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Mecsek Egyesület Munka Osztály  
2020. évi beszámolója

A Mecsek Egyesület, és ezen belül a Munka Osztály segíti, szervezi, és 
részben végzi a Mecsek hegységben a turista létesítmények, emlék-

helyek, 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. 
Ez évben is folytattuk a források karbantartását, hogy az időjárás viszon-
tagságai ne rontsák tovább állapotukat. Két forrásfelújításra van enge-
délyünk. A Hideg-kút és Mohosi-kis-kút felújítását a 2021. évben fogjuk 
elvégezni. A 2020-as évben ismét szép eredményeket értünk el a Mecsek 
hegység és a Balokányliget értékeinek megőrzésében. Kérésre előadáso-
kat, bemutatókat tartunk az egyesületeknek, és tájékoztattuk a hírközlő 
szerveket a Mecsek hegységben végzett munkáinkról.

A 2020. évi munkáinkról a következő  
fejezetekben számolok be részletesebben

A Mecsekerdő Zrt. ez évben is biztosított a madarak számára 50 kg nap-
raforgómagot, 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 Feltöltött madáretető
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Munkáink:
Ez évben is folytattuk a források karbantartását, turistautakat és útjel-
zéseket tisztítottunk, és besegítettünk a jelzésfestésbe. A Széchenyi téri 
időjárásjelző házikó műszereit ellenőriztük, és elvégeztük a műszerek 
szükséges beállítását. Sajnos a műszereket tartó és forgatható tartószer-
kezet megroskadt, teljes felújítása vagy cseréje szükségessé vált, de ez 
a 2020. évben sem valósult meg. A műszerek felett is eljárt az idő, érde-
mes lenne megfontolni a teljes cserét modern elektronikus műszerekre. 
A régi állapotról és műszerekről fotókat lehetne elhelyezni a belső olda-
lakon. Sajnos ebben sem történt előrelépés. Havi rendszerességgel taka-
rítjuk a petőczpusztai Mária-kápolnát és a harangláb környékét, hetente 
ellenőrizzük a piros túra bélyegzőjének állapotát, mivel rongálás miatt 
cserélni kellett a gumipárnát. A közeli temetőben az egyetlen még álló 
síremlék környezetét tisztítjuk. Második alkalommal került megren-
dezésre a volt település lakóinak találkozója a petőczpusztai kápolná-
nál. A Kővágótöttösi Község Önkormányzata kiadatta a falu történetét 
bemutató kis füzetet, mely a Mecsek Egyesület Évkönyvében Baumann 
József gyűjtése eredményeként került megírásra. A Magyarok kuny-
hója emlékhelyet negyedévente ellenőrizzük, és takarítjuk a lehullott 
ágaktól, levelektől. Szükség szerint az emlékoszlopra új nemzeti színű 
szalagot kötünk. Sajnos a védőpalást felett korhadás kezdődött, melyet 
eltávolítottunk, majd utána vízálló habarccsal kitöltöttünk. A Darázs 
csípte katonai emlékhelyet negyedévente takarítjuk, gyomtalanítjuk. 
A Gubacsos-forrás közelében lévő kutyasírt és a hozzá vezető ösvényt 
évente kétszer tisztítjuk a benőtt ágaktól, bozóttól. A Madárodú emlék-
helynél a Tripammer-fa közelében az emléktábla szövegét olvashatóvá 
tettük fényvédős fóliával. Rendszeresen takarítjuk a forrásvédnökök-
kel a közel 250 kiépített mecseki forrást. A Természetjárók Panteonját 

Cinegeeleségek Terített asztal
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takarítjuk, és sajnos egyre gyakrabban építjük be elhunyt túratársaink 
fekete gránittábláit. A „Keresztény vonatkozású emlékhelyeket” túrá-
ink során megtisztítjuk az olvasóra rakódott szennyeződéstől, a nap 
által fölpenderedett, megsérült műanyag fóliát megjavítjuk ragasztással, 
és ha szükséges, újra cseréljük. Az erdei emlékkeresztek, melyek fából 
készültek, az illesztéseiknél a farontó hangyák befészkelésével károsod-
tak. Sajnos a Lapisi kereszt a földfelszínnél korhadás miatt balesetve-
szélyessé vált, ezért az erdészet lebontotta és egy új keresztet készít a 
helyére. A Balokányliget forrásait rendszeresen ellenőrizzük és takarít-
juk. Gyakran ellátogatunk a Balokányligetbe, hogy megnézzük a szép 
környezetet, és a kisebb hibákat a tanösvénytáblákon kijavítjuk, fotó-
kat készítünk. A megkopott tanösvénytáblákon a feliratos fóliák a nap-
sugárzástól néhánynál megkoptak, ezért ezek cseréje szükségessé vált. 
Az Aranyeső-forrás falazatánál a téli jázminsövényt visszametszettük, 
mert ránőtt a falazatra. A forrás három tábláját évente újrafestjük a víz-
kő lerakódása miatt. A Balokányligetről negyedévente fotóösszeállítást 
készítünk, és a népszerűsítés céljából feltesszük az internetre. Mun-
kánkkal segítjük a Balokányliget színvonalas rendezvényeit.

Útjelzés festése, 
Baumann József

Petőczpuszta,  
harangláb

Széchenyi téri Időjárás házikó 
műszereinek karbantartása

Piros túra bélyegző ellenőrzése, 
Baumann József
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Petőczpuszta, kápolnabelső

Petőczpuszta, temető

Petőczpusztaiak találkotója

Füzet Petőczpuszta történetéről

Magyarok kunyhója emlékhely 
felújítása

Magyarok kunyhója emlékhely 
takarítása
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Források építése, karbantartásuk és takarításuk
A Balokányliget Aranyeső-forrás tábláit letisztítottuk és újrafestettük. 
A Mecseken tíz forrástábla betűinek felújítását végeztük el, mert az 
idők folyamán megkoptak. Javítottuk a Bükkös-forrás és a Zsolnay-for-
rás falazatát, mert néhány kő meglazult az oldalfalban. A Darázs-kút 
csővezeték dugulása miatt a falazata átázott, az előtérbe tört fel a víz. 
A dugulást megszüntettük, és néhány nap után eltűnt a víz az előtér-
ből és a forrás falazatából. A Lóri-forrás vízvezetékének évi tisztítását 
elvégeztük a vas-oxid-lerakódástól. A Máré-vár alatti Vár-kút elhanya-
golt területét megtisztítottuk, csorgórészét felújítottuk, és a vízhez jutás 
érdekében kifolyócsövet építettünk be. Ezzel a kirándulók könnyedén 
megtölthetik poharaikat, kulacsaikat. Elvégeztük a forrásfelújítások-
hoz szükséges méréseket, megfigyeléseket, tárolómedencék kamerázá-
sát belülről. Elkészítettük a Hideg-kút, Mohosi-kis-kút, Gubacsos-forrás, 
Büdös-kút felújítási terveit, megvannak az engedélyek, már csak a meg-
valósításuk van hátra. A Delelő-kútból szökik a víz, ennek vizsgálatát 
elvégeztük, felújításáról még egyeztetni kell.

Darázs csípte  
katonai emlékhely

Balokányliget,  
téli jázminok visszametszése

Természetvédelmi tábla  
a Balokányligetnél

Balokányliget
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Az Aranyeső-forrás tábláinak 
újrafestése Bükkös-forrás falazat javítása és  

a betűk átfestése

Darázs-kút duguláselhárítása

Lóri-forrás csővezeték tisztítása

Máré-várnál a Vár-kutat  
kifolyócsővel láttuk el

Mérések a Hideg-kútnál, 
Baumann József

Mérési adatok rögzítése,  
Kámi Róbert
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Közösségi szolgálat:
A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola tanárai és diákjai ebben 
az évben is részt vettek a vállalt forrásaiknak alapos megtisztításában. 

Új forrásvédnökök jelentkeztek: 
A Zsolnay-kút, a Bokor-forrás és a Rigó-kút védnökei lettek a Baranya 
Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola.
A Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Isko-
la azzal kereste meg a Mecsekerdő Zrt.-t, hogy szeretnék örökbe fogad-
ni a Zsolnay-forrást, a Bokor-forrást és a Rigó-kutat. A munkák és az 
idei szakmai napjuk a természetturizmus köré épült. Szerdán a diákok 
a tanáraikkal három, a Mecsekben található forrás (Rigó-kút, Bokor-for-
rás, Zsolnay-kút) környékét tisztították meg, majd a Zsolnay-forrásnál 

Kámi Róbert munkában  
a Barlangkutatók-forrásnál

Kámi Róbert  
a Lóri-forrást tisztítja

Az új forrásvédnök iskola csapata
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elhelyezték az iskola, mint örökbefogadó kis tábláját. A Mecsek Egyesület 
Munka Osztályának elnöke, Baumann József, a forrásvédnökök vezetője 
ismertetőt tartott a diákoknak a forrásvédnökségről, és több érdekességet 
is elmondott, ami a természetvédelemmel van összefüggésben.

Forrásvédnökök  
a Bokor-forrást tisztítják

Forrásvédnökök  
a Rigó-kutat tisztítják

Forrásvédnökök munka közben a 
Feri-forrásnál. Plantek István és 

Kriston Barnabás

„Mosom kezeimet” a forrástisz-
títás után a Koponya-kútnál, 

Baumann József

Keresztes-Nagy József  
forrástisztítása a Tixi-forrásnál
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Forrásvédnökök tevékenysége:
A nyolc éve meghirdetett Mecseki forrásvédnök mozgalom tovább 
folytatta tevékenységét. A Mecseken 250 kiépített forrás van, ezek-
ből 156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk 
túráink során. 2020. évben 439 fotót küldtek az elvégzett munkájuk-
ról. A forrásvédnökök közt minden korosztály megtalálható tízévestől 
a közel nyolcvanévesig.

Visszajelzések a Fekete-Tisza-forrásról: 
Kőrösmezőn él Francz Béla, aki komoly szemétszedő akciókat szervez és 
szelektálja a hulladékot. Nemrég fedezték fel, hogy mennyire szemetes 
ismét a Fekete-Tisza-forrás környéke, majd pár nappal később össze is 
szedték a szemetet. Köszönet neki és lelkes csapatának, hogy próbálják 
megszüntetni a szeméthalmokat a csodálatosan szép Keleti-Kárpátok-
ban. Köszönet Bíró Andrásnak, hogy tájékoztat és fotókat küld a Fekete-
Tisza-forrásnál történt eseményekről, és elmeséli a vezetett túrái során 
a csoport résztvevőinek a forrás újjáépítésének történetét, amit tizenkét 
éve mi újítottunk fel. 

Keleti-Kárpátok
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Természet- és környezetvédelem: 
Túravezetéseink során felhívjuk túratársaink figyelmét a természet szép-
ségeire, azok védelmére, a kulturált viselkedésre. A védett virágok kör-
nyezetét 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. Takarít-
juk 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 elkor-
hadt madárodút cseréltünk le újakra, és a lecserélteket felújítottuk.

A Fekete-Tisza-forrás környéke 
szemétszedés előtt

A Fekete-Tisza-forrás  
alulról nézve

Leánykökörcsin Ibolyás gérbics
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Fekete  
kökörcsin

Letépett Kéktúra bélyegző  
a Blokkháznál

Madárodúk felújítása  
az Ordas-tanyánál

Madáretetés az erdőben  
sertéshájjal

Bozótirtás a turistajel környékén, Golubics István kerületvezető erdész
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Túravezetések: 
X. Desztinációs túra „Hegyen – völgyön – tóparton”

Túra ismertetése: A túra időpontja: 2020. január 11., szombat. 
Útvonal: Tekeres – Kovácsszénája – Tekeres – Orfű, Medvehagyma-ház. 
Táv: 12 km. Szintemelkedés: 100 m. 
Túravezető: Baumann József, telefon: +36/20-4747-151. 
Találkozás: Pécs autóbusz-pályaudvar. Busz indul Tekeresre 7 óra 30 
perckor. 
A túraútvonal rövid leírása: Távolsági autóbusszal érkezünk Tekeresre, 
majd innen a befagyott Hermann Ottó-tó mellett haladva jutunk a fehér 
sziklafalhoz és a Füstös-lik barlangüreghez. Innen egy tanösvényen 
haladunk a Kovácsszénájai-tóhoz, ahol a Ravasz-kút megnézése után 
Kovácsszénája utcáin haladva jutunk első pihenőhelyünkre, ahol frissí-
tővel fogadnak bennünket. A kis pihenő után elhagyjuk a falut, és a Sas-
rét után egy kis emelkedő következik, az Ádám-halála, amit nem az út 
meredeksége miatt neveztek így. Szép panorámában gyönyörködhetünk 
a nyitott területeken, majd felérünk a fenyők alatt megbúvó kék kereszt-
hez. Innen szintesen haladunk, és messze elkalandozhat a tekintetünk. 
Balra letérünk a mezőgazdasági útról, és a Csukmáné úton érkezünk le a 
Pécsi-tó gátjához Tekeresre. Idáig nyolc kilométert tettünk meg, és foly-
tatjuk utunkat a Pécsi-tó északi oldalán egészen az orfűi Medvehagyma 
házig, ahol frissítők mellett pihenhetünk a busz indulásáig. Busz indul 
Pécsre 14 óra 46 perckor. Gépkocsival érkezőknek egy további lehetőség 
a csatlakozáshoz. A gépkocsit Orfű központjában leparkolják, és felszáll-
nak a Pécsről Tekeres felé haladó járatra, ahol csatlakoznak a már buszon 
lévő túratársakhoz. 

A Desztinációs túra résztvevői a 
Szarmata mészkövekhez érnek

Pihenő  
a „kék keresztnél”
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Túrabeszámoló a X. Desztinációs túráról, ami „Hegyen – völgyön – 
tóparton” haladt. Kellemes napsütéses, jó hangulatú túrán vettünk részt 
65 fővel. Köszönjük Kovácsszénája és Orfű Önkormányzatának, hogy 
a túrázókat településükön kedvesen, finom szendvicsekkel és meleg 
teával fogadták. Köszönjük a Volánbusz pécsi vezetőségének, hogy a 
kényelmes utazáshoz mentesítő járatot biztosítottak számunkra. 

A XXXVII. Csokonay Sándor-emléktúrát a járvány miatt nem lehetett 
megtartani, ezért ennek pótlására remélhetőleg 2021-ben lesz lehető-
ségünk.

A XVI. Uránbányász emléktúra 2020. július 4., szombat
Kővágószőlős – Jakab-hegy – volt IV. Üzem – Nyáras-völgy – Petőczpuszta 
– Bakonya. Túravezető: Baumann József
A XVI. Uránbányász emléktúra
Mint mindig, most is Berta Zsolt fogad bennünket, az emléktúra részt-
vevőit. Most már mondhatjuk, hogy hosszú évek óta találkozunk ezeken 
az emléktúrákon régi uránbányász bajtársainkkal, barátainkkal és csa-
ládtagjaikkal. Az Uránbányászati Múzeum emlékparkjában néma főhaj-
tással megemlékezünk a munkavégzés közben elhunyt társainkról. A 
jelenléti ívek kitöltése után a múzeum tárlatait nézzük meg és a parkban 
elhelyezett nagy méretű bányagépeket. A gyerekek kedvencei az akku-
mulátoros bányamozdony, a GH önjáró rakodógép és a piros-fehérre fes-
tett „népes kocsik”, melyekkel a föld belsejébe az aknákhoz szállították a 
bányászokat és kiszolgálókat. Most kivételesen maszkokkal készül a cso-
portkép, mert még a koronavírus itt keringhet közöttünk. Kellő mennyi-
ségű vízzel, üdítővel vágunk neki az előttünk magasodó Jakab-hegynek. 
A szép, rendezett település házait elhagyva egyre meredekebben hala-
dunk felfelé a szépen művelt szőlők és gyümölcsösök mellett. Lábunk 
alatt és a hegyoldalban a vörös színű permi homokkő sziklák bújnak elő 
a zöld molyhos tölgyekkel borított részek közül. Elvirágoztak a rózsa-
szín virágú enyves kakukkszegfűk, csak sötét szárai ragadnak kezünk-
höz, ha megérintjük őket. Itt felfelé már mindenki izzad és levet magáról 
mindent, ami csak lehetséges. Megállunk a jubileumi keresztnél, és itt 
először tárul ki szemünk előtt a csodás panoráma déli irányban. Kis 
szusszanás után elérjük a babás szerköveket, melyek kemény konglome-
rátumos gömbköveivel és sziklalapjaival kiprepalállódtak a lazább réte-
gekből. Innen haladunk felfelé, és megnézzük a kabóca levedlett, megunt 
„ruháját”, látjuk a párzás után elpusztult hím szarvasbogarak még így 
is szép példányait. Már mindenki arcán patakokban folyik a verejték, 
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mire a Sasfészek nevű volt kőbánya udvarába érünk és hűsölhetünk a 
magas vörös sziklák alatt. Itt mindenki fogyaszt valami innivalót, mert 
sok vízveszteség érte szervezetünket. Innen egy nehezebb kezet és lábat 
egyaránt igénybevevő rövid sziklamászás következik, ami a Mecsek 
turistaútjain nem megszokott. Mindenki szerencsésen felér a platóra, és 
innen már közel a Zsongor-kő kilátóhely, ami Magyarország egyik leg-
szebb természetes kilátóhelye. A biztonságos kilátást egy vaskorlát teszi 
lehetővé, melyet a Mecsek Egyesület 1891-ben készített és még ma is biz-
tonságot nyújt. Pihenés közben elmesélem a babás szerkövek mondáját és 
a Zsongor vitéz és kedvese szomorú történetét. Tovább kell haladnunk, 
mert vár ránk még sok érdekes látnivaló. Erdészeti úton haladunk lefelé 
kellemes lombkoronás erdőben. Az út menti sokszínű virágokat és gom-
bákat nézegetjük, tanuljuk érdekes neveiket. Egy hangyabolynál a szom-
júságot csillapító hangyasav begyűjtését mesélem el az érdeklődőknek. 
A Magyarok kunyhója emlékhelynél alig jártak néhányan, amit a közel-
ben felkeresünk. Az első világháború után, a szerb megszállás idején itt 
húzódott a szerb–magyar határ végig a gerincen. Ez az emlékhely annak 
az eseménynek és az azóta eltelt időnek állít emléket. A rövid ismertető 
után indulunk, és elhaladunk a piros sávjelzésen a Pipás-forrás közelé-
ben, ahol szerencsére még folyik a víz a nagy aszály ellenére, így akinek 

Az Uránbányász emléktúra résztvevői
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vízre van szüksége, lement a forráshoz, ami négy liter vizet ad most per-
cenként. Kis bujkálás a szűkült erdei ösvényen, majd kiérünk a volt IV-es 
üzem hatalmas nyílt területére. Itt Berta Zsolt, az Uránbányász emléktú-
ra szervezője ismerteti a volt akna leglényegesebb adatait. Többen a régi 
munkás emlékeket idézik fel, és a szomorú eseményeket is, melyek saj-
nos velejárói a bányászatnak. A volt aknatorony helyén már csak egy 
emlékkő idézi az egykor itt dolgozók és épületek emlékeit. Elmegyünk 
a régi lőtér mellett, ami egykor hangos durrogásokkal verte fel az erdő 
csendjét. Az erdészeti munkák által letermelt magas bükkök és tölgyek 
most nem takarják a kilátást, ezért szépen látszik a Virágos-völgy túl-
só oldalán a Herma-hegy. Itt esett az éjjel az eső, mert a völgy aljához 
közeledve egyre több tócsát kell kerülgetni, mire kiérünk a kövesútra. 
Elhaladunk a Kiss Lajos-forrás mellett, majd a Lenke-forrást is elhagy-
juk, és megállunk a Csokonay Sándorról elnevezett kútnál. Itt elmesélem 
a források építésének történetét, kiemelve Csokonay Sanyi bácsi mun-
kásságát, akit a mecseki források atyjának is nevezünk. Javaslom, hogy 
az éjszakai eső miatt a tervezett kék négyzet jelzés helyett innen a jel-
zetlen úton közelítsük meg Petőczpusztát a balesetek elkerülése végett. 
Javaslatomat elfogadja a többség, és már indulunk felfelé, hogy mielőbb 
felérjünk a Petőczpusztát a IV-es üzemmel összekötő aszfaltútra. Szép 

Az emléktúra résztvevői a Magyarok kunyhójánál
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völgyoldalban haladunk a Gyódi árkot követve felfelé. Felérve az aszfalt-
útra a piros sávjelzést pillantjuk meg, ami majd további utunkat kijelöli 
Bakonyáig. Lassan mindenki felér és a hűs árnyékban megpihenünk. Itt 
van lehetőség, hogy elmondjam a közelben felületileg feltárt Árpád-kori 
templom Dörömcser történetét, ami a Keresztény emlékhelyek felújítási 
programban is szerepel. A készített ismertető füzetből volt lehetőségem 
néhány példányt kiosztani az induláskor. A kanyargós úton az árnyéko-
kat keresve érünk Petőczpusztára. Itt állt egy kis település, melyből már 
csak a harangtorony látható. Ide építették a IV-es üzem légaknáit és épü-
leteit, hogy a termelési munkákat segítsék. Egyre szorít az idő, és fárad-
nak a köveken meggyötört lábak. Még három kilométert kell megtenni, 
igaz, most már nincsenek meredek emelkedők. Szép erdőben haladunk a 
piros sávjelzés és az Uránbányász emlékút jeleit követve.  Balra tőlünk a 
kiszáradt Karácsony-tó szélén még zöldülnek a növények. Az utat szegé-
lyező kisebb tisztásokon néhány aszott vargánya kókadozik a nagy szá-
razságban. Kicsit lemaradoznak néhányan, bevárjuk őket, iszunk egyet a 
maradék vízkészleteinkből. Innen még negyedóra, és elérjük a gerincről 
balra levezető bányászút jelzéseit. Meredeken megyünk lefelé egy erdé-
szeti feltáró úton, melyet vastagon borít az ősszel lehullott levelek hal-
maza, ami lassítja a haladást. Már hallatszik a Bakonyai országút zaja, és 
nemsokára már óvatosan haladunk az út szélén, mert a vasárnapi autó-
versenyre tréningeznek néhányan. A volt Bakonyai II. üzem trafóháza 
előtt már vár ránk az autóbusz és az életmentő üdítőket felszállító gép-
kocsi. Mindenki örömmel fogyasztja a kellemesen hideg finomságokat. 
Újabb jelenléti ívet töltünk ki, de most a busz vezetőjének, hogy igazol-
ja a szállított személyek számát. Sok kanyarral tűzdelt országúton érünk 
le Kővágószőlősre, a Buzás Andor Művelődési Házhoz. Itt finom babgu-
lyás, üdítőitalok és árnyékos asztalok, padok, várnak ránk. Elfogyaszt-
juk a finom babgulyást, isszuk a hűs üdítőitalokat, és felidézzük a mai 
nap eseményeit. Már mindenki jóllakott és kipihente magát, kezdődhet a 
szokásos vidám vetélkedő. Ma az a feladat, hogy a bányászati szakkife-
jezések felhasználásával egy ismert versre vagy dalra kell szöveget írni, 
és elénekelni vagy felolvasni. Nagy volt a nyüzsgés az asztalok körül, és 
időnként harsány nevetésbe törtek ki néhányan. A műsorok jól sikerül-
tek, melyen idősek, fiatalok és gyerekek is részt vettek. A műsorszámo-
kat a közönség nagy tapssal jutalmazta, és a zsűri tárgyjutalmat adott 
a versenyben részt vett csapatoknak. Ismét egy kellemes és tartalmas 
napot töltöttünk el a természetben, és felidéztük munkáséveink felejthe-
tetlen emlékeit.
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Ordas-tanya
Erdei fenyőgerendákból készült 
faház, amely ebben az évben 130 
éves. Folyamatos karbantartást igé-
nyel, melyet ez évben is elvégez-
tünk, és mindent lejegyeztünk az 
Ordas-tanya naplójába. A ház kar-
bantartását és értékeinek megóvá-
sát immár 24 éve Baumann József és 
felesége, Ági látja el. Tisztán tartjuk 
a ház környezetét és a közeli forrá-
sokat. Új madárodúkat helyeztünk 
ki, és a régi madárodúkat és etetőket 
kijavítottuk, szükség esetén kicse-
réltük. Figyeljük az élővilág válto-
zásait, az erdészeti tevékenységet, 
és mindent lejegyzünk az Ordas-
tanya naplójába. Az Ordas-tanyát és 
a petőczi kápolnát, valamint a köze-
li forrásokat heti rendszerességgel 
ellenőrizzük, takarítjuk. A régi teme-
tő egyetlen álló sírkő környékét és a 
hozzá vezető utat a bozóttól kitisz-
títottuk. Megírtuk Vágotpuszta tör-
ténetét, melyhez nagy segítség volt 
a valaha ott élt lakosok emlékei-
nek felidézése és fotóiknak köz-
readása. A vágotpusztai történet 
megírása elkészült, az anyag az ez 
évi évkönyvben olvasható. Megmu-
tatjuk a ház „kincseit” az erre túrá-
zóknak, gombázóknak, akik a házra 
lelnek. Elmondjuk a ház évszázados 
történetét, megmutatjuk az Ordas 
naplók, Mecsek Egyesület évköny-
veinek gyűjteményét, melyek immár 
huszonhét éve rendszeresen megje-
lennek nyomtatásban, fotókkal szí-
nesítve tartalmát.

Ordas-tanya

Az Ordas-tanya gondozói,  
Baumann József,  

Baumann Józsefné Ági
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Meglazult az Ordas-tanya  
mennyezete A megjavított mennyezet

Lombseprés az Ordas körül Madárodúk felújítása

Csokonay-kút Kiss Lajos-forrás

Pálos-kút télen Bükkös-forrás
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Vendégek az Ordas-tanyánál
2020. február. 01. Bejegyzés az üzenőben: Minden túrázónak ilyen gyö-
nyörű napsütést kívánok! Hírth István
2020 03. 29., vasárnap. A „karantén” második napját is az erdő mélyén 
töltöttem. A mai napon az ebédet itt az Ordas-tanyánál fogyasztottam el.  
Az idő gyönyörű. A vírussal hála istennek nem találkoztam. Bóday Miklós
Szia, Józsi! Ma kijöttem ide, egy garantáltan vírusmentes helyre, hogy 
egy kis piknikkel megtartsam a szülinapomat. Azt nem is gondoltam, 
hogy az Ordastól ilyen gyönyörű virágözönt kapok. Most így kivétele-
sen kicsit többet időztem, de most már indulok tovább. Ui.: Ez a ronda 
kerítés egy kicsit elszomorít. Keke (Keresztes Nagy József)
2020. 05. 17. Köszönjük, hogy itt ezen a csodálatos rendben tartott helyen 
megpihenhettünk. Tisztelettel: Gabriella Üdv. H. I. 
2020. augusztus 04., kedd. Rég jártam itt! Most annál jobb, hogy itt lehe-
tek. Üdv: Jónás István 11 óra 15 perc.
2020. augusztus 20., csütörtök. Megpihentünk, ettünk, ittunk, továbbmen-
tünk. Köszönjük a helyet! Solymosy Ágnes, Solymosy Béla, Sindler Mónika.
2020. 10. 06., 13 óra tíz perc. Szia, Józsi! Kihasználva a szép időt, egy 
rövid látogatás a környéken. Úgy tűnik, minden rendben, még az erdő-
nek kell kicsit színesedni. Ui.: Remélem, rendbe jöttél, és Ági bokája is 
oké! KEKE 2020. 10. 06., 13 óra 10 perc.
2020. 10. 20. Üzenőben: Józsikám! Itt jártunk, megpihentünk ezen a cso-
dálatos, békés helyen! Köszönjük: Zóka Magdi, Bakos Edit, Juhász Ibolya. 

Sajgó Ferenc erdészeti igazgató
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Együttműködés
Munkánk eredményességét az teszi lehetővé, hogy jó a kapcsolatunk 
a Mecsekerdő Zrt.-vel, a BMTSZ tagjaival, a DDNPI munkatársaival 
és a BIOKOM munkatársaival. Minden együttműködő partnerünknek 
ezúton is köszönjük a segítséget, támogatást.
A Mecsekerdő Zrt.-vel az együttműködés az elmúlt évben is eredmé-
nyes volt. Észrevételeinket rendszeresen jelezzük az erdészet felé, hogy 
a balesetveszélyt mielőbb tudják elhárítani Például turistautakra dőlt 
fák, hidak javítása, keresztény emlékhelyek állapota, szemét elszállítá-
sa az erdőből stb. 

Turistaútra dőlt bükkfa  
a Koponya-kútnál

Ismét járható az ösvény  
a Koponya-kút felé

A megdőlt Lapisi-kereszt A lebontott Lapisi-kereszt

Büdös-kútnál „Rudi háza” 
állagmegőrzési munkák
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Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
A szövetség vezetőségével rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, és segít-
jük egymás munkáját. Segítünk a túravezetésekben, teljesítménytúrák 
lebonyolításában és a turista útjelzések karbantartásában, új útszakasz 
festésében, turistaház karbantartásában. A természetjárók panteonját 
negyedévente takarítjuk, és bevéssük elhunyt túravezetőink emléktábláit.

Emléktábla bevésése,  
Kriston Barnabás

Emléktábla bevésése,  
Plantek István

Emléktáblák a panteonnál

Természetbarátok találkozója  
a Büdös-kúti turistaháznál és  
gyertyagyújtás a panteonnál

A Mecsek Egyesület rendkívüli  
közgyűlése Remete-réten

A résztvevők egy csoportja  
hazafelé a közgyűlésről
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BIOKOM
Köszönjük a BIOKOM munkatársainak a segítséget a parkerdő terüle-
tén végzett segítő munkáért, például a Közép-Mecsek tanösvényein lévő 
források vízelvezető árkainak tisztítását. 

DNPI
A DNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédel-
mi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. A DDNPI munkatársaival 
megbeszéljük a forrásfelújításokkal, építésekkel kapcsolatos feladato-
kat, véleményük, javaslatuk alapján adjuk be az engedélyt a Zöldható-
sághoz. A természetet járva jelezzük feléjük észrevételeinket, jelentjük a 
természetkárosításokat. A Mecseket járva jelezzük az illegális szemétle-
rakásokat és a pihenők környékén a megtelt szemetesedényeket.

Balokányligetért Egyesület
Munkánkkal, javaslatainkkal és fotódokumentációkkal segítjük és nép-
szerűsítjük „Pécs zöld szívét”, a Balokányligetet.

Köszönet Kassai József kőfaragó mesternek, aki ez évben is díjmen-
tesen elkészítette a Természetbarátok Panteonjára elhunyt túratársunk 
emléktábláját. 

Hósüveg takarja a teli szemetesedényt a Blokkháznál
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Munkáinkat segítették
Baumann József, Baumann Józsefné, Balotay Gergely, Bánusz József-
né, Bíró Gábor, Egerszegi János, Füziné Kajdy Zita, Gál Péter, Golubics 
István, Hirth István, Hohn Miklós, Horgas Tamás, Jakab László, Jancsi 
Attila, Jónás István, Kassai József, Kámi Róbert, Kajdi Zita, Keresztes-
Nagy József, Kincses Miklós, Kiss Milán, Kriston Barnabás, Láng Ferenc,  
Mohácsi Attila, Müller János, Nagy Balázs, Ripszám István, Sándor Tibor, 
Sajgó Ferenc, Smidth Vilmos, Simon Antalné, Simon Csaba, Strasser 
Péter, Plantek István, Szilasi Tamás, SZC Zsolnay Vilmos Technikum, 
Temmert Csaba, Temmert Csabáné Ibolya, Tóth Klára, Tóth Péter, Tóth 
István, Varga Jenő, Varga Géza, Vizslár Irén, 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 
2020-ban kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, 
összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát.

Piknik és munkamegbeszélés a Balokányligetben


