Magyar Szocialista Párt
Országos Nyugdíjas Tagozata
http://nyugdijastagozat.mszp.hu

Tárgy:
Feltöltés:
Forrás:

A tabi fafaragó alkotásai
2014. február 5.
MSZP Nyugdíjas Tagozat

A nyugdíjas tagozat tagsága a Tabi Fafaragó Múzeumot tekintette meg 2013.12.10-én.
Már nagyon vártuk, hogy végre eljuthassunk a híres, értékes győjteményeket ırzı
Múzeumhoz.
A nyugdíjas tagozat tagjainak két kocsijával 10 tagunk vett részt a Tabi híres Múzeum
látogatásán.
A múzeum a téli hónapokban zárva tart. De azt a tagozat vezetıje elızetes
megbeszélése alapján számunkra kinyították. A múzeumban nagyon sok értékes
alkotást láttunk. Igen nagy kézügyességgel rendelkezı, sajnos ma már nem élı
mővész alkotását tekintettük meg.
A tabi szépen felújított kétszintes épület Nagy Ferenc Fa-Csont fafaragásainak állít
emléket.
A szobrok, a képszerő alkotások, a csontból készült vadász kürt, mint remekmővek
közötti szép, élı virágok még harmonikusabbá, szebbé tették, és kiemelték a mővész
munkáit.
Felsorolni is sok lenne, hogy az alkotó mennyi ámulatra
méltó mőve, gazdag
tartalommal, régmúlt paraszti világ életének állít emléket az utókor számára.
A „töprengı paraszt „ ember szobra, és a töpörıdött munkában megfáradt, fejkendıs
anyóka is a „magányt” fejezi ki.
Rózsa István elnökünkkel hosszabb ideig álltunk egy nagy kép elıtt, amelyen a
falusi ıszi betakarítás volt látható. Az „Almaszedés” kosarakkal címő mőve a falusi
emberek foglalkozását idézte fel és jelenítette meg.
A „ Szüretelık” fafaragáson a puttonyos szılıt szállító legényt, a szılıt szedı lányok,
asszonyok életszerő személye kápráztatott el bennünket.
Maradandó élményt hagyott bennünk a „ Hármas oltár” fafaragás megtekintése is,
amelynek láttán lelkileg éltük át azt a jelenetet, amikor a szőzanya a gyermek
Jézusával a karján a közeledı karácsonyt, a gyermek várást, és a kisded születését
idézte fel nekünk.
A Tab-i Nagy Ferenc Galéria megtekintése felejthetetlen, szép látvány volt a tagság
számára. Mindenkinek ajánlani lehet a Fa-Csont fafaragások és a Hármas Oltár alkotás
megtekintését.
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Reméljük sokáig fennmarad a látogatásra érdemes múzeum és rajtunk kívül még
sok ember gyönyörködhet a benne lévı alkotásokban és remekmővekben.
Egy felejthetetlen szép napunk, és kirándulásunk volt a Tab-i Múzeum megtekintése.
Sajnos a nyugdíjas tagjaink közül többen nem tartottak velünk a maradandó élményt
adó múzeum látogatásakor. Szerintem a távolmaradó tagjaink lettek szegényebbek !
Haza indulás elıtt egy kávéra betérve, még felidéztük a szép, értékes alkotásokat, a
faragott képeket.
A kötetlen beszélgetés után a személygépkocsik Kaposvár irányába indultak.
A Tab-i Múzeum megtekintése alkalmával szép, együtt töltött napunk volt.- Mondták a
múzeum látogatáson résztvevı tagjaink.
Kaposvár, 2014.01.15.
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