
Ormánság tizenkétszer 
 
Mura, Dráva, Duna. Országokat és embereket kötnek 
össze, évek óta kerékpáron is bejárhatjuk partjaikat. A 
Három folyó kerékpártúra útvonala Ausztriából indul, 
Szlovénián és Horvátországon át érkezik 
Magyarországra, ahol Dél-Dunántúlon 220 kilométer 
hosszan vezet. A kerékpárút hazai szakasza egy 
turisztikailag érintetlen, ugyanakkor rendkívül értékes 
terület, a Dráva mente valódi kincsesbánya. A baranyai 
Dráva szakaszt az Ormánság kulturális értékei 
határozzák meg.  
 
Két éve, az utolsó túra előtt - mivel már hetek óta esett 
az eső - azon izgultunk, hogy nehogy elázzunk. Ebben az évben pedig a napok óta tartó hőség 
miatt aggódtunk, és örömmel vettük a hőmérséklet csökkenést. 38 OC helyett 31 OC. 
A tizenkettedik alkalomra „csak” ~ 450 kerékpáros jelentkezett, melyből a DPSE 18 fővel vette 
ki részét. 
A gyülekezésnél kicsit bizonytalanok voltunk, hogy esőkabátot vagy naptejet vigyünk 
magunkkal az útra, de hamar kiderült, hogy az járt jól, aki a naptej mellett döntött. A regisztráció 
és a védettségi igazoltatást követően, ahogy minden évben, most is a város polgármestere 
indított útnak bennünket.  

A változó útvonal miatt a látvány ezúttal is kicsit más volt, de a 
vendégszeretet nem változott. A résztvevők számára bizonyára 
furcsa lett volna, ha az első megállónál nem vártak volna a 
szokásos lilahagymás zsíroskenyérrel és frissítővel, amit idén 
Révfaluban fogyaszthattunk el. Nagyon fitt és tettrekész volt a 
társaság, hiszen a vártnál jóval előbb értünk Szentborbásra, 
ahol az ebédet kaptuk, de ennek ekkor még nyoma sem volt. 
Nem baj. Volt idő egy kávéra, fagyira, rétesre és a nyereg okozta 
fájdalmak kiheverésére.   
Az ebéd során a résztvevők közötti legextrémebb járművet 
díjazták, ami idén egy kutyusokat maga után húzó bringás 
különítmény volt. Tudtuk, hogy a táv fele hátra van, így 

összeszedtük magunkat és Markócig meg sem álltunk, ahol helyi kézművesektől lehetett 
termékeket vásárolni, és a befolyt összeggel a helyi iskolát támogatni.  
Célba érkezést követően a sellyei strandon tudtuk kipihenni az út fáradalmait, ahol kérésre a 
helyi rendőrök kerékpárokat gravírozták, a szervezők pedig a teszt kitöltői között ajándékokat 
sorsoltak ki.  
Az 50 km letekerése és a jól megérdemelt pihenés után hazatértünk, volt, aki autóval, volt, aki 
vonattal, a legbátrabbak pedig még ezt is kerékpárral tették meg. 
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