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Az Egyesület ingyenes szekszárdi kirándulásra visz 7 kalaznói gyereket, 2011 július 15-én, pénteken. 
 

  
 
 
 
Program:    Vonatozás a Gemenci erdei kisvonattal, kirándulás a Malomtelelıi tanösvényen, majd látogatás a szekszárdi 
    Wosinsky Mór Megyei Múzeumba, tárlatvezetés 
 
Tudnivalók: 
 Étkezés:   Enni és innivalót hozzanak magukkal a gyerekek! 
 Indulás:  az Önkormányzat elıl a falubusszal,  reggel 8.00 órakor  
 Érkezés:               du. 17.00-18.00 óra körül  
 Sofır:    Apáti Imre 
 Távolság:   2 x 70 km 
 Kísérık:   Hermanné Nalesnyik Mária 
     
 Résztvevık:  10-14 éves gyerekek:  
 Támogatók:  A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület (http://www.kalaznoert.egalnet.hu  vonatjegy, belépıjegy, tárlatvezetés, fagylalt 
    Kalaznó Község Önkormányzata autóbusz 
 
 
 
 

Programvezetı:  Bodor Katalin  
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1. Vonatozás a Gemenci erdei kisvonattal, kirándulás a Malomtelelıi tanösvényen 
 
 Indulás:   9.15-kor Pörböly vasútállomásról  
 Érkezés:   9.44-kor Malomtelelı vasútállomásra  
 
 Vissza indulás:  12.20-kor Malomtelelı vasútállomásról  
 Érkezés:   12.50-kor Pörböly vasútállomásra  
 

 

A Gemenci-erdı hazánk egyik legnagyobb ártéri erdısége, a Duna-Dráva Nemzeti Park 
része. 20 ezer hektáros területe Paks - Dunaszentbenedek vonalától az országhatárig a 
Duna jobb és bal partján terül el.  
Ebben a különleges síkvidéki, ártéri erdıben kanyarog 30 km hosszan a Gemenci Erdei 
Vasút vonala. A kisvasút a Szekszárd külterületének számító Bárányfoktól Pörböly 
községig halad. 
 
 

 
 
A Malomtelelıi tanösvény az 55-ös közúttól 8 km-re északra, az ártéri erdıben található. Legkönnyebben a Pörbölyrıl induló Gemenci Erdei Vasúttal 
érhetı el. A Gemenci erdı szívében elsıként létesített tanösvény kb. 40 perc alatt sétálható végig. A sétaút egy mocsaras rét – egykori nagy ártéri tó 
mentén –, ill. zömében idıs, keményfás ligeterdıben került kialakításra. Közvetlenül az erdei vasút Malomtelelı megállóhelyénél találjuk. 
 
Öt tájékoztatótábla, rönkasztalok, padok, esıbeállók, WC és egy nagy megfigyelıtorony épült az ösvény mentén.  
 
A táblák a Gemenci erdı kialakulásáról, természeti értékeirıl, a vízimalmokról, a világhírő vadállományról és a vadgazdálkodás eredményeirıl, 
valamint a jellemzı ártéri fákról, erdıtípusokról ill. a gemenci ártéri növényzetrıl szólnak. 
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2. Látogatás a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumba 
 
 Érkezés:   14.00-kor a múzeumba 
 Tárlatvezetés  14.00-15.00 
  
 Vezetı: András Lászlóné 
 

 

„A múzeum Wosinsky Mór régész és múzeumszervezırıl kapta nevét: az ı céltudatos 
munkájának köszönhetı, hogy az 1902-ben megalakult és kapuit megnyitotta a látogatók 
elıtt. Az intézmény elsı igazgatójává Wosinsky Mórt nevezték ki. 
A múzeum a neves építészpáros - Herzog Fülöp és Schickedanz Albert - tervei alapján 
készült, neoreneszánsz múzeumpalota.  
Wosinsky Mór 1854-ben született Tolnán. Alsóbb iskoláit itt és Kalocsán végezte, majd 
a pécsi papnevelde hallgatója lett. Komoly tanulással, megfeszített munkával elérte, hogy 
a csak mőkedvelı módon régészkedı falusi lelkészbıl Európa egyik legismertebb 
ıskorkutatójává váljék. „ 

 
Kiállítások:  

 

Örökségünk: Tolna megye évszázadai 
„Az Örökségünk címő állandó kiállítás Tolna megye nyolc évszázadának történetébe 
enged betekintést. 
A kiállítás a modernkor elıtti, hagyományos világba vezeti a látogatót, arra törekedve, 
hogy egy-egy adott korszak hangulatát közvetítse, nem mondva le arról, hogy a 
tudományos ismeretterjesztés igényének is megfeleljen. 
Nyolcszáz év közel hatszáz négyzetméteren. Teljességre nem törekedhettünk, csupán 
képeket villantottunk fel megırzése érdemes örökségünk történetébıl.”  

 
 


