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A Munka Osztály
2019. évi beszámolója

A

Munka Osztály ebben az évben is bővelkedett hasznos tennivalókban, melyekről az alábbi fejezetekben számolok be. A Mecsek Egyesület, ezen belül a Munka Osztály segíti, szervezi, és részben végzi a
Mecsek hegységben a turistalétesítmények, emlékhelyek, források karbantartását, építését. Jó kapcsolat alakult ki az évek során a Mecsekerdő
Zrt. dolgozóival, valamint a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársaival.
Jelezzük feléjük a balesetveszélyessé vált, meghibásodott építményeket,
valamint a szükséges felújításokat. Munkánkat a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséggel közösen koordináltan végezzük. A munkákkal kapcsolatos feladatok tervezése ez évben is az anyagi lehetőségek
figyelembevételével készültek. Ez évben is folytattuk a források karbantartását, hogy az időjárás viszontagságai ne rontsák tovább állapotukat.
Három forrásfelújításra van engedélyünk, melyből a Pálos-kút javítása
elkészült. A Hideg-kút, a Mohosi-kis-kút felújítását 2020-ban fogjuk
elvégezni. 2019-ben ismét szép eredményeket értünk el a Mecsek hegység és a Balokányliget értékeinek megőrzésében. Kérésre előadásokat,
bemutatókat tartottunk az egyesületeknek, és tájékoztattuk a hírközlő
szerveket a Mecsek hegységben végzett munkáinkról.
A 2019. évi munkáinkról a következő fejezetekben számolok be
részletesebben.
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.
Gondoskodtunk a madarakról a Balokányligetben és szűkebb
lakókörnyezetünkben.
A madaraknak a változatosabb
táplálkozás érdekében sertéshájat is tettünk ki az etetőkbe.
Tél az Ordas tanyánál
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Madáretető feltöltése (Baumann J.)

Feltöltött madáretető

Madáretető a Balokányligetben
Munkáink: Ez évben is folytattuk a források karbantartását, újjáépítését, turistaútjelzéseket tisztítottunk, és besegítettünk a jelzésfestésbe.
A Széchenyi téri időjárásjelző házikó műszereit ellenőriztük, és elvégeztük a műszerek karbantartását. Sajnos a műszereket tartó és forgatható
tartószerkezet megroskadt, teljes felújítása vagy cseréje szükségessé vált.
A műszerek felett is eljárt az idő, érdemes lenne megfontolni a teljes cserét modern elektronikus műszerekre. A régi állapotról és a műszerekről
fotókat lehetne elhelyezni a belső oldalakon. Havi rendszerességgel takarítjuk a petőczpusztai Mária-kápolnát és a harangláb környékét. A közeli temetőben az egyetlen még álló síremlék környezetét kitisztítottuk és
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a sírkövet és betűit megújítottuk. A kápolnát és a temető sírkövét a felújítás után a nyár folyamán újraszentelték, a Munka Osztály ünnepséget szervezett az eseményre. (Részletes leírás az évkönyv előző oldalán.)
A Magyarok kunyhója emlékhelyet negyedévente ellenőrizzük és takarítjuk a lehullott ágaktól, levelektől. Szükség szerint az emlékoszlopra új nemzetiszín szalagot kötünk. A Darázscsípte katona emlékhelyet
negyedévente takarítjuk, gyomtalanítjuk. 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 kiépített mecseki forrást. A Természetbarátok Panteonját takarítjuk,
és sajnos egyre gyakrabban építjük be elhunyt túratársaink fekete gránittábláit. A keresztény vonatkozású emlékhelyeket túráink során megtisztítjuk az olvasóra rakódott szennyeződéstől, a nap által felpöndörödött,
megsérült műanyag fóliát megjavítjuk ragasztással, és a körülötte kinőtt
füvet lekaszáljuk. Az Erdei Kereszt emlékhelynél a keresztillesztéseknél a farontó hangyák károkat okoztak, javítását mielőbb el kell végezni.
A Balokányliget forrásait rendszeresen ellenőrizzük és takarítjuk. Minden
héten ellátogatok a Balokányligetbe, hogy megnézzem a szép környezetet, és javítsam a kisebb hibákat. A tanösvénytáblák felületét megtisztítom
a portól, madárpiszoktól szükség szerint. A megkopott tanösvénytáblák
feliratos fóliáit ha kell kicseréljük. Az Aranyeső-forrás kőfalazatának
fugázását javítottuk, a falazat feletti téli jázminsövényt visszametszettük, mert ránőtt a falazatra. A forrás három tábláját évente újrafestjük a
vízkőlerakódás miatt. A Balokányligetről negyedévente fotó-összeállítást
készítek, és népszerűsítés céljából felteszem az internetre.

A Széchenyi téri időjárásjelző házikó műszereinek karbantartása
(Baumann József)
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Petőczpuszta, harangláb

Petőczpuszta, Mária-kápolna

Döröm-cser emlékhely

Ordas tanya, takarítás

Darázscsípte katonai emlékhely
gondozása

Madárodúk tisztítása, felújítása
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Balokányliget gondozása

A Sziklás-forrás felújítása (B. J.)

A petőczpusztai kápolnánál
bozótirtás (Jónás István)

Forráskarbantartás a Balokányligetben (Baumann József)

Források építése, karbantartásuk és takarításuk

A

z év folyamán három forrás felújítását végeztük el a tervek szerint:
Sziklás-forrás, Pálos-kút, Körtvélyesi-forrás. A Balokányliget Aranyeső-forrás tábláit letisztítottuk és újrafestettük. A Mecseken húsz forrástábla betűinek felújítását végeztük el, mert az idők folyamán megkoptak.
A Kalán Miska-forrásnál új márványtáblát helyeztünk el, melyet Hang
Csaba készített. Az Apacsok-kútjának szép új gránittábláját valaki levéste
és elvitte (biztosan nagyon tetszett neki).

Forráskarbantartások, felújítások rövid leírása
2019. február 26., kedd. A Bányász-forrás kifolyócsőcseréje vastag falú
teflonosra, mert eltörött a régi.
A Sziklás-forrásnál a nagy víznyomás meggyengítette a falazatot, ezért a
kifolyócsövek alatt újra kellett falazni. Nagyobb réseket hagytunk a falazat oldalában, hogy a tavaszi hóolvadáskor megjelenő vízáradat szabadon
elfolyhasson. Baumann József, Jónás István, Müller János, Kübler Károly.
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A Bányász-forrás kifolyócsőcseréje
(Baumann József)

A felújított Sziklás-forrás

2019. október 1., kedd. A Pálos-kút előterének és falazatának megerősítése, mert a villámvizek kimosták a falazat oldalait és az előteret. Az anyagot és a szállítást a Mecsekerdő Zrt. biztosította, és két munkatársat is
adtak segítőnek. A forrás nem folyt az októberi szárazság miatt, így a víz
elvezetéséről nem kellett gondoskodnunk. A nagy villámvizek lezúdulásának medrét kitisztítottuk és egy kis mélyítéssel eltereltük a forrás irányából. Köszönjük Kincses Miklós erdőgondnoknak és Golubics István
kerületvezető erdésznek a segítségét. A forrás most ismét biztonságosan
megközelíthető és szép. Baumann József, Kincses Miklós, Golubics István, Jancsi Attila, Schúber Attila, Mohácsi Attila.

A Pálos-kút felújítása (Jancsi Attila)

A felújított Pálos-kút

2019. október 11., péntek. A Körtvélyesi-forrás felújítása. A sok hirtelen
jött csapadék elmosta a forrás lejáratát és a falazat egy részét. Iszappal és
homokkal lepte el a pihenőpadok környékét. Kitisztítottuk és kimélyítettük a vizesárkot, hogy a legközelebbi áradások ne okozzanak kárt a forrásban és a pihenőpadnál. A víz által meglazított falazatot megjavítottuk.
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Sajnos a Komlói útról rengeteg eldobált szemetet hord le a szél, amit
nem győzünk összeszedni. Több család hordja innen a vizet a környék
településeiről. Baumann József, Müller János

Forráskarbantartás a Körtvélyesiforrásnál, a vízelvezető árok
tisztítása (Müller János)

A Körtvélyesi-forrás felújítása
(Baumann József)

Koponya-kút forrástábla
felújítása

A meglazult Csokonay-forrástábla
újraépítése

Új tábla a Kalán Miska-kútnál
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Közösségi szolgálat
A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola diákjai ebben az évben
is részt vettek a vállalt forrásaik alapos megtisztításában.

Zipernowskys diákok munka közben

A megtisztított Négybarát-forrás

Forrásvédnökök tevékenysége
A hét éve meghirdetett Mecseki Forrásvédnök Mozgalom tovább folytatta tevékenységét. A Mecseken 250 kiépített forrás van, ezekből 156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk túráink során.
2019-ben 475 fotót küldtek az elvégzett munkájukról. A forrásvédnökök
közt minden korosztály megtalálható tízévestől a közel nyolcvanévesig.

Forrástábla tisztítása (Gál Petra)

Az Aranyeső-forrás szökőkútja

Téli jázminok visszametszése
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Visszajelzések a Fekete-Tisza-forrásról

T

izedik éve már, hogy a Mecsek Egyesület és a GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesület tagjainak összefogásával újjáépítettük a
Fekete-Tisza-forrást. Az ukrán erdészek és közösségek ápolják a forrást és környezetét. Ez évben sajnos a Fekete-Tisza-forrásról nem érkeztek címemre levelek, fotók, mert a kis esőbeállókból eltávolították a
három nyelven írt kérésünket. Bíró Andrást, az Ukrajnában élő túravezetőt kértem meg, hogy küldjön fotókat és híreket a forrás állapotáról,
mivel ő évente többször vezet csoportokat a forráshoz, így friss információhoz juthatunk. András minden csoportvezetésnél a forrás előterénél elmondja a forrás teljes bontásának és felépítésének történetét, amit
magyar turisták valósítottak meg, köztük egyesületünk tagjai is.
2019. szeptember 1., vasárnap. Részlet az Ordas tanya naplójából, Bíró
András túravezető levele és fotói a Fekete-Tisza-forrásról.
„Tegnap ismét a Fekete-Tisza forrásánál jártunk. Szép volt, szeretjük! Tény,
hogy a helyi erdészet az utóbbi években sokat tett a forrás környezetének kialakításáért. Ne felejtsük el, hogy Tóth Imre bácsi (szegedi Geo-Environ) kezdeményezése és Baumann József (pécsi Mecsek Egyesület) és csapata munkája nélkül
talán ma is romos állapotban lenne a forrás falazata. Tény az is, hogy a felújított forrás eredeti tábláját öt másikra cserélték, így már mindazok az országok,
melyeket érint a Tisza, egy-egy mottóval jelölik kapcsolatukat hozzá.
2018-ban ezen országok zászlóinak kihelyezése mellett egy-egy
kis tiszafát ültettek. Mindezek
törődést, kapcsolatot jelölnek,
de a szép zöld környezetben nem
biztos, hogy jól mutatnak az
élénk színek (sárga és kék).
Fesztiválra készülődnek a forrás fölötti Aklos-gyephavason.
Vajon az oda érkezők mennyire
érzik majd át a nemzeti színek
és öntudat árnyékában a Tiszával való kapcsolatukat?! Vajon
milyen állapotban hagyják ott a
forrás környezetét? Költői a kérdés, mert az elmúlt évekből szomorú tapasztalataim vannak.
Bíró András túravezető
Bíró András túravezető”
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A Fekete-Tisza-forrás előtere

A Fekete-Tisza-forrás, panoráma

Természet és környezetvédelem

T

úravezetéseink során felhívjuk a túratársaink figyelmét a természet szépségeire, 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.
Takarítjuk a forrásokat és a közelükben lévő szeméttárolókat, valamint
túráink során a Mecsek turistaútjait. A téli időszakban etetjük a madarakat a városban és az erdőben egyaránt. Figyeljük a kihelyezett odúk állapotát, és szükség szerint takarítjuk, javítjuk őket. Ebben az évben négy
elkorhadt madárodút cseréltünk ki újakra.

Réti kardvirág Petőczpusztán

Bíboros kosbor a Herma-hegy
oldalában
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Bazsarózsa az Ordas tanyánál

Túravezetések
IX. Desztinációs túra élménybeszámoló, 2019. január 12., szombat
Útvonal: Orfű – Abaligeti elágazás – Kutya sír – Bodó-hegy – Abaliget –
Tekeres – Orfű. Résztvevők száma: 45 fő.
A túra rövid leírása: A busz megérkezése után a túra útvonalát és a túra
látnivalóit ismertetem. Szép havas útvonalon haladunk a Gubacsoserdészházhoz, majd onnan felfelé haladva megnézzük a közeli vadásztacskó sírját. Felérve a tetőre víznyelők között haladunk a fiatal erdőben,
amit később szép szálerdő követ. Az Abaligeti-tóhoz és barlanghoz famatuzsálemek között ereszkedünk le. Itt egy kis pihenőt tartunk, és elfogyasztjuk a reggelit. Ismertetem a barlang történetét és élővilágának
sokszínűségét. Külön kitérek a denevérek szaporodására, amit kevesen ismernek a résztvevők közül. A BMTSZ 2019. évi nyílt túra programfüzetét osztom szét az érdeklődőknek, hogy tudjanak válogatni a
nyílt túrák közül. A tavak mentén érünk Abaliget település központjába, ahonnan felsétálunk a temetőhöz. Innen szép, nyitott panorámában
gyönyörködhetünk a Várhegy mellett elhaladva. A viszonylag tiszta téli
időben szemünkkel messze elkalandozhatunk a távoli messzeségekbe.
A volt Bába-kút felett megnézzük a romos és még így is szép kőkeresztet,
ahol ismertetem a keresztény emlékhelyek építésének történetét, valamint a múlt évben indított Keresztény emlékhelyek nyílt túra programot.
Innen egy szurdokúton felfelé haladva érünk a tetőre, ahonnan az északi oldal távoli tájait fürkészhetjük, mint például a Napszentély-kilátót
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és a környék településeit. Innen hamarosan a Kis-hegyre érünk, ahonnan ismét szép kilátásban gyönyörködhetünk. Leereszkedünk a hóval és
jéggel borított úton a Herman Ottó-tóhoz. Itt a fáradtabbaknak és sietősebbeknek lehetőségük van a korábbi buszt elérni. A túrázók nagyobb
része a Herman Ottó-tó mentén tesz egy kis kitérőt a kőkeresztig, ahol
sok szép fotót készítünk a téli környezetről. A csónakkikötőtől néhány
perc séta után Tekeres főutcáján a Lovas Panzióhoz érünk, ahol kellemes meleg helyiséggel és finomságokkal kínálnak bennünket. A kellemes pihenés után a Pécsi-tó északi oldalán folytatjuk utunkat a falu
központjáig, ahol buszra szállunk a kellemes túra után. Egy élményekben gazdag szép téli napot töltöttünk el immár a IX. túra alkalmával.

Desztinációs túra résztvevői

Erdészeti úton a hó taposása

XXXVI. Csokonay Sándor-emléktúra, 2019. március 17., vasárnap
Útvonal: Abaliget – Nyáras-völgy – Csokonay-kút – Kiss Lajos-forrás
– Ordas tanya – Volt IV-es üzem – Magyarok kunyhója – Négybarátforrás – Éger-völgy. Táv: 12 km. Szintemelkedés: 220 m. Túravezető:
Baumann József.
A túra leírása: A buszról leszállva az Abaligeti-barlang előterében állunk
meg, hogy ismertessem a túra útvonalát és elmondjam a tudnivalókat a településről és a barlangról. A barlangról rövid ismertetőt mondok, kiemelve a barlang kutatásának történetét. Kellemes napsütésben
indulunk neki a meredek domboldalnak, és csak a régi legelő famatuzsálemeinél állunk meg, hogy megcsodáljuk vastag törzseiket és a kék
ég felé nyújtózó ágaikat. Mire felérünk a kék és sárga sávhoz, lekerülnek a fölösleges ruhadarabok rólunk. Szusszanunk egy keveset, majd
tovább indulunk a kék négyzet jelzésen a Nyáras-völgy irányába. Egy
szakaszon fiatal erdőben haladunk, majd a szép szálerdőben gyönyörködünk, melyek közt hatalmas víznyelők és töbrök váltogatják egymást.
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A turistajelzések néhol már megkoptak, hiányoznak, szükség lesz az újrafestésükre. A kis emelkedő után egy kényelmes szintes részen haladunk,
majd leereszkedünk a Nyáras-völgybe. Itt balra fordulunk, és a kövesúton a kék háromszög jelzést követve érünk a forrásokhoz, ahol megnézzük a Lenke-forrást, a Kiss Lajos-forrást, a Csepegőt és a Csokonay-kutat.
Röviden elmesélem a források építésének történetét. Mivel többen még
nem jártak az Ordas tanyánál és a résztvevők létszáma sem túl nagy,
ezért Csokonay Sándorról az ismertetőt fenn a háznál fogom elmondani. Jelzetlen úton kanyarogva érünk a „csend és béke” szigetére az Ordas
tanyához. A fenyőgerendákból épült öreg ház és környéke elvarázsolja a
túra résztvevőit, a csodálkozástól megszólalni sem tudnak. Kattan a lakat
az ajtó vaspántján, és a belső üvegezett ajtón belépve kettesével mindenki
szemügyre veheti a mecseki források atyjának és segítőinek régi szálláshelyét. A tűzrakó melletti padnál megmutatom a régi és új fotóalbumokat, az Ordas tanya naplóit és a Mecsek Egyesület évkönyveit, melyekben
a kis házban és környékén történt események láthatók és olvashatók.
A sok fotó nézegetése közben lehetőség van egy kis élelem elfogyasztására és a sok madáretető és madárodú szemrevételezésére. Az idő halad,
ezért mindent a helyére teszek a szobában. A nagy lakat ismét kattan a
vaspánton, jelezve, hogy a múlt emlékei biztonságban lesznek. Készítek egy csoportképet a bejárat előtt. Egy perc sem telik el, és a környéket
ismét csend és béke uralja. Húsz perc gyaloglás jelzetlen úton, majd elérjük az aszfaltutat, amin a piros sávjelzésen haladunk tovább a volt IV-es
üzem felé. Az út mentén nagyítóval nézegetjük az apró virágok porzóit, bibéit, és a köztük megbúvó apró bogarakat. Elérjük a kék sáv és kék
háromszög turistajelzést, ami felvezet a Pálos-kúthoz, majd onnan tovább
a Jakab-hegyre. Továbbmegyünk a piros sávjelzésen a Magyarok kunyhójához. Az egykor itt állt kis faház a szerb megszállás alatt őrkunyhó
volt a magyar katonáknak, mert itt húzódott a megszállás alatt a demarkációs vonal. Ennek emlékét őrzi a felállított kopjafa és mellette az olvasón az események leírása. Visszasétálunk a turistaútra, és meg sem állunk
a Négybarát-forrásig. Itt ismét Csokonay Sándorra és barátaira emlékezünk, akik sok időt töltöttek a Mecsek erdeiben, megfigyelve az erdő élővilágát, máskor pedig a forrásokat építve, tisztogatva. Iszunk a forrás
friss vizéből, és Égervölgy felé indulunk, ahol érintjük a Farkas-forrást,
majd kissé megfáradva, de jó hangulatban beérünk az Égervölgyi-tóhoz
és kirándulóhelyhez. Megköszönöm a túra résztvevőinek a türelmet, és
hogy fegyelmezetten végighallgatták az ismertetőket. Társaim is köszönetet mondanak a túravezetésért, és várják a legközelebbi nyílt túrát,
hogy hasonló szép élményekkel térhessenek haza.
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XV. Uránbányász-emléktúra, 2019. július 6., szombat
Útvonal: Kővágószőlős – Babás szerkövek – Zsongor-kő – Petőcz-aknák
– Bakonya-bánya. Résztvevők száma: 43. Túravezető: Baumann József.
A túra nagyon szép időben és jó hangulatban került megrendezésre.
A túra során felkerestük a bányászati emlékhelyeket, és az ott dolgozók régi emlékeket idéztek fel. Megcsodáltuk az út során a csodás Jakabhegy környéki tájat.

Az Uránbányász-emléktúra
résztvevői

Turisták a Csokonay-kútnál

Turisták az Ordas tanyánál

A leendő túravezetőknek gyakorlati túravezetés.
A Villányi-hegységben tereptani,
jelzésismereti, tájékozódási ismeretek oktatása, valamint a túra folyamán látott virágok ismertetése. A jó
hangulatú gyakorlótúrán 15 fő vett
részt Baumann József aranyjelvényes túravezető irányításával.

A leendő túravezetők csoportja

Útjelzések ismertetése
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Útvonalkövetés térkép segítségével

Ordas tanya

E

rdeifenyő gerendákból készült faház, amely már elmúlt százéves, és
folyamatos karbantartást igényel, melyet ez évben is elvégeztünk.
Tisztán tartjuk a ház környezetét és a közeli forrásokat. Új madárodúkat helyeztünk ki, a régi madárodúkat és etetőket kijavítottuk, szükség
esetén kicseréltük. Figyeljük az élővilág változásait, az erdészeti tevékenységet, és mindent lejegyzünk az Ordas tanya naplójába. Az Ordas
tanyát és a petőczpusztai kápolnát, valamint a közeli forrásokat heti
rendszerességgel ellenőrizzük, takarítjuk. Ebben az évben felújítottuk a
kápolna falazatát, környezetét megtisztítottuk a bozóttól, és emléktáblát
helyeztünk el a kápolnába. A régi temető egyetlen álló sírkő környékét
és a hozzá vezető utat a bozóttól kitisztítottuk és a sírkő gót betűit újrafestettük. Megszerveztük a petőczi búcsút és a kápolnát újraszenteltettük. (Részletes leírás az évkönyvben.) Megmutatjuk a ház „kincseit” az
erre túrázóknak, gombázóknak, akik a házra lelnek. Elmondjuk a ház
évszázados történetét, megmutatjuk az Ordas-naplók, Mecsek Egyesület évkönyveinek gyűjteményét, melyek immár huszonhat éve rendszeresen megjelennek nyomtatásban, fotókkal színesítve tartalmát.
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Őszi erdő a Herma-hegyen

Őszi Ordas tanya

Gerendafal javítása

Tél Petőczpusztán

Vendégek az Ordas tanyánál
Bejegyzések az Ordas-tanya üzenőfüzetében:
2019. március 2. Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk. Jó egészséget és minden
jót kívánunk: Jónás István és Vali, Léderer Judit, Szabóné Kövér Judit, Balotay
Gergely
2019. március. 31. Egy jót ebédeltem. Bóday Miklós
2019. május. 11., 13 óra 35 perc. „Betemetett a nagy hó, erdőt, mezőt, rétet,
csak a fekete rigó maradt feketének.” „For Fasion Addicts Only” Itt Jártak Jónás
István és túratársai.
2019. július 5. Szia, Józsi! Rég jártam már itt, ma belátogattam. Szerencsére itt
minden a régi, de a nyugalmat azért zavarják a vérszívók. Majd mire legközelebb
jövök, már nem lesznek. Üdv. Keke (Keresztes Nagy József)
2019. július. 16., kedd. Üdvözletem a legszorgalmasabb forrásvédnöknek és
vezetőnek! Hirth István
2019. július 20., szombat, 9 óra 15 perc. Szép nyári időben értem ide a házikóhoz. Kellemes szellő leng, csend, sütkérező gyíkok, kék ég fogadott. Kővágószőlősről indultam, kitértem a Víganvárhoz és a Döröm-cserhez, emberfiával eddig
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nem találkoztam. A bevezető úttól jobbra és balra 11 db egy méter magas hangyabolyt számoltam meg. Nagy a jövés-menés, mindig mondtam, a rovaroké a
jövő! További utam az Egészség-forrás, a Tixi-forrás és a környék többi forrásának a felkeresése. Üdvözlet: a Béke szigetről. SZL. Szabó László
2019. szeptember 8., kedd. A völgyből másztunk fel a jó meredek kaptatón. Fali
gyíkot csak fényképeztünk, nem zavartuk. A bejárat mellett IDEA CALVARIA
nevű védett és elég ritka éjjeli lepkét találtunk, szintúgy lefényképeztük. Körtési
Gábor, Schmidt Péter Kaposvárról.
2019. október. 13., vasárnap. Jó volt itt megpihenni és a régi társakra gondolni, Kiss Lajos bácsi, Balogh Pista, Molnár Pista bácsi. Ebédidő van. Puszi
Máté Ági
2019. november 1. Kedves József! Hálásan köszönjük, hogy találkozhattunk
egy ilyen elkötelezett és igaz emberrel, akinek még fontos az értékek és a természet megóvása. A találkozást és tapasztalatokat kincsként fogjuk szívünkben
őrizni. További munkájához erőt és egészséget kívánunk! Kedves Feleségének
mielőbbi gyógyulást! Szeretettel és köszönettel, Pagonyi Gabriella és dr. Tóth
Attila Ui.: Külön köszönöm az apró kápolna bemutatását, sosem felejtem el.
Pagonyi Gabriella és dr. Tóth Attila
2019. november 2., 8 óra 30 perc. Szia, Józsi! Az Emillel meglátogattuk a
házat, minden oké! Megyünk tovább a Balog fájához. Üdv. Keke (Keresztes
Nagy József)
Vendégeink: Jónás István és Vali, Léderer Judit, Szabóné Kövér Judit, Balotay
Gergely

Vendégek: Pagonyi Gabriella és dr. Tóth Attila
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Együttműködés: Munkánk 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 ÁNTSZ
forrásvizekkel foglalkozó munkatársaikkal a kapcsolatunk sajnos megszakadt. Minden együttműködő partnerünknek, ezúton is köszönjük a
segítséget, támogatást.
A Mecsekerdő Zrt.-vel az együttműködés az elmúlt évben is eredményes
volt, segítették a területükön lévő forrásokhoz, erdei létesítményekhez
az anyagszállítást. Ebben az évben is több építőmunkánkat támogatták anyaggal, szállítással. Észrevételeinket rendszeresen jelezzük az
erdészet felé, hogy a balesetveszélyt mielőbb tudják elhárítani. Például
turistautakra dőlt fák, hidak javítása, szemét elszállítása az erdőből stb.
Köszönjük, hogy a Barátság-forrás előtti hidat és lépcsősort felújították,
valamint a Tripammer-fa kerítését megjavították.

Balesetveszélyes híd
a Barátság-forrásnál

Felújított híd és lépcsősor
a Barátság-forrásnál

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség: A szövetség vezetőségével
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymás munkáját. Segítünk a túravezetésekben, teljesítménytúrák lebonyolításában, és a turistaútjelzések karbantartásában, új útszakasz festésében, turistaházak
karbantartásában. Égervölgy környékén rendezték meg a turistajeleket
festők gyakorlati vizsgáját, ahol a terepen a Mecsek Egyesület tagjai is
segítettek a lebonyolításban. Segítettünk a turistaútjelzés festőinek vizsgáztatásánál a terepen.
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„Pista bácsi” emléktúra résztvevői (Molnár István erdőmérnök)
Köszönjük a BIOKOM munkatársainak segítségét, a parkerdő területén és közelében lévő
Hidegkút-forrás és a Mohosi Kiskút-forrás javításához az anyagok
szállítását és a munkák felmérését.
A DDNPI munkatársaival tartjuk
a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreikkel megbeszéljük közös
dolgainkat. A DDNPI munkatársaival megbeszéljük a forrásfelPista bácsi élettörténetét
újításokkal, építéssel kapcsolatos
felidézi lánya, Molnár Katalin
feladatokat, véleményük, javaslatuk alapján adjuk be az engedélyt a Zöldhatósághoz. A természetet járva jelezzük feléjük észrevételeinket, jelentjük a természetkárosításokat.

Felújítási munka megbeszélése
a Mohosi-kútnál
(Szilasi Tamás és munkatársa)

Megtelt szemetesedény
a Jakab-hegyi Zsongorkőnél
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Köszönet Kassai József kőfaragó mesternek, aki ez évben is díjmentesen elkészítette a Természetbarátok panteonjára
két elhunyt túratársunk emléktábláját.
A petőczpusztai kápolnába önköltségi
áron készítette el a kis település emlékét
őrző táblát.
Munkáinkat segítették: Baumann
József, Baumann Józsefné, Balotay
Gergely, Bíró Gábor, Füziné Kajdy
Zita, Gál Péter, Gábor Mária, Golubics
Kassai József kőfaragó mester
István, Hang Csaba, Heninger Péter,
Hirth István, Hohn Miklós, Jancsi Attila, Jónás István, Kassai József,
Kámi Róbert, Keresztes-Nagy József, Kenesei Katalin, Kincses Miklós,
Kopeczky Tamás, Kósa Ferenc, Kovács Szabó János, Kiss Milán, Kulcsár
Péter, Kübler Károly, Láng Ferenc, Mohácsi Attila, Molnár Zoltán,
Mónus Eszter, Miklovich Csilla, Müller Éva, Müller János, Nagy Balázs,
Rab Nándor, ifj. Mauer Péter, Ripszám István, Sándor Tibor, Siptár
Tibor, Sajgó Ferenc. Simon Csaba, Soós Józsefné, Strasser Péter, SzabóDalacker Ibolya, Szilasi Tamás, Temmert Csaba, Temmert Csabáné
Ibolya, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga Géza, Völgyi Sándor.
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
2019-ben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét,
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.
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