Kerékpártúra a Malomvölgyi tó környékén
Április 16-a, szombat virágillatos, napsütéses délelőttjén találkoztunk - elszánt kicsik és
nagyok - Pécsen a nagybani piacnál a biciklis kihívásra.
Farkas Kati és Végső Feri szervezésében egy izgalmasnak, nem túl megterhelő, sok
látnivalóval kecsegtető túrára készültünk. A táv tervezetten – végég kerékpárúton – 18 km,
80 méter szintemelkedéssel, és ugyanennyi lejtővel.
Amikor mindenki megérkezett, Kati ismertette a kerékpározás szabályait, a kötelező és
ajánlott felszereléseket. A DPSE jóvoltából meglepetés szendvics, gyümölcs és müzli szelet
doppingot kapott minden résztvevő.
A startjel után nagy lendülettel indultunk első az megállóig, a Malomvölgyi tó bejáratáig.
A tó és a körülötte elterülő parkerdő területe 20,5 hektár. A tó mélysége helyenként eléri a 34 métert is. A mesterséges tórendszert az 1970-es években hozták létre völgyzárógátas
víztározó megépítésével, melynek vizét több forrásból eredő patakok táplálják. A tó
halállománya meglehetősen gazdag, főként ponty és ezüstkárász lakja.
Az első lendületet egy gyönyörű táj képével jutalmazta a környék. Fodrozódó kék víz és soksok frissen zöldellő fa, fű látványa fogadott bennünket, amikor elértük a tavat. Innen egymást
követő rendben kerekeztünk tovább, megküzdve a gyalogosokkal, futókkal, akik hozzánk
hasonlóan közvetlenül a tó mellett kanyargó keskeny úton rótták a métereket.
A tó partján sok helyen táboroztak horgászok, akik már kora reggel óta vártak a jó kapásra.
Még el sem fáradtunk, máris megérkeztünk a tó mellett kialakított kellemes hangulatú
szabadidőparkba. Már szinte teltház volt, a felnőttek bográcsoztak, sütögettek, a gyerekek
rúgták a bőrt, hintáztak, csúszdáztak.
Mi is megpihentünk kicsit, fogyasztottunk a hozott és kapott elemózsiából.
Fényképezkedtünk (folyamatosan a túra során), emlékeket gyártottunk magunknak és
ismerőseinknek, akik nem jöttek ma velünk.
Megtanultunk – kisebb-nagyobb sikerrel - horgász csomót kötni.
A pihenést követően a bátrabbak nekilódultak a szinte végig emelkedőn elérhető Bagolyvárkilátóhoz. A látvány és a visszafelé vezető lejtő kárpótolt a fáradozásért.
A kihívást nem vállaló társainkkal a Kökényi-tó keleti oldalán felállított Zsíros-dombi kilátónál
találkoztunk. A kilátóból szép kilátás nyílik a tó környékére.
Innen – az egyre melegebb időben – tovább folytattuk utunkat az István kilátó felé, mely a
két tó közötti tisztás gerincén magasodik az ég fele. Itt, a tájban való gyönyörködés és egy
rövid – a túrával kapcsolatos – teszt megválaszolását követően mindenkit kis ajándékkal
kényeztettek a szervezők. A kerékpár küllőre szerelhető fényvisszaverők mindig erre a
kirándulásra fognak emlékeztetni minket. Köszönjük!
Utolsó lendületet véve visszakerekeztünk kiinduló pontunkra, ahol búcsút vettünk egymástól,
s ki-ki kerékpárral vagy gépkocsival győzte le e hazavezető utat.
Nem csalódtunk, Kati gondoskodó, figyelmes túravezető! Köszönjük a szép napot, mely
előrevetíti, hogy a pünkösdi ünnepekre tervezett 3 napos Kalocsa környéki kerékpártúra is
hasonlóan kellemes élményekkel fog gazdagítani bennünket.
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