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Pásztorok
különleges
ismeretei

(Folytatás az 1. oldalról.)
Molnár Zsolt etnobiológus

délelôtt a pásztoroknak, dél-
után pedig minden más érdek-
lôdônek is tartott elôadást. Eb-
bôl kiderült, hogy az állatokkal
foglalkozó szakemberek száz-
nyolcvan növényfajt ismernek
alaposan és ötvenféle kifejezé-
sük van a legelôre, a növény-
együttesekre, illetve azok
használhatóságára. Errôl a tu-
dásról, természetismeretrôl
korábban a hagyományos bio-
lógiai tudományoknak nem
voltak ismereteik, igaz, túl is
nônek azokon, több tudo-
mányág mûvelôi találnak ne-
kik való témákat ezen a terüle-
ten. Például Varga Anna, a
pécsi tudományegyetem dok-
torandusza is rendszeres részt-
vevôje a találkozóknak, és a
pásztorhagyományok szakértô
gyûjtôje lett mára.

A kutyás programokat a
Duna–Tisza Magyar Pásztor-
kutyás Hagyományôrzô és
Sportegyesület szervezte,
amelynek elnöke, Skobrák Fe-
renc értékelte a terelôverseny-
ben a kutyák teljesítményét.
Ennek keretében rackákat kel-
lett egyik területrôl a másikra
átirányítani, iletve egy pél-
dányt kivettek a nyájból, ame-
lyet vissza kellett hajtani a
többi állathoz. A kutyák között
voltak már gyakorlott terelôk,
és olyanok is akadtak, amelyek
még nem kapnának munkát
egy igazi nyáj mellett. A prog-
ramra hagyományos magyar
pásztorkutyákat, pulit, pumit
és mudit hoztak el. A tenyész-
szemlét Pischoff Ferenc, a
munkakutyák nemzetközi bí-
rája vizsgálta, aki a kutyákat
külsô-belsô tulajdonságaik
alapján értékelte, minôsítette.

JUBILEUM Történelmi példa hitrôl, büszkeségrôl, tartásról

Négyszáz évesek lettek
Nagy Imre
szerkesztoseg@naplo.plt.hu

Tapolcafô – Hátranézés
és elôretekintés, négy év-
század tanulságainak le-
vonása, eleink példás hite
és a jövôért való folyama-
tos felelôsségünk.

Ezen gondolatok jegyében
tartotta jubileumát a Pápai Re-
formátus Egyházmegye szom-
baton. Az ünnepi rendezvény-
sorozat nyitórendezvényére
határainkon túlról is érkeztek
az egyház képviselôi.

A helyi református temp-
lomban tartott ünnepi isten-
tiszteleten Lentulai Attila es-
peres hirdetett igét, majd az
ünnepi közgyûlésen elôadá-
sok, versek, zeneszámok
hangzottak el. Albert András
tápszentmiklósi lelkipásztor
tanulmányában egyháztörté-
nettel foglalkozott, kiemelve
benne a gályarab prédikátorok
ügyét.

Steinbach József püspök és
Huszár Pál egyházkerületi fô-
gondnok levélben üdvözölte a
közgyûlést. Mezô Péter egyik
felmenôjére, az 1800-as évek
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Köszöntötte a négyszáz éves egyházmegyét dr. Kovács Zoltán kormánybiztos, országgyûlési képviselô

második felének tapolcafôi
lelkészére, Mezô Dánielre em-
lékezett.

Köszöntôt mondott többek
között Szabó András, a pozso-
nyi egyházmegye esperese,
Polgárdi Sándor evangélikus
esperes, dr. Kovács Zoltán or-
szággyûlési képviselô és dr.
Áldozó Tamás, Pápa polgár-
mestere. Az ünnepi közgyûlés
üzent a jövô generációjának:
egy idôkapszulát helyeztek el
a templom falában.

Lentulai Attila esperes zár-
szavát követôen, a közös ebéd
után kiállítás nyílt a templom-
ban Mátyás Lajos akvarelljei-
bôl. A nyugdíjas lelkipásztor a
dunántúli református egyház-
megyék 351 templomát örökí-
tette meg festményein.

Este hat órától Varnus Xa-
vér adott fantasztikus hangula-
tú orgonakoncertet a templom-
ban. Ennek az eseménynek, il-
letve a jubileumi napnak a tel-
jes bevételét a Pápai Reformá-
tus Kollégium Gimnáziuma és
Mûvészeti Szakközépiskolája
támogatására ajánlotta fel az
egyházmegye közössége.

A négyszazadik évforduló-
hoz kötôdô ünnepségsorozat
október végén zárul a dákai re-
formátus templomban tartott
istentisztelettel.

Idôkapszula okulásul az utódainknak

A tapolcafôi református
templom falában üzenet
várja a száz év múlva ott
hitüket gyakorló generá-
ciókat. Bizonyság a refor-
mátusok hitérôl, tanúság
a négy évszázados fennál-
lásról, adatok a pápai egy-
házmegyérôl, amely öt-
vennégy gyülekezetet, 42

lelkipásztort, 18 ezer hívôt
foglal magába. A kapszula
tartalmazza a tisztségvise-
lôk, a nyugdíjas és aktív
lelkipásztorok névsorát,
és felsorolja az egyház-
megye templomos, ima-
házas helyeit. Fedôlapján
márványtábla hirdeti a
nyitás idôpontját: 2112.

RÖVIDEN

Gyermeknapi
forgatag
Tapolca (szj) – Egész na-
pos színes programmal
várták a legifjabbakat
vasárnap az Egry utca
játszótér melletti zöld-
övezetben. A délelôtt
sportosan indult, hiszen
streerballban, fociban és
tájfutásban mérhették
össze tudásukat a gye-
rekek. Közben a színpa-
don is állandósultak a
zenés produkciók, majd
diákok táncolták ki a má-
jusfát. Az estébe nyúló
vidám gyermeknapot a
színpadon mindvégig
változatos mûsorok tet-
ték felejthetetlenné.

Kék sziréna
fesztivál
Városlôd (vd) – Június
16–17-én a községben
Kék sziréna fesztivált
rendeznek. Az esemény-
nyel a rendôrség és a
mentôk tevékenységére
szeretnék ráirányítani a
figyelmet, illetve meg-
köszönni áldozatos mun-
kájukat. A rendezvényre
nemcsak az érdeklôdô
közönséget, hanem a ré-
gióban bármilyen men-
tésben érdekelt és dolgo-
zó szervezeteket, alapít-
ványokat, egyesületeket,
önkénteseket is várják. A
fesztiválon fellép a Story
rock and roll zenekar, a
Csík zenekar, a Republic
és a Bojtorján együttes.
A kétnapos rendezvé-
nyen felnôttek és gyer-
mekek is érdekes progra-
mokkal találkozhatnak.

Szeretik a természetet
(Folytatás az 1. oldalról.)
Oláh Csaba elnök szerint

vadászünnep volt ez a szomba-
ti nap is. A magyar vadászat-
nak mindenki által elismerten
dicsô múltja volt, nagyszerû
jelene van, és szándékaik sze-
rint méltó jövôje is lesz.

A vadászokból nem vesztek
ki az ôsi ösztönök, természet-
szeretô emberként elmerülnek
magában a természetben, fo-
galmazott Tengerdi Gyôzô, a
HM Verga Zrt. vezérigazgató-
ja. Kifejtette, a vadászat örök
érvényû mûveket adott az em-
beriségnek.

A nap során látványos és iz-
galmas programok közül vá-
laszthattak a látogatók. A
Szent Hubertus-mise hozzá-
tartozik a vadásznapokhoz, ez
most sem maradt el. Megtar-
tották a II. vadász borversenyt,

valamint a vadászétkek fôzô-
versenyét is. 22 csapat állt a
kondérok, üstök, bográcsok
mögé. A nap során tartottak
vadászkutya-fajtabemutatót,
nemzetközi vadászkürtfeszti-
vált, íjász- és solymászbemu-

tatót, de nagy sikert aratott a
szarvasbôgô-bajnokság is.
Szombaton tartották a Bársony
István ifjúsági prózamondó
versenyt, valamint dalra fa-
kadt Szeredy Krisztina ope-
retténekes. Az estet utcabál és
lézershow zárta.

A vadászokból
nem vesztek ki
az ôsi ösztönök
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Az eseménydús nap során tartottak íjász- és solymászbemutatót

Rugalmasabb
menetrendet!

Balatonalmádi (hgy) – A
menetrend átalakítását
szorgalmazták a Kelet-ba-
latoni Kistérség Többcélú
Társulásának (KBTT) tag-
jai a legutóbbi ülésükön,
hogy a leendô járásköz-
pontba a jelenleginél egy-
szerûbben is el tudjanak
jutni a kistérség keleti fe-
lében élôk.

Errôl Keszey János, a
KBTT alelnöke tájékoztatott.
Elmondta, hogy a menetrend-
rôl egyeztetést folytattak a
Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. regionális szer-
vezetének munkatársaival,
ugyanis szeretnék, ha a tömeg-
közlekedés a térségben úgy
alakulna át, hogy a kistérség
keleti felébôl, például Csajág-
ról vagy Küngösrôl Balatonal-
mádiba tartók átszállás nélkül
is elérjék a leendô járásköz-
pontot. Szólt arról, hogy meg-
szavazták az almádi kapitány-
ság kérését, támogatják csa-
patzászló vásárlását, aminek
összege 333 ezer forint. A tér-
ségi kerékpárút tanulmányter-
vével kapcsolatban olyan ha-
tározat született, miszerint a
terveket az érintett testületek
megtárgyalják. A KBTT ülé-
sén elfogadták a Pannónia Mû-
velôdési Központ, az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár ta-
valyi évi mozgókönyvtári fel-
adatellátásáról szóló, illetve a
szociális alapellátási szolgálat
beszámolóját.
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Az ókori görög olimpiáknak is része volt a futás, az egyik legtermészetesebb harctéri mozgásforma

Waldorf iskolások idei olimpiája
Alsóörs (vi) – A XVII. Wal-
dorf-olimpiát a nemesvá-
mosi Fehérlófia Waldorf
Iskola szervezte, erre az
ország összes Waldorf is-
kolájából 380 ötödik osz-
tályos gyermeket vártak.

an a Waldorf iskolákban a test-
nevelési órákon az igazság,
szépség és jóság ideálja hatja
át a tevékenységeket. A diákok
az öt klasszikus mozgásformát
és ezek változatait gyakorolva,

egész éven át az olimpiai hétre
készülnek. A futás, ugrás, bir-
kózás, diszkoszvetés és ge-
relyhajítás az ôsi, belsô moz-
dulatokat tükrözi, melyek a
morális nevelés alapját adják.
Ebben a korban a gyermekek

erôteljesen a vér folyamatai-
ban, a szívdobogás és a léleg-
zés üteme közti dinamikában
élnek. Szeretnek zabolátlanul
szaladgálni, ám ugyanakkor
keresik a ritmusos mozgás ki-
mért fegyelmét is. Vágynak a
kihívásra, nagyra értékelik a
bátorságot és az óvatosságot, a
kockázatot és a körültekintést
is. A testnevelésórákon tanul-
takat koronázza meg az olim-
pia, melyen elôször nemcsak
csapatokban, hanem egyén-
ként is értékelik a tudásukat,
ügyességüket, kitartásukat és
jutalmazzák is ezeket. A ver-
seny külsôségeiben és tartal-
mában egyaránt az ókori görög
olimpiákat idézte fel. Élmény
marad a részt vevô diákoknak
és a nézôknek is.

A Waldorf iskolákban az
ötödik osztály vezérmotívuma
az ókori görög olimpiai ideál.
Az eredeti játékok rítusok vol-
tak, amelyekben az ember az
istenek alkotóerejét próbálta
valamiképpen kifejezni. A
pentatlon ezek közül az egyik
versenyszám volt, mely onnan
kapta az elnevezését, hogy a
sportág öt különbözô versenyt
foglalt magában.

Az ókori görög olimpiko-
nok felkészüléséhez hasonló-

Testnevelési órákon
egész tanévben az
olimpiára készülnek


