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A

Mecsek Egyesület, ezen belül a Munka Osztály immár 21 éve 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. Ez évben is folytattuk a források karbantartását, hogy
az időjárás viszontagságai ne rontsák tovább állapotukat. Két forrásfelújításra van engedélyünk. A Hideg-kút és Mohosi-Kis-kút felújítására,
amit a kitűzött időpontra nem tudtunk elvégezni a pandémia és betegségek miatt. A 2021. évben ismét szép eredményeket értünk el a Mecsek
hegység és a Balokányliget értékeinek megőrzésében. Tájékoztattuk a
hírközlő szerveket a Mecsek hegységben végzett munkáinkról.

Tél az Ordas tanyánál
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A 2021. évi munkáinkról a következő fejezetekben számolok be részletesebben.
Az Ordas tanya melletti madáretetőkben a téli időszakban cinegegolyókat
és sertéshájat helyeztünk ki a madarak nagy örömére. Gondoskodtunk
a madarakról a Balokányligetben és szűkebb lakókörnyezetünkben is.

Munkáink
Ez évben is folytattuk a források karbantartását, emlékhelyeket tisztítottunk és karbantartottunk, turistautakat és útjelzéseket tisztítottunk.
A Széchenyi téri időjárásjelző házikó felújítása nem történt meg, ami
nagyon időszerű lenne. Havi rendszerességgel takarítjuk a Petőcpusztai
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. Harmadik alkalommal került megrendezésre a volt település
lakóinak találkozója, a Petőcpusztai mise és búcsú a kápolnánál. Ez évben
egy zarándokmenet is indult Bakonyáról Petőcpusztára. Elkészült és felszentelésre került egy Mária-szobor, amit minden évben zarándokok
hoznak fel a misére és búcsúra. A Tótvári cigányság emlékoszlopára új
fotót helyeztünk el saválló lemezen. A Magyarok kunyhója emlékhelyet
negyedévente ellenőrizzük és takarítjuk a lehullott ágaktól, levelektől.

Madáretetők feltöltése sertéshájjal
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Szükség szerint az emlékoszlopra új nemzeti színű szalagot kötünk. A
Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopot újrafestettük favédővel, és a
talpazat kövezetét megerősítettük. Az emlékoszlopot favédővel átfestettünk és a talapzat repedéseit kijavítottuk. 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 emlékhelynél a Tripammerfa közelében a bokrok ágait szükség szerint levágjuk. A Tripammer-fa
emlékoszlopát favédővel újrafestettük és a lábazathoz zúzott követ terítettünk a sárfelverődés megszüntetése érdekében. A Balog-fája emlékoszlopot favédővel újrafestettük. A forrásokat jelző fatáblákat és oszlopokat
favédővel újrafestettük. Az Ordas tanyánál a padok és asztal csiszolását elvégeztük és favédővel átfestettük. A tetőn fellazult kúpcserepeket
habarccsal rögzítettük. Rendszeresen takarítjuk a forrásvédnökökkel a
közel 250 kiépített mecseki forrást. A Négybarát forrásnál a falazat fugáit javítottuk és a homlokfal alatt egy vízfolyást falazással megszüntettünk. A Kőfejtő-kútnál egy vízkitörést megszüntettünk agyagtömítéssel,
majd habarcsos falazással. A véméndi szerb kápolnánál a kápolnát kitakarítottuk, a forrás betűit újrafestettük. A véméndi Ötvályús-forrást a
Mecsek Egyesület Munka Osztály tervei alapján felújították. A két „boltozatos pincés” forrásfoglalás is a tervek szerint felújításra került. A Természetjárók Panteonját takarítjuk, és sajnos egyre gyakrabban építjük
be elhunyt túratársaink fekete gránittábláit. Betelt a nagy sziklafal az
elhunyt túratársaink neveivel, ezért a mellette lévő sziklatömbön helyezzük el a további emléktáblákat. Beépítettük a Tubes-toronynál Kovács
Szabó János emléktábláját. A „Keresztény vonatkozású emlékhelyeket”
túráink során megtisztítjuk az olvasóra rakódott szennyeződéstől, a nap
által fölpenderedett, megsérült műanyag fóliát megjavítjuk ragasztással,
és ha szükséges, újra cseréljük. A Mecsekerdő Zrt. és a Mecsek Egyesület
a Lapisi fakeresztet és az Erdei keresztet a korhadások miatt újracserélte. Új saválló táblák lettek elhelyezve a kereszteken. Gyakran ellátogatunk a Balokányligetbe, hogy megnézzük a szép környezetet, és a kisebb
hibákat a tanösvénytáblákon kijavítjuk, fotókat készítünk. A megkopott tanösvénytáblákon a feliratos fóliákat újra cseréltük. Az Aranyesőforrás falazatánál a téli jázminsövényt visszametszettük, mert ránőtt a
falazatra. Az Aranyeső-forrás három tábláját évente újrafestjük a vízkőlerakódás miatt. Elkészült a tószínpad, ami színvonalas rendezvények
megtartására ad újabb lehetőséget. A Balokányligetről negyedévente
fotó-összeállítást készítünk és népszerűsítés céljából feltesszük az internetre. Munkánkkal segítjük a Balokányliget színvonalas rendezvényeit.
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Az új Erdei kereszt beállításánál Baumann József

Az új Lapisi kereszt beállítása
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A kápolna

Az új Mária-szobor
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A Petőcpusztai kápolna ellenőrzése télen

Az Ötvályús-forrás kifolyója
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A Magyarok kunyhója emlékhely
felújítása, Baumann József

Útjelző táblák felújítása,
Kámi Róbert

Darázs csípte katonai emlékhely takarítása
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Időjárást jelző házikó új környezetben

Források építése, karbantartásuk és takarításuk
A Balokányliget forrásait rendszeresen ellenőrizzük és takarítjuk.
Az Aranyeső-forrás három tábláját évente újrafestjük a vízkőlerakódás miatt. A Mecseken nyolc forrástábla betűinek felújítását végeztük
el, mert az idők folyamán megkoptak. Megszüntettük a Bokor-forrás
sáros előterét, így száraz lábbal lehet forrásvízhez jutni. A forrás tábláján a megkopott betűket újrafestettük. A Lóri-forrás vízvezetékének
évi tisztítását elvégeztük a vasoxid-lerakódástól. Az Andorlaki-forrás környezetét megtisztítottuk és a forrástábla betűit újrafestettük. A
Kincskereső-forrás környékét kitisztítottuk és a forrás tábláján a betűket
újrafestettük. A Lóri-forrást kitisztítottuk és a forrástáblát újrafestettük.
A Barátság-forrás tábláját egy új festékkel újrafestettük, mert gyakran
kipergett a régebbi festék a betűkből.
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A Bokor-forrás előtér-felújítása, a tábla újrafestése

Lóri-forrás táblák felújítása
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A Barátság-forrás táblájának újrafestése

Négybarát-forrás kőfaljavítása, Baumann József
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A Négybarát-forrás tisztítása,
Kámi Róbert

A Magyarok kunyhója emlékhely
takarítása

Az Andorlaki-forrás takarítása, forrástábla újrafestése

Forrásvédnökök tevékenysége
A kilenc 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.
2021-ben 570 fotó érkezett az elvégzett munkákról. A forrásvédnökök
közt minden korosztály megtalálható tízévestől a közel nyolcvanévesig.
A Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola,
tanárai és diákjai ebben az évben is részt vettek a vállalt forrásaik alapos
megtisztításában. Rigó-kút, Bokor-forrás, Zsolnay-kút.
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A Baranya megyei SZC Zsolnay
Vilmos Technikum és Szakképző
Iskola tanára és diákjai

A 10. P.Á.R.
„gróf Széchenyi István”
cserkészcsapat tagjai

A Cserkészmozgalomból is egyre több őrs jelezte, hogy védnökség alá
vesznek mecseki forrásokat. Várdai Levente cst. (10) kerületi elnök VI.
Dél-Dunántúli Cserkészkerület. A 10. P.Á.R. „gróf Széchenyi István” cserkészcsapat, munkájukat támogatjuk. Cserkész-forrás, Mecsek-forrás.

Visszajelzések a Fekete-Tisza-forrásról
Az internetre feltett képek és írások alapján tudjuk, hogy a FeketeTisza-forrást és környezetét civil összefogással időnként megtisztítják.
Örülünk, hogy a küzdelmes munkánkkal felépített új forrás és környezetének gondozása megoldott napjainkban. Köszönet érte a kőrösmezői
civil szervezetnek. Köszönjük az internetre feltett fotókat munkájukról.

Önkéntesek
a Fekete-Tisza-forrásnál

A Fekete-Tisza-forrás
napjainkban
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Kőrösmező, 1918. A Tisza forrása
Az Úristen megteremtette az egész világot, s mindennek megmutatta a
helyét.
– Itt állnak a hegyek. Itt a rétek. Itt az erdők.
Szép sorjában helyet mutatott a tengereknek, tavaknak, folyóknak, patakoknak is. Hogy, hogy nem, a Tisza legutoljára maradt. A Tisza szomorúan tekintett föl az Úrra.
– Hát az én helyem hol, merre lesz, Uram?
– Lám-lám, rólad szinte megfeledkeztem – mondá az Úr mosolyogva.
Egyszeriben szólította Gábort, a magyar arkangyalt.
– Gábor, húzass barázdát a Tiszának is!
Gábor arkangyal elővette aranyos ekéjét, egy szamarat fogott elébe, s
mondta a Tiszának, hogy csak menjen mindenütt az eke nyomán.
Elindítja a szamár az ekét, a Tisza meg csak mendegélt utána, de egyszerre csak a szamár hol erre, hol arra kap bogáncskóró után, s az eke
ki-kizökkent az egyenes járásából. Ha közel nem látott harapnivalót,
messzire is kitért a szamár az egyenes útból, aztán megint más irányba,
ide-oda, mindenfelé.
Azért olyan girbén-görbén, csavargósan járó a Tisza.
A monda Benedek Elek gyűjtése.

Természet- és környezetvédelem
Túravezetéseink során felhívjuk 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

Ritkaság a réti kardvirág a Mecsekben
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Tavaszi héricsek a Flóra-pihenőnél
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Lónyelvű csodabogyó a Rózsa-forrásnál

A korhadt madárodú
a földön

Felújított madárodú kihelyezése,
Horváth Ákos

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 hét elkorhadt madárodút
cseréltünk le, és amit lehetett, felújítottunk és visszahelyeztünk.
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Madáretetés az erdőben sertéshájjal

Túravezetések
Sajnos a koronavírus-járvány miatt a tervezett túráinkat nem tarthattuk meg, ezért az elmaradt túrákat a következő évben, 2022-ben megtartjuk.

X. Desztinációs túra „Hegyen – völgyön – tóparton”
Útvonal: Orfű – Abaligeti elágazás – Petőci vadászház – Abaliget –
Balázs-hegy – Orfű – Abaligeti elágazás.
Táv: 12 km. Szintemelkedés: 290 m.
Túravezető: Baumann József, Mecsek Egyesület.

XXXVII. Csokonay Sándor-emléktúra „Források és virágok” a
BMTSZ közös szervezésével.
Útvonal: Boda – Húsvét-forrás – Petőcpuszta – Kővágószőlős.
Táv: 11 km. Szintemelkedés: 300 méter.
Túravezető: Baumann József, Mecsek Egyesület.
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Emléktábla avatása a Tubesen
Egy lelkes természetjáró, Kovács Szabó János fejében született meg a gondolat, hogy a lebontott kilátó helyére új épüljön. Az idő a ’90-es évek elején
érett meg arra, hogy a nemes cél érdekében alapítványt hozzanak létre. A
szervezési feladatokat Kovács Szabó János vállalta magára. Az alapítványt
1991. április 2-án jegyezték be. Az avatás 2001. szeptember 15-én volt.

Meghívó az emléktábla avatására
20 éves a János-kilátó. 2021. szeptember 17-én 16 órakor a Baranya
Megyei Természetbarát Szövetség és a Mecsek Egyesület megemlékezést
tart a Tubesen, a János-kilátónál, amelyre ezúton is meghívjuk, szeretettel várjuk a természetjárókat, városlakókat!
Mi, a jelenkor természetjárói 20 éve látogatunk el rendszeresen a toronyhoz. 12 éve minden december 31-én a déli harangszó itt talál bennünket.
Találkozási pont, összetartó erő a hely. A pezsgőbontás, a himnusz éneklése közben el sem tudjuk már képzelni, milyen volt, amikor nem állt a
kilátó a Tubesen. Ilyenkor hálás szívvel gondolunk az építőkre.
Most, a 20. évforduló perceiben is köszönetet mondunk a gondolat
megszületéséért, a küzdelmes munkáért, a támogatásokért. Ez utóbbiak közül kiemeljük Hardi Lászlót, az Állami Erdészeti Szolgálat akkori igazgatóját.
Továbbá álljon itt az alapítvány működtetőinek névsora is: dr. Kurucsai
Csaba, dr. Páva Zsolt, Gőbölös István, dr. Makra Virginia, Kiss Károly,
Bernát Piroska, Kékesi Éva, és nem utolsósorban Kovács Szabó János
neve, aki nélkül – biztosan tudjuk – a kilátó nem épült volna fel.
Tiszteletére ma emléktáblát avatunk, ezzel is kifejezve az új nemzedékek
köszönetét, s egyben további jó egészséget, szép éveket kívánunk neki!
Az emléktábla szövege:
Köszönet
Kovács Szabó Jánosnak,
a Mecsek Egyesület volt titkárának a hosszú éveken át tartó,
fáradhatatlan munkájának gyümölcse a 2001. évben újjáépített János-kilátó.
Az újjáépítés 20. évfordulójának emlékéül
a Mecsek Egyesület.
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Az emléktábla helyének bemérése, Baumann József

Az emléktábla szintezése
Köszönet minden résztvevőnek, akik az eső ellenére feljöttek az emléktábla avatására és az ünnepségre.
195

Baumann József

Múzeumlátogatás
A Magyar Természetjáró Szövetség Aranyjelvényes Túravezetők Klubjának tagjai meglátogatták a Mecsek Egyesület természetjárást bemutató múzeumát.
Sajnos a múzeumnak nincs állandó nyitva tartása, így kevesebb látogató tekintheti meg az értékes gyűjteményt. Baronek Jenő a gyűjteményről
érdekes ismertetőt tartott, és válaszolt a felmerülő kérdésekre. A turisták
városban való idegenvezetését Gida Tibor és Baumann József segítette.

A múzeum gondnoka, Baronek Jenő, mellette Tóth Imre

Érdeklődők a tárlóknál
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Ordas tanya
Erdei fenyőgerendákból készült faház, amely ebben az évben 131 éves.
Folyamatos karbantartást igényel, melyet ez évben is elvégeztünk és
mindent lejegyeztünk az Ordas tanya naplójába. A ház karbantartását és értékeinek megóvását immár 25 éve Baumann József és felesége,
Ági látja el. Tisztán tartjuk a ház környezetét és a közeli forrásokat. Új
madárodúkat helyeztünk ki, a régi madárodúkat és etetőket kijavítottuk, szükség esetén kicseréltük. Az Ordas tanya meglazult kúpcserepeit új kötőanyaggal rögzítettük. Negyedévente tisztítjuk az esőcsatornát
a belehullott levelektől, kisebb ágaktól. Figyeljük az élővilág változásait, az erdészeti tevékenységet, és mindent lejegyzünk az Ordas tanya
naplójába. Óvjuk a ház körül a védett virágokat. Az Ordas tanyát és a
Petőcpusztai kápolnát, valamint a közeli forrásokat heti rendszerességgel ellenőrizzük, takarítjuk. A régi temető egyetlen álló sírkő környékét
és a hozzá vezető utat a bozóttól kitisztítottuk. Ebben az évben is megtartottuk a Petőcpusztai misét és búcsút. Zarándoklat indult Bakonyáról az új felszentelt Mária-szoborral. 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 huszonnyolc éve rendszeresen megjelennek nyomtatásban, fotókkal színesítve tartalmát.

Az Ordas tanya gondozói: Baumann József, Baumann Józsefné Ági
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Madáretető feltöltése

Erdei bútorok felújítása

Vendégek az Ordas tanyánál
Bejegyzések a bejárati ajtón elhelyezett üzenő füzetben:
2021. 01. 01. Üzenőben: BUÉK a forrásépítő csapat vezetőjének! Üdvözlettel: Hirth István, dr. Fekete Emőke.
2021. március. 03. Üzenőben: Megtaláltuk az Ordas tanyát, nagyon szép
a környék. Láng Ferenc és Zita.
Üzenőben: Itt Jártunk. Szép nagyon a hely! W. Robi, B. Dóri 2021. 03. 21.
198

A Mecsek Egyesület Munka Osztály 2021. évi beszámolója

2021. április. Üzenőben: Szervusz, Jóska! Erre vitt az utam
és nagy örömmel tapasztaltam,
hogy milyen nagy törődéssel
viseled ennek a „gyöngyszemnek” a sorsát. Gratulálok és
köszönöm!
Ui.: A költés után a fészekodúk
elhelyezését érdemes átgondolni, változtatni. Territoriális
szempontból érdemes lazítani.
Üdv. Ripszám István
2021. május. 09. Üzenőben:
Lenyűgöző hely! Mindig szívesen látogatok ide. Szerintem célszerű lenne az üzeneteket nem
kitépni olvasás után, hogy lehetne egyfajta „üzenő fal” az ide
látogatóknak. 2021. 05. 09. Imre

Bejegyzés az üzenő füzetben

2021. május. 16. Üzenőben: Szia, Józsikám! Kár, hogy nem együtt
vagyunk itt! Jónás István
2021. június. 11. Üzenőben: Jó itt megpihenni, kicsit lelassítani az időt.
Lukács Gergely, Solymosi Béla
2021. július. 03. Üzenőben: Először jártunk itt, és reméljük, nem utoljára!
Gyönyörű hely! Terepfutók
2021. július. 04. Szia, Józsi! Rég jártam itt, jó volt újra visszatérni, megpihenni, szétnézni. Minden rendben, csendes, csak itt mellettem mászkálnak a tölgyre fel és le a szarvasbogarak hárman is. Remélem, Ti jól
vagytok, Üdv. Keke 10 óra 30 perc.
2021. szeptember. 23. Üzenőben: Szia, Józsi! Újra itt! Rég jártam itt, jó
volt ide újra visszatérni, megpihenni, szétnézni. Megnéztem a ciklámeneket, egy-két elárvult virágot találtam (talán majd a hétvégén az Őrségben). Amúgy minden rendben itt, remélem, Veletek is! Üdv. Keke 11 óra
30 perc.
2021. szeptember 24. Üzenőben: Szia, Józsi! A neked ígért forrásképek
(Lenke, Kiss Lajos, Csokonay) elkészítése után feljöttünk az Ordashoz
ismét. Itt a csend és béke szigetén jó egy kicsit leülni, megebédelni és
hallgatni a fák suhogását, nem rohanni. Reméljük, Ti jól vagytok! Üdv.
Láng Feri és Zita
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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 eredményes volt. Észrevételeinket
Útra dőlt fák a Meleg-Mányi-völgyben rendszeresen jelezzük az erdészet
felé, hogy a balesetveszélyt mielőbb tudják elhárítani. Pl. turista
utakra dőlt fák, hidak javítása,
keresztény emlékhelyek állapota,
szemét elszállítása az erdőből stb.

Beszakadt híd az Éger-völgyben

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. A természetjárók
panteonját negyedévente takarítjuk,
és bevéssük elhunyt túravezetőink
emléktábláit. Ez évben az emléktáblákkal megtelt sziklatömb mellett egy új sziklatömbre helyeztünk
el emléktáblákat és terepet rendeztünk.

Az új Lapisi kereszt beállítása
200

A Mecsek Egyesület Munka Osztály 2021. évi beszámolója

Emléktábla beépítése a Panteonnál.
Schober József, Baumann József

Egyre szaporodó táblák
a Panteonnál

BIOKOM
Köszönjük a BIOKOM munkatársainak a segítséget, a parkerdő területén és a Balokányligetben végzett segítő munkáért.

Pihenőpark az Éger-völgyben

Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
DDNPI munkatársaival tartjuk a kapcsolatot, és a természetvédelmi őreikkel megbeszéljük közös dolgainkat. A DDNPI munkatársaival megbeszéljük a forrásfelújításokkal, építésekkel kapcsolatos feladatokat,
véleményük, javaslatuk alapján adjuk be az engedélyt a Zöldhatósághoz.
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Tájvédelmi körzet
a Misina környékén

Illegálisan épített forrás a Mecseken,
Hunor-forrás

A természetet járva jelezzük feléjük észrevételeinket, jelentjük a természetkárosításokat. A Mecseket járva jelezzük az illegális szemétlerakásokat, engedély nélkül épített építményeket, valamint a pihenők környékén
a megtelt szemetesedényeket.

Balokány Ligetért Egyesület
Munkánkkal, javaslatainkkal és fotódokumentációkkal segítjük és népszerűsítjük „Pécs zöld szívét” a Balokényligetet.

Öko játéktér a gyerekeknek

Játszva tanulás
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Kassai József
Köszönet Kassai József Aranybakancsos turista kőfaragó
mesternek, aki ez évben is díjmentesen elkészítette a Természetbarátok
Panteonjára
elhunyt túratársunk emléktábláit, a régi Panteon melletti
sziklafalra az új Panteon táblájának elkészítését, a Tubeskilátóra Kovács Szabó János
tiszteletére önköltségi áron
elkészített fekete márvány
emléktáblát.

Kassai József kőfaragó mester
az Arany Bakancs Díjjal

Diákok felkészítése
az országos környezetvédelmi versenyre
Diákoknak országos versenyhez előadás tartása a mecseki forrásokról.
Kecskés András, Csökli Bence, Tóth-Pankaczi Luca, a Pécsi Jókai Mór Általános Iskola 6. c osztályának tanulói. Tanárnő Oroszné Kovács Krisztina.

A diákok a forrásokról és vizekről, felkészítőjük Baumann József
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Szép siker a versenyen
Kedves Baumann József! A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
országos döntőjén 7. helyezéssel, ezüst fokozattal végzett csapatunk.
Köszönjük az interjút és a segítséget: Oroszné Kovács Krisztina, Pécsi
Jókai Mór Ált. Iskola

A diákok felkészítő tanárukkal, Oroszné Kovács Krisztinával

Munkáinkat segítették
Baumann József, Baumann Józsefné, Balotay Gergely, Csibi Gergelyné
(Mária), Füziné Kajdy Zita, Golubics István, Hirth István, Hohn Miklós,
Jancsi Attila, Jónás István, Kassai József, Kámi Róbert, Keresztes-Nagy
József, Kincses Miklós, Kiss Milán, Láng Ferenc és Zita, Müller János,
Nagy Balázs, Ripszám István, Schober József, Simon Antalné, Simon
Csaba, Strasser Péter, Szilasi Tamás, SZC Zsolnay Vilmos Technikum,
Temmert Csaba, Temmert Csabáné Ibolya, Tóth Klára, Tóth Péter, Varga
Jenő, 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
2021-ben kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét,
összeszedték a szemetet, és óvták környezetünk tisztaságát.
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