
Május 20-21-22-én 
a "Rádió Esztergom" újra jelentkezik 

a 98,l MHz-es URH sávban. 

Mil kell ludni a Rádió Esztergomról? 

1993. januárjában alakult az Esztergomi Helyi Rádiós Egyesület azzal a céllal, hogy 
létrehozzon városunk és környéke számára egy helyi, közösségi rádiót. Az egyesületet 
11 magánszemély, többségükben rádióamatőr alapította. 

1994. februá1jában a Mtívelődés i és Közoktatási Minisztérium által kiírt pályázat útján 
a szervezet rádió stúdió alapítására kapott engedélyt június hónaptól, napi 12 órás 
adásidőre, Esztergom és vétclkörzctének közszolgálati műsorokkal való ellátására. A 
Rád ió Eszlcrgom '94. áp1il i$ 20-21-22-én három napon áL tartó kísérleti adással 
mutatkozott be a hallgatóknak. Az adáshoz szükséges technikai eszközöket egye lőre 
béreltük. A műsorok stábja társadalmi munkában készítette a riportokat, vczcue az 
adás_L_ 

Május 20-22 között ismét kilépünk a nyilvánosság elé. 

Ezúton hívom fel a vállalkozók, intézmények, vállalatok figyelmét arra a lehetőségre, 
hogy amennyiben hosszútávú mCísor, vagy reklámidő igényük van, már most jelentkez
hetnek ezügyben a Rádió Esztergom 06(60)340-222-es telefonszámán. Májusi próba
adásunkra is fogadunk még cl reklám megrendeléseket. 

Várjuk azoknak a magán és jogi személyeknek a jelentkezését is, akik szívesen 
csatlakoznának egyesületünk pánoló tagságához. 

A pártoló tagok névsorát rendszeresen közzétesszük, a befolyt Lagdfjak felhasználásá
nak módját nyilvánosságra hozzuk. 

A fel ajánlott tagdíjakat nyugta ellenében személyesen az egyeslilct pénztárába, vagy az 
Esztergomi OTP fióknál vczctelt 741-4616-7 sz. számlánkra fizethetik be. 

Kérem, csallakozzanak hozzánk minél többen! Segítsék szándékunkat, hogy a Rádió 
E'sztcrgom valóban az ÖNÖK RÁDIÓJA legyen. 

Címünk: 2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4. 
(a Szabadidö központban). 

Mácsányné Schlezák Alice az egyesület képviselöje 
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RÁDIO ESfTERGOM 

RÁDIÓNKRÓL RÖVIDEN 

2500 Esztergom. Bajcsy Zs . u. 4. Tel./tax: 33/415-1 l~ Adás telefon: 33/314-420 

Az Esztergomi Helyi Rádiós Egyesület által müködtetett új Rádió 
Esztergom a nap 24 órájában egy zenés, infonnációs rádió, mely fogható 
Esztergom 30-40 km-es körzetében I Dorog, Nyergesújfalu, Komárom, Ács, 
Tatabánya-Kertváros, Párkány városokban és velük együtt mintegy 27 
településen./ 

Az FM 98.1 MH.Z..én „A RÁDIÓ" mely mindenkihez szól 

M űsorstruktúránk a következó: 

- széleskörű ismeretterjesztés, hogy a megcélzott 35·40 éves korosztályon kivül 
mindenkihez szóljunk. 
-óránként hírek, / helyi és országos saját szerkesztésü hírek, Rádió News hírek, 
valamint a nap második felétől 2 óránként BBC htrek Londonból I 
„Délelőttönként a lakosságnak szóló tájékoztató műsorok 
-Délutánonként vállalkozóknak vállalkozókhoz szóló műsorok 
-Zenei műsorok fiataloknak és az idősebb korosztálynak 
-Kulturális műsorok 
wÓránként két reklámblokk, I minden óra 20 perckor és 50-kor I 

E-mail: ujradio@mail.elender.hu 

Címünk: 2500 Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4. 

Telefon: 
Tel/fax: 

331314420 
JJ/415-119 


	Esztergom1_
	Esztergom2_

