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l50 éves a Lánchíd

Magyarország első dunai kőhídjának megépítésélől - a
Széchenyi ]stván á]tal létrehozott Hídegylet kezdeménye-
Zését köVetően - l83ó-ban született törvény. A William
Tierney Clarh tervei szerint Adam Clark által épített
Lánchidat - amely már teljes elkészülte előtt, a szabad-
ságharc ideién csaknem áIdozatul esett a visszavonuló
osztrák csapatok romboló kedvének - százötven eszten-
deie l849, november 20-án avatták fel. A pusztulást a
második világhábonlban már nem sikerü]t elkerülnie: a
Duna nyugati part|án védekezésre berendezkedő néme,
tek l945, január l8-án felrobbantották, A háború utáni
úijáépítése éppen a múlt századi hídavatás századik év-
fotdulótára, l949. november 20-ára feieződött be,

A Lánchíd születésnapjáról idén - hagyományte-
remtő szándékkal - látványos ünnepséggel emlékezik
meg a főváros, A hídon, az Alagútban, a Clark Ádám
téren június l9-én reggel 9 órától éjfélig tart majd a
mulattság, Lesz irodalmi kávéház, vetélkedő, képző-
éS fotóműVészeti kiállítás, többféle színházi produk-
ció, hajó- és csónakfelvonulás, lovasbemutató, folya-
mi regattaverseny, fáklyás felvonulás, tűzijáték, kira-
kodóvásár és természetesen sok zene,

Az évforduló alkalmából a Magyar Posta november-
re emlékbélyegblokk megjelentetését tervezi, a FőVá-
rosi Önkormányzat pedig ,,A város arcai" című könl,vso-
rozatában kiadja ,,A Széchenqi-Lánchíd és Clark Áddn" cí-
mű tanulmánykötetét,

A CE Lighting Tungsram Rt, ajándékaként a júniusi
születésnapi ünnepség 1deiére megújul a híd
díszkivilágitási rendszere. A kábelek, a )ámpatestek és
a fényforrások teIieS körű cseré|ére kiteriedő rekonst-
rukció néhány eddig elhanyagolt részlet kiemelésével
valamelyest gazdagítja is a híd éjszakai képét, az igazi
változást azonban, a legkorszerűbb vi]ágítástechnjkai
megoldások révén hetvenöt százalékkal csökkenő
energiafogyasztás ielenti maid.
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Kardiológiai műszert kapott
a szombathelyí kőrház Németors Áglől

Szombathelyen, a Markusovszky Kórházban dr.
Zielbauer Gyórgy, a Vas és Zala Megyej Német Kisebb-
ségi Önkormányzatok elnöke németül kezdett, majd
magyarul folytatott köszöntőjében adta át a megyei
kórháznak azt a kardiológiai ultrahanqvizsqáló kószülóket,

amelyet Németország vásárolt a magyarországi német
kisebbségi önkolmányzatok javaslatáía, de nemcsak a
német betegek gyógyítására,

A Vas Megyei Markusovszky Kórháznak l997-ben
hatvanezer márka értékben közvetített műszereket a
német kisebbségi önkormányzat, Heinek Otíó, aZ Ol-
szágos Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke azzal
egészítette ki a képet, hogy a pécsi és a tatabányai
kórház után l999-ben a szombaihelyi és a budakeszi
kórháznak jut nagy értékű támogatás Németországtól,

* A műszerajándék gesztus, amellyel ki akarjuk fe-
jezni, hogy mi, akik Magyarországon élünk, összes
gondunkkal, bajunkkal összetartlzunk - e gondolat ie-
gyében adta át a műszert a Markusovszky Kórház
orvos-igazgatóján ak, dr. Kovócs L, Gábornak. A napi
anyagi gondokkal küzdő intézmény vezetője így mon-
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dott köSzönetet: - A Segítség a legjobbkor érkezett a
megyei kórházba,

Dr- Hende Csaba, az ]gazságügyi Minisztéíium politi-
kai ál]amtitkára e]jsmerően szólt arról, hogy Németor-

szág úqq támoqatla a magqarországi németséqet, h1qa eOqútta]

segíti a német hisebbséggel eqqütt élő maqqar lakossd7ot is.
Dr. Tarián ]enő, a kardiológiai osztály vezető főorvo-

sa arról szólt, hogy egy hasonló, de hat éWe] ezelőtti
technikát képviselő berendezése volt eddig az osztá]y-
nak. - A különbség annyi, mint egy Trabant és egy
Mercedes között. Ezentúl |ól belelátunk a szívbe, a
színes felvételeket videóra rögzítve, a diagnosztikát és
a gyógyítást iavíthatjuk,

Dr, Nú4U Lajos főorvos megmutatta az első felvéte-
leket a közönségnek, A laikusok számára is érzékeltet,
te, milyen apró részletek megfigyelésére, mekkora na-
gyításokra képes az új műszer, A berendezés a]kalmas
arra, hogy pótolja a szíVkatéterezést,
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