„Kincsek között élünk” kerékpártúra az Ormánságban

Ormánság Baranya megye déli részén, a Dráva folyó partján helyezkedik el. Területe
dombos, erdős, mocsaras vidék, mely a Dráva árterületeként szolgál. Állat- és
növényvilága igen gazdag.
Az Ormánság „fővárosa” Sellye, mely az immár kilencedik alkalommal –
valamennyiszer szép számú DPSE-s résztvevővel – megrendezésre került Kincsek
között élünk elnevezésű kerékpártúrának kiinduló állomásaként is szolgált.
Május 13-án, szombaton, kissé borongós, szemerkélő esős reggelen gyülekeztünk a
sellyei termálfürdőnél. A résztvevők a regisztrációnál színes pólót kaptak, melyet
mindenki magára húzott, így egy rövid köszöntőt követően sárga folyamként
indultunk neki az útnak.
A rajtot követően nagy volt a lelkesedés, tömött sorokban, egymás mellett nyomtuk a
pedált. A kis óvodástól a 86 évesig, teljesen vegyes volt a korosztály.
Első - nem kötelező - megálló Drávaiványiban volt, ahol megnéztük a református
templomot. A hely érdekessége, hogy a mennyezetet 167 db négyszög alakú festett
fakazetta borítja. A fakazettákon kívül hasonló, színpompás és nonfiguratív
mintákban gazdag festések díszítik a karzat mellvédjét, a karzatot tartó oszlopokat és
a földszinti padsorok előlapjait is. A látvány igazán kivételes volt.
A kis kulturális kitekintés után folytattuk utunkat Drávasztára településig, ahol a
hajókikötőnél hagymás-zsíros kenyérrel, ásványvízzel - a vállalkozó kedvűeket pálinkával fogadták a még kicsit sem fáradt társaságot. Reggelizés közben, a
kibukkanó nap fényében gyönyörködtünk a friss zöld növényekben, a csivitelő
madárhangokban és a szélesen hömpölygő folyóban.
Újult erőre kapva a Dráva töltésén kerekeztünk tovább. Kis idő elteltével elő kellett
kapni az esőkabátokat, mert nagy cseppekben kezdett esni az eső. Szerencsére az
ijedtség nem tartott sokáig, rövid idő alatt kitisztult az ég, újra sütött a nap.
Révfalunál frissítőket kaptunk, majd indultunk tovább Felsőszentmárton felé, ahol
ismét volt lehetőség kis pihenőre, a helyi templom megtekintésére.
Innen a Mecsekerdő Zrt által a közelmúltban kiépített, Alsóerdőre vezető földúton
haladtunk tovább az erdei pihenő és bemutatóhelyre. Ott fedett sátor alatt,
asztaloknál pihenve vártunk be minden kerekezőt, majd miután mindenki
megérkezett, a Mecsekerő Zrt. vezetője és a helyettes államtitkár úr ünnepélyesen
felavatták a pihenő helyet.
A szalag átvágása után a Mecsekerdő Zrt. egy finom „rapsic” gulyással vendégelte
meg a jelenlevőket.
Az ebéd elfogyasztása után még egy lendületet vettünk, s innen már közúton,
Drávafok és Bogdása érintésével tekertünk vissza Sellyére.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, a túra jól szervezett volt, így nagyon kellemesen
éreztük magukat. A 40 km-es táv nem volt megerőltető, de mégis megmérettettünk.
Jövőre megint eljövünk, ezzel köszöntünk el ismerőseinktől! :o)
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