi- 
zottság elnöke és Borz Tibor polgármes- 
teri titkár személyében az Onkormány- 
zat is képviseltette magát

Az alakuló ülésen megjelent a Falusi 
Tanyasi Vendégfogadók Szövetségének 
megyei elnöke, Benkovics László, Pilis- 
marót polgármestere és Vorös Sándomé 
megyei titkár, az MSZP Városi Szerve- 
zete részéról pedig Láposi Elza.

Az alakuló ülésen Kriskó Márta, a 
Márta Panzió vezetójének személyében 
ideiglenes ügyvivót választottak. A to- 
vábbi szervezó munkában Lengyel Ist- 
ván az Expressz Utazási Iroda és Gyóri 
Krisztina, a Megyei Levéltár munkatársa 
lesz segítségére. A MATUR tagoknak és 
az ideiglenes ügyvivónek a közeljövó- 
ben sürgetó feladata lesz, hogy a megye 
turisztikailag fontos további településén 
is megkezdódjék a tagtoborozás, kiépül- 
hessen az egész megyére kiteijedó háló- 
zat.

Az alakuló ülést követően Lengyel 
Márton és MolnárCsillaegyórás megbe- 
szélést folytatott- elsósorban Esztergom 
sürgetó turisztikai feladatairól - Kriskó 
Mártával, valamint Kuthy Levente és 
Koditek Pál utazási irodavezetókkel.

- Paulus - 

versenyét, valamint Doppler: Magyar 
fantázia két fuvolára című művét.

Mozart C-dur fuvola-hárfaverse- 
nyének megszólaltatására nagy tech- 
nikai tudásra lesz szükség.

Molnár Réka diplomakoncertjén is 
aMozartmuvetjátssza. Ahárfaszólam 
rendkívüli virtuózitást igényel. Mo- 
zart fuvolára és hárfára írt műve Duke 
Guines-nek íródott, a párizsi udvar 
kedvencének, aki ismert fuvolista 
volt. A mű megírására ó kérte Mozar- 
tot, a maga és lánya számára, aki zon- 
gorista és hárfás volt, és egyben Mo- 
zart tanítványa.

A zeneszerzó felfokozott érzésektól 
sugárzó művet írt.

A koncertet Reményi József, a Zene- 
akadémia másodéves hallgatója ve- 
zényli, aki 10 éve tagja a Városi Zene- 
kamak.

A koncert este hétkor kezdődik.

(Pálos)

Kedves Gyerekek!

Sok-sok élménnyel, program- 
mal vár benneteket a nyári nap- 
közis tábor 1994. június 27-től au- 
gusztus 20-ig a József Attila isko- 
lában.

Szeretsz-e a nyári melegben 
strandolni, vagy lovagolni, hajó- 
val, autóbusszal útra kelni, hüvös 
erdőben sétálni, papírcsodákat 
hajtogatni, nagyokat játszani?

Ha igen, akkor köztünk a he- 
lyed!

Az iskolákban várják a jelent- 
kezésedet!

Május 14-én a Keresztény 
Múzeumban nyílt meg Kákonyi 

Asztrik ferences szerzetes és 
festőművész kiállítása. 

Megnyitotta P. Hidász Ferenc 
ferences házfőnök és Prokopp 

Mária egyetemi tanár


