EMBER ÉS TERMÉSZET

A z 1996-ban megalakult Pécsi Tú-

rakerékpáros Klub alapítója és
elnöke a „Három folyó” (Mura–
Dráva–Duna) kerékpárút és a
Skóciai Szent Margit gyalogos túraútvonal megálmodója. Az
örökifjú, hetvennégy éves
Novotny Iván túrázik, kerékpározik, egyébként a pécsváradi
várban teremõr. Öt gyermek atyja és tizenegy unoka büszke
nagypapája. Idén a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
életpályájának elismeréseként
Arany Bakancs-díjjal tüntette ki.

Vadkempingezve érzi jól magát
Pécsett született, gyermek- és ifjúkorának nagy részét a Rákóczi
úton töltötte, az akkori Gépipari
Technikumban érettségizett. 1972ben hívták meg a Pollack Mihály
Mûszaki Fõiskolára adjunktusnak,
majd ledoktorált és docensként tanított nyugdíjazásáig, 1997-ig. Ekkor
döntöttek úgy a feleségével, hogy
kiköltöznek Pécsrõl, így került a
Zengõ lábánál húzódó kisvárosba,
Pécsváradra.
– Hogy kezdõdött a túrázós „pályafutásod”?
– Édesapám tagja volt a Mecsek
Egyesületnek, és nagyon szeretett
túrázni, amire édesanyámat is rászoktatta. Ez a következõképpen
történt: édesanyám Magyaróváron
lakott, az esküvõjük után, a nászútjukra béreltek egy csónakot, és
Mohácsig azon csorogtak le. Homokzátonyokon sátraztak, spirituszfõzõn készítették az ételeiket.
A család minden vasárnap túrázni
indult a Mecsekbe, ebbõl adódhatott,
hogy kétéves koromban szüleimmel
már a Hidasi-völgyben, a Csurgónál
sátraztunk. Ez a hely azóta is az
egyik legkedvesebb kirándulóhelyem. Apám készített egy kis talicskához, nyugágyhoz hasonlítható
egykerekû szerkezetet, aminek én,
majd késõbb Sarolta húgom volt az
utasa mecseki kalandozásainkon.
– Nevedhez fûzõdik az egyik legnépszerûbb mecseki nyílt túra útvo8
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nalának kijelölése és évente annak
vezetése.
– Nem vehetem el az érdemet Sarolta húgomtól, hiszen a Skóciai
Szent Margitról szóló történelmi
anyagot õ gyûjtötte össze a városi
könyvtárban, amit késõbb én is elolvastam, így jött az elhatározás, hogy
egy túraútvonalat alakítunk ki
Pécsvárad és Mecseknádasd között,
mely érinti szentünk születési helyét. Idõközben egyedi jelzõtáblákkal
láttuk el a túra útvonalát, és nemrég
emlékkövet is avattunk a Réka-vár-

ban. Idén november 13-án 22. alkalommal indulunk a Skóciai Szent
Margit emléktúrára, melyen minden
évben 200-250 lelkes túrázó vesz
részt. Terveim között szerepel egy
történelmi tanösvény kialakítása
ezen az útvonalon, de annak megvalósulásáig még sokat kell dolgozni.
– És a kerékpározás szeretete?
– Hatéves korom óta volt kicsi,
aztán nagyobb biciklim. Leghosszabb ideig egy háborúból itt maradt német katonai bringát használtam, amivel tizennyolc éves koromban körbekarikáztam az országot.
– Mennyi ideig tartott az út?
– A csavargás közel egy hónapig
tartott, de azt tudni kell, hogy ezeken a kontrás bicikliken nem volt
váltó, és semmilyen extra felszerelés, mint a mai bringákon. Úgy történt, hogy az érettségi után én Miskolcra jelentkeztem egyetemre, és
Ijjász Pista barátommal kitaláltuk,
hogy a felvételi után kerékpározunk
egyet az országban. A háromnapos
felvételi után elindultunk Lillafüredre, Aggtelekre, Sirokra, feltekertünk a Kékesre, majd Gyöngyösön
át Budapestre. Végigkerékpároztuk
a Dunakanyart, majd Cegléden keresztül Szolnokra tekertünk. Pista
barátom itt kapta a hírt, hogy másnap lesz a nagynénje esküvõje.
Azonnal bringára pattantunk, és a
248 kilométert egy nap alatt tekertük le Pécsig. Éjjel kettõkor a vasasi
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emelkedõnél olyan fáradtak voltunk, hogy már csak
tolni tudtuk a bicikliket…
– Gyalogosan és kerékpárral nagyon sokfelé megfordultál.
– Még a szocializmusban volt egy túramozgalom,
mely a népi demokratikus országokon vezetett végig,
ennek németországi szakaszát jártam be, de túráztam
a Magas-Tátrában, egy kicsit Erdélyben, és kirándultam a horvátországi Papuk-hegységben, és természetesen a magyarországi hegyeken, a Soproni-hegységtõl Zemplénig.
Bringával sokkal messzebb jutottam. 1994-ben végigkerekeztük az El Caminót Spanyolországban, bringáztunk a Dolomitokban, bicikliztünk Finnország déli
részén, de Erdély, Ausztria, Csehország, Lengyelország tájait is bekerekeztük csapatunkkal. Szerencsére
a Pécsi Túrakerékpáros Klub tagjait is sikerült a nomád életformára rászoktatnom, hosszú kerékpártúráinkon mindig elõnyben részesítjük a vadkempingezést.
– Melyik volt a legutolsó nagy kerékpáros túrátok?
– Nemrég érkeztünk meg a Dráva–Mura kerékpártúráról. A Dráva forrásától tekertünk le Murakeresztúrig. A csavargás nyolc napja alatt közel 600
kilométert bicikliztünk, Olaszországból Ausztrián,
Szlovénián és Horvátországon át érkeztünk haza. Különösen fárasztó út volt, mert a túra elején három napig esett az esõ, majd három napig kánikulában tekertünk. A kiépített kerékpárút ausztriai szakaszán nagyobb a kerékpáros forgalom, mint nálunk a 6-oson az
autós.
– Csavargásaitok során sok izgalmas kalandban lehetett részetek!
– Számtalan sztorit tudnék említeni, talán az egyik
legizgalmasabb Kárpátalján történt. A térképen jelzett
földút a havasokban egyszer csak elfogyott. Visszafordulni nem akartunk, így a hegyre feltoltuk a bringákat,
de ekkor már ránk esteledett, így hát sátrat vertünk.
Reggel találtunk egy ösvényt, melyen továbbindultunk. A Kárpátok nem a Mecsek, egyszer csak ott álltunk a rengeteg erdõ közepén, sehol egy rendes út.
Még egy éjszakát a hegyen töltöttünk, mire harmadik
nap, nyakig sárosan, hulla fáradtan kikeveredtünk az
erdõbõl, a hegyek közül.
A beszélgetésünk óta eltelt idõszakban Iván kis
csapatával egy mátrai kerékpártúrán is részt vett, október elején pedig Szerbiába kerekeznek egy „kicsit”.
KÉP ÉS SZÖVEG: MÜLLER NÁNDOR

Állatok világnapja
– állatsimogatás kicsiknek
Az állatok világnapját 1931-ben Olaszországban hívták
életre, azóta minden esztendõben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünneplik. A kezdeményezés célja
eredetileg a vadon élõ állatok pusztulásának megfékezése
volt, majd késõbb a kör tágult, minden állat védelmét felvállalta. Magyarországon 1991-tõl vált népszerûvé.
Az elsõsorban óvodásoknak, kisgyerekeknek szervezett programon õsi magyar háziállatokat lehet megtekinteni, simogatni a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
nagydorogi állattartó telepén és annak közvetlen közelében elterülõ Szenes-legelõn. A résztvevõk láthatnak többek között cikta juhokat, szürkemarhát, mangalicát, kecskét, baromfiakat.
Találkozó: október 4-én, hétfõn 8.45-kor a nagydorogi
állattartó telepen, a program 9 órakor kezdõdik, melynek
idõtartama megközelítõleg 3 óra. Részvételi díj: 400 Ft/fõ.

Szakvezetéses túrák a Szársomlyóra
Magyarország legdélibb hegyvidékének – a Villányihegységnek – legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Erõteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérõ mikroklimatikus
viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon,
szubmediterrán klímaterületein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 7 faj
kizárólag itt fordul elõ hazánkban. Ide, a fokozottan védett
Szársomlyó csúcsára indít a Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság heti öt alkalommal – szerdán, csütörtökön,
pénteken, szombaton és vasárnap – szakvezetéses túrát a
Villányi (Nagyharsányi) Szoborparktól.
Csoportok és egyéni turisták még október 15-ig élhetnek a szakvezetéses túra lehetõségével. Indulás helye,
idõpontja: Villányi (Nagyharsányi) Szoborpark, 10 óra.
Részvételi díj: felnõtt 700 Ft, 18 éves korig 350 Ft/fõ.
Információ: Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Balogh László – Telefon: 20/913-7534.
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu,
wodtke@ddnp.kvvm.hu

Új túraút a Baranyai-dombságban
A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség jóvoltából új túraútvonalat avatnak a természetbarátok. A Baranyai-dombságban kialakított új „zöldtúra” avatása és bejárása október 17-én vasárnap 8.15-kor kezdõdik. A pécsi
távolsági autóbusz-pályaudvar 8-as kocsiállásáról 7.15-kor
indul busz Pécsváradra, innen 7.55-kor átszállással érkezhetnek az érdeklõdõk Erdõsmecskére. A túra útvonala:
Erdõsmecske – Kisgeresd – Geresdlak – Maráza – Máriakápolna – Lókúti-pihenõ – Liptód – Váralja – Törökvári-pihenõ – Máriakéménd. Táv: 25 km. (A túra nem nehéz, egy
átlagos edzettségû túrázó teljesítheti.) Szintemelkedés:
csak 250 m! A túra megszakítható 10 kilométer után
Marázán, vagy 16 kilométernél Liptódon. A Lókúti-pihenõhelynél, illetve a Törökvári-pihenõnél hozott anyagból
szalonnasütésre is lehetõség nyílik. Túravezetõ: Biki
Endre Gábor.
Tel.: 30/452-4579, e-mail: bienga38@gmail.com
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