
Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 6. szám (2012. június) 177

Júliust idézõ nyárias idõjárás fogadta
május elsején azt a több száz látogatót,
akik részt vettek a mesztegnyõi kisvasút
napján. A Sefag Zrt. Nagybajomi Erdé-
szete által üzemeltetett kirándulóvonat
változatos erdõállományok, halastavak
között kilenc kilométeren át vezet a fel-
sõkaki végállomásig. A tavakon vadka-
csák, a távolabbi partokon szürkegé-
mek, kócsagok láthatók, de az éber
szemlélõ a magasban méltóságteljesen
körözõ rétisast is láthatott. Helyenként
még érezhetõ az elvirágzóban lévõ
medvehagyma erõteljes illata, a tocso-
gós részeken pedig már bontja gyönyö-
rû sárga virágait a mocsári nõszirom. 

Az idei kisvasúti napnak – a tavasz-
köszöntõ kiránduláson kívül – egyéb
aktualitása is volt: ebbõl az alkalomból
avatták a felújított mozdonyt és egy sze-
mélykocsit is. A Muki I. névre „keresz-
telt” mozdonyt Jankó Gábor, a SEFAG
Zrt. erdészetpolitikai osztályának veze-
tõje avatta. Szavai szerint igény van ar-
ra, hogy a turisták ily módon ismerjék
meg a Boronka-melléki Tájvédelmi
Körzet erdeit, halastavait, az égerlápok
Somogyban is egyedülálló természeti
világát. Utána az újonnan forgalomba
lépett mozdony Galambos Ferenc
mesztegnyõi plébános áldásával indult
elsõ útjára.

Az avatást követõen Nagy László Pé-
ter mesztegnyõi polgármester nyitotta
meg a programsorozatot. Köszön-
tõjében utalt a Sefag és az önkormányzat
között kialakult sokéves hagyományra, a
közösen megszervezett turisztikai, kultu-
rális és hagyományõrzõ programokra.

Az elsõ szerelvény indulásával kez-
dõdött az „Elõzd meg a kisvasutat” el-
nevezésû futó- és kerékpáros verseny
is, míg az állomások környezetében
igazi majálisi hangulat alakult ki családi
fõzõversennyel, szalonnasütéssel, bog-

rácsozással. A résztvevõk nagy száma
miatt az eredeti menetrendet – misze-
rint kétóránként indulnak a vonatok –
módosítani kellett, és az igények szerint
szinte folyamatosan indultak a szerelvé-
nyek. A vonatozás mellett folyamatosan
zajlottak a szabadidõs, kulturális és
sportprogramok, míg a természeti kör-
nyezet megismerését a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóságának jelen lé-
võ munkatársai is segítették.
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