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KORSZAKVÁLTÓ TALÁLKOZÓ

Gazdag és jól szervezett program várta a 2000. évi Tesz Találkozó 32 résztvevõjét március
24-26. között Szekszárdon. Az eddig megszokott találkozó helyett - ahol a véget nem érõ
beszámolók és tájékoztatók voltak a középpontban - köreinkben újszerû, vándorgyûlés jellegû
volt e rendezvény. Elsõ nap Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség
elnöke adott átfogó képet a megye általános helyzetérõl a megyei szövetség természetvédõ
tevékenységérõl, majd Zörényi János a Gemenc Egyesület elnöke diaképek segítségével
mutatta be a tájvédelmi körzetnek javasolt Szekszárdi-dombság természeti értékeit.
Másnap Bodor Árpád - a Megyei Természetbarát Szövetség tiszteletbeli elnöke - avatott
vezetésével telt a nap. Délelõtt rövid városnézés volt az újvárosi részeken, s ennek keretében
megkoszorúztuk a Rockenbauer kopját. Ebéd elõtt - ha már Szekszárdon vagyunk - az
Aliscavin hûs pincéjében egy kis borkóstoló színesítette a napot. Ebéd után különbusszal
Bárányfokra utaztunk. Az eredeti terv szerint itt szálltunk volna fel a kisvonatra, de a magas
vízállás miatt bizonytalan volt, hogy a sínekig eljutunk, ezért keselyûsnél várt ránk a
különvonat. Általában egy hónappal korábban és másfél- két hónappal késõbb szokott ilyen
magas víz lenni, ezért nem mindenben sikerült a tervezett program betartása. Némi vizek
kerülgetésével azért sikerült a Millenneumi-házat - egykori trófea múzeum - kívülrõl
megnézni. A csodás faépületet megvásárolta a Duna Dráva Nemzeti Park és megkezdte az
állagmegóvását, felújítását. Amint a pénzügyi lehetõségek engedik belsõ terekben a környék
néprajzi hagyományait, természeti értékeit bemutató kiállítást rendeznek.

A Vándorgyûlés emlékére Gergely Péter segítségével két, õshonos, tájba illõ fekete nyárfát
ültettünk el. Szeretnénk ezzel hagyományt teremteni és késõbbi vándorgyûléseink színhelyét
oda való õshonos fákkal megjelölni. (Talán más természetbarát események kapcsán is lehetne
fákat ültetni.)
Keselyûstõl Pörbölyig utaztunk a kisvonattal. A már említett magas víz miatt, csak Lassinál
szálltunk ki egy kis idõre. (Itt készült a cikk címfotója, egyébként az elõzõ megállónál lévõ
tanösvénynek csak a táblái látszottak ki a vízbõl.) Lassinál tér be az Alföldi Kéktúra a gátról
az erõbe, de most az sem járható. Általában 580 cm-es, és magasabb bajai vízállásnál gondok
vannak a járhatósággal! Ne feledjük ez ártéri (mocsár) erdõ, az edzõ cipõ helyett még
szárazabb idõben is ajánlott a gumicsizma, nyáron meg a szunyogriasztó. Így a vonatból is
nagy élmény volt, mert azzá tette a sok vad - elsõsorban disznó - látványa. Visszafelé útban
megnéztük a Szál-kai-tavat és a Mauks kápolnától a kilátást. Innen jól érzékelhetõ a Nagyalföld és a Dunántúli dombvidék éles határa. Sötétedésre érkeztünk fel a Batrina (Kálváriahegy) tetején lévõ "szõlõfürt"-höz, ahonnan a város fényeiben gyönyörködhettünk.
Vasárnap - mintegy kiegészítve az elõzõ napot - két újabb elõadás keretében, a négy évszak
aspektusaiban ismerhettük meg Gemenc világát. A két hívatásos természet õr: Szarvas
Pongrác a Gemenc déli, Blaskovits Zoltán északi részét és a fejlesztési elképzeléseket mutatta
be. Végül a tájra vonatkozó néhány közérdekû információ közzétételével és az MTSZ új
elnökségébe a természetvédelem képviseletére történõ választással - egyhangú igen
szavazattal Németh Imre lett megválasztva - bezárult a Vándorgyûlés.
A résztvevõk többsége megelégedéssel fogadta az új formát, ezért a jövõben évente - más és
más természetvédelmi területek bemutatásával - hasonló vándorgyûléseket fogunk tartani.
Hála a Tolna Megyei Természetbarát Szövetségnek a mérce magas.

