A Mecsek Egyesület 125 éves évfordulójának ünnepségei

Az Ifjúsági osztály az alábbi tevékenységekkel vett részt a Mecsek Egyesület 125 éves
évfordulójának ünnepségeiből.

2016. április 26. kedd 12.25 – 13.15 Vetített képes megemlékezés az iskola tudós tanár
elődeiről.
Kiss József tanterem, Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma,
Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája, Pécs, Király utca 44.
A Mecsek Egyesület a 125 éves évforduló programsorozatát egy iskolai rendezvénnyel
nyitotta meg, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásában működő Széchenyi
Gimnáziumban, ahol a felkészült diákok társaiknak, a jelenlévő egyesületi tagoknak és
meghívott vendégeknek mutattak be az iskola egykori és a Mecsek Egyesületben is aktívan
tevékenykedő tanárai közül három jeles tagot.
Elsőként Dr. Horvát Adolf Olivért, aki a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, a
Mecsek flórájának kutatója, Pécs város díszpolgára, a biológiai tudományok doktora, a Pécsi
Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, Jávorka
Sándor-díjas botanikus, Ciszterci rendi szerzetes, a Szent István Akadémia tagja és újjá
szervezője volt.
Majd következett Kiss József bemutatása. Kiss József a Mecsek Egyesület egyik alapító tagja
és első titkára volt 1933-ig. 934-től kezdve az Egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke. 1892től szerkesztette, majd 1919-ben újra indította az Egyesület évkönyvét. Az ő
kezdeményezésére létesült a Misina-tetőn a kilátótorony, melyet 1916-ban róla neveztek el
Kiss József Kilátónak. Az Egyesület legaktívabb tagjai csoportosulásukat a maguk közül is
legaktívabb Kiss Józsefről 1927-ben „Kiss József Asztal”-nak nevezték el.
Végül Dischka Győző tudós tanár, főreáliskolai igazgató bemutatása következett, akinek
igazgatói szobájában döntöttek 1890-ben egy helyi turista egyesület létrehozásáról. E döntés
nyomán alapították 1891-ben a Mecsek Egyesületet.
A meghívott vendékek között jelen voltak olyan volt széchenyis diákok, akik sokat tettek a
Mecsek Egyesületért, a Mecsekért, akik az egykori tudós tanárok tanítványai voltak, és akik
munkásságukkal gazdagították a nagy elődök örökségét.
Jelen voltak Horvát Adolf Olivér tanítványai:
 Dr. Szabó László Gyula botanikus professzor, aki a Mecsek Egyesület évkönyveibe
is több cikket írt a kutatásairól,
 Temesi Endre Miklós tanár úr, a Széchenyi Gimnázium ma már nyugdíjas tanára, a
gimnázium egykori diákja, akinek Horvát Adolf Olivér tanárra volt az 1954/55-ös
tanévben, és aki sokat tett azért, hogy az iskola a biológia tantermét Horváth Adolf

Olivérről nevezte el. A tanár úr jelenleg kutatásaiban a ciszterci tanár értékrendjével
foglalkozik, a Zirci Ciszterci Apátsággal van szoros munkakapcsolatban.
Jelen voltak egykori széchenyis diákok:
 Baronek Jenő, a Mecsek Egyesület örökös és tiszteletbeli elnöke,
 Kutas József, a gimnázium jelenlegi igazgatója.
A megemlékezés végén Baronek Jenő, a Mecsek Egyesület örökös és tiszteletbeli elnöke,
egykori széchenyis diák a Mecsek Egyesület 2015. évi Évkönyvét ajándékozta a
közreműködő diákoknak és felkészítő tanáraiknak, a megemlékezés fő szervezőjének,
Dobosné Hortobágyi Erika tanárnőnek, és a felkészítésben segítő Vörös Zsolt tanár úrnak.
Kutas József igazgató úr az iskola könyvtárának ajándékozott Mecsek Egyesület Lexikon
dedikált kötetét vehette át Baronek Jenőtől, a kötet szerkesztőjétől.
Az igazgató úr a megemlékezés végén irodájában látta vendégül egy kis beszélgetésre a
Mecsek Egyesület vezetőit és az egykori széchenyis diákokat.
Képek a rendezvényről.

2016. április 29. péntek 13.00 Koszorúzás Pécsi Központi temető
A koszorúzásra érkezők a Központi temető északi bejáratánál gyülekeztek. A koszorúzáson
részt vettek a Mecsek Egyesület vezetői, tagjai és a diákjai. A diákok az egyes sírokhoz érve
néhány mondattal bemutatták a jeles előd munkásságát, a Mecsek Egyesületért végzett
tevékenységét. Az egy órás séta során tisztelettel emlékeztünk minden egykori egyesületi
tagra, és koszorúkat helyeztünk el Vaszary Gyula, Reéh György, Entz Béla, Rauch János,
Nendtvich Andor, Bánffay Simon, Kiss József és Dischka Győző sírjánál.
Képek a koszorúzásról.
2016. április 29. péntek 15.00 Ünnepi közgyűlés Városháza
Az ünnepi Közgyűlés elején a legkisebb természetjárók, a Bakancsos Óvodások mutatkoztak
be műsorukkal Földesiné Kövi Ildikó vezetésével, majd Dienes Gábor, a Baptista
Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános iskolája
és Sportiskolája 9. osztályos tanulója mondta el Márai Sándor alábbi gondolatait:
„Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol.
Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak
alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy
kedvesünkhöz vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak
értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon; az utak is haladnak
velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor
megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a
sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken

áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak
utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”
Képek a rendezvényről.

