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A nyugállományú Légvédelmi
Tüzérek Bajtársi Egyesülete hírei
A községben m ű k ö d ő civil szervezet tagjai május 25-26-án kirándulást
tettek K o m á r o m b a , Pannonhalmára
és Győrbe. Odafelé kellemes fürdés
frissítette a komáromi gyógy- és ter-

málfürdőben az utazókat, ahol még
sokan nem is jártak, de megállapították, hogy a 820 forintos belépődíj
kedvező, vize kiváló. A f ü r d ő mag
szép parkban helyezkedik le, több
medencével, szolgáltatással. Délután
három órakor már Pannonhalmán
voltunk, ahol előre megrendelt vezetéssel megtekintettük a főapátságot.
Először tájékoztatót kaptunk annak
történetéről, a Benedek-rend megalapításáról, mai napig létezéséről,
önellátó tevékenységéről filmvetítés
keretében, majd sétával a híres látnivalók megtekintése következett. Lelkes fiatal vezetőnk számtalan kérdésre adott választ. A szemmel látható
bővülés, fejlődés 996-tól a mai napig, az új -fogadóépületet építő toronydaruig ma is tapasztalható. Akik
ott voltak, minden bizonnyal átérezték, hogy az ország egy jelentős, értékes egyháztörténeti és a szellemi életi központjában jártak, akár az építészet, szobrászat, festészet, vallástörténet oldaláról néztük is a templomát, a könyvtárát, magát az egész
komplexumot. A látogatás ajándékés emléktárgyak vásárlásával végződött. Innen utunk Győrbe, a laktanyáitan k'ónié^-

ba vezetett, ahol a vacsora és a szálláshelyek elfoglalása után még sokáig elbeszélgettünk. Másnap reggel
kakaskukorékolásra ébredt a csapat.
Reggeli után a parancsnok úr tájékoztatott az alakulat életéről.
Az alakulótéren közös fotózás
| következett, s a nyílt nap látnivalóinak, és a csapatmúzeumnak a megtekintése. A Honvédelem N a p j a és a Hősök Napja
alkalmából
képviseletünk
megkoszorúzta a laktanyai
emlékhelyet. Buszra szállás
után ellátogattunk a városházára. Benne az építészet és művészetek remekeit, a torony
sétányáról pedig Győr város
panorámáját
csodálhattuk
meg. A gyors ebéd után egy rövid városnézés következett. A számtalan
látnivalóból
a
székesegyházban
időztünk
legtöbbet,
megtekintve
benne Szent László hermáját is. A
Dunakapu térre, a katonazenekarok találkozójára igyekeztünk. Valamennyi rezesbanda zeneileg szép, külsőségeiben látványos programmal
szórakoztatta az odaérkezőket. N e m maradt ki a programból a Matróz-csárda megtekintése sem. Hazafelé jövet
a szlovák oldalról gyönyörködtünk az esztergomi bazilika esti megvilágított látványában.

kács Tibor őrnagy, a KIÉG munkatársa
tartotta.
Az
ezt
követő
kulturális műsorban a váci László
Imre Nótakör négy tagja: Fabi Anikó, Kocsis György, Dudás János énekelt, Marót Imre Géza zenei kíséretével. A szünet után a Honvéd Együttes
műsora következett. A méltán világhírű Szalai Antal vezető prímás és cigányzenekara muzsikált és Pándi Piroska csodálatos hangú operaénekes
énekelt népszerű, ismert énekszámokat. Olyan műsor következett, mely a
világ bármely színpadán is sikert aratott volna. Híres vendégeink ausztráliai és olaszországi turnéik között látogattak el h o z z á n k . A rendezvény a
KIEG-gel közös szervezésben, mint
a nagyoroszi volt helyőrség nyugállományú katonáinak és nyugdíjas alkalmazottainak találkozója is volt
egyben. A j ó hangulatú rendezvényt
megtisztelték jelenlétükkel a szlovákiai és a környező civil szervezetek

Június 12-én tartottuk a Honvéde- képviseletei is. A programot vacsora
lem N a p j a és a Hősök N a p j a rendez- és kötetlen beszélgetés zárta.
Egyesületünk a Börzsöny Altalávényünket. A már hetekkel korábban
nos
Iskola tanévzáró és ballagási ünkiplakátolt program szerint, gyülekenepségén három végzős tanulót
zés után átvonulva a Szent István térkönyvjutalomban részesített j ó tanulre, megkoszorúztuk az első és másományi eredményért, közösségi mundik világháborúban elesettek emlék- káért. A jutalmakat az egyesületünk
müvét, csendes főhajtással a KIÉG elnöke adta át.
és a helyi önkormányzat képviseletéCsallóközi József
vel közösen. A művelődési ház színháztermében a megemlékezést Ta-
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