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DUNASZERDAHELY – A Szabó
Gyula 21. Szakközépiskola diákjai
az Internationale Donauphilhar-
monie (Nemzetközi Duna 
Filharmónia) és a Pannonhalmi
Főapátság egynapos, koncerttel
egybekötött tanulmányi kirándu-
lásán vettek részt  június 13-án 
annonhalmán.

A program délelőtt 10 órakor kez-
dődött, amikor a csoport megtekin-

tette az apátságot. A tárlatvezetés
interaktív volt, a diákok próbára te-
hették történelmi tudásukat. Mi-
után egy rövid filmet tekintettek
meg a bencések életéről és az apát-
ságról, felfedezték a templomot, a
kerengőt, a monostor látogatható
részeit, majd a könyvtárat, mely 40
000 kötetet tartalmaz. Az Apátsá-
gi látogatást követően a középko-
ri szerzetesi élet egy jelentős moz-
zanatát sajátíthatták el a diákok

manuális szerepjáték segítségé-
vel: középkori „névjegykártyát”
készítettek lúdtollal és tintával.

Ezt követően megebédeltek, majd
az idegenvezető segítségével megte-
kintették a gyógynövénykertet. Meg-
kóstolták a levendulaszörpöt a tea-
házban, s készültek a délutáni kon-
certre, melyet a könyvtárban rendez-
tek meg.

Gyönyörű válogatást hallhattak
magyarázatokkal egybekötve a
Nemzetközi Duna Filharmónia
előadásában, mely megpecsételte
ezt a fantasztikus napot, amelyet
tanárok és diákok együtt tölthettek.
A hangversenyen felcsendültek
Mozart, Haydn, Vivaldi, Mendels-
sohn, Händel, Massenet, Frank ze-
neművei. (l)

Felejthetetlen nap Pannonhalmán

Fából faragott címerrel gazdagodtak
Falunappal jubilált a csallóközi község

CSALLÓKÖZARANYOS – Június 
közepén nem akármilyen ünnep-
séget tartottak a komáromi 
járásbeli községben, a település
megalapításának 920. évfordulója
volt az alkalom.

A pénteki nap a község új, fából fa-
ragott címerének szentelésével és
áldásával kezdődött, melyet Czingel
István amatőr fafaragó készített. El-
mondta, igyekezett pontosan kidol-
gozva elkészíteni szeretett faluja cí-
merét, s a pozitív visszhangok
alapján nagy elégedettség tölti el szí-
vét-lelkét.

Ami a falunapi ünnepség további
programját illeti, volt itt minden, ami

az össznépi vigadalmakra jellemző: fo-
tó- és képzőművészeti kiállítás, fellé-

pett az Aranyeső éneklőcsoport, 
a CSIRIBIRI gyermek néptánccso-

port, az ÉS?! Színház, az Aranykocsi
néptáncegyüttes, a Pósfa zenekar, a
nemesócsai mazsorettek, valamint
az izsai lovasok és barantások. Termé-
szetesen a szórakozás más formája
sem maradhatott el, hiszen az érdek-
lődők rátermettségét a lábtenisz- és
ügyességi versenyek tesztelték, de az
erős emberek is bizonyítottak. Kutyás-
bemutató, a gútai kerékpárosok „ka-
rikázása” mellett a zenei kínálat sem
volt elhanyagolható, mivel a FORTE
zenekar fellépése után a Csallóközben
turnézó 3 + 2 együttes élő koncertje
koronázta meg a kellemes „aranyosi”
ünnepet, amit hajnalig tartó utcabál
követett.

(ha)

A könyvtár ezúttal koncertteremmé változott. Vezényelt Cséfalvay Dániel
Mészáros Angelika felvételei

Készülnek a névjegykártyák Klőr Levente felvétele


