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A Munka Osztály
2017. évi beszámolója

E

z az év is úgy kezdődött a Munka Osztálynak, mint az elmúlt 24 év
az egyesület megalakulása óta. Kezdetben spontán végeztük a munkát a Mecsekben, elsősorban a turista útvonalakat tisztítottuk, festettük
a természetjárókkal. Egyre többet vállaltunk a közjóléti munkákból, és a
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, a Mecsekerdő Zrt., a Mecsek
Egyesület anyagilag is támogatta tevékenységünket. Így már készülhettek az éves munkatervek a források megújításához, építéséhez, keresztek felújításához, újak készítéséhez. A 2017. évi munkáinkról következő
sorokban számolok be.

Téli madáretetések

A

BIOKOM Nonprofit Kft.-től kaptunk egy oszlopos madáretetőt, amit
az Ordas-tanyánál beépítettünk, hogy a madaraknak több lehetőségük legyen az élelemhez jutáshoz a hideg hónapokban. Így már öt etetőben juthatnak élelemhez tollas barátaink. A Mecsekerdő Zrt. ez évben is
biztosított a madarak számára 50 kg napraforgómagot, melyet az Ordastanya melletti etetőkben a téli időszakban helyeztünk ki a madarak nagy
örömére. A madarak változatosabb táplálkozása érdekében sertéshájat
és dióbelet is kihelyeztünk.

Beköszöntött a tél az Ordas-tanyánál

Beköszöntött a tél az Ordas-tanyánál
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Munkáink

E

z évben is folytattuk a források karbantartását, újjáépítését, turista
út-jelzéseket tisztítottunk és festettünk, jelentős részt vállaltunk a
Keresztény emlékhelyek megújításában és dokumentálásában. A Széchenyi téri időjárásjelző házikó műszereit ellenőrizzük, szükség esetén
beállítjuk, takarítjuk. A Balokányliget forrásait rendszeresen ellenőrizzük és takarítjuk. Újabb hat darab tanösvénytáblát helyeztünk el a fák
mellett. Havi rendszerességgel takarítjuk a Petőc-pusztai Mária-kápolnát és a harangláb környékét. Az Ordas-tanyánál a hátsó korhadt gerendát kiváltottuk aláfalazással, a belső részen vakoltuk és meszeltük a
sérült falazatot, a vízelvezető árkot kibetonoztuk, a padok és az asztal
gerendáit újrabetonoztuk és lefestettük. A Koponya-kutakhoz kitisztítottuk a bozótot, eltávolítottuk a kidőlt fákat a Mecsekerdő Zrt. munkatársaival. Új jelzéseket festettünk fel a Koponya-kutakhoz, a Laura- és
a Bányász-forráshoz és a Döröm-cseri templomromhoz. A Magyarok
kunyhója emlékoszlopának alsó fele korhadásnak indult, ezért favédővel kezeltük és saválló palástot helyeztünk köréje. A Darázs csípte katonai emlékhelyet negyedévente takarítjuk. Egy új anyagot próbáltunk ki
a gránit forrástáblák gyakran kipergő festéke helyett, és néhány táblán
próbafestést végeztünk. A Gubacsos-forrás közelében lévő kutyasírt és a
hozzá vezető ösvényt évente kétszer tisztítjuk a bozóttól. Rendszeresen
takarítjuk a forrásvédnökökkel a közel 250 védnökség alatt álló mecseki
forrást. A Természetjárók Panteonját takarítjuk, és sajnos egyre gyakrabban építjük be elhunyt túratársaink fekete gránittábláit.

A Koponya-kútnál
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Téli vízesés Mánfa környékén

Téli forrásellenőrzés

Munka a görgetegi kőkeresztnél
(Baumann József)

Bozótirtás a Koponya-kút felé
(Darabont István)

Jelzésfestés a Koponya-kúthoz
(Baumann József)
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Újabb emléktábla a Büdös-kúti panteonon

J

ónás István barátommal igyekszünk felfelé az erdészeti úton a kék
sáv jelzés irányába. Az autók zaja egyre távolabbról hallatszik, és felérve a tetőre meg is szűnik. Az úton a kiszáradt keréknyomokban ropognak bakancsaink talpa alatt a megszáradt agyagrögök. Az erdő üde zöld
levelei közt a hársfák levelei már sárgulnak a szárazság miatt. Lefelé
haladunk, és most a mészkősziklák kiálló darabjai koptatják bakancsaink talpát. Lent a völgyben a tisztás szélén feltűnik Rudi esőbeállója és
odébb a Büdös-kúti kulcsosház.
Pistának és nekem is a látottaktól azonos emlékek jutnak eszünkbe: szinte látjuk magunk előtt Rudit a gangon állva, kezében egy szerszámmal.
Sok éven keresztül ő volt a ház őrzőangyala, az eltévedt kirándulók útbaigazítója, mindenkihez volt egy jó szava. Az erdő csendjét megzavarókat
figyelmeztette az írott és íratlan viselkedési szabályokra. Barátai számára mindig lapult tarisznyájában egy kis villányi itóka, amit barátai viszonoztak hátizsákjukból elővett hasonló jó nedűvel. Megbeszéltük, ki merre
túrázott a közelmúltban, és melyik túrán találkozunk legközelebb.
Sajnos ő is eltávozott az égi túramezőkre, hogy többi túratársához csatlakozzon, akiknek emlékét őrzi a Természetbarátok Panteonja a Feri-forrás
közelében. Most oda igyekszünk Pistával, hogy Rudi fekete márványtábláját beépítsük elhunyt társai mellé. A kis tisztás némán nyúlik el a fák között,
zöld színével nyugtatja lelkünket. Hamar a panteonhoz érünk, lepakoljuk
szerszámainkat és a hozott anyagokat a tábla beépítéséhez. Bemérjük a
tábla helyét és felváltva vésni kezdjük a kemény, durva szemű homokkősziklát. A vésés hangja megzavarja a völgyben pihenő csendet, melynek a
helyére acélszerszámok csörömpölése telepszik. Pattognak a kőszilánkok
a véső éle alól, és hullnak ruhánkról a földre. Pihenésképpen bepróbáljuk
a táblát, majd újabb vésés, és végre jó a méret. Pista vizet hoz a forrástól,
én pedig a cementet és homokot keverem össze a kellő arányban, hogy
jó legyen a sűrűsége. A kivésett részt bekenem vastagon a habarccsal, és
kopogtatva a helyére igazítom a táblát. Benézzük, hogy jól álljon, majd lesimítom a széleit. A kivésett törmeléket feltakarítjuk, majd kis idő elteltével
leveszem a tábláról a védőfóliát. Felcsillannak a hófehér betűk, melyeket
összeolvasva Baranyai Rudolf neve olvasható. Ismét egy jó barátunk, túratársunk emlékjele került a panteon sziklájába, többi túratársunk közé.
Összepakoljuk dolgainkat, hogy lefotózhassuk az emlékhelyet, majd
indulunk a Feri-forráshoz, hogy a szerszámainkat elmossuk. Hazafelé a
Büdös-kútra dőlt combvastagságú farönköket odébb gurítjuk. Az esőbeállótól fotókat készítünk a házról és környékéről, majd elindulva felnézünk a szélkakasra, megbízva őt, hogy vigyázzon a házra és a környékre.
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A tábla helyének kivésését Jónás István végzi

Emléktábla
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Panteon

Büdös-kúti kulcsosház

Források építése és karbantartásuk

A

Zselicben Kisibafa közelében egy új forrást foglaltunk a földvár alatt
a Pinceháti erdőben. A Húsvét-forrást felújítottuk, a sziklamedencébe csövet építettünk be, és a forrásvizet két méterrel a völgy irányába
elvezettük, megszüntetve így a forrásvíz felduzzasztását. Kis falazatot
képeztünk ki az alumínium kifolyócsőnek. A forrás környezetét a lehullott és kidőlt fáktól megtisztítottuk.

Pinceháti erdőben
(Sajgó Ferenc, Strasser Péter)

Pinceháti forrás foglalása
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Takarítás a Húsvét-forrásnál
(Hirth István)

Rögzítőanyag keverése a Húsvétforrásnál (Jónás István)

Az első pohár víz a felújított Húsvétforrásnál (Baumann József)

Elkészült a Húsvét-forrás felújítása

Erdő- és forrástisztítások a cserkészekkel

A

47-es számú Szent László király cserkészcsapat (A Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziumának csapata) azzal a kéréssel fordult a Mecsekerdő
Zrt.-hez, hogy részükre néhány napra táborhelyet biztosítsanak. A táborozás célja az volt, hogy Árpádtető környékén természetvédelmi munkát
végezzenek, pl. turistautakat tisztítsanak meg az eldobált szeméttől, forrásokat tisztítsanak. Az erdészet támogatta kérésüket, és az Extrém park
közelében szép környezetben biztosított táborhelyet. A Mecsek Egyesület
Munka Osztálya vállalta a munkák szervezését Baumann József osztályelnök személyében. A kitűzött feladat az volt, hogy az igen szemetes zöld
kereszt jelzésű turistautat a Hősök terétől a Tripammer-fáig megtisztítsák. Ezen az útvonalon található a Rigó-kút, a Bokor-forrás és a Zsolnaykút, melyek megtisztítása is feladat volt. Huszonöt cserkész fiatal vett
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részt a munkában, és a kitűzött, vállalt feladatot maradéktalanul teljesítették. Huszonöt zsák szemetet szedtek össze és mindhárom forrást és
környezetét szépen megtisztították. A vihar okozta letört ágakat a turistaútról félrehúzták, hogy a kirándulóknak ne kelljen kerülgetni őket. Az
útra dőlt fákról tájékoztatva lett az erdészet. Az összegyűlt szemetet a
Mecsekerdő Zrt. munkatársai elszállították, és a kidőlt fák eltávolítását
munkatervükbe felvették. Köszönjük az erdészetnek és a cserkészcsapatnak, hogy a Mecsek egy igen exponált részét segítettek megtisztítani.

Erdő- és forrástisztítás a cserkészekkel

A 47. számú cserkészcsapat fiataljai
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Forrásvédnökök tevékenysége

Ö

t éve hirdettem meg a Mecseki Forrásvédnök mozgalmat, melynek
egyre több aktív tagja van. A Mecseken 250 kiépített forrás van, és
ezekből 156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk
túráink során. A forrásvédnökök közt minden korosztály megtalálható
tízévestől a közel nyolcvanévesig. 2017-ben 820 fotót küldtek a védnökök az elvégzett munkáról.

Mecseki forrásvédnökök találkozója a Balokányligetben 2017. március 25.

A

mai összejövetelnek az a célja, hogy személyesen is megismerjük egymást, mivel a többséggel csak internetes kapcsolatban állunk. A védnökök többsége rendszeresen küldi számomra az írásos vagy fényképes
beszámolót a végzett munkáról. Vannak védnökeink, akiknek erre nincs
idejük vagy lehetőségük, az ő munkájukat látjuk a túráink során. A védnökség életre hívása óta a források tisztaságát többen tapasztalják és jelzik, megköszönik önkéntes tevékenységünket. A Mecsekerdő Zrt. és a
BIOKOM Nonprofit Kft. lehetőségeik szerint segítik a források karbantartását, építését, és az erdőben összeszedett szemét elszállítását.

Mecseki forrásvédnökök találkozója
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Forrásvédnökök az Árnyas-forrásnál
(Siklósi Anikó, Miklovich Csilla,
Édel Zita)

Gál Péter forrásvédnök

Zipernowskys forrásvédnökök munkában

A délután folyamán diaképeken megmutattam több mint 200 fotót,
melyeket a védnökök 2016. évi forrástakarításokból válogattam ki. Megbeszéltük a takarításoknál felmerült kérdéseket, és célszerű forrástakarításra alkalmas eszközöket ismertettünk.
A jó hangulatú összejövetelt a Balokányliget forrásainak, érdekességei
nek bemutatásával, egy csoportkép elkészítésével, valamint egy forrásvédnök-kitűző átadásával fejeztük be.
Minden forrásvédnöknek és turistának, kirándulónak köszönjük a források tisztán tartásában végzett munkáját!
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Munka a Balokányligetben

M

inden héten ellátogatok a Balokányligetbe, hogy megnézzem a szép
környezetet. Az elmúlt évben ültetett „fáimat, cserjéimet” szükség
szerint megöntözöm néhány vödör vízzel, melyet a tóból merítek. A
tanösvénytáblák felületét megtisztítom a portól, madárpiszoktól szükség
szerint. Ma kora reggel, amikor kilátogattam a ligetbe, még senki nem volt
a tó körül, a napsugarak éppen csak ferdén törtek át a koros fák lombkoronái között. A tó felmelegedő betonperemén vízisikló sütkérezik, majd
megijedve tőlem a vízbe csúszik. Először mindig sétálok egy kört a tó
mentén, és gyönyörködök az elmúlt évek alatt megszépült környezetben.
A BIOKOM tegnap elvégezte a kiszáradt öreg füzek kivágását, levágták
a vihar által megtört balesetveszélyes ágakat. A kivágott fák nagy részét
elszállították, az apróbbak még hátra vannak. Az Aranyeső-forrás köré
ültetett téli jázmincserjék megerősödtek, ezért egy kis fazonigazítást végzek rajtuk, hogy a forrás fehér koronája szép legyen. A cserjékre kúszott

Girán János felavatja a tanösvényt

Ültetett himalájai selyemfenyő

gyomnövényeket letépkedem, mert benőtték a szép zöld ágakat. Néhány
bodza is kitört, amit tőben visszametszek. Lassan a forrás legfelső részét
is benövi a zöld jázmin, és akkor igazán szép lesz a forrás. A forrás vízelvezető betonmedrét megszabadítom a zöld és barna algáktól, melyek
nagyon csúsznak és balesetveszélyesek. A sásliliomok elvirágoztak, ezért
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Ősz a Balokányligetben

a virágok szárait lemetszem, hogy a szép zöld levelei legyenek láthatóak.
Két talicska zöld nyesedéket viszek a komposztálóhelyre, ahol majd újrahasznosításra kerül. Az elvégzett munkák végén beindítom az Aranyeső-forrás szökőkútját és gyönyörködök a szép látványban. A tó körül
egyre többen sétálnak, olvasnak a padokon, hűsölnek a fák lombjai alatt
és odébb kutyákat sétáltatnak. Örömmel nyugtázom magamban, hogy
nem volt hiábavaló az összefogás a liget megmentéséért.

Visszajelzések a Fekete-Tisza-forrásról

I

mmár 8 éve, hogy a Mecsek Egyesület és a GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesület tagjainak összefogásával újjáépítettük a FeketeTisza-forrást. Kérésünknek eleget téve az arra túrázók, kirándulók képes
beszámolót küldenek részünkre, hogy lássuk a forrás állapotát, vízhozamát. Ez évben 64 fotót küldtek júniustól októberig. (Részletesebb információ az évkönyv előző oldalain – „Változások a Fekete-Tisza-forrásnál”.)
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Fekete-Tisza-forrás

Kérés a túrázókhoz
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Természet- és környezetvédelem

T

úravezetéseink során felhívjuk a tagok figyelmét a természet szépsé
geire, azok védelmére, a kulturált viselkedésre. A védett virágok
környezetét gyakrabban látogatjuk nyílásuk idején, és védjük a terület
épségét az egyre jobban elterjedt amatőr természetfotósoktól, akik óhatatlanul is kárt tehetnek a védett virágokban és környezetükben. Minden
tavasszal részt veszünk a Mecsek turistaútjainak takarításában. A téli időszakban etetjük a madarakat a városban és az erdőben egyaránt. Figyeljük a kihelyezett odúk állapotát, és szükség szerint javítjuk őket.

Leánykökörcsín

Tavaszi hérics

A mikrovilág felfedezése

Kárfelmérés hóviharban
(Kincses Miklós, Golubics István)
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Vihar után

Túravezetések
VII. Desztinációs túra, 2017. január 14., szombat.
Péntek este sokan az ablakból néztük az esőt, majd később a széllel jött
hóvihart, és reménykedtünk, hogy reggelre minden rendben lesz. Valóban így történt. Csodálatos szép reggelre ébredtünk, mindent hó borított. A túra során varázslatosan szép havas tájakat láttunk.
Az Orfűi Turisztikai Egyesület TDM Szervezete ismét kedves vendéglátással, frissítővel várta a túra résztvevőit a különböző állomásokon.
Köszönjük a kedvességüket!
A túraútvonal rövid leírása: Indulás előtt a Tekeresi Lovaspanzióban elfogyasztjuk a rendezők által biztosított finom teát és egyéb finomságokat,
majd Tekeres szép főutcáján haladunk a Herman Ottó-tóig, innen a tó
partján a fehér szarmatasziklákig megyünk, ahol felkeressük a Horgászforrást. Innen egy szép tanösvényen átsétálunk a Kovácsszénájai-tóhoz.
Felkeressük a Ravasz-kutat, és indulunk a tó töltése felé. A töltést elhagyva az erdészeti úton egy kis emelkedő után felérünk egy szép fennsíkra.
Innen tovább egy szintes füves útvonalon fiatal erdőben sétálunk Bodolyabér irányába. Kellemes, jól járható erdészeti úton érkezünk egy fiatal
erdőbe, ahol a „geoládásoknak” lesz érintési pontjuk. Leereszkedünk a
falu szélén lévő tisztán tartott Husztóti temetőhöz. A faluban meleg teával
várnak bennünket. Kis pihenés után az Orfűi-patak mentén jutunk vis�sza Kovácsszénájára és szétnézünk a faluban. A sárga kereszt turistajelzést
követve érünk vissza Tekeresre, majd a tó partját követve Orfűre.
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Gyülekezés Gonda Tibornál

Haladás a Herman Ottó-tó mellett

Csendélet

Túrabeszámoló a XXXIV. Csokonay Sándor-emléktúráról

K

issé borult időben indulunk Árpádtetőről a XXXIV. Csokonay Sándor emléktúrára 53 fővel. Az Erzsébet útról hamar letértünk a régi
Komlói útnál, és haladtunk felfelé az enyhe emelkedőn. Felérve a kis
magaslatra többen úgy döntünk, hogy egy réteg ruhától megszabadulunk, mert szélcsend van, és a hőmérséklet is elég meleg a gyalogláshoz.
A párás levegőben, a távolban a Zengő és a Hármas-hegy vonulata látható. Sétálunk a másik oldalon lefele, a szép fiatal erdőben, és megcsodáljuk a magasra nőtt illatos hunyorokat. Kiérve az Erzsébet úton haladunk,
majd jobbra letérünk egy erdészeti útra és azon közel szintesen haladunk
a szép szálerdőben. Megnézünk egy suvadást, földcsuszamlást, ahol a
miocén korú szép gömbkavicsokból válogatunk néhányat. Fotózzuk a
nyíló bókoló fogas íreket, orvosi tüdőfüveket, salátaboglárkát. Elhaladunk egy forrásmező mellett, és néhány perc gyaloglás után megállunk
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a Jószerencsét-forrásnál. Megmérjük a forrás vizének hőmérsékletét és a
kifolyó víz mennyiségét. Felsétálunk a közeli Jó szerencsét vadászházhoz,
és a kiépített pihenőt kihasználva többen elfogyasztják szendvicseiket.
Pihenés közben feltörünk néhány gömbkavicsot és nagyítóval megnézzük a törésfelületen a sok apró kőzetszemcsét és kristályokat. Ismét
útra kelünk, betérünk a közeli Kálmán-forráshoz, majd felgyalogolunk
az Erzsébet út végétől a Melegmányi-tetőre. Fent a tetőn egy szép vadlest látunk automata etetővel és a szóró mellett sózót. Itt van lehetőség,
hogy a májvirágot tüzetesebben megvizsgáljuk nagyítólencsén keresztül. A lencsén túl a virág porzói és bibéi csodálatos tulipánkertet idéztek fel. Lefelé haladva jobbra kitágul a látómező, és látni lehet a hegyet
szabdaló völgyeket a föléjük magasodó gerincekkel egészen a Tubes csúcsáig. A turista útelágazáshoz érve jobbra lefelé haladunk a Petnyákvölgy felé. Félúton találkozunk a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium
népes diákcsapatával, akik felfelé igyekeznek. A pataknál lévő turista
útelágazásnál megkérdezem ki nem járt még a Melegmány-völgyi mésztufa vízesésnél. Meglepődöm a sok magasba emelt kéz láttán, ezért a kiírt
Petnyák-völgyi szakaszt kihagyva a másik völgyön haladunk a mésztufa
vízesésig. Itt ismét kis pihenőt tartunk, hogy legyen elegendő idő gyönyörködni a természet alkotta mésztufacsodában, és meghallgatni keletkezésének történetét. Mivel sokunknak buszjárathoz kell igazodni, ezért
lassan indulnunk kell. Az Anyák-kútjánál megállva a bővizű forrás vizéből iszunk néhány kortyot, közben elmondom, hogy a víz egy patakos
barlangból tör a felszínre, mellette egy oldalággal. Innen egy hosszabb
emelkedő következik egészen a Baglyas-tetőig, ahonnan a borult idő
ellenére nagyon messzire el lehet látni. Innen kellemes sétával érünk a
Tripammer-fához, és itt várjuk be a közelben medvehagymát gyűjtő társainkat. A komlói túratársainktól elbúcsúzunk, mert ők a kék sávjelzésű
turistaúton indulnak Árpádtetőre a buszhoz és gépkocsikhoz. Mi tovább
folytatjuk a tervezett útvonalat, és felkeressük a Zsolnay-kutat, a Bokorforrást és a Rigó-forrást. A források történetének ismertetése közben többen tisztogatják a források előterét a lehullott ágaktól, levelektől. Sajnos a
Rigó-forrástól a Hősök-teréig a szép szálerdőben sok az eldobált pillepalack és egyéb szemét. Az erdőből kiérve a benzinkúttal szemközti oldalon
nagy hirdetőtáblán olvasható „Köszöntjük Pécsett, a kultúra városában!”
A tábla alatt és körülötte jól láthatóan sok-sok szemét éktelenkedik. Az
egész napos szép élmények után ez a látvány elszomorít bennünket. Arra
gondolunk, hogy a városunkat felkereső külföldiek és hazánk lakosai
vajon mit gondolhatnak rólunk, pécsiekről. A négyes busz hátulját látjuk,
amint elindul a megállóból. Elkezd szitálni az eső, így a várakozás perceit
a megálló fedele alatt töltjük, felidézve a mai túra szépségeit.
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Indulás a túrára

Geológiai érdekességek

Mésztufa vízesés

Az Anyák kútjánál
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V. Múltidéző túra

K

ellemes nyári reggelen indultunk az orfű–abaligeti elágazástól az V.
Múltidéző túrára. A vásáros úton haladtunk, majd letértünk a jelzett
útról és töbrök közt haladtunk párhuzamosan a Körtvélyesi-völggyel.
Lassan ereszkedtünk le a patak medréhez, majd azzal párhuzamosan
haladtunk felfelé a szép bükkös erdőben a Bögrés-kútig. A forrásnál lehetőség volt hűs tiszta ivóvizet vételeznünk. Továbbhaladva felfelé többször
kereszteztük a kis patakot, majd egy szép fiatal erdős szakaszon haladva
elértük a Pipás-forrást. A forrás történetének ismertetése után egy kis
emelkedőn feljutva elértük a piros sávjelzést, melyet követve hamar elértük a Magyarok kunyhóját. Itt mindenki kényelembe helyezte magát a
kiépített pihenőnél, és elfogyasztotta ebédjét. A pihenés után a Magyarok
kunyhója történetének és az emlékoszlop jelképeinek ismertetése következett, mely már az elhelyezett információs táblán is olvasható volt, melyet
a Mecsek Egyesület Munka Osztálya készített. Megemlékeztünk a múlt
eseményeiről, és egy nemzeti színű szalagot kötöttünk az oszlopra tiszteletünk jeléül. Ezután a frissen festett piros és zöld sávjelzésen haladtunk
tovább, majd később már csak a piros sávjelzést követve értünk a Jancsiforráshoz, a Fenyves-forráshoz, majd a közeli Négybarát-forrásnál álltunk
meg egy kis megemlékezésre. Innen már szépen lefelé haladva elértük a
Farkas-forrást, majd az Éger-völgyben egy csoportkép elkészítéséhez a
nagy tűzrakó mellett felsorakoztunk. A túrán 22 fő vett részt.

A múltidéző túra résztvevői
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Forrásvíz vételezés a Pipás-forrásnál

Pihenés a Magyarok kunyhójánál

Magyarok kunyhója információs tábla

Ordas-tanya

E

rdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt százéves és folyamatos karbantartást igényel, melyet ez évben is elvégeztünk. Tisztán
tartjuk a ház környezetét, a védett virágok magszórása után lekaszáltattuk az erdészettel a kis tisztást, melyet ez úton is köszönünk. Új madárodúkat helyeztünk ki, a régi madárodúkat és etetőket kijavítottuk. Egy
új oszlopos madáretetőt ástunk be, ezzel tovább gazdagodott a madáretetők száma. Figyeljük az élővilág változásait, az erdészeti tevékenységet és mindent lejegyzünk az Ordas-tanya naplójába. Az Ordas-tanyát
heti rendszerességgel, a környék forrásait és a Petőcz-pusztai kápolnát
havi rendszerességgel ellenőrizzük, takarítjuk. Megmutatjuk a ház „kincseit” az erre túrázóknak, gombázóknak, akik a házra lelnek. Elmondjuk
a ház évszázados történetét, megmutatjuk az Ordas-naplók gyűjteményét, melyek immár huszonnégy éve rendszeresen megjelennek nyomtatásban, fotókkal színesítve tartalmát.
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A Mária-kápolna virágokkal

Madáretetők felkészítése a télre

Az Ordas-tanya

Üzenőfüzet ellenőrzése

Jónás István
a gerenda kiváltásánál segít

Téli csend a kápolnánál
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Vendégek az Ordas-tanyánál
Bejegyzés az üzenőfüzetben:
Kedves József!
Kedves Barátom!
2017. 04. 16-án, húsvét vasárnap jártam itt nálad, a Béke szigetén. 10 óra 20
perckor érkeztem, és 11 órakor távoztam. Bükkösdről indultam 7 óra 15 perckor a piros sávjelzésen, gyönyörködtem a tavaszi erdőben. Az Ordas-tanyához
a Balog fájától jöttem tökön-paszulyon. Itt fogyasztottam el a húsvéti sonkámat
,tojást, erős paprikát, zöldhagymát, és finom házikenyeret és söröcskémet. Szép
az élet, kár, hogy olyan, mint a tyúklétra. Rövid és szaros. Megyek haza Pécsre, de a Magyarok kunyhóját, a Tixi-forrást, a Laci-forrást és a Cinke-tanyát is
meglátogatom.
Üdvözlettel: SZLA (Szabó László Attila)
Kézcsókom Áginak!
Bejegyzés az üzenőfüzetben:
Pál Krisztával bejárás alkalmával jártunk itt. (is) Minden rendben. 2017. október 25. 12 óra 30 perc. „KEKE” Keresztes Nagy József Ui: A kis legyek molesztálják a békés turistát, kérjük eltávolítani őket!
Bejegyzés az üzenőfüzetben:
2017. október 26. 13 óra 30 perc. Rég jártam erre, most már messze van! Jónás István

Golubics István erdőgondnok
és Kecskés Kristóf gyakornok

Keresztes Nagy József
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Együttműködés

M

unkánk eredményességét az teszi lehetővé, hogy jó a kapcsolatunk a
Mecsekerdő Zrt.-vel, a BMTSZ tagjaival, a DDNPI munkatársaival, a
JPM régészeivel és az ÁNTSZ munkatársaival. Kapcsolatunk közel húsz
éve tart, és bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz.
Minden együttműködő partnerünknek, ezúton is köszönöm a segítséget, támogatást.
Mecsekerdő Zrt.: Az elmúlt év is eredményes volt, mert segítőink – elsősorban a Mecsekerdő Zrt. – lehetőségei szerint mindent megtett azért,
hogy a közjóléti létesítmények minél jobb állapotba kerüljenek. Ebben
az évben több építőmunkánkat támogatták szállítással, közmunkásokkal. Közösen alkottuk meg a Keresztény emlékhelyek projekt szöveges
anyagát és a terepmunkáit.
Baranya Megyei Természetbarát Szövetség: A szövetség vezetőségével
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymás munkáját. Segítünk a túravezetésekben, teljesítménytúrák lebonyolításában és a turista
útjelzések karbantartásában, új útszakasz festésében, turistaház karbantartásában. Segítjük az új spirálos Mecsek és Villányi-hegység szerkesztőinek munkáját fotóinkkal, információkkal.

Pontőrök Rékavár alatt: Baumann
Józsefné, Feketéné Cifra Éva

Segítők: Patkó Gizella, Vass Aranka,
Baumann Józsefné

A DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi
őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. A DDNPI munkatársaival források védetté nyilvánítását beszéltük meg Baranya, Somogy, Tolna területén. A természetet járva jelezzük feléjük észrevételeinket jelentjük a
természetkárosításokat.
Kassai József kőfaragó mester tizenöt éve készíti a mecseki forrásokhoz
a gránit forrástáblákat, nagy igényességgel. A forrástáblák elkészítésénél jelentős kedvezményeket ad számunkra, és több esetben díjmentesen elkészíti a természetjárók panteonjára elhunyt társaink emléktábláit.
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A Dagonyázó-forrás táblája
(tervezte: Horváth Ákos tanuló)

Készül az estebéd (Szabó Sándor)

Az elmúlt évben ismét sikerült szorgos munkánkkal megőrizni elődeink
épített emlékeit, és újakat is tudtunk létrehozni.

Munkáinkat segítették
Baumann József, Baumann Józsefné, Feketéné Czifra Éva †, Földesiné
Kövi Ildikó, Golubics István, Hágendor Norbert, Hirth István, Hohn
Miklós, Hofmann Ákos, Horváth Ákos, Jancsi Attila, Jónás István, Józsa
Zoltán, Kámi Róbert, Kriston Barnabás, Kincses Miklós, Kiss Milán,
Keresztes Nagy József, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, László József,
Nagy Attila, Nagy Balázs, Pintér Ottó, Ripszám István, Sajgó Ferenc,
Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szilasi Tamás,
Tóth Klára, Tóth Péter.
Köszönet a forrásvédnököknek, akik ez évben is hozzájárultak szorgalmas munkájukkal a mecseki források megtisztításához.
Köszönöm tagtársainknak és segítőinknek az elvégzett munkát, mellyel
hozzájárultak a Mecsek hegység és környezetének megóvásában, szépítésében. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes és
szép munkát végezni.
Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen” segítőinknek is, akik
2017. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét,
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.
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