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a mecsek egyesület  
munka Osztály 2018. évi BeszámOlóJa

I mmár 25 éve, hogy a Mecsek Egyesület, és ezen belül a Munka Osztály 
segíti, szervezi, és részben végzi a Mecsek hegységben a turistalétesít-

mények, emlékhelyek karbantartását építését. Jó kapcsolat alakult ki az 
évek során a Mecsekerdő Zrt. dolgozóival, valamint a BIOKOM Nonpro-
fit Kft. munkatársaival. Munkánkat a Baranya Megyei Természetbarát 
Szövetséggel közösen koordináltan végezzük. A munkákkal kapcsolatos 
feladatok tervezése az anyagi lehetőségek figyelembevételével készül-
tek. Ez évben három forrásfelújításhoz adtunk be engedélykérelmet: a 
Barlangkutatók-forrására, Hideg-kútra és a Mohosi-kis-kútra.  2018-ban 
ismét szép eredményeket értünk el a Mecsek hegység és a Balokányliget 
értékeinek megőrzésében.
A 2018. évi munkáinkról a következő sorokban számolok be.

téli madáretetések

A BIOKOM Nonprofit Kft-től kaptunk egy oszlopos madáretetőt, amit 
a Balokányligetben beépítettünk, hogy a madaraknak több lehetősé-

gük legyen az élelemhez jutáshoz a hideg hónapokban. A Mecsekerdő 
Zrt. ez évben is biztosított a madarak számára 50 kg napraforgómagot, 
melyet az Ordas-tanya melletti etetőkben a téli időszakban helyeztünk ki 
a madarak nagy örömére. A madarak változatosabb táplálkozása érde-
kében sertéshájat és dióbelet is kihelyeztünk.

Tél az Ordas-tanyánál Diótörés a madaraknak
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munkáink

E z évben is folytattuk a források karbantartását, újjáépítését, turista 
útjelzéseket tisztítottunk és festettünk. A Széchenyi téri időjárásjelző 

házikó műszereit ellenőrizzük, szükség esetén beállítjuk, takarítjuk. Havi 
rendszerességgel takarítjuk a petőcpusztai Mária-kápolnát és a harang-
láb környékét. A közeli temetőben az egyetlen még álló síremlék kör-
nyezetét kitisztítottuk és a sírkövet és betűit megújítottuk. A Magyarok 
kunyhója emlékoszlopának alsó alapkövezetét megújítottuk és az emlék-
oszlopra új nemzeti színű szalagot kötöttünk. Részt vettünk a turistajelek 
megújításában és a kirándulások alkalmával a jelzéseket eltakaró kisebb 
ágak lemetszésében. A Darázscsípte katonai emlékhelyet negyedévente 
takarítjuk, és a fagyáskárokat a BIOKOM segítségével kijavítottuk, újra-
festettük. A Gubacsos-forrás közelében lévő kutyasírt és a hozzá vezető 
ösvényt évente kétszer tisztítjuk a benőtt ágaktól, bozóttól. Rendszeresen 
takarítjuk a forrásvédnökökkel a közel 250 védnökség alatt álló mecseki 
forrást. A Természetjárók Panteonját takarítjuk, és sajnos egyre gyakrab-
ban építjük be elhunyt túratársaink fekete gránittábláit.
A Balokányliget forrásait rendszeresen ellenőrizzük és takarítjuk. Min-
den héten ellátogatok a Balokányligetbe, hogy megnézzem a szép 
környezetet. A tanösvénytáblák felületét megtisztítom a portól, madár-
piszoktól szükség szerint. Egy új szemetes edényt betonoztunk be a Pepi-
ta mellé a tisztaság javítása érdekében. A megkopott tanösvénytáblák 
feliratos fóliáit szükség szerint kicseréljük. A tó zsilipjéhez saválló 
védőrács tervezése és szerelése az uszadékok megszűrése érdekében. 
A szivattyúházban lévő fúrt kút túlfolyójának kiépítését szorgalmaz-
tuk a kiöntések miatt. A József utcai Csorgó-kút lebontott köveinek meg-
mentése és tárolása a Balokányligetben. Remélhetőleg összefogással a 
felső sétányon felépítésre kerül, és egy ismertetőtáblán olvasható lesz 
Pécs város vízellátásának története. Egy oszlopos madáretetőt építet-
tünk be a Pepita épülete mellé, melyet a BIOKOM biztosított számunkra.

Balokányliget, tanösvénytábla Védőrács a zsilipnél
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Balokányliget, szemetes betonozása

Petőcpuszta, Mária-kápolna

Magyarok kunyhója emlékhely

Petőcpusztai harangláb

Petőcpuszta, temető

Új útjelzés a Síngödör-völgyben
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fOrrásOk építése, karBantartása, megfigyelése

Az év folyamán három forrás felújítására adtuk be kérelmünket a Zöld-
hatósághoz: a Hidegkút-forrás, a Mohosi-kis-kút és a Pécsi Barlang-

kutatók-forrásra. A Véméndi Önkormányzat kérésére tervet készítettünk 
az Ötvályús-forrás, a Pince-forrás és a Pálinkafőző-forrás felújításához. 
A Balokányliget Aranyeső-forrás tábláit letisztítottuk és újrafestettük. 
A Dagonyázó-forrást eredeti állapotába visszaállítottuk, és új forrás-
táblát helyeztünk el rajta. Az Apacsok-kútja festett feliratát gránittáb-
lára cseréltük. A pécsváradi Mosó-kútnál elhelyeztük a forrás új tábláját. 

Emléktábla helyének kivésése 
a Természetjárók Panteonjánál 

(Jónás István)

Megemlékezés a panteonnál

Emléktábla beépítése 
a Természetjárók Panteonjánál 

(Baumann József)
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Az Andorlaki-forrást és környezetét kitisztítottuk és a forrástáblát újra-
festettük. A Húsvét-forráshoz felújítottuk a turistajelzéseket, kitakarítot-
tuk a patak menti kis ösvényt a biztonságosabb vízhez jutás érdekében. 
A forrás környezetét a lehullott és kidőlt fáktól megtisztítottuk. A Szú-
nyog-forrást jelző táblát pótoltuk, mert valaki elvitte a régit. A Laura-
forrás jelzésének kezdetéhez egy oszlopra szerelt táblát helyeztünk 
el. Felújítottuk, a Kincskereső-forrás falazatát és előterét, mert az idő 
kikezdte. A Mihály remete-forrásnál hasonló munkákat kellett elvégezni, 
de itt a patak időnként megáradt vize is rongálta az előteret. A munkák-
hoz az anyagot és a szállítást a Mecsekerdő Zrt. biztosította. Megfigyelést 
végeztünk egy éven át a Sárkány-kútnál, mert egy új vízkitörést fedez-
tek fel az arra járó túrázók. A PTE régészeinek segítettünk a Hosszú-
hetényhez közeli Római villa vízellátásának lehetséges megfejtésében. 
Az Orfűi Önkormányzat kérésünkre kijavította a Turista-forrás falazatát 
és előterét. A Barlangkutatók-forrást a felújítási engedély megérkezése 
után az Orfűi Önkormányzat támogatásával felújítottuk, így egy szép 
forrással gazdagodott a Mecsek hegység.

Őszi forráskarbantartások, felújítások a Mecseken 
(kincskeresŐ-forrás, Mihály reMete-forrás, barlangkutatók forrása)

A kellemes meleg és csapadékmentes időjárás kedvezett három for-
rás felújításához. A Mecsekerdő Zrt. és az Orfűi Önkormányzat biz-

tosította számunkra a szükséges anyagok: homok, cement forrásokhoz 
szállítását. Barátaim és túratársaim segítettek a munkák elvégzésében. 
A forrásfalazatokon a terméskövek néhány helyen fellazultak, mivel a 
forrásmezők környezetében mindig van némi talajmozgás. Ezeket a rése-
ket véstük szélesebbre és töltöttük 
ki cementeshabarccsal. A források 
vízfolyása és a közeli patakok sod-
rása is lazította az előterek állapotát. 
Az orfűi Barlangkutatók-forrás-
nál teljes felújításra volt szükség. 
Az elvégzett munkánk eredmé-
nyeként most újabb évekig szépek 
és biztonságosan megközelíthe-
tőek lesznek a forrásaink. Köszö-
nöm mindenkinek a segítségét, akik 
munkánkat támogatták. Az Aranyeső-forrás tábláinak festése
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Köszönöm Jancsi Attila, Jónás István, Nagy Balázs, Müller János, Sza-
bó Ferenc, Lukács Ferenc és Csinádi Ferenc kitartó, szorgalmas munká-
ját. Köszönjük a Mecsekerdő Zrt. és az Orfűi Önkormányzat támogatását 
munkánk sikeres megvalósításáért.

A Dagonyázó-forrás új táblája

Mosókút tábla beépítése 
(Józsa Zoltán)

A Húsvét-forrás

Az Apacsok-kútja új táblája

Az új Mosókút tábla

Szúnyog-forrás jelzőtábla 
felhelyezése (Horváth Ákos)
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A Laura-forrás új jelzőtáblája 
(Fotó: Strasser Péter)

A Kincskereső-forrás felújítása 
(Jancsi Attila)

A Római villa feltárása 
(Fotó: PTE)

A Kincskereső-forrás felújítása 
(Baumann József)

A Mihály remete-forrás felújítása 
(Jónás István)

Baumann József, Nagy Balázs
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közösségi szOlgálat

A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola és a Pécsi Janus Pan-
nonius Gimnázium diákjai segítették a mecseki források, turistautak, 

emlékhelyek karbantartását, tisztítását.

fOrrásvédnökök tevékenysége

A hat éve meghirdetett Mecseki forrásvédnök mozgalomnak egyre több 
aktív tagja van. A Mecseken 250 kiépített forrás található, ezekből 

156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk túrá-
ink során. A forrásvédnökök közt minden korosztály megtalálható a tíz-
évestől a közel nyolcvanévesig. 2018-ban 560 fotót küldtek a védnökök 
az elvégzett munkáról. A Víz Világnapján előadást és vetítést tartottunk 
a Balokányligetben a mecseki forrásvédnökök munkájáról.

Szabó Ferenc, Jónás István 
és Müller János

A Pécsi Janus Pannonius 
Gimnázium diákjai, Hajnal Péter 

és Borbély András

A Barlangkutatók-forrás is 
megújult

A Leőwey Klára Gimnázium 
diákjai segítik a Mecsek 50 

teljesítménytúrát
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Visszajelzések a fekete tisza-forrásról

I mmár 9 éve, hogy a Mecsek Egyesület és a GEO-ENVIRON Kör-
nyezetvédő Egyesület tagjainak összefogásával újjáépítettük a 

Fekete-Tisza-forrást. Kérésünknek eleget téve az arra túrázók, kirán-
dulók képes beszámolót küldenek részünkre, hogy lássuk a forrás 
állapotát, vízhozamát. Ukrán barátaink felújították a forrás előte-
rének gerendafalát, új, szépen megmunkált esőbeállókat építettek. 
A környék élővilágát bemutató nagy méretű tanösvénytáblát helyez-
tek el. Tiszafákat ültettek a forrás feletti oldalba a falazaton elhelye-
zett emléktáblákon megnevezett országoknak. Ez évben is érkeztek 
levelek és fotók a forráshoz látogatóktól kérésünkre.

Előadás a Balokányligetben

A Cirkó-forrás tisztítása, 
balra Fülöp Krisztián, 

jobbra Koch Dávid

Bíró Gábor

Forrástisztítás, Simon Csaba 
és segítői, Hanga, Keve, 

Tamás és Ádám
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„Július 22-én egy fesztivált szerve-
zett a Tisza forrásánál a rahói járás 
vezetősége. A forrás fölé kirakták azon 
országok zászlóit, melyeket a Tisza 
érint. Alatta pedig egy-egy Tisza-
fát ültettek, melyeket ezen országok 
adományoztak. Reméljük, a fák meg-
fogannak és naggyá lesznek! Szép, 
rendezett a forrás környéke! Bíró 
András túravezető”

terMészet- és környezetVédeleM

T úravezetéseink során felhívjuk a tagok figyelmét a természet szép-
ségeire, 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 óha-

tatlanul is kárt tehetnek a védett 
virágokban és környezetükben. 
Minden tavasszal részt veszünk 
a Mecsek turistaútjainak takarítá-
sában. A téli időszakban etetjük a 
madarakat a városban és az erdő-
ben egyaránt. Figyeljük a kihe-
lyezett odúk állapotát, és szükség 
szerint javítjuk őket. Az Ordas-
tanyánál a nagy oszlopos madár-
etetőt felújítottuk.

Országzászlók

Réti kardvirág

A téli Fekete-Tisza-forrás A felújított Fekete-Tisza-forrás 
esőbeállói és környezetük
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túraVezetések

Viii. desztinációs túra 2018. január 13., szoMbat

A Mecsek házánál gyülekezünk a túrára, ahol az Orfűi Turisztikai Egye-
sület TDM szervezete meleg teával és finom reggelivel vár bennün-

ket. Jólesik mindenkinek a kedves fogadtatás, és egyre többen vesznek 
az elkészített kenyérszeletekből. Egy rövid túraismertetőt tartok a kel-
lemes meleg helyiségben, majd utána a ház előtt csapatunkról Nagy 
Balázs készít egy panoráma csoportképet. Felvesszük a hátizsákokat és 
indulunk is a hegyre. Néhány lépés után meglepve látjuk, hogy az erdé-
szeti útról géppel letolták a faleveleket, hogy hamarabb száradjon a talaj. 
Szép sima az út, de borzalmasan csúszik, úgyhogy fel kell kapaszkodni 
az erdő fái közé, mert csak ott tudunk haladni. Sajnos egészen a köves-
útig a fákat és bokrokat kerülgetve egymást segítve haladunk, meg-meg-
állva a nyíló illatos hunyorokat és hóvirágokat nézegetve, fényképezve. 
Mindenki megkönnyebbül a szilárd utat elérve, ahol már gyorsabban és 
kényelmesebben haladunk. A Lóri-vadászházhoz és forráshoz betérünk 
és iszunk a forrás vasban gazdag vizéből. Innen ismét emelkedő követ-
kezik egy szép és meredek völgy oldalában. Itt a lehullott levelek és a 
köves talaj segíti lépteinket a szép szálerdőben. Ahogy elérjük az erdé-
szeti utat, ismét sárosabb szakasz következik. Vágotpuszta központjá-
ban a kút mellett állunk meg pihenni. Van lehetőség egy kis kiegészítő 
étkezésre és lélekmelegítő elfogyasztására. Ismertetem a település törté-
netét, majd nekivágunk az újabb útszakasznak. Már a szemünk sem reb-
ben, amikor meglátjuk a sártól dagadó utat. A temetőt elhagyva látjuk, 
hogy az erdészet a téli fakitermeléseket végzi a környéken, és a szállítóút-
juk a mi túránk egy következő szakasza. Egyre magasabban sározódnak 

Agárkosbor A nagy madáretető felújítása
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be bakancsaink, csizmáink, lábszárvédőink. A zöld körjelzést követve 
elérjük az első Koponya-kúthoz vezető beágazást. Éppen ránk fér egy 
kis pihenés, és amíg szusszanunk egyet, elmondom a forráshoz vezető 
úton való biztonságos haladás feltételeit. Mivel sokan vagyunk és a for-
rás egy meredek völgy oldalában van, ezért kisebb csoportokban kell 
majd alul haladnunk. A forrástól felfelé haladóknak van elsőbbségük, 
ezért a lefelé igyekvők egy biztonságos helyre álljanak félre, amíg ők 
elhaladnak mellettük. Szépen tisztított füves szakaszon haladunk lefelé, 
egy fiatal erdőrészen, majd egy keskeny kis völgytalpon kell átmászni. 
Itt az erdészet néhány napja kérésünkre megtisztította az ösvényt egy 
vastag, útra dőlt bükkfától, ami miatt nem tudtuk volna a forrást meg-
nézni, köszönet érte az erdészeti dolgozóknak. A forrás tiszta vize cso-
bog az alatta levő sárga homokkőre, és vízcseppek szóródnak szét a 
gímpáfrányok hosszú leveleire. A forrás fölötti sziklafal tetejéről kíván-
csi tekintetek figyelnek bennünket, és várják, hogy ők is közelebbről 
megnézhessék a forrást és a homokkő falakat. A vége felé már innen is 
csúszóssá válik a kifelé vezető ösvény, segíteni kell néhány társunknak 
a feljutásban. Ismét fent vagyunk a tetőn, és elbúcsúzunk három túratár-
sunktól, akik a Görgetegi úton mennek Kőlyuk irányába. A fiatal erdő 
felett messze látni Komló házait, és a sötétebb foltoknál látni a hulló 
hódarát, amit arcunkon is érzékelünk. Hátat fordítunk a látványnak, 
és egy erdészeti úton elindulunk Bános irányába. Itt viszonylag keve-
sebb a sár, csak a lovak hátrahagyott patalenyomataiba lépve fröccsen-
nek összevissza a sárdarabok, vízcseppek ruháinkra. Szép szálerdőben 
haladunk, ahol kisebb-nagyobb völgyeket kerülgetünk. Amikor éppen 
nem a lábunk elé nézünk, akkor csodáljuk az erdő látványát. Elérjük a 
volt bánosi legelő területét, ahol ma már a fű helyett a fiatal erdő akar a 
delelőfák magasságába nőni. Az idős fák itt is állva halnak meg, vaskos 
ágaik elkorhadnak, a földre zuhannak, és az évek múlásával a törzsük 
is e sorsra jut. A fák közt gyalogolva túratársaink tarka színben pom-
pázó ruhái élénkítik az erdőt. Az utolsó sáros száz méter következik a 
sárga sávjelzést elérve. A falu végénél megállunk a köves út szélénél, 
és botokkal vakargatjuk a sáros lábbeliket és lábszárvédőinket. A falu 
központjában a kútnál elmondom az ismertetőt a település történetéről, 
majd turistaúton ereszkedünk le a völgybe. A völgyben sziklafal maga-
sodik, odébb üde zöld mohákkal borított hatalmas kőtömbök. Hamar 
elérjük a toplicai forrásmezőt, és továbbhaladva magasra nőtt, kinyílt 
illatos hunyorokat figyelünk meg. Elérjük az első házakat, melyek nagy 
része szépen felújított, és tiszta, rendezett az udvaruk is.  Vendéglátóink 
meghívnak mindenkit a faluházba, hogy rendbe szedjük ruházatunkat 
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és a kinti kútnál lemoshatjuk bakancsainkat. Két gyakorlott túratársunk 
hátizsákjából előkerül a kis nyeles mosókefe, ami nagy segítségére lesz 
a tisztálkodó társaságnak. Egy kissé fárasztó túra után pirosló arccal, 
örömmel ülünk fel a kellemesen meleg autóbuszra.

Baumann József túravezető

XXXV. csokonay sándor eMléktúra 2018. Március. 17., szoMbat

A gyors hóolvadás és a rendkívül sok csapadék miatt a túra útvona-
lát módosítottuk. Pécsvárad, Komlós-völgyi vadászház, Diós-kút, 

Püspökszentlászló, Hosszúhetény. A pécsváradi buszmegállóban, 
védve az esőtől, vesszük magunkra az eső és sár elleni védőeszközein-
ket. Elindulunk a városon keresztül a vár irányába. Furcsán tekintenek 
ránk az éppen arra járók, hogy hova megyünk ebben az esőben ilyen fur-
csa maskarában. A várfal alatti parkban állunk meg egy fedett helyen, 
hogy az érdekesebb tudnivalókat elmondjam a környékről. Csend van, 

A túra résztvevői 
(Fotó: Nagy Balázs)

Bükkfák között

Koponya 1. kút

Koponya 2. kút, mésztufakiválás
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körülöttünk, csak a túratársaim esőkabátjai zizegnek a gyenge szélben. 
A várfal és a szép faragott szobrok mellett haladunk fel a Mosó-kúthoz, 
melyet 2010-ben készítettünk a helybéliekkel, és hamarosan elkészül a 
táblája is a természetbarátok jóvoltából. A szűk utcák színes házai mel-
lett haladunk egyre feljebb és csak a fénykeresztnél állunk meg egy rövid 
időre, hogy ismertessem építésének történetét. A lőtérig haladás közben 
a partoldalakban nézegetjük a dunai csillagvirág vagy kétlevelű csillag-
virág kék szirmait a mellette csörgedező kis ér mentén. Fent a sorompó 
után már erdő szegélyezi utunkat. A partoldalakban sárga szártalan 
kankalinok virítanak, odébb kék májvirágok láthatók. Elérjük a Komlós 
kanyarban a vadászházat, amit mi csak mézeskalács háznak nevezünk, 
és készítünk néhány fotót róla. Az eső mintha csitulna egy kicsit, ezért 
jókedvűen vágunk neki a következő szakasznak. Megmutatom a tölgy-
fába vésett keresztet, melyet egy vadászbaleset emlékére véstek a fába 
már nagyon régen. Elhaladunk a Réka-kunyóhoz vezető útelágazás mel-
lett, a célunk, hogy a Zengő-kő melletti esőbeálló háznál megpihenjünk. 
Ismét jobban nekiered az eső, és mi is szaporábban lépkedünk. A Gizella-
forrás közelében haladva megmutatom, hol a forrás helye, hol keressék, 
ha erre járnak szebb időben. A Zengő nyeregbe vezető út éppen a kanyar 
közepén indul neki a hegynek, de mi továbbhaladunk, és hamarosan 
megpillantjuk a kőből épített menedéket. Szerencsére nem mindenütt 
ázik be, így lehetőségünk van a hátizsákjainkból kipakolni a szükséges 
enni- és innivalókat. Hörpintünk a finom lélek- és testmelegítő italokból, 
és harapunk egy kis ennivalót. Kattintunk néhány fotót a bátor és kitartó 
társaságról és a vizes tájról. Lassan indulni kell, mert átnedvesedett 
ruháink lehűltek, és kezd fázni a kis csapatunk. Pécsváradi túratársunk 
innen visszamegy Pécsváradra, mert neki a visszautazás Hosszúhetény-
ből körülményes lenne. Megkérem, ha hazaért, jelezze felém telefonon, 
hogy minden rendben van. Így innen öten vágunk neki a következő 
útszakasznak. Az út szélén még látni vastagabb hófoltokat az árnyéko-
sabb oldalakban, de mellettük a tavaszi virágok is kipattintották gyenge 
szirmaikat. A Zengőre vezető sárga sáv jelzésű turistautat elhagyva meg-
mutatom társaimnak, merre kell felmenni a Róka-hegyre. Nem messze 
innen a jobb oldali partoldalban tábla jelzi a Bánáti bazsarózsa helyét, 
ami május elején látható itt. Néhány kanyar után elérjük a Diós-kút előtti 
esőbeállót. Mivel csizmában vagyok, elindulok fel a Diós-kúthoz. Vas-
tag fenyő dőlt keresztbe az úton a legutóbbi viharban, de szerencsére 
az erdészet egy darabot kivágott belőle, hogy az út gyalogosan járható 
legyen. Fentről, a kis árokban csobog a víz és nagyon csúszik a löszös talaj. 
A forrás most átlagos vízhozamának többszörösével folyik a medencébe. 



184

Baumann József

Készítek néhány felvételt, és óvatosan elindulok lefelé a vízmosásban. 
Társaimat hamar utolérem és együtt küzdjük le az akadályokat a Hettyey-
forrásig. A forrásház ajtaja nyitva és ömlik ki a víz belőle, mert a túlfolyó 
cső nem győzi elnyelni. Lemossuk a sarat a lábbelinkről, és elindulunk 
a Bazsarózsa kulcsosháznál lévő Csokonay Sándor emlékkereszthez. 
A ház előterénél látjuk, hogy az üvegajtón belül ég a villany, tehát van-
nak a háznál, így benézünk az itt-tartózkodókhoz. Ismerős arcok néznek 
ránk és kedvesen invitálnak bennünket, hogy üljünk le a konyhában és 
melegítsük át testünket. Öröm levenni egy kis időre átázott felsőruháza-
tunkat és leülni a jó meleg szobában. Kedvesen étellel és itallal kínálnak 
bennünket, és mi is kedveskedünk nekik a tartalékainkból. Jó hangulat-
ban és kellemes melegben töltöttünk el fél órát, de indulnunk kell, hogy 
a buszt elérjük. A gangon készítek egy gyors fotót vendéglátóinkról és 
társaimról, majd Csokonay Sanyi bácsi emlékkeresztjéről is a kertben. 
Az eső kitartóan zuhog, nem csillapodik intenzitása. Gyorsan haladunk 
a kihalt utcán, csak néhány helyen áll gépkocsi és füstöl a ház kéménye. 
A régi malom pincebejáratát elhagyva egyre közelebb jutunk a zuhogó 
felduzzadt patakmederhez. A Mária-kép után az oldalvölgyből újabb 
vízmennyiség társul a főágba, ami így még jobban felduzzad, és sáros 
folyamként hömpölyög. Készítünk fotókat és egy rövid videót a sáros 
vízfolyamról, és igyekszünk a falu felé. A falu kihalt, csak a vendéglő 
közelében találkozunk emberekkel. Még van annyi időnk, hogy egy kis 
lélekmelegítőt lehajtsunk, és egy kicsit megpihenjünk a melegben. Elpa-
koljuk a vizes esőkabátokat a hátizsákokba, és sietve megyünk a közeli 
buszmegállóba, ahol hamarosan megérkezik a busz. Így zajlott le hat 
kitartó turistával a XXXV. Csokonay Sándor-emléktúra.

Baumann József túravezető

A pécsváradi várkertben A Komlós-kanyarnál
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keresztény eMlékhelyek felkeresése

M egtartottuk az első keresztény emlékhelyek felkeresésének nyílt 
túráját a BMTSZ szervezésében.

Útvonal: Mánfa Ciframalom – Szent Imre-forrás és kereszt – Vágotpuszta 
– Koponya-kutak – Görgetegi kőkereszt – Mánfa Ciframalom.
Táv: 13 km. Szint: 250 méter

Kellemes túraidőben, lelkesen, 18 fővel vágtunk neki a mai túrának. 
Az útvonalon ismert és ismeretlen szakaszok váltogatták egymást a 
csodás őszi időben a színesbe öltözött erdőkben. Utunk során két fel-
újított emlékhelyet kerestünk fel, melyek benne vannak a Keresztény 
emlékhelyek túrasorozatban, ahol 27 felújított emlékhelyhez vezetünk 
túrákat. Azoknak, akik mind a 27 emlékhelyet felkeresik a túrák során, 
azoknak a teljesítés végén egy szép kitűzőt adunk emlékbe.

Baumann József túravezető

Csokonay Sándor emlékkereszt
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ordas-tanya

E rdei fenyőrönkből készült faház, amely már elmúlt százéves és folya-
matos karbantartást igényel, melyet ez évben is elvégeztünk. Tisztán 

tartjuk a ház környezetét, a védett virágok magszórása után lekaszáltat-
tuk az erdészettel a kis tisztást, melyet ez úton is köszönünk. Új madár-
odúkat helyeztünk ki, a régi madárodúkat és etetőket kijavítottuk. 
A nagy madáretető új tartószerkezetet kapott, mert a régi elkorhadt. 
Figyeljük az élővilág változásait, az erdészeti tevékenységet, és mindent 
lejegyzünk az Ordas-tanya naplójába. Az Ordas-tanyát heti rendszeres-
séggel, a környék forrásait és a Petőcpuszta kápolnáját havi rendszeres-
séggel ellenőrizzük, takarítjuk. A régi temető egyetlen álló sírkő környékét 
és a hozzá vezető utat a bozóttól kitisztítottuk és a sírkő gót betűit újrafes-
tettük. Megmutatjuk a ház „kincseit” az erre túrázóknak, gombázóknak, 
akik a házra lelnek. Elmondjuk a ház évszázados történetét, megmutat-
juk az Ordas naplók gyűjteményét, melyek immár huszonöt éve rendsze-
resen megjelennek nyomtatásban, fotókkal színesítve tartalmát.

A Szent Imre-forrás

A görgetegi kőkereszt

Volt Szent Imre-kápolna, kőkereszt

A túra résztvevői
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Ősz az Ordas-tanyánál

Segítőink, Golubics István 
és László József

Szalai Józsefné Ibolya 
és Keresztes Nagy József
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Vendégek az ordas-tanyánál

bejegyzések az üzenŐfüzetben:
2018. január 23., kedd
Szia, Józsi! A fakitermelők jól kijárták az utat, kicsit enged is, de azért ideértem.  
Szépek a hunyorok, a téltemetők, és van bimbós hóvirág is. 2018. január 23. dél 
körül. Üdv: Keke (Keresztes Nagy József)

2018. 02. 28.
Egy rövid látogatás. Tettem ki madáreleségeket és már eszik is. Keke

2018. április. 2.
Kedves Barátom! Húsvéthétfőn újra ellátogattam erre a kedves, csendes idil-
li helyre. Itt béke van, madárdal, és fütty, illatos hunyor, májvirág, fehér ibo-
lyák mindenütt. Bodáról indultam még háromnegyed nyolckor. A csorgánál 
lakó bácsi azonnal feltartóztatott egy finom pálinkával, amit én elfogadtam. 
Nem rossz dolog így indítani a túrát. Forrásokat kerestem fel. Először a Hús-
vét-forráshoz mentem át, majd a T. Kristóf-forrás következett. A táblája le volt 
borítva, rendesen elhelyeztem, hogy észrevehető legyen. A bakonyai Lajos-for-
rás hamar megvolt, a Karácsony-forrást keresnem kellett. A T. Bettinára nem 
leltem rá, azt hiszem, rossz helyen mentem le, de majd visszajövök, mert a 
T. András-forrás is vár rám. Benéztem a Petőc-forráshoz is és a pusztatemp-
lomhoz, amiről – őszintén – eddig még nem is hallottam. Két órára értem ide, 
és most a húsvéti sonkamaradványok és kellékeinek az elfogyasztása követ-
kezik. Magyarürögig sétálok, addig még sok forrást tudok fotózni és persze 
tisztítani is. Azon gondolkodom, hogy 8-án kijövök ide és kirendelek egy moz-
góurnát. Üdvözlettel: SZLA (Szabó László Attila)

2018. 05. 01.
Józsi! Mindig irigykedtem, hogy mikor lesz nekem ilyen szép házam az erdő 
közepén. Ordas tanya, Bóday Miklós

2018 07. 25. 10 óra 40 perc
Szia Józsi! Rég jártam erre, gondoltam körülnézek, mi a helyzet. Most igaz a 
mondás, hogy a madár sem jár erre, teljes a csönd, csak egy gép zajong a távol-
ban. Látom a felújított madáretetőt, klassz. Amúgy semmi különös, kicsit lemos-
tam magam, ettem, aztán megyek tovább, K.szőlősön keresztül vissza Cserkútra 
a Suzukihoz. Üdv. minden jót Keke (Keresztes Nagy József)

2018. 08. 01.
Üdv. Kámi Róbert
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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 

BIOKOM munkatársaival, a JPM régészeivel. Az ANTSZ forrásvizekkel 
foglalkozó munkatársaikkal a kapcsolatunk sajnos megszakadt.
Minden együttműködő partnerünknek, ezúton is köszönöm a segítsé-
get, támogatást.

A 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 anyaggal, szállítással. Észrevé-
teleinket rendszeresen jelezzük az erdészet felé, hogy a balesetveszélyt 
mielőbb el tudják hárítani. Pl. turistautakra dőlt fák, hidak javítása, sze-
mét elszállítása az erdőből stb.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség: A szövetség vezetősé-
gével rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymás munkáját. 
Segítünk a túravezetésekben, teljesítménytúrák lebonyolításában és a 
turista útjelzések karbantartásában, új útszakasz festésében, turistaház 
karbantartásában.

A DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédel-
mi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. A DDNPI munkatársaival 
megbeszéljük a forrásfelújításokkal, építéssel kapcsolatos feladatokat, 
véleményük, javaslatuk alapján adjuk be az engedélyt a Zöldhatóság-
hoz. A természetet járva jelezzük feléjük észrevételeinket, jelentjük a 
természetkárosításokat.

Köszönet Kassai József kőfaragó mesternek, aki ez évben is díjmentesen 
elkészítette a Dagonyázó-forrás, Apacsok-kútja szép tábláit, és három 
elhunyt túratársunk emléktábláját a Természetbarátok panteonjára.

ANTSZ: Sajnos a több éve tartó jó kapcsolat megszakadt, többszöri kéré-
sünkre sem küldték meg a mecseki források vízminőség-eredményeit, 
ezért honlapjainkon nem tudtuk közzétenni. A túravezetések során sok-
szor felvetődik a forrásvizek „ihatóságának” kérdése, ezért is jó lenne, 
ha mielőbb visszaállna a régi jó kapcsolatunk.
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munkáinkat segítették

Baumann József, Baumann Józsefné, Csinádi Ferenc, Földesiné Kövi 
Ildikó, Füziné Kajdy Zita, Golubics István, Hang Csaba, Hágendor 
Norbert, Hirth István, Hohn Miklós, Hofmann Ákos, Horváth Ákos, 
Jancsi Attila Jónás István, Józsa Zoltán, Kassai József, Kámi Róbert, 
Kriston Barnabás, Kincses Miklós, Kopeczky Tamás, Kiss Milán,  
Keresztes Nagy József, Kóbor Gyula dr., Kovács Szabó János, László 
József, Leipold Arnold, Lukács Ferenc, Molnár Dénes, Nagy Attila, Nagy 
Balázs, Orfű Ökormányzata, Pintér Ottó, Ripszám István, Stalenberger 
Tibor, Strasser Péter, Szabó Ferenc, Szabó-Dalacker Ibolya, Szajcsán Éva, 
Szabó Máté, Szilasi Tamás, Tóth Klára, Tóth Péter, Völgyi Sándor.

Köszönet a forrásvédnököknek, akik ez évben is hozzájárultak szorgal-
mas munkájukkal a mecseki források megtisztításához.

Köszönöm tagtársainknak és segítőinknek az elvégzett munkát, mellyel 
hozzájárultak a Mecsek hegység és környezetének megóvásában, szé-
pítésében. Segítségetek nélkül nem lehetett volna ilyen eredményes és 
szép munkát végezni.

Köszönjük a szorgos munkát azoknak a „névtelen” segítőinknek is, akik 
2018. évben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, 
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.


