Sárköz Természetjáró Egyesület - "Sárköz virágai" - 2017.04.29.
A Sárköz Természetjáró Egyesület 2017. április 29.-én 16.00 órakor tartotta a "Sárköz virágai"
rendezvény keretén belül az első Sárpilisi magbörzét az iskola épületének ebédlőjében. Az
országban másutt az utóbbi fél évtizedben a magbörzék immár népszerű események, főleg
alternatív- és ökológiai gazdálkodói körökben, Sárpilisen azonban ez a mostani volt az első
közösségi magbörze!
A börzéhez szükséges felszerelés (kis zacskók, papírtálcák, cserepek, virágládák) biztosításán
túl az egyesület gondoskodott arról is, hogy a magkínálatban igazi tájfajták is legyenek,
továbbá rengeteg szobanövény csemete is várta új gazdáját. Az érdeklődőknek üdítőn és
szárazsüteményeken kívül egy kiadvánnyal is kedveskedtek a szervezők, amelyben
bemutatták a Sárköz klímájához leginkább alkalmas egynyári virágokat.
A Sárköz, mint peremtáj nemcsak felépítésben, szerkezetében, morfológiájában határ,
hanem éghajlatilag is. A napfénytartam: 2000-2050 óra/év között alakul. Ez a terület pedig az
ország egyik legnapsütöttebb része. A kistáj éghajlata mérsékelten meleg-mérsékelten
száraz. Az éghajlati-időjárási elemek (a hőmérséklet, a napfénytartam és a csapadék)
átlagértékei a déli területeken általában magasabbak, mint a északin. Az évi
középhőmérséklet északi részén 10,5 °C, a délin 10,6-10,7 °C. A csapadék évi mennyisége
600-650 mm.
A Sárköz klímájához tehát a hosszú tenyészidejű, szárazságtűrő virágok alkalmazkodtak a
leginkább, úgy, mint a büdöske, legényrózsa, vadpetúnia, kukacvirág, levendula,
dísznapraforgó, őszirózsa.
A látogatóknak ezekből a virágokból is kínáltak magokat, illetve többféle virágpalánta is
felajánlásra került.
Információs táblán bemutatásra került a hosszú, közepes, és rövid tenyészidejű virágfajták,
továbbá a magról vetés és palántázás fortélyai. A zöldségtermesztőknek is kedvében
szerettek volna járni, ezért a www. gazigazito.hu oldalról letöltött grafikán bemutatták a
különböző zöldségek fényigény szempontjából ideális ültetési helyét. Különleges, olcsó és
könnyen megvalósítható kerti dekorációkat is bemutattak.
A rendezvényen az egyesület elnöke, Dr Figler Hedvig interjút adott a Sárpilisi Helyi
Televíziónak, amelyben bemutatta egyesület céljait, és a 2017. évben tervezett, a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatásából finanszírozott programjait.
A Sárköz Természetjáró Egyesület egyik legfontosabb célkitűzése a 2017. évben az volt, hogy
a 2017. július 14.-16. között Sárpilisen megrendezésre kerülő 50. Jubileumi Sárközi

Lakodalom hagyományőrző rendezvény részét képező "Tiszta, virágos Sárköz" versenyben
településünk a verseny történetében először elnyerje az első helyet és magáénak mondhassa
a vándorserleget. A magbörzén résztvevőket ennek érdekében arra kérték, hogy
udvarukban, és házaik előtt lehetőleg minél több virágot ültessenek. Kezdeményezésüket a
résztvevők és később a lakosság is pozitívan fogadta, és sokan nagyon sokat tettek annak
érdekében, hogy a versenyben sikeresen szerepeljen kis falunk.
A magbörzén az összes cserepes szobanövény és virágpalánta új gazdára talált, és sok-sok
felesleges virágmag bekerülhetett az anyaföldbe.
A résztvevők visszajelzése alapján jövőre korábbi időpontra (március hónap) szervezi az
egyesület a magbörzét, sokkal nagyobb mennyiségű virágpalántával készülnek, és újításként
zöldségpalántákat is beszerezhetnek a kertészkedni vágyók.
Összességében sikeres volt a rendezvény, a Tolna Megyei Népújság 2017. május 4.-ei
számában rövid összefoglaló is készült róla.
Sárpilis Község Önkormányzata nevében is köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatását, az egyesület tagjainak a szervezéssel
kapcsolatos munkát, a résztvevőknek pedig az érdeklődést és a sok-sok magot és palántát!
Bízunk benne, hogy jövőre újra találkozunk a II. Sárpilisi magbörzén!

