
Médiamegjelenés 2019.06.04

	Dunántúli Napló - 2019.05.11. (1,6. oldal)

Nagy tökök versenye indul

Különleges bajnokságot szervez a Donátusi Baráti Kör Egyesülete. A verseny május 11-én veszi kezdetét
és egészen őszig tart.

KÜLÖNLEGES bajnokságot szervez a Donátusi Baráti Kör Egyesülete. Három időpontban is óriástök
nevelésére alkalmas palántákat osztanak a megyeszékhelyen, hogy a legjobb gazdák az októberi
tökversenyen mutathassák be terméseiket.

Három helyszínen kapnak palántákat a versenyzők

Tökök versenye indul

PÉCS „Ne habozz, inkább tökölj!” – hirdeti saját Facebook-oldalán a Donátusi Baráti Kör Egyesülete.
Úgy döntöttek, megrendezik a pécsi óriástök-nevelő bajnokságot. A verseny ma veszi kezdetét és az
októberi tökfesztiválon ér véget. Az induláskor három májusi szombat délelőtt – május 11-én a
Dontásusi buszfordulóban, május 18-án az uránvárosi nagy Tesco parkolójában, május 25-én a Budai
vám Tesco főbejáratnál – várják családokat kilenc és tizenkét óra között. Nevezési díj nincs, a
résztvevők egy Atlantic Giant fajtájú, előnevelt palántát kapnak. Utána nincs más hátra, mint hazavinni,
elültetni, és szépen gondozgatni, locsolgatni, majd leszedni a termést. Az októberi tökfesztiválon pedig
kiderül, kinek a növénye hízott a legnagyobbra. Amit ígérnek: a tökölés rengeteg örömöt okoz majd, és
persze az értékes díjak sem maradnak el.

KA: Színes és méretes tökfelhozatalra számítanak a szellemes versenyen (illusztráció)

Cikk a cikkben

Programok: zarándoklat, futás, szabadtéri matekverseny

Szombat: Pécs: Tavaszi Zsongás a Mosolyországgal, 10– 18, bababörze és sok meglepetés a Nevkó
Sportcsarnokban. Fuss a Fákért, 10.00–16.00, majálissal egybekötött futóverseny a Malomvölgyi I. tó
területén. Siklós: Emeljük magasba a gyerekeket, 10–12. A cél, hogy megdöntsék a tavalyi
világrekordot. Helyszín: Siklósi Vár főbejárata. Máriagyüd: Egyházmegyei zarándoklat, 6.30– 15.00.
Gyülekező 6.30 órától Pécsett, a Szent II. János Pál útján lévő Fema parkolóban. Almamellék: Erdei
Kisvasút Napja, 9–18. A családi programok nagy része a sasréti Kikerics Erdészeti Erdei Iskola
környezetében zajlik. Komló: Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál, 11 órától. A régióban
működő tánc és hagyományőrző együttesek gyermektáncosai mutatkoznak be. Pécs: Anyának lenni jó!,
15–18. Színes családi programok a Tettyei romoknál. Vasárnap: Pécs: Medvematek, 8.30–16.00.
Szabadtéri matekverseny a Zsolnay Negyedben. Pécsvárad: Mentősnap, 9–12. A pécsváradi
mentőállomás megnyitja kapuit. Vokány: Nagy Palacsintás Nap, 13 órától. A terv, hogy bárki, aki megáll
a faluban, azt megvendégelik egy palacsintával.
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