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Tisztelt Olvasó!

Egy jó könyvet, várostörténeti szempontból egy nagyon fontos kiadványt ajánlok 

szíves figyelmébe, a Mecsek Egyesület újjáalakulásának történetét, az öt éves 

tevékenységről szóló beszámolót!

Sokkal többről szól e könyv, mint hinnénk! Látszólag egy több, mint 100 éves 

egyesület utolsó 5 évéről, valójában egy kényszerűségből "csipkerózsika-álmát" 

alvó egyesület ébredésének történetéről. Látszólag csak a sok-sok pécsi egyesü

let közül egy egyesület életéről, valójában egy rég elfelejtett polgári életmód fon

tos hétvégi programjairól, a társasági élet régi-új formáiról. Látszólag "csak" a 

Tubes-kilátó (újjá)építésének történetéről, valójában egy új gondolkozásmódról, 

az áldozatkész, a semmiből is értéket teremtő, a tradiciók megmentéséért mun

kálkodó pécsi polgárokról.

Kívánom a Tisztelt Olvasónak, hogy merítsen erőt a könyvből! A kirándulásokhoz, 

a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a városért való tenniakaráshoz. az egyesületi 
tagsághoz!

Dr Páva Zsolt 
polgármester
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"Vadvirágos Mecsek tája,

A turistát hívja, várja !"
A Mecsek Egyesület 1930-as évkönyvéből

ELŐSZÓ

Egy 54 éves hagyomány folytatása az évkönyv kiadása.

Az Egyesület újjáalakulása utáni első évkönyv, amely tartalmazza a 1993-94-95-96- 

97- es évek eseményeit, az újjáalakulás és a működés dokumentumait és más 

értékes írásokat, amelyek az egyesülethez, illetve a Mecsekhez kapcsolódnak.

Az idők változásával újra kezdődik, folytatódik minden ...

A természetjárásban nem volt leállás, "holt idő" a természet szerető, természetjáró 

ember mindig járta és járja a hegyeket, völgyeket, csodálja a növényeket, állatokat a 

természet ezernyi csodáját.

A kipróbált, tiszta szívű és lelkű természetjárónak ajánlom ezt a könyvet.

Szép környezetünkben a Mecsek lankáin és csúcsain továbbra is felfedezhetjük az 

őrök szépségét a természetnek, és ha azt megtettük tekintsünk szép hazánk 

távolabbi tájaira, esetleg a világ szebbnél - szebb tájai csodálatával gazdagítsuk 

lelkünket.

Nem elég a Mecsekünk szépségére hivatkozni, hanem tenni is kell azért, hogy az 

elődeink által létrehozott értékeket megőrizzük (felújítsuk) és ha lehet, új maradandó 

értékeket hozzunk létre.

Kérem a Mecsek Egyesület minden tagját, az egyesület tisztelőit, támogatóit 

szervezzenek új tagokat, hogy szép Mecsekünk jelzett turista útjain egyre több 

tagtársunkkal találkozhassunk, akik a Mecsek Egyesület jelvényét viselik.

Köszönet mindazoknak akik lehetővé tették a könyv megjelenését.

A szerkesztő





Kedves Olvasó !

Közel fél évszázadra tehető kényszerű hallgatás után újra jelentkezik egy 

máig is nagy hírű egyesület Pécs és Baranya közgondolkodásában.

Az újjáalakult "Mecsek Egyesület" első évkönyvét tarja kezében a Tisztelt 

Érdeklődő.
Nem valami új fajta nosztalgia hullám támasztotta fel ezt a csoportosulást, hanem az 

egyre erősödő meggyőződés e vidék polgáraiban is, amely figyelmünk a minket 

körülvevő természetre irányítja.

Szűkebb házunk tájának uralkodó földrajzi alakulata a Mecsek.

Mindannyiunkhoz, életvitelünkhöz, gazdasági sőt politikai tevékenységünkhöz 

ezer szállal fűződik ez az erdőkkel borított hegyes, dombos táj. Természeti értékei, 

növényei és ásványkincsei, időjárási tényezői az első ember itteni megjelenése óta 

alakítja a történelmet és nyilván erőteljesen hatni fog a jövőben is.

Száz évvel ezelőtti elődeink már felismerték jelentőségét. A Mecsekhez 

fűződő szellemi és gyakorlati tevékenységük kiváló példáit ma is szemügyre 

vehetjük akár a Tettyén vagy a várost körülvevő turistautakon barangolunk, akár a 

növényföldrajzi érdekességeket tanulmányozhatjuk.

Az újjáalakult egyesület a Mecseket mint természeti gazdasági egységet kívánja 

szemlélni kutatni és védeni további károsodástól és rongálástól óvni.

Számítunk minden, a Mecseket szerető polgár és szervezet rokonszenvére és 

segítségére.
Munkánkhoz várjuk a felső és középfokú tanintézeteink, egyetemeink, kiváló 

kutatóhelyeink, a természetvédelem irányító szerveinek közreműködését, Pécs 

város és Baranya megye hathatós segítségét.

Meggyőződésünk, hogy egy ilyen összefogás nemcsak a Mecsek jövőbeni 

fejlődésében, hanem a mi életünkben is döntő és kedvező változást hoz. 

Ebben a szellemben kívánjuk az egykori krónikással: üdv az olvasónak.

SOMOGYVÁRI IMRE
a Mecsek Egyesület elnöke



A Mecsek Egyesület "évenként" megjelenő kiadványa, amely tartalmazza az éves 

munka - rendszerezett összegzését, az egyesület tagjainak, tisztikarának névsorát, a 

pénzügyi beszámolót, az egyesület alapszabályát és olyan fogalmazásokat, 

élménybeszámolókat, tudósításokat, amelyekből képet kapnak az egyesület életéről 

Az évkönyvet Mecsek Egyesület tagjai a tagdíjuk ellenében ingyenesen kapják

FONTOS TUDNIVALÓK

1./ Hivatalos (egyesületi) helység: Pécs, Keszüi út 43/1 Tel.: 447-377 

Levélcím: 7621 Pécs, Király u 11.

2.1 Tagdíjak: dolgozó: 1200 Ft/év

nyugdíjas, katona, diák: 300 Ft / év

3.1 Az egyesület bankszámlája: Boly és Vidéke Takarékszövetkezet

száma: 0100112-12002690

4.1 A titkár neve : Kovács Szabó János

címe: 7632 Pécs, Enyezd u. 8 1 / 4

telefon: 439-144

mobil: 06-20-215-974

munkahely: Baranya megyei Rendőr-fökapítányság

5. / A tagok az észrevételeiket, kérdéseiket, esetleg írott anyagaikat a titkár címére 

juttassák el.

6. / Az egyesület elnökségi ülései és más rendezvényei nyilvánosak, azokat bárki 

látogathatja, ezek időpontjáról a titkárnál, külön meghívókról és a helyi sajtóból 

tájékozódhatnak.

7 / A kulturális előadások nyilvánosak és ingyenesek.

8./ A túrák idejéről és útvonaláról külön tájékoztatás jelenik meg.

9 / Az egyesület várja a tagok ötleteit tevékenységének színesítéséhez.



KOVÁCS SZABÓ JÁNOS
a MECSEK EGYESÜLET TITKÁRA
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Kovács Szabó János

A nagynevű Egyesület hagyományainak méltó folytatására újjáalakult 

Egyesület megálmodója, megszervezője és fáradhatatlan - ügybuzgó - tevékeny 
titkára.

Rá jellemző magatartás az. hogy kitalál, megszervez, elvégez mindent ami 

szükséges az Egyesület érdekében.

1944. május 21-én született Szekszárdon. Gyermekkorában sok időt töltött a 

szabad természetben barátaival. Szerencséjére rokonságában erdőt tisztelő és 

szerető felnőttek vették körül. Nekik köszönhetően hamar megszerette a 

kirándulásokat. Későbbi munkája révén sok szép helyet ismert meg az országban.

Kimondhatom nyugodtan, hogy az történik az egyesületben, amit Ö elképzel, 

amit Ö megszervez.

János szervezi a tagokat, a cégbíróságnál bejegyeztet, elviszi mindenkihez a 

tagkönyveket, minden tagot felkeres a meghívókkal, bélyegzőt készíttet, támogatót 

keres, vetítőgépet, vetítővásznat visz, az emlékkönyvet kezeli az ötórai 

beszélgetéseken, az oda érkezőket külön-külön köszönti. Szervezi az ötórai 

beszélgetések előadásait, gondosan ügyelve a változatosságra és időszerűségre. 

A forráshoz új kifolyócsövet szerez, ott az újjáépítésben is az övé a kezdeményezés.

Helyiséget szerez az egyesület könyvtárának, az elmaradhatatlan fekete 

táskájában hordja az irodáját, abban mindig található ismeretterjesztő anyag.

Szabadidejében kilátó építését szervezi a Tubesen. Elmondja mindenkinek 

elképzelését, pénzt kér, építési engedélyt intéz, tervezővel tartja a kapcsolatot, 

iparost szerez a munka elvégzéséhez. Anyagot szerez be, szállítójármüvet kér 

valakitől, vizet hozat a Vízművel az építkezéshez. Követ kér és hozat a kőbányából , 

terepet rendez a kilátó építéshez, az építés közben. Szervezi a betont szállító 

autókat, hogy megfelelő időben érkezzenek, locsolja , öntözi a betont. Építkezés 

közben naponta többször megy gyalog a Tubesre. Másnap meséli, hogy ismét egy 

perccel rövidebb idő alatt ért fel a hegyre,... és folytathatnám a végtelenségig. 

Ö a János I...

János jó, hogy vagy, jó, hogy csinálod !

János vigyázz az egészségedre, mert sokáig szükség lesz rád, hogy menjen a 

munka.
Baronek Jenő
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A Mecsek Egyesület újjáalakulásának története

(Kovács Szabó János)

A új tubesi kilátótoronyról beszélgetett dr. Bachman Zoltán és Kovács Szabó 

János. Az építész jónak tartotta azt a gyakorlatot, hogy a múltban a város lakóinak 

készülő mecseki építmények gazdája a Mecsek Egyesület volt. Ez garantálta az 

egységes szemléletű építést és felújítást. Az is elhangzott, hogy milyen jó lenne, ha 

ma is létezne a Mecsek Egyesület. A Tubes Kilátó Alapítvány titkára jelezte, hogy 

ezt már többen is elmondták, de senki sem vállalta el, hogy az egyesületet újjá 

szervezi. A titkár felajánlotta a Jakab-hegyi kis templomot felújító építésznek, ha 

vállalja áz újjászervezést, segít neki.

A két pécsi polgár először azt vette számba, hogy kikre számíthatnak, kiket 

kérjenek föl az egyesület létrehozására. Arról is beszéltek, hogy a megszüntetett 

Mecsek Egyesület céljainak csak egy részét szükséges felvállalni, mert azóta 

alakultak olyan önálló egyesületek, melyek nagyon jól végzik az előd egyesület egy- 

egy munkáját /természetjárás, madár védelem, városszépítés /. Az egyesület 

újjáalakulásának jogi feladataihoz nagy segítséget adott dr. Fekete Bálint, aki az új 

alapszabályt készítette el.

Az alapító közgyűlésre és az alapszabály elfogadására a Baranya Megyei 

Bíróság kis tanácstermében 1993. április 30-án került sor.

Kisebb változások után a jelen lévők /dr. Bachman Zoltán, Balázs Dezső, dr.Fekete 

Bálint, B.Horváth Csilla, Kovács Szabó János, dr. Lénárd László, dr. Papp Tivadar, 

dr. Páva Zsolt, dr. Perczel Rita, Somogyvári Imre / elfogadták az alapszabályt. A 

tisztségviselők megválasztásánál gondot okozott, hogy Márfy Attila, akit a jelölés 

titkárnak javasolt, nem jelent meg. így a jelen levők közül a többség Kovács Szabó 

Jánost jelölte titkárnak. Az elnöki cím jelöltje Somogyvári Imre volt. Először az 

elnököt választotta meg a közgyűlés. Egyhangú szavazással az újjáalakuló Mecsek 

Egyesület első elnöke Somogyvári Imre lett. Titkárrá ellenszavazat nélkül Kovács 

Szabó Jánost választották. Elhatározták, hogy a választmány öt tagú legyen, majd 

választmányi tagnak jelölték és fogadták el a következő személyeket: Somogyvári 

Imre /elnök /, Kovács Szabó János /titkár/, B.Horváth Csilla , dr. Papp Tivadar, 

Balázs Dezső (tagok).
A szükséges iratokat a titkár a Baranya Megyei Bírósághoz nyújtotta be. 

A végzést június 17-én hozta meg.
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Kiss József emlékére

(A Mecsek Egyesület 1941-es évkönyvéből)

De utakat ingyen építeni nem lehet, 

Pénz, hogy legyen hozzá, csinált egy Egyletet.

Vaszary Gyulával ketten egybefogva, 

A "Mecsek Egylet"-et ím létre hozta.

S a pécsiek jöttek, többen mint remélték, 

A tagul felvételt egyre-másra kérték.

A pénz így meglévén, készültek az utak,

S erdei forrásnál az üdítő kutak.

Majd, hogy kilátás tágasabb lehessen.

Több torony is épült fenn a szép Mecseken. 

Mert, hogy szép az erdő, s jó a hegyi séta, 

Mind többen belátták, s élvezték is néha...
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TERMÉSZETJÁRÓ INDULÓ
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A MECSEK EGYESÜLET történetéből
(B. Horváth Csilla)

1993-ban újjáalakult Pécsett a Mecsek Egyesület. Az egyesület már a múlt 

század végétől közel 60 évig fontos szerepet töltött be városunk életében. Az újra 

alakuláskor talán nem érdektelen röviden felidéznünk elődeink eredményeit, 

küzdelmeit. Erőt merítve az akkori történésekből a mai munkához.

Pécsett már az 1880-as évek óta többször próbálkoztak turista egyesületet 

létrehozni. A próbálkozást 1891-ben siker koronázta. Ekkor alakult meg a Mecsek 

Egyesület. Létrejöttük idején már pontos elképzelésekkel rendelkeztek a szervezők 

az elvégzendő közeli és távoli feladatokról. Működésük alatt szinte alig tértek el 

ezektől A korabeli újságban így ismertették a jövendő munkát : "Az egyesület 

működésének ki kellene terjednie a Mecsek egész területére Bükkösdtöl elkezdve 

Nádosdig s egy főútvonallal kötvén össze e kettőt, oda törekednie, hogy az összes 

jelzéseknek ez legyen kiindulási vonala. Meg kell állapítani a menedékházak 

/gunyhók/ helyét, számát és azok megépítésére törekedni....Meg kellene alkotni az 

un. "iskolai karavánokat" módot nyújtani a gyerekeknek a szabad lég és 

erdőségeknek okszerű /és nem kárt okozó/ élvezésére s a turistaság 

megkedveltetésére."

1891. április 30-án a pécsi Nemzeti Casinóban Bánffay Simon városi 

főjegyző, ideiglenes elnök vezetésével tartotta alakuló közgyűlését az egyesület. A 

tagok száma az alakuláskor 162 volt. Megválasztották a tisztségviselőket. Elnök 

Kardos Kálmán Baranya vármegye és Pécs város főispánja, alelnökök: Bánffay 

Simon, Zsolnay Vilmos. Titkár Kiss József Föreáliskolai tanár.

Az első évben kb. 25 km turistautat jelöltek ki a Jakab-hegyre, a Kisrétre, 

Kantavárhoz, Mélyvölgybe és Mániára.

Alig egy évvel a megalakulás után ünnepélyesen megnyitották az első 

sétautat a Mecseken. A megnyitáson 600 fős "intelligens kiránduló társaság " vett 

részt. Az út, a Kardos Kálmán út, 1026 m hosszú és 160 cm széles kőlapokkal 

burkolt szerpentin volt, amely a Kálvária-hegyi kőbányától a városi faiskoláig 

vezetett. Az út mentén és a végén padokat helyeztek el.
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Hamarosan egyleti jelvényt is készítettek, közepén a Doronicum Hungaricum 

virág, körülötte sárga koszorúban a felirat Mecsek Egyesület Pécs 1891.

1893- ban a Dömörkapunál egy pavilont építettek.

1894- ben az Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésének a tiszteletére 

a Tubesen három hét alatt építettek egy kilátót. Az egyesület kiadványokkal is 

népszerűsítette a Mecseket. Az évenként megjelenő egyesületi évkönyvek mellett a 

következő könyvecskéket jelentették meg. Kiss József: Pécs és környéke útikalauz , 

Juhász László: Baranya megye és Pécs régészete, Pécs vidékének turista térképét 

is kiadták. A taglétszám 1895-re 643 fő.

A következő néhány évben alább hagyott a kezdeti lelkesedés. Ennek okai: a 

milleneumi készülődés és az országos eredményeket elérő Bicikli Klub 

megerősödése melynek egyik vezetője Kiss József volt.

1898 februárjában a közgyűlésen, ahol az előző évet értékelték csak 6-an 

jelentek meg. Ekkor a vezetőség elhatározta az egyesület megújítását.

Turista címmel rovatot indítottak a Pécsi Naplóban. Kirándulásokat 

szerveztek.

Május elsején pl. háromezren fordultak meg a Kardos úton.

1899-ben nagyszabású tagtoborzást indítottak. Két új tervet fogalmaztak meg: 

helytörténeti gyűjteményt létesíteni, amely a jövendő múzeum alapját képezi. Kilátót 

építeni a Misinán.

Ezeknek az új feladatoknak a meghirdetése után valóban megélénkült a 

munka. 1900-ban a Zengőn felállítottak fából egy kisebb kilátót. 1901 februárjában 

díszközgyűlésen emlékeztek meg az egyesület 10 éves fennállásáról. Az év végén 

uj turistautat avattak a Kardos úttól a Bertalan szikláig. Az út végén egy "csinos fából 

készült pavilonnal”. Saját képes levelezőlapot készítettek a létesítményeikről. 1903- 

ban a Kantavári-forrás mellett egy esőbeállót építettek.
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Az egyesületnek feladata volt a hegyen lévő erdő megőrzése. Ezért hosszú 

évekig harcoltak, hogy a fölösleges fakitermelést és a katonai löteret szüntessék 

meg a Mecseken. 1905-ben végre a város közgyűlése parkerdőnek nyilvánította a 

város fölötti területet.

Az 1900-as évek elejétől a Tettye rendezését is szorgalmazták. Az ehhez 

szükséges pénz előteremtésére éveken keresztül, nyaranta többször is 

“népünnepélyeket” rendeztek. Ezeknek szervezője a Tettye szerelmese Reéh 

György városi tanácsnok volt.

Működésük élénkülését mutatja, hogy 1904-ben barlangkutató, 1906-ban 

madárvédelmi szakosztályt alakítottak. A kirándulásokat rendező bizottság is 

újjáalakult, s ismét rendszeresen szervezték a helyi és külföldi túrákat.

1908. a Mecsek Egyesület életében jelentős dátum. Erre az évre készült el az 

1894 óta tervezgetett misinai kilátó és a meteorológiai pavilont is ekkor állították fel 

a Széchenyi téren. Az év végéig 6000-en jártak fenn a kilátónál. Megalakult a Park 

osztály, mely a város parkjainak felügyeletét és új park létesítését tűzte ki céljául.

1909-ben a Misina kilátóhoz toronyőri lakást építettek. Új utakat jelöltek ki. A 

régiek felújítása is sok energiát igényelt. Ismét kiadták a Mecseki útmutatót, képes 

levelezőlapokat készítettek a Mecsekről.

1910-ben elkészült a Tubesi kilátó.

Nagy gondot fordítottak a rohamosan pusztuló mecseki flóra megőrzésére 

Több ízben megkeresték az iskolák igazgatóit és a rendőrséget, hogy akadályozzák 

meg a növények pusztítását, árusítását.

1913-ban megalakult Budapesten a Magyar Turista Egyesület Egyik elnöke a 

pécsi Balog Károly, egyik alelnöke Kiss József lett, ezzel is elismerve a Mecsek 

Egyesület országos tekintélyét.
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Az 1914-ben kitört világháború megakasztotta az egyesület fejlődését. El 

kellett halasztani az új menedékházak építését. A már összegyűjtött pénzt 

hadikölcsönökbe fektették. Az átjelzések és a müutak karbantartása egyre nagyobb 

nehézségbe ütközött.

A 25. jubileumi évben új létesítményt nem tudtak létre hozni, csak a már 

meglévő mecseki kilátót nevezik el Kiss Józsefről, az egyesület titkáráról s ezt 

emléktáblán meg is örökítették. A tábla avatásakor azt remélték, hogy "késői unokák" 

is tiszteleghetnek Kiss József emlékének, de alig 50 év múlva a hálátlan utódok 

eltüntették a tornyot, melyért oly sokat dolgoztak a pécsi polgárok.

1919-1921 között szinte teljesen szünetelt a tevékenységük. 1919 óta már 

évkönyvet sem tudtak megjelentetni.

A szerbek távozása után azonnal megindultak a Mecsek útjainak és 

létesítményeinek helyreállítása. Elsőként a János kilátót hozták használható 

állapotba. Hosszú szünet után, 1926-ban tudták ismét kiadni évkönyvüket.

1927- re eltüntették a világháború és a szerb megszállás pusztításait. 

Kibővítették a Kiss József kilátót. Felújították az útjeizéseket, a Kardos út elejére 

újabb lépcsőket építettek. Az eredmények láttán a taglétszám is emelkedett, ekkorra 

érte el működésük alatti legnagyobb létszámot.

1928- ban két új pihenőt állítottak fel, a Sári és a Viktor pihenőt, az előzőt a 

Mileva úton, az utóbbit a Dömörkapunál. Ebben az évben kezdték meg a kilátó 

környékét fenyőfákkal beültetni.

A 40 éves fennállásukat a Dömörkapunál épített menedékházzal ünnepelték 

meg 180 munkanap alatt húzták fel. Az avatás 1931. szeptember 13. volt. 

Avatóbeszédében Nendtvich Andor polgármester az egyesület elnöke így értékelte 

az eltelt éveket: ” ..Mecsek Egyesület a negyven év alatt teljesen meghódította Pécs 

városának és vidékének közönségét nemes törekvéseinek, meghonosította a 

Mecsek kultuszát.
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Egyike lett a város legnagyobb, legkedveltebb és legrokonszenvesebb 

egyesületének, sőt az ország legnépesebb turista egyesületei közé küzdötte fel 

magát."

Még ebben az évben az Erzsébet Tudomány Egyetem és a Földrajzi Intézet 

segítségével meteorológiai állomást rendeztek be a misinai kilátónál.

1933- ban Kiss József, az egyesület titkára 42 évi tevékenykedés után korára 

való tekintettel lemondott tisztségéről.

A téli sportok megkedveltetésére ródli pályát építettek a Misinától a 

Dömörkapuig 1305 m hosszan.

1934- ben elsőnek a magyarországi turista egyesületek közül, 

természetvédelmi osztályt alapítottak. Elnök Reuter Camilló, titkár Horváth Adolf 

Olivér lett. Munkájuk nyomán Baranya első hatóságilag védett növénye a 

Nagyharsány közelében honos magyar kikerics lett.

Elkészült a Mileva úton az Ilonka pihenő, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a 

városra.

Az 1930-as évektől kezdve az egyesület tagjai közül többen pl.: Szabó Pál 

Zoltán, Kaltnecker Pál, Zsabokorszky Jenő, Páldy Géza a mecseki kirándulóhelyek 

népszerűsítésére tartottak az ország nagyvárosaiban vetítettképes előadásokat.

1936-ban a Magyar Turista Szövetség Pécsett tartotta vándorgyűlését, a 

házigazda a Mecsek Egyesület volt. Ekkor indult meg az állandó autóbuszjárat a 

dömörkapui menedékházhoz. Az eredmények ellenére a gazdasági nehézségek 

miatt egyre csökkent a tagdíjat fizetők száma. 1938-ra már csak 981 fizető tagjuk 

volt.

1939-ben az egyesület egyik legfontosabb feladata az 50.évforduló 

előkészítése. A félévszázados jubileumra három célt tűztek ki maguk elé : elérni a 

2000 fős taglétszámot, menedékházat építeni a Keleti-Mecsekben és egyesületi 

székházhoz jutni. Ebben az évben ketté vált a Munka és Kiránduló Osztály. Az 

idöjárásjelzö házikót a Széchenyi térről a menedékház udvarára helyezték.



17

1940-ben beköltöztek új hivatalos helységükbe, a Színház tér 3-ba, melyet a 

polgármester ingyen juttatott nekik. A Madárvédö Osztály ebben az évben ünnepelte 

35 éves fennállását. Ebből az alkalomból több száz madáretetőt és -itatót állítottak 

fel a Mecseken és a városban.
Az ötvenedik évforduló megünneplésébe ismét beleszólt a történelem, mint 25 

évvel ezelőtt. A hadiesemények miatt kétszer kellett elhalasztani a megemlékezést. 

A végül is szépen sikerült ünnepség azonban nem feledtette a gondokat. A 

tagtoborzás nem hozta meg a kívánt eredményt. A zobáki menedékház elkészülte 

egyre távolabbinak tűnt. A jubileumi év eredménye, hogy elkészült az 1378 kötetes 

könyvtár és a 668 darabos térképtár katalogizálása.
1942-ben újabb részleg, a Fényképészeti Osztály alakult meg. Érdemleges 

munkát azonban a fronton lévő tagok miatt alig tudtak felmutatni.

A háború alatt pénz és ember hiányában munka alig folyt. Egyetlen pozitívum, 

hogy az országban immáron csak ennek a turista egyesületnek sikerült 

megjelentetni évkönyvüket. A Munka Osztálynak fokozatosan át kellett térnie a 

számozott útjelzésekről az országosan használt színezettre, ami nagy nehézségek 

árán, de sikerült.

1944-ben országosan új alapszabályt léptettek életbe. Az egyesület célját is 

megváltoztatták: A Mecsek kultusza helyett a turizmus megszerettetése a fő 

célkitűzés.
1945. elejére a szakosztályok működése majdnem teljesen szünetelt. Ekkor 

jelent meg utoljára az évkönyv.

1947. decemberében még 500 tagja volt az egyesületnek. Munkájuk a 

különböző rombolások és pusztulások megakadályozására és a javításokra 

korlátozódott.

Az 1848-as centenárium alkalmából még a várossal együtt emlékpadot 

állítottak fel. Hamarosan azonban kézhez kapták a Belügyminisztérium 

1948.okt.23.napján kelt 502. 146/1948.IV. BM számú rendeletét, amely feloszlatta a 

Mecsek Egyesületet: ..." a fent említett egyesületnek törlését az egyesületekről 

vezetett nyilvántartásból ezennel elrendelem." Három évi bizonytalanság után 

osztoztak a többi egyesület sorsában, 58 évi működés után megszűnt létezni a 

Mecsek Egyesület.
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1993.
a

BÁNÁTI BAZSARÓZSA

éve

BÁNÁTI BAZSARÓZSA

Paeonia officinalis Banatica
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A Baranya Megyei Bíróság Pécs

Pk. 60.090/1993. / 4. szám

Végzés

A Baranya Megyei Bíróság a Mecsek Egyesületet az 1989. évi II. törvény 15. §-ának 

/1/ bekezdés alapján 1028. /Ezerhuszonnyolc/ sorszám alatt a társadalmi 

szervezetek nyilvántartásába vette.

A szervezet székhelye : Pécs, Király u. 11.

Működési köre : természetvédelem

A képviselő neve:
Somogyvári Imre elnök

Pécs, Törekvés u. 7.

Kovács Szabó János titkár

Pécs, Enyezd u. 8.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye a 

Legfelsőbb Bírósághoz, melyet a Baranya Megyei Bíróságnál lehet benyújtani.

Pécs, 1993. június 17.

Dr. Poronyi Gyöngyi sk.

bíró
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Az év történései

Összeállította: Kovács Szabó János

1993. április 30.

Tíz fö közös akaratával alakult újjá a "Mecsek Egyesület".

Helye: Pécs, József A. u. 10.

Jelen vannak: Dr.Bachman Zoltán, Balázs Dezső, B. Horváth Csilla, Dr. Fekete 

Bálint, Kovács Szabó János, Dr. Lénárd László, Dr. Papp Tivadar, Dr. Páva Zsolt, 
Dr. Perczel Rita, Somogyvári Imre.

A Baranya Megyei Bíróság az 1989.évi II. törvény 15.§-ának /1/ bekezdés alapján 

1028 sorszám alatt való nyilvántartásba vétellel fogadta el az egyesület 1993. június 

17-én.

Szám: Pk. 60. 090/1993/4.

Az alakuló ülésen megjelent 10 fő az egyesület tagja 1993. április 30-tól.

Tagdíj 1993. április 30-tól: rendes tag 1200 Ft / év, tanuló, sorkatona 300 Ft / év.

Az újjáalakult egyesület első elnöke Somogyvári Imre, titkár Kovács Szabó János.

1993. július 12.
1/1993./VII.12.1 sz. határozat alapján az egyesület tagja:

Dr. Horváth Adolf Olivér, Tegzes Béla, Molnár István, Kiss Lajos, Karádi Károly, 

Karádi Károlyné, Hamerli Józsefné, Egyed Róbertné, Berghauer Tibor, Trischler 

Ferenc, Gödöny Edit, Banó Erika, Bruhács László, Dr. Bodnár József, Márfi Attila 

Csaba, Ódor Imre, Disztl Gábor, KTM-ÉM Területi Főépítészeti Iroda.

1993. augusztus 4,

Kovács Szabó János négy főt kért fel, hogy a "Mecsek kalauz" megírásában 

vegyenek részt: Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Dr. Kevey Balázs, Rónaki László, 

Kraft János.

1/1993/VIII.4./ sz. határozat alapján az egyesület tagja: Tóth Aladár, Kovács Judit, 

Kraft János, Dr. Kevey Balázs, Plaszauer István, Baumann József, Baumann 

Józsefné.
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1993, szeptember 13,

1/1993/IX.13/ sz. határozat alapján az egyesület tagja: Keller József, Dr. Vargha 

Dezső, Mendly Lajos, Surányi Gábor, Faltysné Újvári Anna, Osváth Tiborné, Dr. 

Lehmann Antal, Dr. Békefi Irén, Szentmártoni Szilvia, Bölcsházy Éva.

1993, szeptember 20.
KÖZGYŰLÉS.

Helye: Pécs, Széchenyi tér 1. / a Városháza díszterme/

Tagdíj 1993. szeptember 20-tól: rendes tag 1200 Ft / év, tanuló, sorkatona, 

nyugdíjas 300 Ft / év, jogi személy éves tagdíja 120.000 Ft.

1993, szeptember 27.
A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítványhoz 

benyújtva "A mecseki Mandulásban az erdei tornapálya szereinek, tábláinak, 

útjainak a felújítása" című pályázat. Elutasítva: 1994. január 21.

1993. október 18.
1/1993/X.18./ sz. határozat alapján az egyesület tagja: Dr. Marton István, Borsy 

Károly, Dr. Bátai István, Dr. Emyes Mihály, Szőnyi János, Dr. Újvári Jenő, Papp 

Andrea, Ivasivka Mátyás, Bóday Barna, Tillai Gábor, Varga Ferenc, Dr. Bezerédy 

Győző, Somogyvári Orsolya, Vass Béla, Uzsoki Csaba.

1993, október 27.
Ötórai beszélgetés: Az 1910-es évek oktatási rendszeréről. Milyen út vezetett 

későbbi tudományos munkásságához.

Vezeti: Dr. Horváth Adolf Olivér

1993. november 10.
1/1993/XI.10./ sz. határozat alapján az egyesület tagja: Fekete László, Szerémy 

György, Bóday Miklós.

1993, november 24,
Ötórai beszélgetés: A város közlekedési múltjáról.

Vezeti: Tegzes Béla
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1993, november 27,
ERDÖTAKARiTÁS.

Szervezi: Baumann József

1993. december 29.
Ötórai beszélgetés: Az 1993. évi egyesületi élet eseményei, valamint a 

környezetvédelem és bányák.

Vezeti: Somogyvári Imre

1993. december 31-én az egyesületi tagok száma: 63 fő.

Szentkút
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Titkári jelentés
(Kovács Szabó János)

Sokan mondták, hogy milyen jó volt, amikor még a Mecsek Egyesület 

tevékenykedett, mert szervezte a Mecsekért és a városért önként dolgozók 

munkáját. Kovács Szabó János és Bachman Zoltán úgy határozott, hogy életre keltik 

a megszüntetett Mecsek Egyesületet. Társakat keresve és találva 1993. április 30- 

án 14 órai kezdettel a Pécs, József A. u. 10. szám alatt találkozott dr. Bachman 

Zoltán, Balázs Dezső, B. Horváth Csilla, Dr. Fekete Bálint, Kovács Szabó János, dr. 

Lénárd László, dr. Papp Tivadar, dr. Páva Zsolt, dr. Perczel Rita és Somogyvári 

Imre, hogy az 1891-ben alakult MECSEK EGYESÜLET-et, melyet 1948-ban 

megszüntettek újra megalakítsák.

Az első MECSEK EGYESÜLET jogutódjaként célul tűzték ki, hogy azon 

fognak munkálkodni, minél többen megismerjék és megszeressék a Mecsek 

hegység szépségeit. Feltárják és megóvják értékeit, segítsék a gyalogos turizmust. 

Megismertessék a Mecsekért, Pécs városáért sokat tevő elődök munkásságát és 

tevékenységüket példaként állítsák a mai ifjúság elé.

Az Alapszabály elfogadását követte a tisztségviselők megválasztása. Az 

egyesület elnöke Somogyvári Imre, titkára Kovács Szabó János lett. A Választmány 

tagjaivá választották Balázs Dezsőt, B. Horváth Csillát és dr. Papp Tivadart.

Célul tűzték ki, hogy együtt működnek a Mecsekért, a városért tevékenykedő már 

működő egyesületekkel ( Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécs 

Városszépítö és Városvédő Egyesület, stb..)

A választmány 1993. július 12-én munkatervet fogadott el. Felvette az eddig 

jelentkező 19 főt a tagjai sorába. A belépést kérők jelentkezése folyamatos, a 

választmányi üléseken fogadták el az új tagok jelentkezését.

Az első közgyűlést 1993. szeptember 20-án 17 órakor a Pécs Városháza 

nagytermében tartották. Itt mutatkozott be a tagságnak a vezetőség. Az elnök 

ismertette az Egyesület célját, megalakulásának szükségességét. B.Horváth Csilla 

az Egyesület múltjáról beszélt, majd dr. Papp Tivadartól a Mecsek erdeinek az 

állapotáról hallottunk. A Közgyűlés megvitatta az Alapszabályt és elfogadta a 

változtatásokat. Az elnök ismertette a programokat és javasolta, hogy alakuljanak 

csoportok (pl. turisztikai, természetvédelmi, stb.)
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A titkár a Mandulásban található tomapálya felújításáért végzett munkáról beszélt és 

kérte a tagságot, hogy adjanak ötleteket arra, hogyan lehetne Pécs idegenforgalmát 

fellendíteni.

Felhívta a figyelmet, hogy a Mecsek Egyesület minden egyéni kezdeményezést 

segít, ha azt az Egyesület felvállalhatja. Baumann József a túralehetöségekröl, a 

turista utak felújításáról, az erdő tisztántartásáról beszélt.

Felszólaltak: Cziffra Józsefné, dr. Nádor Lajos, Horváth A Olivér, dr. Fekete 

Bálint, Szűcs Balázs. (Elolvasható a jegyzőkönyvben.)

Kovács Szabó János (titkár) javaslatára minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor a 

jövőben találkozzanak a Mecsek egyesület tagjai és az aznapi téma iránt érdeklődök 

a Baranya Megyei Levéltár (Pécs, Rét u. 9.) előadótermében. Kötetlen beszélgetés 

során ismertetőt hallhatnak különböző témákról és hozzászólásukkal színesíthetik, 

kiegészíthetik az ismertetőt. A találkozó neve: 'ÖTÓRAI BESZÉLGETÉS"

Somogyvári Imre (elnök) Grazban találkozott az ottani természetjárókkal és ők 

javasolták a kapcsolatfelvételt.

Kovács Szabó János az 1993. november 10-én választmányi ülésen 

ismertette a környezetkímélő erdőfelújítást segítő kötélpálya beszerzéséhez 

szükséges pályázat jelenlegi állását.

Az "ÖTÓRAI BESZÉLGETÉS'-ek témái:

1993. X. 27. /Dr. Horváth A. Olivér/ Az 1910-es évek oktatási rendszeréről, milyen 

út vezetett későbbi tudományos munkásságához.

1993. XI. 24, /Tegzes Béla/ A város közlekedési múltjáról.

1993. XII. 29. /Somogyvári Imre/ Az 1993. évi egyesületi élet eseményei, valamint a 

környezetvédelem és a bányák.

Már végzi munkáját a Vass Béla szervezte és vezetése alatt tevékenykedő 

"Barlangkutató Osztály".
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A Mecsek Egyesület alapszabálya

Az újonnan megalakult egyesület az 1891-1945. között azonos névvel működött 

egyesület örökösének tekinti magát és hasonló szellemiségben és 

eredményességgel kíván dolgozni a kinyilvánított céljai megvalósítása érdekében.

I. Az egyesület neve, székhelye és pecsétje
1. Az egyesület neve: Mecsek Egyesület

2. Székhelye: Pécs, Király u. 11.

3. Pecsét: álló, ovális alakú bélyegző a külső peremén Mecsek Egyesület Pécs 

felirattal, a közepén stilizált virággal; amit az alsó ívén kívül virágos minta díszít. 

Alatta két évszám: 1891 1993

II. Az egyesület céljai
4. a./ A Mecsek hegység természeti értékeinek, turisztikai adottságainak további 

feltárásában és propagálásában történő közreműködés.

b. l Segíteni a Mecsek élővilágának, természeti kincsinek megóvását.

c. l A pihenést, felüdülést, a gyalogos turizmust szolgáló erdei létesítmények, 

utak építésének, karbantartásának elősegítése.

d. / Az 1891-1945. között működött Mecsek Egyesület és annak kiemelkedő 

munkát végző tagjai emlékének ápolása.

e. / A Mecsek hegység és Pécs város történeti értékeinek feltárása és 

megóvása.

III. Az egyesület tagjai
5. Az egyesület tagja lehet a jogszabályi feltételeknek megfelelő minden olyan 

természetes és jogi személy, akit a választmány tagnak elfogad vagy felkér.

6. Kétféle tag lehet:

a. rendes tag, akinek jelentkezését a választmány elfogadja,

b. tiszteletbeli tag, aki sokat vagy kiemelkedőt tett az egyesület 

célkitűzésének területén és a választmány felkérésére a tagság ezen formáját 

vállalja.

7. A belépési szándékot a választmányhoz címzett írásos nyilatkozatban kell 

bejelenteni.
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8. Nem lehet az egyesület tagja azon személy, aki szándékos bűncselekmény miatti 

elítélés hatálya alatt áll.

9. Az egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni és a számukra sorszámmal 

ellátott igazolványt kell adni.

10. Az egyesületi tagság megszűnik:

a. kilépéssel, amely a választmányhoz intézett nyilatkozattal történik.

b. kizárással, amelyről a választmány indítványára a közgyűlés dönt.

c. a tag halálával.

d. az egyesület megszűnésével.

11. Az egyesületnek befizetett tagdíjat, vagyoni támogatást a volt tag nem 

követelheti vissza.

IV. A tagok jogai, kötelezettségei
12. a. Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein.

b. Választhat és választható az egyesület szerveibe.

c. Betekinthet az egyesület irataiba.

13. a. Köteles az alapszabály szerint az egyesületi céloknak megfelelően 

tevékenykedni, a közgyűlésen megjelenni.

b. A választmány és ellenőrző bizottság tagjai kötelesek az adott testület 

munkájában részt venni, az üléseken megjelenni.

c. Köteles tagdíjat fizetni.

14. A tagdíj induló évi összege minimum 1200 Ft. Tanuló /egyetemi hallgató/, 

nyugdíjas és sorkatona esetében évi 300 Ft. A jogi személy éves tagdíja az anyagi 

lehetőségek függvényében évi 2.500 Ft-tól évi 120.000 Ft-ig terjedjen. A tagdíj két 

egyenlő részben is fizethető a tárgyév I. 30. illetőleg IX.30. napjáig. 1993-ban az 

alakulás évében az alapító tagok tagdíj fizetési kötelezettsége július 1 -töl kezdődik.

V. Az egyesület szervezete
15. Az egyesület szervei:

a. közgyűlés

b. választmány

c. ellenőrző bizottság
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16. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.

Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a. az alapszabály megállapítása és módosítása

b. az évi költségvetés megállapítása

c. a választmány tagjainak, köztük az egyesület elnökének, alelnökének, 

titkárának és pénztárosának a megválasztása és visszahívása.

d. az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása

e. a választmány és az ellenőrző bizottság évi beszámolójának az elfogadása

f. a tagdíj összegének módosítása

g. az egyesület feloszlásának kimondása

h. döntés a más szervezettel való együttműködés kérdésében

i. dönt a kizárásra irányuló választmányi indítványról.

17. Az alábbi feladatokat az egyesület osztály szerveződésben látja el:

- Barlangkutató Osztály

- Természetvédelmi Osztály

-Történeti Osztály

18. A közgyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, valamint akkor, 

ha a cél megjelölésével ezt a tagok legkevesebb egyharmada kéri.

19. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a jelen van.

A tagok számánál - e vonatkozásban - a távolmaradásukat kimentöket figyelmen 

kívüli kell hagyni. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés - amennyiben 

azt az eredeti napirenddel 30 napon belüli időpontra hívják össze - akkor is 

határozatképes, ha azon a tagok a fentiek szerint számított 50%-nál kevesebben 

vannak jelen.

20. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazás útján egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén a közgyűlést vezető elnök szavazata dönt. A jelenlevők 

egyharmada indítványozhatja a titkos szavazás elrendelését, amelynek tárgyában 

nyílt szavazással a fentiek szerint kell határozni.

21. A közgyűlés három éves megbízással öt fős választmányt választ. 1995. február 

3-tól a közgyűlés tíz főre bővíti a választmányt. A megbízás 1996. április 30-án lejár. 

A közgyűléstől ezt követően öt évre kap megbízást a tíz fős választmány.
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22. A választmány hatáskörébe tartozik:

a. az egyesület működésének irányítása

b. döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe

c. a költségvetés tervezetének, valamint az éves beszámolónak az 

előterjesztése

d. a közgyűlés előkészítése és összehívása

e. a rendes tagnak való jelentkezés elfogadása, tiszteletbeli tagságra való 

felkérés

f. a közgyűlés határozatainak végrehajtása

g. egyedi esetekben méltányosságból tagdíjfizetési mentességet vagy 

kedvezményt állapíthat meg

h. javaslatot tehet örökös tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tag címre.

23. A választmány szükség szerint, de legalább évente három alkalommal tart ülést.

24. Az ülés határozatképes, ha az elnökön, az alelnökön kívüli további 50%-a jelen 

van a választmányi tagoknak.

25. A választmány a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazat egyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. Az ülést az elnök 

távollétében az alelnök vezeti.

26. A közgyűlésről, a választmány üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet 

hitelesítőként az ülést vezető személy és egy általa felkért további tag ír alá.

27. Az elnök, az alelnök, a titkár és a pénztáros megbízatása a választmánnyal 

azonos időre szól.

28. Az elnök képviseli az egyesületet, irányítja a választmány munkáját. Az elnök 

önálló utalványozási joga 50.000 Ft-ig terjed. Feladatát képezi a választmányi ülés 

összehívása is. Tevékenységéről a soron következő választmányi ülésen beszámol.

29. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

30. A titkár intézi és irányítja a mindennapi ügyvitellel kapcsolatos feladatokat, őrzi 

az egyesület pecsétjét, iratait és vezeti a tagok nyilvántartását.

31. A pénztáros intézi és irányítja az egyesület gazdasági és pénzügyeit.
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32. Az elnök, az alelnök, a titkár és a pénztáros tisztsége megszűnik

a. az egyesületi tagság megszűnésével,

b. lemondással, amit a választmányhoz kell benyújtani,

c. visszahívással.

33. A három tagból álló ellenőrző bizottság megbízatása a választmánnyal azonos 

időre szól. A vezetőjét a tagok közül választják. Feladatát képezi az egyesület 

gazdálkodásának az ellenőrzése és megállapításáról évente a közgyűlésnek 

jelentés készítése.

34. Az egyesületi célokért hosszú időn át kiemelkedően dolgozó tagnak a közgyűlés 

"TISZTELETBELI TAG”, illetve "ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖK" címet 

adományozhat.

VI. Az egyesület vagyona
35. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek 

és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint esetleges 

gazdasági- vállalkozási tevékenységéből képződik.

Somogyvári Imre 

elnök

Kovács Szabó János

Dr.Ódor Imre

alelnök

Balázs Dezső

titkár az ellenőrző bizottság elnöke
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eve

ILLATOS HUNYOR
Helleborus odorus



31

A Mecsek Egyesület Jubileumára
(Dr. Bachman Zoltán)

A Mecsek Egyesület a háború előtti Pécs életében a polgári civil kurázsi 

szimbólumaként írta be nevét a város történetébe. Néhány lelkes ember 

összefogásának köszönhetően 1 évvel ezelőtt újjászerveződött, újjá született ez a 

nagy múltú patinás egyesület, természetesen egészen más körülmények között 

végzi munkáját. A háború előtti időkben hatalmas magán vagyonok biztosították a 

gondatlan működést és csodálatos, látványos eredményekkel ajándékozták meg 

városunkat, a városban élő polgárokat. Gondoljunk csak a csodaszép kilátókra, a 

Mecsek sétaútjaira, amelyek feltárták a Mecsek különleges flóráját, faunáját, a

Mecsekre kiránduló polgárok számára.

A mai Mecsek Egyesületnek óriási erőfeszítésébe kerül a meglévő 

objektumoknak csupán a szinten vagy karbantartása is.

A mai szorított gazdasági helyzetben egy mecseki kirándulás bizony nagyon 

sok család számára az egyetlen szórakozási lehetőség, egy kitaposott cipő és egy 

hátizsák szükségés beruházásként.

A mindannyiunk szeretett Mecsekje azonban mediterrán bódító világával 

kárpótol bennünket, felfrissít pár órára eltereli szorító gondjainkról figyelmünket és 

megajándékoz az illatos hunyor zöldvirágú különleges élményével. Ezt a virágot 
ajánlom az egy éves születésnapra a Mecsek Egyesület Évkönyvébe.

Mecsek kapu
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Történelmi emlékek a Mecseken
(dr. Bezerédy Győző)

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem azt, hogy ugyanezzel a címmel 1912-ben a 

Mecsek Egyesület évkönyvében dr. Szőnyi Ottónak kitűnő tanulmánya jelent meg, 

melyben a szerző ma is helytálló megállapításokat tesz a legfontosabb 

műemlékekről, nevezetesen a Jakab-hegy emlékeiről, a mánfai templomról és Máré- 

váráról.
Időközben azonban jelentős változások történtek mindhárom műemléknél. A 

Jakab-hegyen Kárpáti Gábor régész kiterjedt ásatásokat folytatott, melynek során új 

részletek kerültek elő az egykori pálos rendházból, templomból és kolostorkertböl. 

Ugyanekkor az ásatás leleteivel mindenben alátámasztotta Szőnyi Ottó 

megállapításait.
A mánfai templom azóta két renováláson is átesett. Az első 1937-ben történt. Ekkor 

eltávolították a külső vakolatot, ami természetesen nemcsak szokatlan volt a 

korabeli gyakorlatban, de helytelen is. Az 1974-75 évi renoválás régészeti 

feltárással is együtt járt, amely a templomot is érintette, valamint a közvetlen 

•környezetét is. Ekkor visszaállították a külső vakolatot.
A Máré-vára Szőnyi idejében erősen romos állapotban volt. A kiterjedt 

pusztulást az 1960-ban kezdődő feltárás és műemléki helyreállítás állította meg. A 

romos vár korszerű kiegészítéssel lakható állapotba került.

Szőnyi azonban csak a kiemelkedő műemlékekről kívánt szólni, ezért sok, említésre 

érdemes történelmi emléket kihagyott munkájából.

Jelen munkám tulajdonképpen az 1912 óta végbement változásokat is 
felsorolja, kiegészíti az általam fontosnak tűnő emlékekkel. Éppen azért nem 

változtattam az írás címén sem, mivel úgy érzem szervesen kapcsolódik a Szőnyi 

íráshoz. Egyben ezzel is tisztelegni szeretnék a kitűnő történész- művészettörténész 

emlékének.
Jelen kis írásom kötött terjedelme nem teszi lehetővé, hogy részletesen 

elemezzem a Mecsek területén található történelmi emlékeket, mindössze csak a 

legfontosabb adatokból álló jegyzéket kívánom közölni. Egyútal viszont 

kiszélesítem a területet, aminek következtében a Mecsek szélén levő objektumok is 

bekerülnek a felsorolásba, (pl.: a cserkúti templom) főleg azért mert ezek 

fennmaradásukat éppen a Mecsek védelmének köszönhették, mivel az erdők - az 
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irtások előtt - jóval nagyobb területre terjedtek ki, Így a gyakori hadjáratok alkalmával 

elrejtették azokat a portyázó, pusztító hadak (török, császári zsoldos) és hordák 

(tatárok, martalócok, kóbor hajdúk) elől. A török után a hatalmas irtások során ezek 

a falvak kiszabadultak az erdők öleléséből, így a Mecsek erdőségein kívülre 

kerültek. Ennek ellenére nyugodtan állíthatjuk azt, hogy ma is a Mecsekhez 

tartoznak.

Mindezeket figyelembe véve a Mecseken a következő jelentősebb emlékek 

találhatók:

I. Emlékek a Mecsek déli oldalán:
Bakonya: római katolikus, román stílusú templom. A falu neve először 1235-ben 

szerepel oklevélben, mint káptalani birtok. A templom is ezidöből való.

Cserkút: középkori templom. A kis település a Jakab-hegy lábánál fekszik. Középkori 

falu, a török megszállást nyílván azzal vészelte át, hogy lakossága a hadak 

járásakor a sűrű erdőségbe menekült. Cserkút nevének első előfordulása 1290-ből 

ered. Valószínűleg káptalani birtok volt. A románkori templom a török kiűzését 

romosán érte meg és csak 1725 körül állították helyre. A freskókat ekkor 

lemeszelték, s azok csak 1970-72 évi restauráláskor kerültek a felszínre.

Lapis melletti római eredetű Castrum maradványai. Az erődített toronynak Sopianae 

védelmében volt jelentősége. Az őrtorony egyben védte az utat is, mely északi 

irányból közelítette meg a várost.

Kanta-vár a Misinától észak-nyugatra található, még csaknem teljesen feltáratlan 

terület, a vár története is tisztázatlan. Neve leginkább a népmondákban él.

Kőváqószőlős temploma a XII-XIII. században épült és a török megszállást 

szerencsésen átvészelte, elsősorban azért, mert a falu az erdők miatt szinte 

hozzáférhetetlen helyen feküdt. A román templom tornya gótikus, barokk 

kiegészítéssel és berendezéssel.

Kővágótöttős XIII-XIV. századi templom a török kiűzésekor romokban állt, 1726-ban 

tatarozták, majd 1780-ban barokk stílusban átépítették.

Pécs-Magyarürög területén a középkorban az Ágoston rendnek kis kolostora állt. Ez 

elpusztult. A falu román stílusú templomának szentéje középkori eredetű, maga a 

templom a török után épült újjá romjaiból.

Pécs-Patacs a római katolikus temploma XIII. századi eredetű, de a múlt században 

alaposan átépítették.
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Pécs-Szentkút egykor zarándokhely. Hajdan a pálosoknak volt rendházuk. Az un. 

Szentkút toronyszerű építménye erre az időre utal. Az építmény a XVIII. századi, 

barokk.

II. Emlékek a Mecsek keleti oldalán

Máré-vár Magyaregregy határában a Mecsek keleti lejtőjén fekszik. A feltételezések 

szerint a vár helyén a római korban fa őrtorony állt, de ez teljesen elpusztult. 1313- 

ból említik először a várat. Sűrűn váltakozó tulajdonosai közt találjuk a nagyhatalmú 

Töttös Lászlót, majd a Kisvárday családot, végül Bakics Pált, ki a reneszánsz 
átépítést végezte. Ö építtette a védelem erősítését szolgáló rondellát is. A török is 

használta várat, s ott katonai őrséget tartott. A XVI. században gazdasági épülettel a 

bővült a várbelső és a vár észak-keleti homlokzata elé újabb erődítéseket emeltek. 

Mecseknádasd-Rékavár (Rákvár, középkori nevén Nádasd vára). A legrégibb és 

legrejtélyesebb várak egyike, állítólag frank eredetű. A hagyomány szerint itt 

született skóciai Szent Margit, Szent István király unokája, Edward angol herceg és 
Ágotha leánya. A száműzött két angol hercegről "terra Brittanorum"-nak nevezték. A 

vár később a kórógyi, majd a Maróthy családé lett. Feltehetően a török alatt pusztult 

el. Két ásatás folyt a területén, az egyik 1937-ben, a legutóbbi 1963-ban. Mindkettő 

felderítő jellegű volt. A kutatóárkokat, feltárt részeket mindkét esetben újból 

visszatemették.

Szent István templom, ma a község temetőkápolnája. Már egy 1235 évi oklevél is 

említést tesz róla, mint Szent László templomáról. Tornya a XIII. század második 

felében épült. A templomot a XIV. században megnagyobbították, ebből az időből 

való a déli csúcsíves záródású ajtónyílás, valamint ablak nyílásai, szintén a déli 

oldalon. Védelem céljából a templomot fallal vették körül, valószínűleg a XVI. század 

elején. A templom belső falait egykor freskók díszítették, melynek maradványai a 

diadalív falán ma is láthatók.

A templom melletti temetőben az első német bevándorlók sírkövei láthatók.

III. Emlékek a Mecsek nyugati oldalán

Hetvehelv egyenes szentéj záródású román stílusú temploma valószínűleg a XIII. 

században már állt. A falu a középkorban a székesfehérvári káptalan birtoka volt.



35

A kis templom érdekessége, hogy a szentéj a hajó közt nincs diadalív. A bejárat 

kora gótikus. A hajót síkmennyezet a szentéjt dongaboltozat fedte, tornya nem volt. 

A sekrestyét feltehetően a XIV. században építették s ekkor gótikus átalakításokat is 

végeztek a templomon, ugyanez időben freskók is díszítették a templombelsőt. A 

templom sokáig használatlanul üresen állt a később épült templom mögött. Műemléki 

feltárása és helyreállítása 1973-ban zajlott le.

Oroszló. római katolikus temploma 1892-ben épült, déli kapuzata gótikus, címeres. 

Valószínűleg a régi templom - ma temetőkápolna - bejárata volt. A középkori 

templom dombtetőn áll, valószínűleg itt állt a régi falu is. Ma már csak a szentély 

látható.

IV. Emlékek a Mecsek északi oldalán
Mánfa római katolikus templom körül a középkorban falu állt. Az 1973-ban zajló 

régészeti falkutatás tisztázta a templom építésének korát, mely a XII. század volt. Ez 

a mainál kisebb, egyhajós, félköríves szentélyzáródású volt. Első átépítése a 

XII.század végén történt. Ekkor építették az ötszintes tornyot, lebontották a 

félköríves apszist, s négyzetes záródású szentélyt alakítottak ki. A XIV. században 

tovább növelték a templomot.

A török hódoltságot a templom viszonylag épen vészelte át, a falu azonban teljesen 

elpusztult. Helyreállítása 1937-ben történt, s Gosztonyi Gyula nevéhez fűződik, a 

másodikra 1974-75-ben került sor.

V. Emlékek a Jakab-hegyen
Pécs-Jakab-hegy-Templom és kolostorromok. A pálos rendet 1225-ben alapították. 

Bertalan püspök telepítette ide a szerzeteseket, ez lett az első kolostoruk a 

pálosoknak. Építési ideje a XV. századra tehető, s a gótika jegyeit viseli magán. 

Régészeti feltárása az 1970-es években zajlott, Kárpáti Gábor régész vezetésével. 

Pécs-Jakab-hegy, Földvár. Az időszámítás előtti Vili.-VII. században épült. A késő 

halomsíros kultúra népe, mely a vaskori kultúrát hozta a vidékre hatalmas 

földsánccal erősített erődítményt építettek ki a hegytetőn. Később az illírek és a 

kelták szállták meg a területet. A halomsíros temetkezési helyek ma is jól láthatók. 

Régészeti feltárása az 1970-es években történt.
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Az év történései
(Kovács Szabó János)

1994, január 26.
Ötórai beszélgetés: A vadászat.

Vezeti: Dr. Bodnár József

1994, február 23.
ötórai beszélgetés: A mecseki forrásokról.

Vezeti: Kraft János

1994. február 28.

1/1994/11.28./ sz. határozat alapján az egyesület tagja: Márfi Árpád, Purger István, 
Zaklajda István, Óvári Gábor, Szakonyi Gábor, Várady Zoltán.

1994, március 24.

A Nemzeti Sport Alap Kezelő Szervezethez benyújtva "A mecseki Mandulásban az 

erdei tomapálya szereinek, tábláinak, útjainak a felújítása” című pályázatot. 
Elutasítva: 1994. VI. 9.

1994. március 30,
Ötórai beszélgetés: A Mecsek természetvédelme.

Vezeti: Dr. Lehmann Antal

1994. április 11,
KIÁLLÍTÁS: A Mecsek múltja és jövője.

Látogatható: 1994. április 11-30-ig.

Helye: Szivárvány Gyermekház /Pécs, Veress E. u. 6./

1994, április 12.

Ismertető előadás a Szivárvány Gyermekházban.

Címe: A Mecsek régészeti emlékei.

Előadó: Dr. Kárpáti Gábor
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1994, április 13,
Ismertető előadás a Szivárvány Gyermekházban.

Címe: A természetjárók élete.

Előadó: Kiss Lajos

1994. április 14.
Ismertető előadás a Szivárvány Gyermekházban. 

Címe: A Mecsek-hegység természetvédelme. 

Előadó: Dr. Klujber László

1994. április 17.
Látogatás Berghauer Tibor magán arborétumában.

1994. április 20.
Ismertető előadás a Szivárvány Gyermekházban. 

Címe: Barlangkutatás.

Előadó: Vass Béla

1994, április 21.
Ismertető előadás a Szivárvány Gyermekházban.

Címe: A Mecsek-hegység természetvédelme. 

Előadó: Dr. Klujber László

1994. április 23.
ERDÖTAKARÍTÁS

Szervező: Baumann József

1994. április 27,
FÓRUM Témája: "A mecseki parkerdő jövője."

Vezeti: Dr. Papp Tivadar

Helye: Szivárvány Gyermekház.

Ötórai beszélgetés: Kiss Józsefre emlékezünk.

Vezeti: B. Horváth Csilla
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1994. április 30.

Koszorúzás a pécsi temetőben Kiss József sírjánál.

1994. május 25.

1/1994/V.25./ sz. határozat alapján az egyesület tagja: Apáczai Zoltán, Temesi Ottó, 
Perényi György, Gelentsér Gábor, Baronek Jenő, Gál György, Nyilasi Lászlóné, 

Egres Béla, Jakabos Zoltánná, Forintos Ferenc, Papp Lenke.

1994. május 25-re elkészült a Mecsek Egyesület igazolványának terve nyomdakész 
formában.

Ötórai beszélgetés: A virágos Mecsek I.

Vezeti: Dr. Horváth Adolf Olivér

1994. június 29.

1/1994/VI.29./ sz. határozat alapján az egyesület tagja: Búzás Endre, Szerémi Péter. 
Ötórai beszélgetés: A Mecsek kilátói.

Vezeti: Búzás Endre

1994. szeptember 28,
Ötórai beszélgetés: Barlangkutatás.

Vezeti: Vass Béla

1994. október 26.
ötórai beszélgetés: Bemutatkozik a Caravaning Club.

Vezeti: Karádi Károly

1994. november 24.
Dr. Horváth Adolf Olivér írásban bejelenti, hogy a "Természetvédelmi Osztály" 

folytatja tevékenységét újjáalakulva.

1936-ban alakult meg először.

1994. november 30.
ötórai beszélgetés: Dél-Afrika erdész szemmel.

Vezeti: Dr. Papp Tivadar
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1994, december 3.
TÚRA : "Forrásokat felkeresők túrája".

Vezeti: Baumann József, Kraft János.

1994. december 12.
KÖZGYŰLÉS: Helye: Pécs, Rét u. 9.

Az egyesület kapcsolatot tart fenn: Pécs Városszépítö és Városvédő Egyesület, 

Baranya Megyei Természetbarát Bizottság, Dél-Dunántúli Természetvédelmi 

Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Zöld Kör, Zsongorkő 

Baráti Kör, Környezetünkért Alapítvány.

Elkészült a Mecsek Egyesület igazolványa.
Orfü Önkormányzata 400 m2 területet ad az egyesületnek Orfün a Barlangkutatók 

forrásánál.

A közgyűlés határozatot nem hozott, mert kevesen jelentek meg.

1994, december 28.
Ötórai beszélgetés: A hazai vadon élő állatok a természetben és az állatkertben. 

Vezeti: Szabó László

1994. december 31-én az egyesületi tagok létszáma: 82 fö.

A déli Farkas-forrás
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Titkári jelentés
(Kovács Szabó János)

Az 1994. február 28-án megtartott választmányi ülés fő napirendi pontja az 
egyesület kiállításával kapcsolatos feladatok megbeszélése volt. ( A Mecsek 

Egyesületről, a természetjárásról, Kiss Józsefről, a természetvédelemről.) 

Határoztak a következő Mecsek takarítás időpontjáról. (1994. IV.23.)

Minden választmányi ülésig újabb és újabb jelentkezők vannak, akik a Mecsek 

Egyesület tagjai kívánnak lenni. Felvételük folyamatos.

1994. április 11-30-ig a SZIVÁRVÁNY GYERMEKHÁZ-ban "A Mecsek múltja 

és jövője" címmel kiállítást láthattak az érdeklődök. Több társegyesület segítségével 

sikerült látványos kiállítást rendezni. Előadások, fórumok, ismertetők voltak a 

kiállítás helyszínén.

Elkészült a Mecsek Egyesület igazolványa. Király József grafikus munkája. 

500 darabot készít az AGORA Nyomda.

Kiss József sírját a Mecsek Egyesület rendbe hozatta és 1994. IV. 30-án 

koszorút helyezett el a síron.

A Vass Béla vezette "Barlangkutató Osztály" aktívan dolgozik. Munkájukat 

segíti, hogy hozzájárult az Orfüi Önkormányzat Közgyűlése, hogy a Pécsi 
barlangkutatók forrásához közel felállított háznál 400 m2 terület az Egyesület 

tulajdona legyen.
írásban jelezte dr. Horváth A. Olivér a "Természetvédelmi Osztály" működésének 

újraindítását.

Az érdeklődök látogatást tettek Berghauer Tibor magán arborétumában 1994. 

IV. 17-én.

Erdőt takarítottunk 1994. IV. 23-án. Forrásokat felkeresők túráját szerveztük 
1994. XII. 3-án.

1994. december 12-én Pécs, Rét u. 9-ben tartott közgyűlést a Mecsek 
Egyesület. Éves elnöki beszámoló, az 1995. évi tervek, pénzügyi beszámoló, 

hozzászólások. (Elolvasható a jegyzőkönyvben).

Dr. Bezerédy Győző bejelentette, hogy a könyvtár állománya 50 db könyvvel bővült. 
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Az "ÖTÓRAI BESZÉLGETÉS" elnevezésű programok - a nyári hónapokat kivéve - 

minden hónapban megrendezésre kerültek.

Témái:

1994.1.26. /dr. Bodnár József/ A vadászat.
1994.II.23. /Kraft János/ A mecseki forrásokról.

1994, III.30. /Dr. Lehmann Antal/ A Mecsek természetvédelme.

1994, IV. 27.18. Horváth Csilla/ Kiss Józsefre emlékezünk

1994. V, 25. /Dr. Horváth Adolf Olivér / A virágos Mecsek I.

1994, VI. 29. /Buzás Endre/ A Mecsek kilátói.

1994, IX. 28. /Vass Béla/ Barlangkutatás.

1994. X. 26. /Karádi Károly/ Bemutatkozik a Caravaning Club.

1994. XI, 30. /Dr. Papp Tivadar/ Dél-Afrika erdész szemmel.

1994 XII. 28, /Szabó László/ A hazai vadon élő állatok a természetben és az 
állatkertben.

Völgy a Mecsekben
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1995.
a

SZÚRÓS CSODABOGYÓ

éve

SZÚRÓS CSODABOGYÓ
Ruscus aculeatus
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dr. Nendtvich Andor
1867-1951 

(dr. Révész Mária)

A politikai kurzusváltások és az utókor háládatlansága folytán sok méltatlanul 

elfelejtett kiemelkedő személyisége van városunknak, akiknek emlékezetét 

megőrizni, munkásságát megismerni és méltatni nemcsak a történészek feladata. 

Közéjük tartozik Nendtvich Andor, aki több, mint harminc éven át volt Pécs város 

polgármestere.

A város közössége és önkormányzata súlyos mulasztást pótol, amikor 

Nendtvich Andor polgármester tiszteletére emléktáblát állít, s a jelen és az 

elkövetkező nemzedék számára személyét, munkásságát példaképül állítja.

Nendtvich Andor, 1867. október 2-án született Pécsett, középiskoláit is itt 

végezte. Pályafutását 1890-ben a királyi törvényszéknél kezdte. 1891-ben lépett a 

város szolgálatába. 1893-ban aljegyzővé választották, 1894-ben árvaszékí ülnök, 

1896-ban tanácsnok, 1898-ban árvaszéki elnök és polgármester-helyettes.

1906-ban választották Pécs első polgárává. Beiktató beszédében is 

megfogalmazott fő törekvése az önkormányzatiság megóvása, a városban lévő 

vallásfelekezetek között fennálló békés egyetértés további ápolása, a jó, gyors és 

megbízható adminisztráció biztosítása, legfőképpen a város gazdálkodásának 

egyensúlyban tartása, a polgárság javát szolgáló intézmények 

működőképességének biztosítása.

A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében új jövedelmi forrásokat és 

takarékossági lehetőségeket keresett a város számára. E koncepció jegyében a 

város ellátását szolgáló üzemeket igyekezett városi kezelésbe venni. Ennek 

eredményeként Pécsett még a háborús időkben is folyamatos volt a villamos energia 

ellátás. 1911-ben elkészült a villamosvasút első szakasza, amelyről a lakosság 

nagyobb része úgy vélte, hogy nincsen szükség rá. A későbbiekben a szállított 

utasok száma és a belőle származó bevétel megcáfolta ezeket az aggodalmakat.

Az első világháborút megelőző időszak jelentős sikere volt a MÁV 

üzletvezetőség Pécsre helyezése. E cél érdekében a városnak is áldozatot kellett 

hoznia: az Irányi Dániel téren többemeletes városi lakóházak épültek a vasúti 

tisztviselők számára, s városi telken épülhetett meg az üzletvezetöség székháza a 

főpályaudvar szomszédságában.
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Szintén Pécs város és a dél-dunántúli régió közlekedésének fejlesztését és ezzel a 

kereskedelmi forgalom növelését szolgálja a dolnji-miholjáci és a bátaszéki 

vasútvonalak megindítása.

Nendtvich polgármester különös gondot fordított az iskolák fejlesztésére. 

Működése alatt történt a pécsi kereskedelmi iskola városi kezelésbe vétele, majd 

kibővítése felsőkereskedelmivel és az új iskolaépület megépítése. E 

kiegyensúlyozott fejlesztő politikának vetett véget a háború kitörése. Hosszú évekig 

újabb alkotásokról szó sem lehetett.

Az 1918. november 16-án megkezdődött szerb megszállás újabb 

megpróbáltatásokat rótt Pécs lakóira, melyekből bőven jutott Nendtvich 

polgármesternek is. A szerbek előbb letartóztatták, majd fegyveresen 

kényszerítették hivatalának elfoglalására, végül pedig 1920. szeptember 22-én 

erőszakkal elhurcolták és a demarkációs vonalon áttették. Ettől kezdve Sásdról a 

menekült polgármesteri hivatalból kísérte figyelemmel a Pécsett történteket.

1921-ben, a szerbek kivonulása után újabb komoly gondokkal kellett 

szembenéznie a város vezetőjének, Pécs késve zárkózott fel a trianoni határok 

között működő magyar városok sorába, kapcsolódott be egy új - a város vezetői 

számára - meglehetősen idegen közigazgatási rendszerbe.

Az adminisztrációnak súlyos problémákat kellett megoldania a hivatalok 

átvétele után. A hároméves megszállás a város gazdálkodásában nem múlt el 

nyomtalanul. A készletek kimerültek, a fizetési hátralékok felhalmozódtak. Ezen a 

nehéz helyzeten is megpróbált úrrá lenni a város önkormányzata és polgármestere, 

sőt kísérletet tettek arra, hogy Pécs szerepét felértékeljék és a perifériáról jobb 

pozícióba hozzák. Sajnos, ezekre a kísérletekre egy rendkívül nehéz, válsággal 

terhes gazdasági és instabil politikai helyzetben került sor, amikor a kormány 

centralizációs törekvései tovább kurtították a városi autonómiát, de az önállóság 

megfogyatkozását nem közömbösítette a központból érkező anyagi erőforrások 

jótékony hatása.
A 20-as évek elején Nendtvich polgármester legfontosabb törekvése az 

Erzsébet Tudományegyetem Pécsre helyezésének realizálása volt. Bár a 

törvényhatósági bizottság tagjainak többsége tisztában volt azzal, hogy az egyetem 

Pécsre helyezése milyen kulturális, sőt gazdasági előnyt jelenhet a városnak, de a 

városatyák egy része az érte hozandó áldozatot túl nagynak tartotta.
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Nendtvich Andornak elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a kompromisszum 

megszületett, s az egyetem Pécsett otthonra talált. (1927-ben Nendtvich Andort e 

szolgálatainak elismeréséül az Erzsébet Tudomány egyetem díszdoktorává avatta.).

Az 1929. évi 30. tv. az önkormányzati testületek és közigazgatás teljes 

átalakítását eredményezték. Az új törvény értelmében megtartott választások után, 
az esedékes tisztújításkor sokan várták, hogy Nendtvich Andor visszavonul. Ö 

azonban még érzett elég erőt magában, hogy vállalja a jelölést. Bár egyhangúan 

választották meg, székfoglaló beszédében ö maga is fontosnak tartja, hogy 

visszavonulási szándékáról beszéljen.

A harmincas évek már kevés sikert hoztak a város polgármesterének. A 

gazdasági válság hullámai Pécset sem kímélték. A munkanélküliek, az 

ínségakciókra rászorulók létszáma rohamosan növekedett. Kevés volt a 

munkaalkalom, a gazdasági élet pangott. A városi vezetés szükségmunka akciókat 

rendszeresített, város építkezésekbe kezdett, hogy megakadályozza a 

munkanélküliség elhatalmasodását.

Nendtvich Andor 1936-ban 69 éves korában vonult vissza a város 

vezetésétől. Kortársai nem tagadták meg tőle az elismerést. Régi vágású, puritán 

jellemű, tisztakezű vezetőként jellemezték, aki mellett nem burjánozhatott el a 

panama. Konzervatív elveinek köszönhetően hosszú munkálkodása után utódaira 

nem egy eladósodott, hanem egy eredményekben és tervekben gazdag várost 

hagyott.

25 évig volt a Mecsek Egyesület elnöke.
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Az év történései

1995, január 9.
Minden kedden dr. Bezerédy Győzőtől könyv kölcsönözhető a Mecsek Egyesület 

irodájában, a Rét u. 8-ban.

1/1995./l.9./sz. határozat alapján az egyesület tagja: Sándor Béla, dr. Szabó László 

Gy. , dr. Péterfalvy Isván, Berecz Vidor, dr. Vass Anna, dr. Lárecz László, Orfü 

Községi Önkormányzat, dr. Fodor István.

1995. január 25,
ötórai beszélgetés: Vendégünk a Zsongorkő Baráti Kör.

Vezeti: Sándor Tibor

1995. február 3.
KÖZGYŰLÉS

Helye: Pécs, Rét u. 9.

Tagdíj módosítás: rendes tag 1200,-/ év, tanuló, nyugdíjas, sorkatona 300,-/év, 

jogi személy 25000,-tói 120000,-ig/év.

Külön elbírálás alapján kérésre a tagdíj mérsékelhető, fizetése szüneteltethető, (pl. 

munkanélkülivé válás esetén)

A megalakult osztályok bemutatkoztak: Barlangkutató Osztály (Vezetője: Vass 

Béla), Természetvédelmi Osztály (Vezetője: dr. Horváth Adolf Olivér, helyettese: 

dr.Szabó László Gy.),Történeti Osztály (Vezetője: dr. Odor Imre).

A Közgyűlés új választmányi tagokat is választott, meghagyva az eddig választottak 
megbízását: Vass Béla, Mendly Lajos, dr. Ódor Imre, Bölcsházy Éva, dr. Horváth 

Adolf Olivér.

A Mecsek Egyesület alapszabálya módosítva 1995. II.3-án.

A Baranya Megyei Bíróság elfogadta 1995. III. 22-én.

Az elfogadott újonnan adományozható címet, a Mecsek Egyesület "örökös 

tiszteletbeli elnöke", a Közgyűlés dr. Horváth Adolf Olivérnek adta.
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1995, február 17.
KIÁLLÍTÁS a Hotel Kikeletben dr. Nendtvich Andor életéről és munkásságáról. 

Megtekinthető 1995. III.30-ig.

Az egyesületi tagok a velük együtt jöttekkel egy alkalommal az egyesületi igazolvány 

felmutatása ellenében teát kapnak.

1995. február 22.
Ötórai beszélgetés: A Jakab-hegy és környéke régész szemmel.

Vezeti: dr. Kárpáti Gábor.

1995. március 5,
RÉGÉSZETI TÚRA
Vezeti: Baumann József, dr. Kárpáti Gábor.

1995. március 29.
1/1995./lll.29./sz.. határozat alapján az egyesület tagja: dr. Nádor Lajos, dr.Kumik 

Ernő, Boda Miklós, dr. Révész Mária, Harmathy Noémi, Halász Réka, Nemes Dóra, 

Varga Szilvia, dr.Lakatosné Novotny Sarolta, Himesi Ágnes, Tamai Tamás, Barta 

Károly, Bozsó Zoltán, Dormány Gábor, Kováts Lóránt, Kis Lászlóné, Dél-Dunántúli 

Környezetvédelmi Felügyelőség.

ötórai beszélgetés: Svédország természetvédelme.

Vezeti: Berecz Vidor

1995. április 7,
FÓRUM Témája: "A mecseki szénbányászat és a Pécsi Erőmű meddőhányóinak 

tájrendezése és rekultivációja." Vezeti: Mendly Lajos

1995. április 22.
erdőtakarítás

Szervezi: Baumann József

1995. április 26.
Ötórai beszélgetés: dr. Nendtvich Andorra emlékezünk.

Vezeti: dr. Révész Mária
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1995. április 30.
dr. Nendtvich Andor sírjának megkoszorúzása a pécsi temetőben.

1995. május 31.
Ötórai beszélgetés: Orfű ma. és holnap ?

Vezeti: dr. Harmat Béla, Kovács Dezső

1995. június 28.
Ötórai beszélgetés: A Mecsek oldal beépítése.

Vezeti: dr. Tóth Zoltán

1/1995/Vl.28./sz. határozat alapján az egyesület tagja: dr. Zoltán Vilmos

1995. augusztus 31-ig a Mecsek Egyesületbe felvételét kérte 108 fő.

1995. január 1-el kilépett 4 fő.

1995. február 1 -el kilépett 1 fő.

Taglétszám 1995. augusztus 31-én: 103 fő.

1995-ben megjelent a Mecsek természetjáró kalauzé a régi kalauzok mintájára, új 

tartalommal. A zöld műbőr kötésű A/6-os nagyságú 292 oldalas könyvet Baronek 

Jenő szerkesztette a szerzői munkaközösség tagjai természetjárók, természet 

szerető emberek.

A megjelent könyv kedvező fogadtatásra talált a természetjárók körében.

Mélyvölgyi részlet
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Titkári jelentés
(Kovács Szabó János)

A meddőhányók rekultivációjáról szóló fórumot az egyesület februárban 

rendezte meg. Bővíteni kívánja a választmány a célok sorát azzal, hogy javasolja a 

Közgyűlésnek, alakuljon meg a "Történeti Osztály" dr. Odor Imre vezetésével. Az 

osztály nemcsak a Mecsek, de a város történetét is kutatná.

1995. február 3-án a Pécs, Rét u. 9-ben tartott Közgyűlést a Mecsek 

Egyesület. Mivel a kezdéskor nem volt határozatképes a Közgyűlés, az elnök 30 

perccel későbbi időpontra új Közgyűlés hirdetett. A kezdésig Kovács Szabó János (a 

Tubes Alapítvány titkára) ismertetőjét hallhatták a megjelentek a Tubesen épülő új 

kilátótorony munkálatairól.

A tagság meghallgatta az elnök beszámolóját, megtette az egyesület életét 

formáló módosítások elfogadását, hozzászólásaival segítette az egyesületi munkát. 

(Elolvasható a jegyzőkönyvben.) A Mecsek Egyesület tisztségviselői a Közgyűlés 

jóváhagyásával 1995-ben: elnök Somogyvári Imre, alelnök dr. Ódor Imre, titkár 

Kovács Szabó János, irodavezető Bölcsházy Éva, a választmány tagja még: Balázs 

Dezső, Vass Béla, dr. Horváth Adolf Olivér, B. Horváth Csilla, Mendly Lajos, dr. 

Papp Tivadar.

1995. február 17-től március 30-ig a Hotel Kikeletben dr. Nendtvich Andor 

pécsi polgármester és a Mecsek Egyesület elnöke emlékére kiállítást rendeztünk. 

Sírjára koszorút helyeztünk el 1995. IV.30-án. (A sírt rendbehozattuk.) Megtartottuk 

a tervezett fórumot is a Városháza nagytermében 1995. április 7-én, "A mecseki 

szénbányászat és a Pécsi Hőerőmű meddőhányóinak tájrendezése és 

rekultivációja." Előadók: Mendly Lajos, dr. Papp Tivadar, Szilas László, dr. Kamarás 

Béla.

Régészeti túrát szerveztünk dr. Kárpáti Gábor és Baumann József 

vezetésével a Jakab-hegyre 1995. március 5-én.

Erdőt takarítottunk 1995. április 22-én és szeptember 16-án.
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Az "Ötórai Beszélgetes-ek témái: 

1995 I.25. Vendégünk a Zsongorkö Baráti Kör.

1995. II. 22. (dr. Kárpáti Gábor) A Jakab-hegy és környéke régészeti szemmel.

1995. III. 29. (Berecz Vidor) Svédország természetvédelme.

1995, IV. 26. (dr.Révész Mária) dr. Nendtvich Andorra emlékezünk.

1995. V.31. (dr.Harmat Béla, Kovács Dezső) Orfű ma. És holnap ?

1995. VI, 28. (dr. Tóth Zoltán) A Mecsek-oldal beépítése.

1995. IX. 10. (dr. Novotny Iván) Pécsi természetjárók a Magas-Tátrában.

1995. X.25. (Molnár István) A Mecsek turistatérképe.

(dr. Horváth Adolf Olivér) Egy vidéken élő kutató tudós munkájáról (dr. Vass Anna), 
segítőiről, lehetőségeiről.

1995. XI, 29. (Fekete László) Természetjárás - szépirodalom. (Dénes Gizella 
írónőről).

1995. XII. 27 (dr. Lárencz László) A neves pécsi gyógyszerész Baranyai Aurél.

A Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztályának tagjaival együtt, de önálló kutatási 

programot végrehajtva rendes tagként a Mecsekben dolgoznak a szegedi 
egyetemisták.

Völgy a Nyugati - Mecsekben
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Jelentés a 1993-95. évi gazdálkodásáról
(Bölcsházy Éva)

Az Egyesület gazdálkodási keretét az 1993. évi újra alapítása óta a vonatkozó 

törvényi szabályozások (számviteli, adó stb.. ) nem változtatták, a bekövetkezett 

módosítások működési kereteinken kívül estek.

A bevétel alapvetően a tagdíjakból származik, melyet az Alapszabály 

differenciáltan határoz meg, a tagság egyéni körülményeitől függően (keresők, 

nyugdíjasok, tanulók).

Vállalkozási tevékenységet az Egyesület eddig nem végzett, így adófizetési 

kötelezettségünk sincs és alanyi ÁFA-mentességet élvezünk, de általános forgalmi 

adót nem igényelhetünk vissza. Befektetett eszközeink, értékpapírok és egyéb 

vagyontárgyaink még nem lehettek, ezért a gazdasági mérleg szerinti eszközeink 

teljes egészében pénzeszközök.
Az elmúlt 3 évben rendkívül megdrágultak a pénzintézeti szolgáltatások, ez a 

helyzet számlavezető változtatására kényszeritett, valamint meg kellett szüntetni a 

tagdíjak csekken történő fizetését.

Alkalmazottunk nincs, az Egyesület munkabért, vagy tiszteletdíjat nem fizetett, 

ezért mentes ezek terheitől. Munkánkhoz sikerült a közreműködőket tiszteletdíj 

nélkül is megnyerni.
Valamennyi kiadásunk kizárólag az Egyesület működésével és az 

Alapszabályban meghatározott céljaival kapcsolatos, programjaink elkerülhetetlen 

költségeit jelentik. A takarékos gazdálkodás nemcsak gazdálkodási elvként 

érvényesült, hanem kényszerűségként is, mert tagdíjbevételeinket jelentősebb 

szponzori támogatásokkal nem sikerült növelni. Egyes kisebb költségek (számlák) 

támogatói átvállalásán kívül meg kell említeni az 1994. évben a Környezetvédelmi 

és Területfejlesztési Minisztérium Regionális Irodájának 15 ezer Ft értékű 

hozzájárulását a Mecsek természeti és műszaki értékeit bemutató kiállítás 

költségeihez és 1995. évben a Barlangkutató Osztály által elnyert 30 ezer Ft 

pályázati bevételt.
A szigorú gazdálkodás mellett a költségkímélő megoldások segítettek ahhoz, 

hogy valamennyi meghirdetett egyesületi program megvalósulhatott és évről évre a 

megtakarításaink nőttek. Pénzeszközeink gyarapodását a tagság önzetlen 

segítsége, fáradhatatlan közreműködése nélkül nem érhettük volna el.



52

Az egyesület programjait méltányolva néhány intézmény, szervezet is 

segített, ingyenesen biztosították helyiségeiket az iroda és könyvtár részére, az 

ötórai beszélgetésekhez, a kiállításainkhoz, konferenciához és az egyesületi 

fórumok (közgyűlések, választmányi ülések) részére. Az ilyen módon segítséget 

nyújtó intézmények közül kiemelkednek a Megyei Levéltár, a Mecsek Erdészeti Rt., 

a Pécsi Távfűtő Kft., a Pécs Mj. Város Polgármesteri Hivatala, Szivárvány 

Gyermekház, Hotel Kikelet. A szervezetek egy része programjaink szervezésében 

és megvalósításában nyújtott segítségével kímélte meg az Egyesületet kiadásoktól, 

mint pl. a mecseki hulladékgyűjtésnél a Szivárvány Gyermekház, a város iskolái, a 

Baranya megyei Rendőr-főkapitányság. Hasonló előnyökkel járnak más 

civilszervezödésekkel kialakult kapcsolataink (pl. Zsongorkő Baráti Kör, Baranya 

Megyei Természetbarát Szövetség stb..).

Meg kell említeni az Egyesületnek juttatott tárgyi adományokat (könyvek, 

makettek, irodai eszközök stb.), melyek a gazdálkodásban közvetlenül nem jutnak 

kifejezésre, de fontos háttérül szolgálnak.

Összefoglaló adatok a gazdálkodásról

Megnevezés 1993. 1994. 1995.

Nyitókészlet 0 22.110 44.092

Bevételek: tagdíj 24.150 45.250 37.950

támogatás - 19.018 30.000

kamat - 690 3.243

összesen: 24.150 64.958 71.193

Kiadások: bankforgalmi - 9.231 6.274

vásárolt anyagok

és szolgáltatások 2.040 33.745 27.138

összesen: 2.040 42.976 33.412

Záró állomány 22.110 44.092 81.873
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A vásárolt anyagok és szolgáltatások részletezése:

postai költségek - 602 405

közlekedés - 234 1.260
fotó - 15.640 4.222
fénymásolás - 675 -
nyomtatvány 815 4.208 2.672

tagsági igazolvány - 5.240 330

koszorú, csokor - 4.550 1.600

bélyegző - 388 900

kazetta 196 - 477

pályázati díj 641 - -
egyéb anyagok - 2.596 1.200

(szemetes zsák, kesztyű)

embléma, címfestés - - 10.400

hangosítás, kiállíts stb. - - 3.672

összesen: 2.040 33.745 24.136

ebből: Mecsek takarítás - 2.596 1.200

Emlékezés Kiss Józsefre - 4.550 -

Emlékezés dr. Nendtvich A.-ra - 6.854

Ordas - tanya a Herma - hegyen
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1996. évi

költségvetési terve

Nyitó egyenleg: 82 ezer Ft
Bevételek:

egyéni tagdíj 52 ezer Ft

szervezet 25 ezer Ft

kamat 6 ezer Ft

összesen 83 ezer Ft

Mindösszesen: 165 ezer Ft

Kiadások:

Barlangkutató Osztály

pályázati díjfelhasználás 30 ezer Ft

Bankforgalmi kts.

(zárlati, nyomtatvány, posta stb.) 4 ezer Ft

Ormánság Alapítvány (tréning) 2 ezer. Ft

Anyagok vásárlása

(papír, írószer, egyéb) 14 ezer Ft

Szolgáltatások vásárlása

(fotó, közlekedés, szállítás,

fénymásolás, posta stb..) 20 ezer Ft

Reprezentáció 1 ezer Ft

Ingatlanátvétel költségei

(telekmegosztás, bejegyzés, Orfű) 7 ezer Ft

Tartalék 20 ezer Ft

Programokra az év hátralévő

időszakára 67 ezer Ft

Összesen: 165 ezer Ft
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1996.
a

BOLDOGASSZONY 

PAPUCSA (RIGÓPOHÁR) 

éve

BOLDOGASSZONY PAPUCSA (RIGÓPOHÁR) 
Cypripedium calceolus
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Erdész emlékmű a Lapison
Foto: Gál György

A Honfoglalás 1100. évfordulójának a tiszteletére építették. Az emlékművet Felcser 

László és Tóth Aladár a Mecsek Egyesület tagja tervezte. A lábazatot hét féle 

faragott köböl falazták: andezit, fonolit, gránit, szürkemészkö, zöld és rózsa 

kristályos mészkő. A korona és a kettős kereszt rozsdamentes acélból készült.
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Dél-Dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság

mint első fokú természetvédelmi hatóság

7625 Pécs, Tettye tér 9. Tel.: 72/326-148

Ikt.sz.: 7-224/1995.

Tárgy: Barlangkutatasi engedély

Határozat

Mecsek Egyesület 7621 Pécs, Király u. 11. kérelmére és részére engedélyezem, 

hogy a hegymászó és barlangkutató csoportjuk az Orfű-i Vizfö-forrás vízgyűjtőjének 

a kérelmükben megjelölt térképvázlat szerinti területen 1996. évben kutatási munkát 

végezzen.

A kutatás célja:

A térképen jelzett dolinában kutatóakna hajtása bányászati módszerekkel.

A barlangkutató csoport vezetője: Vass Béla Pécs, Magaslati út 1.

A munkálatok során a következőket kell betartani:

- Engedélyt a kutatás során a kutatásvezető magánál köteles tartani és 

ellenőrzésre azt bemutatni.

- A kutatási tevékenység csak a kutatásvezető jelenlétében és irányításával 

történhet.

- A munkálatok során a kutatott objektum természetes állapotát meg kell 

őrizni.

- A kutatási területet tisztán kell tartani.

- Új barlang, vagy barlangszakasz feltárását Igazgatóságunknak 8 napon 

belül be kell jelenteni.

- Minden őslénytani, vagy régészti lelet előkerülése esetén a munkát meg kell 

szakítani, arról a Természettudományi Múzeum Öslénytárát, a Nemzeti 

Múzeum Adattárát haladéktalanul értesíteni kell, a lelet sértetlenségét 

biztosítani kell.

- A kutatás eredményről az Igazgatóságot 1996. december 31-ig 

beszámolóval értesíteni kell. A megkutatott objektumok pontos helyét 

1:10000-es topográfiai térképen megjelölve meg kell küldeni az 

Igazgatóságnak.
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- A 4 napnál hosszabb időtartamú munkálatok megkezdésének és 

befejezésének időpontját az Igazgatóságnak be kell jelenteni.

- A kutatásvezető felelős a kutató tevékenység biztonságtechnikai 

felszereléséért a terepi munka technológiájának a kidolgozásáért és annak 

folyamatos betartásáért.

A csoport tagjai a kutató munkában önkéntes vállalással, saját felelősségükre 

vesznek részt.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a KTM Természetvédelmi 

Hivatalhoz címzett, de az első fokú természetvédelmi hatóságnál előterjesztett 2 

példányos fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetékmentes.

Indoklás:

A Mecsek Egyesület Hegymászó és Barlangkutató Csoportja kérelmet adott be az 

Orfű-i Vízfő-forrás vízgyűjtőjének kutatására. Feltételezésük szerint a területen lévő 

mészkő és dolomit kőzethatár, amely alkalmas zsombolyok képződésére és melyen 

keresztül esetlegesen megközelíthető lenne egy aktív barlangjáratba való bejutás, 

illetve annak feltárása.

A kutatás természetvédelmi értékeket nem sért.

A fentiekre hivatkozva természetvédelmi hatóság az engedélyt a 8/1982.(111.15.) 

MT.sz. rendelt 18. §. (1) bek. a, pontja értelmében adja ki.

Pécs, 1996. március 11.

dr. Lehmann Antal

igazgató

A Mecsek Egyesület továbbá engedélyt kért az Abaligeti-barlang jelenleg 

ismert végpontjának további folytatás! irányába az omlás végét jelentő szálkőzet 

mentén kutató aknát hajtson, melynek célja megtalálni azt a szifonkerülő járatot, 

mely a szifonon túli járathoz vezet, esetlegesen kijárati nyomvonal is lehet.

A kutatási engedély 1996. december 31-ig érvényes.

A barlangkutató csoport vezetője: Vass Béla

Az engedély kiadásának időpontja: 1996. március 8.



59

Titkári jelentés
(Kovács Szabó János)

A Mecsek Egyesület használatra átvette a Mecseki Erdészeti Rt.-töl a 

Herma-hegyi házat. Gondozását, a felújítás megszervezését Baumann József 

tagtársunk vállalta el. Köszönet érte. Az "Ordas-tanya" így menekült meg a 

lebontástól, Csokonay Sándor emlékét tovább őrizheti a megmentett ház.

A barlangkutatók szép eredményeket értek el. Lelkes munkájukat köszönjük.

Megünnepeltük március 6-án dr. Horváth Adolf Olivér 89. születésnapját. 

Hosszú életet kívánva átadtuk a Mecsek Egyesület ajándékait.

Az 1993-ban három évre választottuk tisztségviselőinket. Megbízatásuk 

április 30-án lejárt. Tisztújító közgyűlésünket Pécs, József A. u. 10-ben március 29-én 

tartottuk. Az elnöki beszámoló a három éves munkáról, az eredményekről és a 

nehézségekről szólt. Az elnök köszönetet mondott az egyesületben munkát végző 

tagtársainknak, mert eredményeink nekik köszönhetőek. Megköszönte, hogy 1993- 

ban bizalmat szavaztak a most leköszönő tisztségviselőknek. Az egyesület 

ideiglenes vezetője a választás időtartamára a Közgyűlés megbízásából dr. Horváth 

Adolf Olivér lett. Felkérte a Jelölő Bizottságot, hogy munkáját végezze és ismertesse 

a tagság által jelöltek névsorát. A Közgyűlés a jelöltek ismertetése után szavazással 

a következő öt évre (2001. április 30-ig) a Mecsek Egyesület vezetésével bízta meg 

a felsoroltakat: elnök: Somogyvári Imre, alelnök: dr.Ódor Imre, titkár: Kovács Szabó 

János, irodavezető Bölcsházy Éva, az Ellenőrző Bizottság elnöke: Balázs Dezső, a 

Jelölő Bizottság elnöke: dr. Lárencz László, a Barlangkutató Osztály elnöke: Vass 

Béla, a Természetvédelmi Osztály elnöke: dr. Horváth Adolf Olivér, a Történeti 

Osztály elnöke: dr. Bezerédy Győző. A fent felsorolt személyek egyben a 

választmány tagjai is. A Közgyűlés választmányi tagnak választotta a következő 

tagokat: B.Horváth Csilla, Mendly Lajos, dr. Papp Tivadar.

Az Erdészeti Rt.-nél megszűnt az egyesület könyvtára. A jövőben a PÉTÁV 

Pécs, Keszüi út 43/1 szám alatt biztosított helyiségében kölcsönözhetnek 

tagtársaink. A könyvtár kezelője a jövőben is dr. Bezerédy Győző. Itt lehetőség van 

arra, hogy az osztályok tagjai, az egyesület tagjai találkozzanak. Az osztályok 

vezetői beszámolót tartottak munkájukról.
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A Közgyűlés jegyzőkönyvében az elhangzottak elolvashatok. 1996-ban elhunyt 

Tegzes Béla pécsi polgár, kutató és Jakabos Zoltánné, aki nagyon sokat tett a 
gyalogos turizmusért. Emléküket megőrizzük, fájdalommal kísértük el Őket utolsó 

útjukra és sírjukra elhelyeztük a Mecsek Egyesület koszorúját.

A Mecsek Egyesület legfiatalabb tagja, Nyers Alexandra (3 éves) 1996. 

március 31-én részt vett a Lenau Házban megtartott "Német népviseleti babák" című 

kiállítás megnyitóján.

1996-ban Reuter Camillóról emlékeztünk meg és április 30-án sírjára koszorút 

helyeztünk el.

Szervezett túrák:

1996. III.23. (Baumann József) Tavasz, erdő, gyaloglás.

1996. V.11-12. (dr. Ódor Imre, Baumann József (Millecentenáriumi túra. (2x30 km., 

alvás a Vörösfenyő kulcsosházban).

1996.VI.8.  (Baumann József) Esti túra szalonnasütéssel.

1996. X.5. (dr. Vass Anna) Gombaszedő túra.

Ötórai beszélgetés témái:
1996. 1.31. (Baumann József) Négy évszak a Mecseken.

1996. II. 28. (dr. Vass Anna) Gombák és növények a pécsi Mecsek erdeiben.

1996.111.27. (Történeti Osztály) 896,1896, 1996. A Millénium eseményei Pécsett és 

Baranya megyében.

1996. IV.24. (L. Szentmártoni Szilvia) A Tettye-patak Pécs életében.

1996.V.29.  (Mészáros L., Kovács Gy.) Magyarhertelend múltja, jelene, jövője.

1996. Vl.26.( Morschhauser Tamás) A Mecsek növénytakarója régen és ma.

1996. IX.25. (dr. Bezerédy Győző) dr. Bezerédy Győző és a könyvek.

1996. X.30. (Salamonná Albert Éva) A Misina-Tubes flórájának deklarációja.

1996. XI. 27. (Tók J., Tarai L.) Abaligetről.

1996. XII. 27. (Fekete László) Gyémántok és drágakövek.

Köszöntjük 90 éves tagtársainkat. Kováts Lóránt és dr. Nádor Lajos a Pécs, 

Rét u. 9-ben, személyesen, jó egészségben fogadták jókívánságainkat a Mecsek 

Egyesület ajándékait december 10-én.

1996. XII. 11-én a Millecentenárium éve tiszteletére tartott emlékülésünkön a 

Millénium évének pécsi eseményeiről tartott előadást dr. Bezerédy Győző, 

B.Horváth Csilla és Miilei Ilona.
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A Balokányban az “Aranyeső-forrás" tisztítását kezdte meg engedéllyel 

Egyesületünk. A forrásfoglalás kibontásával kezdődött a munka. (Kraft. J., Kovács 

Szabó J., Papp L.)

Bölcsházy Éva az Egyesület megbízásából vett részt az Ormánság Alapítvány 

nonprofit menedzsment képzési programján

Jelentés a barlangkutató csoport munkájáról
(Vass Béla)

Abaliqet:

A barlang fő járatának jelenlegi végpontján lévő omlásban lehajtott kutatóvágat 

ácsolata részben elkorhadt és a jelentkező nyomások hatására összedőlt.

A kutatási munkák nagy része a becsúszott anyag kitermelésére és az új ácsolat 

kitermelésére ment el.

A múlt évi aknahossz így csak 3 méterrel növekedett. Az egyik oldalán lévő 

szálkőzet továbbra is függőleges.

Teljes mélység a kezdőszint alatt 12 méter számításaink szerint még 8 métert kell az 

aknát hajtani ahhoz, hogy a folyó patak szintjét elérje.

Orfű:

Kishegyi-zsomboly, Vízfő-forrás vízgyűjtője.

Az akna hajtása során egy ferde oldaljáraton keresztül omlásos szakaszba jutottunk, 

ami zsomboly esetében gyakori. Az itt készített ácsolat nagy munkát igényelt, mivel 

a főtartó gerendák biztos elhelyezése érdekében sok nagy követ kellett felaprózni és 

úgy kiszállítani.

Csoportunk segített a feltárt "Spirál" nyelő bejáratának elkészítésében.

1996-ban megjelent a Baranyai szervezett turistaság, természetjárás története 

és a magyar szervezett turistaság, természetjárás eseményeinek kronológiája 

1891-1995-ig című könyv.

A megjelent könyv részletesen tárgyalja a Mecsek Egyesület tevékenységét 

megalakulásától megszűnéséig, és újjáalakulását. A PTTE tevékenységét, valamint 

a természetjárás megyei történetét napjainkig. A könyvet egy 160 nevet tartalmazó 

turista lexikon, valamint 61 korabeli kép és rajz teszi teljessé.

A könyvet A/5-ös nagyságban 200 oldalon Baronek Jenő írta és szerkesztette.
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Jelentés az 1996. évi gazdálkodásáról

Nyitó egyenleg: 81.873 Ft

Bevételek: 
egyéni tagdíj 
szervezet 
kamat

65.150 Ft
25.000 Ft

5.760 Ft

összesen 95.910 Ft

Kiadások:
Bankforgalmi kts.(zárlati, nyomtatvány, posta stb.) 825 Ft
Anyagok vásárlása és szolgáltatások 26.868 Ft
Pályázati pénz felhasználása 30.000 Ft
Egyéb költségek:

- Orfűi telek megosztása 7.000 Ft
- nonprofit szervezeti tréning 2.300 Ft

összesen: 66.993 Ft

Záró egyenleg : 110.789.-Ft

Az előző évekhez hasonlóan sikerült • tovább növelni a bevételeinket, 
elsősorban a tagság tagdíjfizetési készségének és a létszámnak együttes 
növekedésével. Minthogy kiadásaink nem követték a bevételeket, ezért ezévben 
tovább gyarapodott megtakarításunk, közel 110 ezer Ft készpénzre.

Tagszervezeteink szerepe az Egyesület gazdálkodásában nem a bevételek 
gyarapításában jelentkezik jellemzően, hanem működési feltételek tárgyi 
biztosításával. így tudunk elkerülni a szervezeti tagdíjnál sokszor lényegesen 
magasabb költségek kifizetését (pl. iroda, előadó stb...). Kiadásaink ezévben is a 
tervezett egyesületi programok elkerülhetetlen költségeit tartalmazzák, valamint a 
működéshez kötődő kiadásokat (posta, irodaszer stb..).
Ezeket együttesen a vásárolt anyagok és szolgáltatások rovat tartalmazza. A nem 
minden évben jelentkező, kiemelésre érdemes költségtényezőket az "Egyéb" 
költségek között soroljuk fel.

Legnagyobb összegű kiadásunk a Barlangkutató Osztály támogatása 30 ezer 
Ft-tal, melyet előző évben pályázat útján nyert és kötött célra használható támogatás 
volt. A bankforgalmi költségek lényeges csökkentését szerényebb szolgáltatási díjú 
bank választásával értük el.

Összegezve az éves gazdálkodás jellemzőit : szerény gazdasági kereteink 
folyamatosan bővültek ez évben is, alapvetően a tagság befizetéseiből. Célunk az 
évenkénti megtakarítás növelése teljesült, eléréséhez a korábbi évekhez hasonló 
szigorú takarékosságra volt szükség.
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1997.
a

SALLANG VIRÁG

eve

SALLANG VIRÁG
Imantoglossum hircinum
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dr. Horváth Adolf Olivér 90 éves

Dr. Horváth Adolf Olivér tanár úr, címzetes egyetemi tanár, Széchenyi díjas 

botanikus, a Mecsek Egyesület lelkes és ötletekben gazdag senior vezetőségi tagja. 

Egyesületünk megalakulása óta vezetőségi tagja, a már idős Reuter Camillo mellett 

kezdettől fogva lelkes apostola a Mecsek kutatásának, a Mecsek növénytani 

értékeinek. Születésnapján az alábbi méltatással köszöntjük őt ezúttal is I

dr. HORVÁTH ADOLF OLIVÉR 90 ÉVES 

Borhidi A., Kevey B., Szabó László Gy.

Janus Pannonius Tudomány Egyetem, Növénytani Tanszék, Pécs

A Mecsek növényvilágának nemzetközi hírű kutatóját dr. Horváth Adolf Olivért 

a biológiai tudományok doktorát, nyugalmazott tanárt 90. születésnapja alkalmából 

szeretettel és tisztelettel köszöntjük. Horváth Adolf Olivér - aki számtalan 

tanítványának egyszerűen “Dolfi bácsi, vagy Olivér bácsi"- nemcsak többszörös 

elnökünk, mesterünk és híres botanikusunk, hanem igazi Tanárunk a szó 

legnemesebb értelmében. Örök lelki derű és béke, segítőkészség, optimizmus és 
mélységes humánum sugárzik egyéniségéből.
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Horváth Adolf Olivér 1907. március 6-án a felvidéki Sáros megyében, Girálton 

született. Édesapja később Debrecenbe került, mint törvényszéki orvos. Botanika 

szeretete némileg családi hagyomány, édesapját ugyanis a középiskolában 

Hazslinszky Frigyes tanította, majd Bécsben az orvosi egyetemen a magyar 

növényföldrajz megalapítójának, Anton Kernernek előadásait hallgatta. Anyai ágon 

rokona volt Berzeviczy Gergely, aki a nagy svéd botanikust, Georg Wahlenberget 

látta vendégül Tátralomnicon.

Középiskolai tanulmányait Debrecenben a Piarista Gimnáziumban végezte. Itt 

sajátította el a görög és a latin nyelvet. A teológiai műveltség megszerzése mellett, 

különös érdeklődést mutatott a természettudományok iránt. Nagy hatással volt rá, 

Lendvai János piarista természetrajz tanár, akinek tudományos cikkeit előszeretettel 

tanulmányozta. 1924-ben belépett a Ciszterci Rendbe, majd 1925-től a Hittudományi 

Főiskola hallgatója Zircen. Ennek elvégzése után 1928-ban beiratkozott a budapesti 

Pázmány Péter Tudományegyetem (ma ELTE) Bölcsészeti Karára, ahol 1932-ben 

természetrajz-kémia szakon középiskolai tanári oklevelet szerzett. Pályafutását 

sokirányú elfoglaltságok szőtték át. Rendkívül jó időbeosztással kitűnően egyeztette 

össze a papi hivatást az oktató-nevelő munkával és a tudományos kutatással.

Az 1931/32-es tanévben még csak gyakorló, majd egy évvel később már 

okleveles középiskolai tanárként oktat a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos 

Gimnáziumában. A rend megszüntetése után az 1948-49-es tanévben a "Maurinum" 

orvos kollégiumban nevelőtanárként kénytelen elhelyezkedni. 1949-től a pécsi 

Hittudományi Főiskola előkészítő tanfolyamán tanít, majd 1951-ben átkerül 

Kaposvárra, ahol négy éven át középiskolában (gimnázium, mezőgazdasági 

szakközépiskola, tanítóképző) jut munkalehetőséghez. Pécsre 1955-ben költözik 

vissza, s nyugdíjazásáig, 1967-ig a Széchenyi István Gimnázium tanára.

Tudományos pályafutása elején általános biológiával kívánt foglalkozni, erre a 

Pécsi Orvostudományi Egyetem Biológiai Tanszékén lehetőség is kínálkozott. A 

tanszék hiányos felszereltsége miatt azonban nem tudta ilyen irányú tevékenységét 

megvalósítani. A felügyelete alá tartozó - tudományos értékű növénygyűjteménnyel 

rendelkező - gimnáziumi szertár viszont lehetőséget adott arra, hogy botanikával 

foglalkozzon. Kezdetben Majer Móricz herbáriumi anyagát dolgozta fel, mely 

témából 1934-ben "Egy elfelejtett pécsi botanikus" címen jelent meg első 

tudományos cikke. Kutatásaira Jávorka Sándor figyelt fel először és törekvéseit a 

legmesszebbmenőkig támogatta.
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Ilyen előzmények után vette tervbe a baranyai növényvilág tudományos 

megismertetését, s 1942-ben "A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete" cím 

alatt elkészült első könyve. Ennek első része - "Képek a Mecsek növényéletéböl" 

című - olvasmányos jellegű, míg második része " A Mecsek-hegység és környékének 

flórája", a "Magyar Flóraművek" című tudományos könyv-sorozat negyedik 

köteteként önállóan is megjelent. Ezután a botanikailag szinte teljesen feltáratlan 

Külső-Somogy felé irányítja figyelmét, s 1943-ban "Külső-Somogy és környékének 

növényzete" címmel megjelenik második flóraműve, mely egyben egyetemi doktori 

disszertációját is képezi. E két kitűnő munkájában folytatott könyvtári és herbáriumi 

adatgyűjtés, valamint terepmunkák eredményeinek felhasználásával megbízható 

képet nyújt Délkelet-Dunántúl flórájáról, s egyben megjelöli a terület növényföldrnjzi 

határait.

A II. világháború alatt a Szentgotthárdi Apátság erdeit és a Pozsony megyei 

Somorja környéket kutatja, s e témakörökből is publikál.

Rövidesen növénycönológiai vizsgálatokat is végez, s 1946-ban "A pécsi 

Mecsek (Misina) természetes növényszövetkezetei'' cím alatt elkészül első 

összehasonlító növénytársulás-tani monográfiája.

1948-ban a Szent István Akadémia tagjai közé választották, de aztán 

hamarosan átszervezték az egész magyar tudományos életet, az akadémiát és a 

tudományos minősítést egyaránt.

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1952-ben megkezdi a 

Mecsek-hegység növényföldrajzi térképezését. E nagyszabású kutató munka 

támogatására akadémiai célhitelt kapott, továbbá engedélyezték, hogy gimnáziumi 

oktatói tevékenységét fél munkaidőben végezhesse. így készült el "Mecseki 

erdötípusok" című értekezése, mellyel 1958-ban megszerezte a kandidátusi 

fokozatot.

A flóra és vegetációkutatással párhuzamosan Járó Zoltánnal 

talajvizsgálatokat, Papp Lászlóval pedig mikróklima-mérések eredményeit publikálja. 

Fentiek mellett számos tudományos cikk képezte alapját az 1972-ben színes 

térképpel megjelenő "Die Vegetaion dec Mecsekgebirges und seiner Umgebung" 

című életművének.
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Oberdorfer (1973, Beitr. Naturk. Forsch.Südw.-Arbeit dar. Bietet sish für jeden, der 

sich mit mitteleuropäischen Waldgesellschaftten und Waldstandorten beschäftigt ein 

unschätzbares Vergleichsmaterial dar". A könyvről csaknem 50 különböző nyelvű 

ismertetés készült.

Ezután az elmúlt három évtized (1942 - 1971) flórakutatásának eredményeit 

fogja össze "Pótlások és kiegészítések a Mecsek-hegység és déli síkjának 

növényzete ismeretéhez” című három részben megjelenő (1975, 1976, 1977) 

munkájában.

Egyik legjelentősebb műve a szintén három részben kiadott "Potentillo- 

Quercetum (sensu latissimo) Walder1’ (1978, 1980, 1981) című tanulmány. Ebben az 

Uraitól Spanyolországig húzódó cseres, tölgyes zóna összehasonlító - cönológiai 

elemzését tárja elénk részben saját hazai és külföldi kutatásai, részben pedig irodai 

forrásmunkák alapján.

1991-ben nyújtja be akadémiai doktori értekezéseinek téziseit "A Mecsek és 

környéki flórisztikai és cönológiai kutatásának eredményei" címen. A nyilvános vitát 

követően még ebben az évben az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága a biológiai 

tudományok doktorává nyilvánítja.

Munkahelyi, egyházi és tudományos elfoglaltsága mellett fontos társadalmi

szervezői feladatkört is ellát. 1943-ban a Dunántúli Kutatók Munkaközösségének 

alapításában aktívan részt vett. Ebből a munkaközösségből jött létre 1946-ban a 

Dunántúli Tudományos Intézet, melynek kezdettől fogva külső munkatársa. 1949- 

ben Boros Istvánnal együtt a Pécsi Múzeum (később Janus Pannonius Múzeum) 

társalapítója, majd máig is külső munkatársa. Nyugdíjba vonulása után 1969-től a 

Pécsi Akadémiai Bizottság Szakbizottságának tagja. Itt a Növénytani és Biológiai 

Természetvédelmi Munkabizottság elnöki funkcióját látja el. Döntő szerepet játszott 

1979-ben a Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának megalakulásával 

kapcsolatos szervező munkában, ahol 1985-ig elnökként, majd tiszteletbeli 

elnökként tevékenykedik.

Az utóbbi 20 évben társadalmi és szakmai tevékenysége egyre több 

elismerésben részesül. 1977-ben 70. születésnapjára "Studia Phytologica” cím alatt 

egy emlékkötetet jelentet meg (Szabó 1977), melyben számos neves külföldi kutató 

értékes dolgozata látott napvilágot. Közülük az USA Harvard Egyetemén dolgozó 

magyar származású Leslie A.Garay - aki egykor Horváth Adolf Olivér tanítványa volt 

- cikke érdemel elsősorban említést.
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A szerző ugyanis az ünnepeltről nevezett el egy - az Andok-hegységben felfedezett 

- orchidea nemzetséget, melynek egyetlen jelenleg ismert faját "Horvatia andicola" 

néven írta le. 75. születésnapján 1982-ben "Jávorka Sándor Díj”-ban részesült. Ezt a 

botanikusokat megillető legnagyobb kitüntetést Törő Imre akadémikus, a Magyar 

Biológiai Társaság Elnöke nyújtotta át. 1985-ben "MTESZ Díj"-at kapott, míg 1986- 

ban a Baranya Megyei Tanács 'Tudományos Kutatói Díj"-al tüntette ki. 80. 

születésnapján 1987-ben tiszteletére jubileumi ülésszakot rendeztek. Ekkor a Pécsi 

Akadémiai Bizottság székházában Szujkóné Lacza Júlia a Természettudományi 

Múzeum Növénytára nevében köszöntötte az ünnepeltet és ajándékképp átnyújtott 

neki egy - a jubiláns arcképét ábrázoló - bronz emlékplakettet. Az üdvözlések után 

13 külföldi és hazai kutató tartott különböző növényföldrajzi témákból előadást, 

melynek anyaga a "Studia Phytologica Nova" című könyvben jelent meg. (Szabó 

1987.) 1991-ben az MTESZ "Grastyán Díj"-ban részesítette. Ugyanebben az évben a 

Janus Pannonius Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárrá avatta, Pécs városa 

pedig díszpolgári címmel ajándékozta meg. 1992-ben az Eötvös Lóránt 

Tudományegyetemen - diplomájának megszerzése 60. évfordulójára - gyémánt 

oklevelet kapott. Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréséért 1993-ban a 

legmagasabb tudományos állami kitüntetésben a "Széchenyi Díj"-ban részesült.

Horváth Adolf Olivér személyében olyan ember áll előttünk, aki botanikai 

intézetektől távol, anyagi ösztönzés nélkül, benső elhivatottságból küzdötte fel 

magát az élvonalba. Publikációinak száma meghaladja a 150-et . Pályafutása alatt 

számos botanikai világkongresszuson vett részt. Nemcsak egész Európát járta be, 

hanem eljutott Japánba és az USA-ba egyaránt. Külföldi útjain terepmunkákon is 

részt vett. A rendkívül széles növényföldrajzi látókörrel rendelkező kutatónak szívből 

kívánjuk, hogy erőben, egészségben éljen minél tovább, tanítson és alkosson 

további szellemi frissességben I 

1997-ben megjelent a Mecsek-hegység forrásainak, turista emlékeinek és 

érdekességeinek képes gyűjteménye című könyv. A 360 fekete-fehér fényképet, 

54 oldal írásos anyagot tartalmazó könyvet Baronek Jenő szerkesztő Csokonay 

Sándor emlékének szentelte. A könyv szaktanácsot ad a forrásépítéshez, valamint 

meghatározza a források feltalálásának helyét, sok esetben nevének eredetét, 

építőinek nevét.
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Az "Aranyeső-forrás" felújítása a Balokány-ligetben
Foto: Gál György

(Kovács Szabó János)

Az 1996. június 13-án a Mecsek Egyesület levélben kereste meg a Pécsi 

Közüzemi Rt-t Évek óta az "Aranyesö-forrás" kifolyó csövénél a víz csak csöpögött. 

Arra gondoltunk, hogy a foglalás eliszapolódott, elzáródott. Engedélyt kértünk a 

foglalás kibontására, a forrás kitisztítására.

1996. augusztus 1-én az engedélyt megkaptuk. A munkát a szembe fal 

bontásával kezdtük, de 20 cm kibontása után is falba ütköztünk. Miután a domboldal 

felső földtakaróját is eltávolítottuk vált láthatóvá, hogy csak elölről juthatunk be a 

foglalásba. Több szombaton vésőkkel bontottuk (Baumann József, Kovács Szabó 

János, Kraft János) a terméskő falat, míg szemünk elé tárult a nagy hozzáértéssel, 

szépen megépített foglalás. Károsodásnak semmi nyoma nem volt, csak a kifolyó 

öntöttvas cső elkorrodált és ott szökött meg a forrás vize.

A műanyag cső és a túlfolyó cső beépítése után, új terméskő fallal 

(elkészítette: BAVTRANS Mélyépítő Kft. ) zártuk be a foglalást. A forrás a munkák 

befejezése után a száraz nyárban is adott vizet.
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A Tubesi kilátó-torony 1997. novemberében
Foto: Gál György
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Tubes kilátónál
Várady Károly

Csend van itt. Oly egyszerű, oly tiszta. 

Nem dermesztő, nem is méltóságos, 

Imahívogató,

Pipatisztogató, 

Vasárnap pihenő gazda, mintha 

Nézné lábánál a kölyök város, 

Mint bomlik zajongva, 

Könnyeit a borba 

Hullató, konok céltalansággal.

Ez a hegy az Érett Szemlélődés, 

Semmi bohókás, semmi kamaszos: 

Nyugodt jóindulat, 

Bölcs élethangulat...

Erdős csigolyáin szarvasbögés, 

Titkos, mély-völgyben patak mos 

El minden emberdalt, 

Mert kit a kedve hajt 

Dalával csak a Tettyéig jut fel.

Nem alpok ez, nem Isten-zsámolya. 

Szép-mosolyú, vén unokatestvér, 

Hiú kis bajunknak, 

Veszendő fajunknak 

Vigasztalója... S vessen bárhova 

Sorsunk, a gondolat mindég megtér 

E hegyhez, mely igaz menedékünk. 

Lásd: Mi itt fönt még virágot sem tépünk.
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A TUBESI KILÁTÓTORONYRÓL
(Kovács Szabó János)

A Mecsek Egyesület tagjaként dr. Feszti Nándor gyűjtésével, Rauch János terve 
alapján az első kőkilátó 1910-ben készült el. Az egyesület évkönyvében a 

következőt olvashatjuk: "Az új torony a tetőn bányászott terméskőből épült, s 

cementbe van falazva, oldalán csigavonalban húzódik fel az aláfalazott lépcsőzet, 

melyet magas korlátfal kísér egészen a platóig. A harminckettő lépcsőfok szintén 

terméskőből készült, s maga a kilátó teteje erős vaskorláttal van bekerítve. A kis 

torony tehát teljesen viharálló, miután annak tervezője Rauch János egyesületünk 

mérnöke semmi faanyagot nem alkalmazott, s a korláttól eltekintve csak terméskövet 

használt föl, amit a torony exponált helyzete megkívánt."

A torony platójáról hatalmas körkép tárul a szemlélő elé, s kinyílik annak a vidéknek 

a panorámája is, melyet a misinai toronytól az észak-nyugati irányban húzódó gerinc 

eltakar, s akit tiszta időben vezet oda turistaszerencséje az a Balaton-vidéki 

hegyeket is tisztán kiveheti a szemhatáron. A tornyot a Misch-Vukailovics építő cég 

munkásai építették. Többször felújították, majd hosszú használat után állaga annyira 

megromlott, hogy 1981-ben a lebontása mellett döntöttek, köveit elhordták.

Kovács Szabó János felkérte 1990-ben dr. Makra Virginiát készítse el az 

Alapítvány alapszabályát Krémemé Bernáth Piroska vállalta az Alapítvány 

pénzügyeinek intézését és a könyvelést. A szervezési feladatokat Kovács 

Szabó János vállalta magára.

Alapítók:
Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat, Baranya 

Megyei Természetbarát Bizottság, Pécs Városi Sportszövetségek, Biomedico 

Többprofilú Szolgáltató Kft., Bobula András, Dudók Ilona, Göbölös István, 

dr.Hernády Alajos, Kovács Szabó János, Krémemé Bernáth Piroska, dr. Makra 

Virginia.
1991. április 2-án Pk.2O.35l/1991/2. szám alatt a TUBES KILÁTÓ ALAPÍTVÁNY-t a 

cégbíróság bejegyezte. (Számlaszám: OTP 581-011757-7, adószám: 19031635-2- 

02, APEH igazolás száma: 7720019795/92. Címe: Pécs, Rákóczi u. 73/B.

Első elnöke: Göbölös István, ügyvezető elnöke: dr. Makra Virginia, titkára: Kovács 

Szabó János, irodavezetője: Krémemé Bernáth Piroska.
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Az Alapítvány létrehozásakor a számlán 100.000,-Ft volt, majd egy évi gyűjtés után 

(160 írásos megkeresés, személyes találkozások) az összeg 1.000.000,-Ft-ra 

emelkedett. Néhány támogató neve: Gázmű Pécs, Gold Mark Kft., Hotel Kikelet, 

Szerencsejáték Rt., Pécsi Tejipari Vállalat, MATÁV Rt., Pécsi Híradástechnikai és 

Gépjavító Vállalat, Bábel Bt., Vertikor Alpin Kft., Környezetünkért Alapítvány, 

Regionális Fejlesztési Rt. és még sokan mások.

1991. november 5-én elkészült a pályázati kiírás a kilátótorony formájára. Nyolc terv 

érkezett, a terveket készítették: Balog Farkas Csaba és Maár Zoltán, Biczó László és 

Horváth Margit, Buzás Endre, Erb Jenő és Sónyák József, Nagy János, Oszoli 

Dénes, és ifj. Szilágyi Sándor (két tervvel).

A zsűri felkért elnöke dr. Páva Zsolt alpolgármester. A döntésnél jelen volt az 

Alapítvány titkára is, 1992. február 18-án a Városházán.

A zsűri Biczó László és Horváth Margit tervét javasolta megépítésre.

A zsűri döntését 1992. február 28-án hirdették ki a Városházán. Az 

eredményhirdetésen a város részéröl dr. Farkas Károly jegyző volt jelen. A 

nyitóbeszédet Kovács Szabó János mondta, a döntést tartalmazó dokumentumokat 

Göbölös István adta át.

A javasolt kilátótorony: (Idézet a benyújtott tervpályázatból.)

"Az új torony a tetőn bányászott terméskőből épült, s cementbe van falazva, oldalán 

csigavonalban húzódik fel az aláfalazott lépcsőzet, melyet magas korláttal kísér 

egészen a platóig, a földtől 9 méterre lévő kilátószintig, ahol megpihenni lehet és 

érdemes. Innen 7 méter magas, karcsú, gyönyörű kemény kerámiával burkolt 

toronyban vezet a csigalépcső, a második az igazi kilátószintre. Ezt acéloszlopokon 

nyugvó tető védi esőtől és naptól, s maga a kilátó teteje erős vaskodáttal van 

bekerítve. A torony platójáról hatalmas körkép tárul a szemlélő elé,..."

"Az idelátogatók a torony aljában vágott fülkékben hátizsákjukat lerakhatják, esőtől, 

naptól védve megpihenhetnek. A csoportban érkezők a Turistaegylettöl az emeleti 

pihenőszoba kulcsát megkaphatják, ott csomagjaikat, felesleges ruháikat 

elhelyezhetik, míg a Mecseken vagy a városban nagyobb sétát tehetnek. A szoba 

hófehérre meszelt tiszta, körben fekvésre is alkalmas széles padokkal és kis 

asztalokkal van berendezve, padlója piros tégla. Alkalmassá van téve huzamosabb 

ottlétre, még télidében is, mert a földszinten lévő villamos állomástól világításra és 

fűtésre áram vezettetett be.
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A torony előtti tisztáson kőből megépített tüzrakó, szalonnasütő helyek vannak 

rönkfából kivágott ülőkékkel körülvéve"... "...A torony földmérési alappont is, csúcsa 

vetülete a földszint padlójában vassal megjelölt, ettől pontosan 10-10 méterre észak, 

kelet és dél irányban segédpontok rögzítettek. Az új torony a természetjárók 

büszkesége, a Mecsek dísze lett, idézi a régi torony tisztán kőből épült kedves 

formáját, de jóval többet szolgál a természet kedvelőinek."

1992. február 3-án dr. Makra Virginia elkészítette a működési szabályzatot.

1992. március 9-én ügyvezető elnöki megbízatásáról lemondott dr. Makra Virginia.

1992. március 11-én az Alapítvány felkérte Biczó Lászlót és Horváth Margitot a terv 

elkészítésére. Horváth Margit vállalta a terv elkészítését.

1992. március 31. dr. Szaffiánné Bodrogi Ilona az AGROBANK Rt. Igazgatója 

serlegeket vásárolt a Tubes Kupa tájékozódási túraverseny díjaiként. A serlegeket 

ünnepélyes keretek között adta át a verseny szervezőjének Baronek Jenőnek és az 

Alapítvány titkárának Kovács Szabó Jánosnak.

1992. augusztus 14-én több évi rábeszélés eredményeként Kovács Szabó János 

kérésére pezsgőt palackoztak Tubes néven. A címke tervezője Király József 

grafikus.
1992. szeptember 12-én 62 csapat részvételével megrendezték az első Tubes 

Kupa tájékozódási túraversenyt. A versenyt Hajdú Márta ötletére Baronek Jenő 

indította el és ezután miden év őszén megszervezésre kerül. A versenybíróság első 

elnöke Baumann József volt.

1992. december 2-án palackozták a Pécsi Pezsgő Kft-nél a Tubes pezsgőt, (száraz, 

fehér, minőségi) A pezsgő palackozását Kertvéllesy Lászlóné ügyvezető igazgató 

intézte.

1992. december 15-én elkészült a "Talajmechanikai szakvélemény" Schubert József 

munkája.

1993. április 21-én a kuratórium ülésén lemondott elnöki megbízatásáról Göbölös 

István. Ekkor került elfogadásra dr. Makra Virginia lemondása is. A kuratórium új 

vezetést választott: társelnökök dr. Kurucsai Csaba és dr. Páva Zsolt, ügyvezető 

elnök Kiss Károly, a titkár személye változatlanul Kovács Szabó János.

1993. április 25-én tervezési szerződést írt alá a Tubes Kilátó Alapítvány, valamint 

Horváth Margit, Borsy Eszter, Szabó Zita, Hornung Éva, Borkovics György, Hegyi 

Béla és a Szilárd Kft.



75

1993. május 3-án az építési engedélyezési terv elkészült és a titkár a Műszaki 

Osztálynak elfogadásra átadta.

1993. június 10-én a módosított Alapító Okiratot a Cégbíróságnak benyújtottuk.

1993. június 22-én Pécs Mj. Városi Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda, Műszaki 

Osztály megküldte az építési engedélyt. Az építést nem kezdhettük el mert a Dél- 

Dunátúli Vízügyi Igazgatóság jelezte, hogy csak akkor építhető fel a kilátó, ha nem 

zavarja a Tubesen működő átjátszó állomásukat.

1993. július 16-án szakvéleményt kértek, erről a műszaki osztály levele tanúskodik.

1993. július 29-én a polgármesteri hivatal V-93-O10 számon nyomvonalrajzot 

készíttetett. A Tubes Kilátó Alapítvány a kilátó környékének szebbé tétele érdekében 

nemcsak a transzformátort kívánja a kilátó építményébe elhelyezni, hanem a Rotary 

úttól a tetőig a 10 KV-os légvezetéket földkábellel kívánja kiváltani.

1993. augusztus 16-án A V. 5298/1993. számú átiratában megadta a terület

felhasználási engedélyt az Állami Energetika és Energiabiztonságtechnika 

Felügyelet.

1993. augusztus 25-én az elektromos terv elkészítésével kapcsolatos megbeszélés 

a Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt.-nél volt.

1993. augusztus 30-án a Pécsi Vízmű felajánlotta, hogy az építési területen 

víztároló tartályt helyez el és azt rendszeresen feltölti vízzel. Köszönhető dr. Solti 

Dezső igazgatónak.

1993.szeptember 6-án kérvényt küldtünk a Környezetünkért Alapítványhoz és 

segítséget kértünk 200 méter hosszú földkábel megvételére és lefektetésére.

1993. szeptember 6-án a kuratórium úgy döntött, hogy még nem kezdhető el az 

építkezés. Az építkezés csak akkor kezdhető el, ha a költség 50 %-a rendelkezésre 

áll.

1993. szeptember 20-án a Frekvenciagazdálkodási Intézethez küldtük el a 

szakvéleményt kérő levelet.

1993. december 2-án a Hírközlési Felügyelet szakvéleménye megérkezett. A 

szakvélemény elkészítéséért nem kellet fizetni, köszönhető ez Koronczay Lászlónak. 

1993. december 7-én a szakvéleményt elküldtük a Dél-Dunántúli Vízügyi 

Igazgatóságnak.

1993. december 13-án azt a bizonyos szakvéleményt elküldtük a polgármesteri 

hivatalnak.
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1993. december 21-én a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről a döntés 

megszületett. Az Alapítvány részére az építési hozzájárulást megküldték.

1994. január 5-én az építési engedély jogerőre emelkedett.
1994. január 25-én a jogerőre emelkedésről a határozatot az Alapítvány a 

V.3659/1993. számon megkapta.

1994. március 31. Az Állami Energetika és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet 

VP-17/1994. számú határozatával hagyta jóvá a munka elvégzését.

1994. június 1-én Krémemé Bernáth Piroska írásban jelezte, hogy a jövőben nem 

tudja az irodavezetői munkát vállalni.
1994. június 1-én ismerte meg a kuratórium azt az ajánlatot, amelyet a titkár a 

toronyalapjának kialakítási munkáira májusban ajánlatot kért és kapott ("BOTOND", 

BAVTRANS Mélyépítő Kft., Fővállalkozói Mérnöki Iroda). A döntést 1994. június 15- 

re halasztották.

1994. június 14-i levelében a JUVE Ifjúsági Szolgáltató és Szervező Kft. jelezte, 

hogy ez évtől a "Tubes Juve Kupa" tájékozódási túraverseny győzteseinek díjakat 

ajánl föl. Az új nevű, de változatlanul a kilátótorony építését segítő verseny 

versenybíróságának elnöke Baronek Jenő. A verseny "A", "B” és ”C” kategóriái 

bővülnek az "A/50" kategóriával. Kovács Szabó János felkérte az AGROBANK Rt. 

igazgatóját Asztalos Istvánt, hogy a bank vásárolja meg az új kategória 

vándorserlegét. A kérés teljesült, így a verseny díjazása még érdekesebb, színesebb 

lett.

1994. június 15-i kuratóriumi ülés Krémemé Bernáth Piroska lemondását elfogadta 

és helyette Kékesi Évát bízta meg az irodavezetői teendő elvégzésével. Az 

Alapítvány címe megváltozott: 7632 Pécs, Földes F. u. 3. 6/19. A kuratóriumi ülésen 

ismét felmerült a kilátó építésének megkezdése. Kovács Szabó János egyedül 

maradt véleményével a kuratóriumból csak egyedül ö szerette volna az építkezést 

elkezdeni a rendelkezésre álló pénzből.

1994. június 17-én értesítettük a Baranya Megyei Bíróságot a kuratóriumban történt 

változásokról.

1994. október 1. A Tubes Juve Kupa tájékozódási túraverseny megrendezésének 

időpontja. A verseny támogatását Gonda Tibor a Juve Utazási Iroda tulajdonosa 

támogatja.
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1995. február 1. A Tubes Kilátó Alapítvány megkereste a Zsolnay Porcelángyár Rt. 

vezérigazgatóját dr. Csikós Andreát. A kérés az volt, hogy Pécs legpatinásabb gyára 

adja a kilátó alapkőletételéhez a díszes okmánytartót. A kérést a gyár teljesítette, a 
díszes okmánytartó a Hotel Kikeletben rendezett Mecsek Egyesületi kiállításon 

megtekinthető volt, 1995. február 17-től egy hónapig.

1995. február 22-én levelet küldtünk a Centrophone Kft. ügyvezető igazgatójának 
Boross Lászlónak - előzetes megbeszélés alapján hogy a Kft. nyújtson segítséget 

a kilátótorony alapjának elkészítéséhez. A titkár az előzetes felajánlás alapján a 

költségek részletezésével küldte el a levelet.

1995. február 24. Megérkezett a válaszlevél a Centrophone-tól a felajánlás írásos 

megerősítésével.

Levelet irtunk a Pécsi Vízmű Igazgatójának Hainness Jenőnek és kértük erősítse 
meg, hogy az építkezéshez szükséges vizet biztosítják.

1995. március 1-én felkértük a Komplex Magyar-Német Építőipari Kft-t, hogy 

készítsen költségvetést a nyolc tartóoszlop és a födém kivitelezésére.

1995. március 2-ig az építkezés nem kezdődhetett el a szükséges 7,5 millió forint 

hiánya miatt.

A titkár úgy gondolta, hogy az ő nem megfelelő szervező munkájának 

következményeként alakult így a helyzet, ezért lemond funkciójáról és 

lehetőséget biztosít egy nálánál ügyesebb szervezőnek. A kuratórium többségi 
döntéssel lemondását nem fogadta el.
1995. március 17. Megérkezett a Pécsi Vízmű részéről a levél, hogy a tartályt 

biztosítja, amit a szükségnek megfelelő rendszerességgel feltölti vízzel.

Megkeresésre levél érkezett a Háló és Vasszereié Kft-től. Felajánlották az 

oszlopokhoz és a födémekhez a betonacélt és a helyszíni szerelést. Köszönet 

Harmat Sándornak.

1995. április 12-én levelet kaptunk a DAF Daruzási és Fuvarozási Kft-től. A 9 m-es 

szintig biztosítják a betonpumpát. Köszönet Gerner Gyula ügyvezető igazgatónak.

Az AIDITA Építési, Ipari és Kereskedelmi Kft. levele is megérkezett. Váradi János 

vállalta a betonalapba szükséges acél biztosítását és helyszíni szerelését.

1995.április 14-én sikerült megállapodni Lábady Andrással, aki vállalta, hogy ő lesz 

az építésvezető és ezért fizetséget nem kér, csak a költségei megtérítését.
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A titkár kérésére Beremendre utazott dr.Kurucsai Csaba. Oberritter Miklós elnök 

igazgató úr felajánlotta, hogy a Beremendi Cement és Mészipari Rt. térítésmentesen 

biztosítja az 58 tonna cementet.

1995. május 3. Boross László levele megerősítette, hogy a Centrophone 
Kommunikációs-rendszer Szervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. elkészíti a torony 

alapját.
1995. május 15. a DÉLVIÉP Dél-Dunántúli Vízügyi Építő Kft. írásban felajánlotta az 

ingyenes beton szállítását mixer kocsikkal. (15 forduló) Köszönet Müller Ferencnek.

1995. május 23-án a Pécsi ÉPFU Fuvarozó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Takács 

József mixer gépkocsival 15 forduló beton szállítását vállalta.
1995. május 25-én a kilátó felépítéséhez szükséges kavicsmennyiséget felajánlja 

Kemer Lőrinc ügyvezető. Kemer Lőrinc azt is felajánlotta, hogy a beremendi 

cementből és az ő általa felajánlott kavicsból a szükséges beton mennyiséget 

legyártja.
1995. május 31. A Tubes Kilátó Alapítvány két társelnöke aláírásával levelet 

küldtünk Boross László úrnak, hogy a torony alapjának építkezése elkezdődhet 

1995. június 2-től.

1995. június 1-től az eddig 5 fős kuratórium létszáma 7 főre emelkedett. Ezután a 

kuratórium tagja Gömöry János és Lábady András is.
1995. június 1-én Pécs Mj. Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára írásban 

bejelentette az Alapítvány, hogy a V. 3659/1993. engedély számú kilátótorony építést 

1995. június 2-án elkezdi.

Kovács Szabó János Bobula András alapító tag közbenjárását kérte a Tubesen egy 

elektromos csatlakozó felszerelésére.

1995. június 6. Levelet írtunk a Pannonvin Rt. és Coca-Cola Amatil Hungary Kft- 

nek. Az alapköletételi ünnepség támogatására kértük őket.

Bozsér József fakereskedö másfél köbméter deszkát ad a torony felépítéséhez.

1995. június 8. Búzás Endre és Aczhátz László segítőkkel megkezdte a kilátótorony 

helyének kijelölését.

A DÉDÁSZ felszerelte a kapcsolószekrényt térítésmentesen. Köszönet Tatár 

Dénesnek, Ferencz Istvánnak és Bobula Andrásnak.

1995. június 9. a Vízmű felvitte a 4 köbméteres tartályt az építkezéshez és feltöltötte 

vízzel.
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A Szilárd Kft. három mérnöke ( Kiss László, Molnár Miklós és Rabb Péter), valamint 

az Alapítvány részéröl Kovács Szabó János elektromos bontókalapáccsal, 

csákánnyal, lapáttal megkezdte az alap kiásását.

1995. június 14-én a Centrophone vezetése Boross László és Juhász István kétkezi 

munkával dolgozott a torony alapjának elkészítésén. A kft. megrendelésére a 

kemény kömunkát a BAUTRANSZ emberei folytatták.

1995. június 16-án a Mélyépítő és Szolgáltató kft. a munkások részére lakókocsit 

vitt fel a Tubesre. A segítséget Sárán Ferencnek köszönhetjük. A lakókocsit a 

honvédség kerítésén belül helyeztük el Póka Ferenc ezredes engedélyével. /1995. 

június 19./
1995. július 3-án 20 tonna cement érkezett Pécsre a kilátó építéséhez a BCM Rt-től.

1995. augusztus 1-én a GINGER Épületgépészeti Nagykereskedelmi Kft. Hauk 

Antal ügyvezető engedélyével védőcsöveket ad a transzformátorházhoz.

1995.augusztus 17-én elkészült az alap a vasbeton szereléséhez. /AIDITA, Váradi 

János/

1995. augusztus 21-én a GINGER kft-töl átvettük a műanyagcsöveket /értéke: 60. 

e. Ft/

A SIEMENS Rt. felszállította a Tubesre 1995. augusztus 22-én.

1995. augusztus 23-án a Pécsi Építő és Tatarozó RT-t kérte a titkár, hogy az alap 

zsaluzását készítsék el.
1995. augusztus 28-án dr. Fodor Zsuzsanna a Pécsi Építő és Tatarozó Rt. 

ügyvezető igazgatója vállalta az alap zsaluzását.
1995. augusztus 31. Dévényi és Társa Építész Iroda vállalja a részköltségvetés 

elkészítését.
1995. szeptember 1-én az előre gyártott lépcsőkről folytatott megbeszélést a titkár 

az Épületelemgyártó kft-vel. Döntésükről írásban 1995. szeptember 5-én értesült az 

Alapítvány. A gyártást elvállalták.
1995. szeptember 14-én átvettük a Pécsi Építész Iroda kft. által készített 

részköltségvetést a lépcsötartó kőfal elkészítéséről.

1995. szeptember 18-án dr. Bencs László elnök-vezérigazgató felajánlotta a Dél

dunántúli Regionális Fejlesztési Rt. nevében vállalja az 58 db előre gyártott 

vasbeton lépcsőhöz szerelt vasbeton elemek legyártását.

1995. szeptember 21-én csak a dokumentációt tartalmazó díszes okmánytartó 

helyét betonozták le.
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1995. szeptember 22-én 11,oo órakor volt a Tubesen az alapkő letétele.

Pécs polgármestere, dr. Páva Zsolt és az Alapítvány ügyvezető elnöke Kiss Károly 

helyezték el a dokumentációt tartalmazó díszes okmánytartót.

1995. szeptember 23-án Egyed Róbertné kocsijával felment a titkár a Tubesre és a 

közben odaérkező Göbölös Istvánnal együtt a dokumentációt tartalmazó díszes 

okmánytartót őrző üreget végleg lezárták, lebetonozták.

1995. szeptember 27-én terveztük az alap betonozását, de a DAF mindkét beton 

pumpája elromlott, így elmaradt a betonozás.

1995. szeptember 30-án ismét megrendezésre került a "Tubes-Juve Kupa" 

tájékozódási túraverseny, változatlan érdeklődés mellett.

1995. október 9-én az alap betonozása elkészült. A betont a Jurta Bt. munkásai 

dolgozták be, köszönhető Vörös Gábornak. A betonpumpát az "Y” Betonnál 

rendeltük meg, költsége 30.000.-Ft.

1995. október 13-án a titkár eredménytelenül keresett ácsokat a nyolc tartóoszlop 

és a födém ácsolatának elkészítésére.

1995. október 17-én a titkár megkereste a Kábelkom Kft-t és a Haunni Sopiana Kft-t 

segítséget kérve.
1995. október 20-án a Mecsekurán Ércbányászati Kft. 20 db 3 m-es gömb fenyőt 

szállított a Tubesre. Köszönet Bánik Jenőnek.
1995. október 24-én a Pécsi Távközlési Centrum is 15 db 6,5 m-es telefonoszlopot 

vitt a Tubesre. Köszönet Benedek Györgynek és Fuderer Károlynak.

1995. október 25-én a szervezők kérésére a Modul-Ruppert Kft. vezetője Ruppert 

Antal úr vállalta a telefonoszlopok félbe fűrészelését. Az építésvezető utasítására 

mégsem vágták félbe az oszlopokat. A Távközlési Centrum a Tubesre azokat 

viszzaszállította.

1995. november 2-án a Rekord 2000 vasbolt tulajdonosa, Pálos Attila 10 kg szöget 

adott az építkezéshez.

1995. november 4-én a HWH BAU vezetője feljött a Tubesre és munkabérért 

elvállalta az ácsmunkát.

1995. november 7-én a Kvarc Kft. megígérte, hogy térítésmentesen ad 63 tonna 

homokot. Köszönet dr. Tóth Imrének.

1995. november 13-án Tollas János a Volsped Szállítmányozási és Kereskedelmi 

Kft. vezetője vállalja, hogy 58 db előre gyártott lépcsőt felszállítja a Tubesre.
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A HIDROT Kft. vezetője, Baumgartner József vállalja a nyílászárók fém felületeinek 

és a fém fogódzóinak tüzihorganyozását.

1995. november 14-én a NEOLIT kft. vállalja, a 63 tonna homok Tubesre szállítását.

1995. november 16-án a homokot felszállították a Tubesre.

1995. november 18-án megküldte a HWH BAU kft. az árajánlatát / 350.000.-Ft/

1995. november 20-án a Háló és Vasszerelö Kft. még pénzért sem vállalja az 

ácsmunkát.

1995. november 24-én levelet írtunk az ÉPGÉP Épületgépgyártó mohácsi 

igazgatójának, Pálinkás Istvánnak és kértük a nyílászárók keretének legyártását 

zártszelvényből.

1995. november 26-án írásban vállalta a nyílászárók elkészítését Tóth László 

asztalos.

1995. december 14-én írásban lemondott társelnöki funkciójáról dr. Páva Zsolt 
polgármester.

1996. január 3-án dr. Páva Zsolt átvette a lemondását elfogadó levelet.

1996. január 5-én írásos árajánlat érkezett a HIDROT Kft.-től a torony fogódzóinak 

elkészítésére.

1996. január 10-én írásban lemondott társelnöki tisztjéről dr. Kurucsai Csaba.

1996. január 15-én az Alapítvány dr. Kurucsai Csaba lemondását elfogadta.

1996. február 9-én Mohácsról jelezték, hogy elkészültek a nyílászáró 

vasszerkezetek.

1996. február 13-án kelt levelében a Pécsi Mobil BT. vállalja, hogy Mohácsról 

elhozza az ajtó- és ablaktokokat.

1996. február 14-én a Mohácsról a beszállítás megtörtént.

1996. február 29-én megérkezett a Ferro Business Bt. árajánlata a trafóház 

ajtajának elkészítésére. Ugyancsak árajánlatot tett az ALFA Alumínium és 

Épületszerkezetek cég.

1996. március 6-án támogatást kérő levelet írtunk a Mecsek Fűszért Rt-nek. 

Megérkezett Ferro Business Bt árajánlata a fogódzók elkészítésére.
1996. március 7-én az ÉPGÉP-DUNA Épületgépgyártó kft. igazgatója Pálinkás 

István felajánlott 50.000 -Ft-ot a torony építésére.
1996. március 11-én a Pécsi Kábeltelevízió Kft. (KÁBELKOM) írásban is vállalja a 

kétszámyú vasajtó elkészítését
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1996. március 13-án segítséget kérő levelet adtunk át a Baranyatej Rt. 

vezérigazgatójának.

1996. március 26-án a Tubes Bt. vezetőjével, Hermann Antallal felmentünk a 

Tubesre. Elvállalta a zsaluzási munkát.
1996. április 11-én a STRAUSS-METÁL gyódi vasgyártó kisiparos vállalkozásától 

elhoztuk a kampót és az ácskapcsokat.
1996. április 16-án Grünwaid Péter állványkölcsönzőtől kért segítséget a titkár.

1996. április 29-én a Tubes Bt. elkezdte a zsaluzat elkészítését.

1996. május 8-án elkészült az asztalos az ajtóval és a három ablakkal.

1996. május 9-én dr. Ernyes Mihály Baranya megye rendőrfőkapitánya 

engedélyezte, hogy a rendőrségen tároljuk a nyílászárókat a Kertvárosi 

Laktanyában.

1996. május 13-án a PERT külszíni fejtés főmérnök helyettesével, Balázs Lászlóval 

beszélt a titkár, és kérte, hogy szállítsák fel a 300 tonna követ a Tubesre. A munkát 

vállaló levél június 2-án érkezett meg.

1996. május 20-án Balázs Lászlóval és Tóth Aladárral megnézte Kovács Szabó 

János a bezárt Kozári Kőbányát. A PERT vállalja a kő felrakását és felszállítását a 

Tubesre, de előbb meg kellet töretni, mert azok nagyon nagyok voltak.

1996. május 21-én Káldy József vezérigazgatótól /Mecseki Erdészeti Rt/ 300 tonna 

terméskövet kértünk írásban. A beleegyező levelet június 11 -én kaptuk meg.

1996. május 28-án a Természetvédelmi Igazgatóságtól engedélyt kértünk a 

rekultivált kőbányából a kő elszállítására.

1996. június 14-én a Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. egyik vezetőjével (Kele 

József) beszélt a titkár és kérte, hogy a követ törjék meg a bányában.

1996. június 17-én írásban jelezték, hogy a törést vállalják. Nagy Márton, aki a 

bánya mellett lakik, megkeresésünkre lehetővé tette, hogy a gépet az udvarában 

hagyjuk. A követ két napig törték, /június 19-20 /

1996. június 21. Elkészült a trafóház ajtó. Szállítását Antal és Társa Kft. ügyvezetője 

Antal Tamás vállalta.

A titkár megnézte a Kozári kőbányában a megtört követ. Megállapította, hogy szép 

munkát végzett a DDGÁZ.

1996. június 25-én elkezdték felszállítani a követ a Tubesre.

1996. június 26-án megérkezett az árajánlat a JURTA BT-töl a kőfal megépítésére 

10 méterig.
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1996. július 3. A Tubes BT. emberei nagyon lassan dolgoznak, nem készültek el a 

vállalt munkával.

Támogatást kért az Alapítvány az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól a torony 

felépítéséhez.
1996. július 15-én a Pannon GSM felajánlotta, hogy 5 millió forinttal segíti a 

kilátótorony építését, ha az Alapítvány segít abban, hogy felépíthessenek egy 45 
méteres távközlési fémtomyot a Tubesen.
1996. július 16-án a DÉLTÜZÉP vállalta, hogy a zsákos cementet a telepükön 

tárolhatjuk mindaddig ameddig szükség lesz rá. Köszönet Tihanyi Lászlónénak.

1997. július 17-én Árpádtetön a titkár beszélt Kiss Károllyal, majd 24-én a 

Városházán dr. Faragó Lászlóval, akik azt ajánlották, hogy adjanak 6 milliót és 

bontsák le a két 20 méteres tornyot, ennek fejében felépíthetik az új tornyot a 

Tubesen. A képviselők a feltételeket elfogadták.
1996. július 26-án az Alapítvány kedvező áron az Árpádtetői erdészettől 20 db 

gömbfenyöt vásárolt. A faanyagot az erdészet a Tubesre szállította.

1996. augusztus 7-én a JURTA BT-vel vállalkozási szerződést írt alá az Alapítvány 

a zsaluzat ácsmunkáinak elvégzésére, mivel a TUBES BT. a munkát a mai napig 

nem végezte el.

1996. augusztus 12. Támogatási megállapodás jött létre a Pannon GSM Távközlési 

Rt. és A TUBES Kilátó Alapítvány között.
1996. augusztus 23-án elkészült a vasszerelés és az ácsok is befejezték az első 

födémig a munkát.

1996. augusztus 26. Grünwald Péter kölcsön adta a támasztó oszlopokat.

1996. augusztus 27-én a betonozás elkészült. A beton bedolgozása Rózsa 

Tamásnak a Rózsa Kft. vezetőjének köszönhető. Elkészült a nyílászáró keretek 

tüzihorganyozása.
1996. szeptember 2. megérkezett az Alapítvány számlájára a 6 millió forint. 

Támogatást kértünk a BAT Pécsi Dohánygyár Kft-töl, a kilátó felépítéséhez.

1996. szeptember 5-én a munka folytatásával kapcsolatban Kovács Szabó János 

és Kiss Károly között nem volt egyetértés. Amikor még nem volt az Alapítványnak 

pénze a titkár talált olyan vállalkozót aki a meglévő anyagiakkal is hajlandó 

elkezdeni a munkát és leáll ha a pénz elfogyott, majd ha megérkeznek az újabb 

pénzeszközök, folytatja az építkezést.
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A vállalkozó már felvonult a munkaterületre amikor az Alapítvány megkapta a 6 millió 

forintot. Kiss Károly ragaszkodott a pályáztatáshoz, mert nagyösszegű munkáról van 
szó. De ha az ö utasítása valósul meg és más dolgozhat a torony építésén a titkár 

szavahihetősége csorbul.
1996. szeptember 4-12-ig árajánlatok érkeztek a kőfal felépítésére 10 méterig. 

(NEKI Kft. JURTA Bt. )

1996. szeptember 12-én a kuratórium az ajánlatokat értékelve a munkát a JURTA 

Bt-nek adta.

1996. szeptember 16-án a Fonolit Holding Ingatlan Hasznosító Kft-től kértünk 

segítséget a torony építéséhez.

1996. szeptember 17-én elkezdték építeni a terméskő falat (JURTA Bt.)

1996. szeptember 28-án a "TUBES-JUVE KUPA" tájékozódási túraversenyen 65 

csapat vett részt.

1996. október 7-én tovább épült a fal, beépítették a trafóház ajtaját.

1996. október 8-án még három teherautó terméskövet szállíttattunk a Tubesre.

1996. október 10-én helyezték el az első lépcsőfokot.

1996. október 24-én a Fonolit Holding 44 mázsa cementet vásárolt az 

építkezéshez.
1996. október 25-én támogatást kértünk a Pécsi Erdőfelügyelöségtől.

1996. október 29-én a Baranya Megyei Közgyűlés hozzájárult, hogy dr. Kurucsai 

Csaba ismét az Alapítvány társelnöke legyen.

1996. november 4-én Pécs Város Közgyűlése hozzájárult, hogy dr. Páva Zsolt az 

Alapítvány társelnöke legyen.

1996. november 19-én ácsolták a transzformátorház bejárata fölötti lépcső 

zsaluzatát.
1996. november 20-án a vasbeton szerelők dolgoztak.

1996. november 21-én a helyszínen kevert betonnal elkészültek a lépcsők az ajtók 

felett. A fal kész 4,5 méterig, az első födémig hiányzik 5 db előre gyártott lépcső, de

télre a trafóház kevés deszkázással lezárható volt. A munkát a beköszöntött tél 

miatt ebben az évben befejezték. Az ide érkező kirándulók az esőbeállókat már 

használhatták.
1997. január 3-án az ácsmunkára az árajánlatok megérkeztek.

1997. január 17. Beremendröl megérkezett a levél, hogy az ígért ingyen cementet 

ebben az évben is megkapja az Alapítvány.
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1997. február 6-án a kuratórium tagjai értékelték az előző évet és megjelölték az új 

év feladatait. Értékelték a további munkákra beérkezett ajánlatokat. A JURTA BT. 

nyerte el a munka folytatását.

1997. február 8-án az ácsok elkezdték a munkát. Olajradiátort vettünk a 

lakókocsiba.

1997. február 11-én az építkezés folytatásához szükséges faanyagot a hó és fagy 

miatt nem tudtuk a Tubesre felszállíttatni.

1997. február 15. Az ácsok az oszlopok zsaluját elkészítették.

1997. február 27-én a tartóoszlopokat betonozták.

1997. március 4-én 20 köbméter homokot vitettünk a Tubesre. A homok ingyen volt 

a fuvarért 18 ezer forintot kellett fizetni.

1997. március 5. felszállította a nyílászárókat az Antal és Társa Bt. (Antal Tamás)

A kupola betonozása elkészült.
1997.március  8-án kész a nyolc tartóoszlop a két födémmel. így a torony 

vázszerkezete elkészült.

1997. március 11. Újabb négy kocsi terméskő szállítását kértük a PERT-töl.

1997. március 15-én 3 méter magasságig kész a henger zsaluzása.

1997. március 18. Felszállították a kért követ a Tubesre.

1997. március 22-én (szombat) 23-án (vasárnap) is építették a kilátót. Elkezdték a 

4,5 méter fölött a kőfal építését.

1997. március 24-én 3 méterig kész a henger betonozása.

1997. március 29-én a helyére emelték a 9 métertől-16 méterig a vaslépcsőt tartó 

10 méter hosszú 324 mm átmérőjű vascsövet. 3 méterig a hengert kizsaluzták.

1997. március 30-án dr. Makoviczky Gyula és dr. Makoviczky József orvosok 200 

ezer forintot ajánlottak fel a torony építéséhez.

1997. április 4-én engedélyt kapott az Alapítvány néhai dr. Makoviczky Gyula és 

felesége emléktáblájának elhelyezésére az új torony esőbeállójában.

1997. április 8-án a Vízmű kocsija elromlott, így nem tudtak vizet szállítani a 

Tubesre. A titkár kérésére a Biocomp Kft. térítés mentesen szállított vizet az 

építkezéshez.
1997.április  11. újabb 3 métert betonoztak a hengerből, így a torony magassága 

elérte a 15 métert.
1997. április 24. A kőfal folyamatosan épül. A lépcsőket és a terméskövet daru 

emeli föl a több mint 5 méteres magasságra.
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1997. április 27. 16 méterig kész a zsaluzás és a párkány vasalása. 3 lépcső 

hiányzik a 9 méterig.
1997.április  29-én betonozták az utolsó 1 métert. így 16 méterig (második 

kilátószint) kész a torony kőműves munkája.
1997. május 6-án kizsaluzták a hengert. A kőfal és a lépcsők elkészültek 9 méterig. 

Hiányzik az 1 méter magas kő mellvéd.

1997. május 21. Kovács Szabó János engedélyt adott a Mecsek Egyesület 

Barlangkutató Osztályának, hogy a már használaton kívüli maradék telefon 

oszlopokból 15 darabot munkájukhoz elvihetnek és felhasználhatnak.

1997. május 23-án elkészült a kő mellvéd. A kőművesek megkezdték az elköltözést. 

A kőműves munka kész.

1997. május 26-án elkészült az ablakok üvegezése. A Baranya Megyei Rendőr

főkapitányság kocsija az ablakokat felszállította a Tubesre.

1997. május 30. Tóth László asztalos, Baumann József a Mecsek Egyesület tagja 

és Kovács Szabó János a Tubes Alapítvány titkára helyükre illesztették az ajtót és 

az ablakokat.
1997. június 5-én felszerelik az ingyen elkészített “JÁNOS KILÁTÓ" táblát.

A tábla felirata: TUBES
JÁNOS-KILÁTÓ

ÉPÜLT A MILLECENTENÁRIUM ÉVÉBEN

1996

VOGL
ÉS TÁRSA

Elkészült néhai dr. Makoviczky Gyula és felesége emléktáblája a negyedik 

esőbeállóba.
A tábla szövege: A MECSEK SZERELMESEINEK

DR. MAKOVICZKY GYULA
TANÁRNAK ÉS FELESÉGÉNEK EMLÉKÉRE

FIAI: JÓZSEF ÉS GYULA

1997. június 6-án felszerelték a második esőbeállóba az öt nagy támogató nevét 

jelző gránit táblákat.
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A táblák felirata: Abeton

SZERENCSEJÁTÉK RT.

PANNON GSM

Az élvonal 

Centrophone 

INVESTING LTD. 

háló és vasszerelő kft.

1997. június 7-én első alkalommal fogadott vendégeket az új Tubesi kilátótorony. 

A Magyar Természetbarát Szövetség Pécsett tartotta elnökségi ülését. Az elnökség 

tagjai mecseki túrájuk során felkeresték az új Tubesi kilátótornyot, ahol Kovács 

Szabó János a Tubes Kilátó Alapítvány titkára fogadta a vendégeket. Kovács Szabó 

János részletes tájékoztatót adott az Alapítvány létrejöttéről és a torony eddigi 

építéséről. Az elnökség tagjai megtiszteltetésnek vették, hogy ők lehettek a felépült 

új kilátótorony első vendégei. Baronek Jenő a Magyar Természetbarát Szövetség 

elnökségének tagja a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke köszönetét 

mondott az Alapítvány titkárának a megtisztelő vendéglátásért és ígéretet tett, hogy 

a torony befejezéséhez szükséges a tőlük telhető segítséget a természetjárók 

továbbra is megadják.

1997. június 13-án a Tubes Kilátó Alapítvány elszámolt a Pannon GSM-mel a 

támogatásra átutalt 6 millió forintról.

1997. június 23-án támogatást kért az Alapítvány a Magyar Turisztikai Rt-től.

1997. június 24-én a BAT Pécsi Dohánygyárhoz az Alapítvány ismét segítség 

kéréssel fordult.

1997. július 6-án a VILLAS Hungária Kft-től érkezett levélben közölték, hogy 600.- 

Ft/ÁFA 1 négyzetméter zsindely ára. (1991 -ben még térítésmentesen ajánlották föl.)

1997. július 8-án a megmaradt lépcsőket tették át daruval a tároló helyre. A munkát 

ingyen végezte: Darumarket Bt. Kincses Lajos . A fel nem használt lépcsők száma 

12 azért maradt meg, mert helyszínen is gyártottak a födémek elkészítésekor önálló 

lépcsőket készítettek.
1997. július 23. Újabb levél érkezett pályázati űrlappal a Magyar Turizmus Rt.-tői.

1997. július 25-én részhasználati engedélyt kért az Alapítvány Pécs Város 

Polgármesteri Hivatalától.
1997. július 29-én a Környezetvédelmi Minisztérium pályázati űrlapja is 

megérkezett.
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1997. július 31. 12 kg-os tűzoltó készülékkel gazdagodott a torony, a 

Tűzoltókészülék Ipari Szövetkezet jóvoltából. Helyszínre a rendőrség autója 

szállította.
1997. augusztus 5-én az ANTSZ képviselője ellenőrizte a kilátót. Hiányolta a 

megfelelő szemétgyűjtőt, de a részhasználati engedélyt megadta.

1997. augusztus 6-án a tűzoltók vizsgálták meg a tornyot, mindent rendbe találtak.

1997. augusztus 10-én Haraszti Páltól a tető elkészítéséhez árajánlatot vett át a 

titkár. (Haraszti és Fia Ácsmémöki Iroda)

1997. augusztus 21-én Siklósról érkezett ajánlat a 39 db vaslépcsö elkészítésére. 

(Építő és Lakatosipari Szövetkezet Bálint Lajos)

1997. szeptember 3. A vaslépcsők gyártására jelentkezett a Mecseki Erdészeti Rt. 

ök keresik meg a szponzort is. Azt kérték, hogy az Alapítvány szerezzen be a 

várostól támogatást kérő levelet. A levelet átadta a titkár szeptember 23-án. Lljabb 

levelet kértek, melyben a város elkötelezi magát, hogy egy héten belül a Tubes 

Kilátó Alapítványnak továbbutalja a támogatótól beérkezett pénzt. A levelet október 

21-én átadtuk.

1997. szeptember 9. Átvette az Alapítvány a részhasználati engedélyt. Ügyszám: V. 

3968/1997., kelte: 1997. augusztus

1997. szeptember 15. Gömöry Jánostól a két elkészített pályázatot még nem vette 

át a két felkért támogató.
1997. szeptember 26. Ettől az évtől a Tubes Kupa neve: “Zsolnay-Tubes Kupa” 

tájékozódási túraverseny. A Zsolnay Gyárból négy nagy és 16 kis vázát hoztak el a 

verseny szervezői. A négy nagy vázát egy évig őrzik a győztes csapatok, mert 

vándordíj. A kicsiket ajándékba kapják a győztes csapatok tagjai.

1997. október 11. A titkár nagy eső után ellenőrizte a tornyot. A lépcsőkön átfolyt a 

víz, sok helyen magasan áll. A rendellenességet jelezte Lábady András 

építésvezetőnek.
1997. október 28-án támogatást kérő levelet küldött a titkár a Bólyi Mezőgazdasági 

Termelő és Kereskedelmi Rt-nek.

1997. november 1-én Csere Tibor tetőszigetelő kisiparos minden költséget magára 

vállalva leszigetelte a második födémet a hengeren belül.

A folytatás a következő évkönyvben lesz megtalálható.

A Szerkesztő
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Beszámoló a Természetvédelmi Osztály munkájáról

(dr.Szabó László)

dr. Horváth Adolf Olivér elnökünk kezdeményezésére a Mecsek Egyesület 

Természetvédelmi Osztályának munkájába bekapcsolódtak azok a nagy 

tapasztalaté senior erdőmémökök (Molnár István, dr. Kollwentz Ödön kandidátus, 
Szerémy Gyögy és mások), akik a Mecsek botanikai kutatásában már korábban is 

értékes segítséget nyújtottak Horváth professzornak. Ennek egyik jele, hogy Berecz 

Vidor, Svédországban diplomázott nyugalmazott erdőmémök 1995. tavaszán 

értékes beszámolót tartott Svédország természetvédelméről.

Nagy eredményünk, hogy sikerült aktivizálni a Janus Pannonius Tudomány 
Egyetem Növénytani Tanszékének Mecsek-kutatással foglalkozó munkatársait. így 

került sor 1996-ban dr.Morschhauser Tamás egyetemi adjunktus és Salamonná dr. 

Albert Éva egyetemi adjunktus előadásaira a Mecsek régi és mai növénytakarójáról. 

1997. február 26-án ünnepi előadást tartott dr.Kevey Balázs egyetemi docens a 

Mecsek fokozottan védett növényeiről. Előtte méltatta tiszteletbeli elnökünk, dr. 

Horváth Adolf Olivér munkásságát a közelgő 90. születésnapja alkalmából.

Egyesületünk elnöke, Somogyvári Imre Horváth Adolf Olivért külön is 

üdvözölte a Pécs Akadémiai Székházban rendezett jubileumi ünnepi ülés 

alkalmából.

1997 decemberében megjelent a Villányi-hegység természetjáró kalauza. A 

hegységről első ebben a témában megjelent munka. A könyv a közel 70 km-es 

jelzett, festett turista úthálózatának részletes leírása közben un. helyi ismertetőt ad a 

túra közbeni érintett helyekről, helységekről, növényzetről, érdekességekről.

Tájékoztatja a túrázást kedvelőket a turistaútvonal szintemelkedéséről, metszetrajz 

formájában.
A mintegy 100 oldalas könyvecske 30-35 fényképet és több rajzot is tartalmaz.

A könyvet Baronek Jenő írta és szerkesztette, képanyagát Dr. Bátai István 

fényképezte.
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A Barlangkutató Osztály munkája
(Vass Béla)

Kutatási munkák a Nyugati Mecsekben lévő barlangok közül az Abaligeti 

barlang és az Orfű-i Vízfő forrás vízgyűjtő területén folynak.

Abaligeten a főjárat jelenleg ismert végpontjából kutató aknát hajtott a csoport 

abból a célból, hogy a végpontot jelentő szifont ennek segítségével megkerülje és 

bejusson a szifon túlsó oldalán lévő főág járatba.

A kutató akna omladékos anyaga az ácsolatot két ízben benyomta és így a 

munkát újra kellett kezdeni. Az akna jelenlegi mélysége 10 méter és még kerek 8 

méter van hátra ahhoz, hogy az akna a szifon vízszintjét elérje. Remélhető, hogy a 

szint elérése előtt nyitott barlangszakaszra vagy omlásszakaszra lelünk, ami a 

munkát meggyorsítja és megkönnyíti.

Orfűn a Vízfő-forrás vízgyűjtő területén előbb a forrás feletti fennsíkon az 

egyik dolinából hajtott kutató aknán keresztül szerettünk volna bejutni az aktív 

járatok valamelyikébe, azonban az akna egy olyan zsombolyszerű képződményt ért 

el 12 méteres mélységben, melynek omlékonysága balesetveszélyessé tette a 

további munkát. Ezután a forrás közelében, de a mérések szerint minden bizonnyal 

a forrásban feltárt, de át nem tört hármas számú szifon mögött talált eltömődött 

törésvonal bontásával próbálkoztunk. Jelenleg elértük a 7 méteres mélységet. A 

törésvonal nyitottsága bíztató jel, így a munkát itt folytatjuk. Ezt a munkát a Mecsek 

Egyesület kutató csoportja végezte, amelynek vezetője: Vass Béla.

A Szegedi Tudomány Egyetem kutató csoportja, mely az Orfű-i Vízfő-forrás 

vízgyűjtő területén dolgozik és a Szuadó-völgyi víznyelőkön keresztül igyekszik 

bejutni a barlangrendszerbe. A Szuadó-völgyi általuk feltárt bariangszakasz hossza 

meghaladja a 100 métert. Jelenleg egy nagy omlásban dolgoznak, melyen átjutni 

lassú, nehéz munka. Az egyetem is támogatja munkájukat és az itt töltött időt 

kötelező gyakorlatként elismeri. A csoport vezetője Bartha Károly tanársegéd és 

Tarnai Tamás geológus.

A Mecsek Karsztkutató csoport ugyancsak az Orfű-i Vízfő-forrás vízgyűjtő 

rendszerén dolgozik és a Büdös-kuti forrás melletti víznyelőn keresztül sikerült ebbe 

az aktív barlangágba bejutni.
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Az általuk "Spirál" nyelőnek nevezett függőleges járat mélysége meghaladja 

pár méterrel a száz métert, ami azt jelenti, hogy a Mecsek eddig ismert legmélyebb 

barlangi járata. A bejáratot kiépítették, zárhatóvá tették, mivel ennek a nagyon mély 

függőleges barlangnak a látogatása olyanok részére akik nem ismerik, 

életveszélyes. Jelenleg a feltárt aknabarlang és patakos járat kiépítése folyik azzal 

a céllal, hogy a benne való közlekedés könnyebb legyen. A csoport vezetői Rónaki 

László és Kéki Antal.
A három csoport teljesen önállóan egymástól függetlenül saját tervek és 

elgondolások alapján dolgozik, ha szükséges egymásnak munkaerővel vagy 

megfelelő felszerelési tárgyak kölcsönadásával segítenek, és így munkájuk 

ütőképesebb.

A Mecsek Egyesületi csoport a korábbiak során épített Orfü-i kutatóházát az 

egyesület tulajdonába adta.

A ház körül Orfű önkormányzata 400 négyzetméteres telket adományozott az 

egyesületnek.

Mindhárom csoport munkáját pályázati alapon - az egyesületen keresztül - a 

Wertikor RT. vezérigazgatója Kiss Péter évi 200 ezer forinttal támogatja. Kiss Péter 

a Mecsek Egyesület Karszt és Barlangkutató Osztályának vezetője.

Mélyvölgyi részlet
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Titkári jelentés
(Kovács Szabó János)

Az év első nagy eseménye volt, hogy örökös tiszteletbeli elnökünk dr. Horváth 

Adolf Olivér március 6-án töltötte be 90. életévét. Egészséget és további 

eredményekben gazdag éveket kívánunk Neki.

Április 30-a helyett május 1-én emlékeztünk meg Zsolnay Vilmos 

munkásságáról és koszorúztuk meg sírját a Zsolnay Mauzóleumban. Zsolnay 

Vilmosnak sokat köszönhet Pécs városa és a Mecsek Egyesület. Igazi, városát és a 

Mecseket szerető ember volt.
Évi közgyűlését május 9-én tartotta meg Egyesületünk, igen szerény 

érdeklődés mellett. A beszámolókon kívül az alapszabályt is módosítani kellett, hogy 

egyesületünk is megkaphassa az adózók által felajánlott 1 %-ot. Ezért is fontos lett 

volna, hogy tagságunk minél nagyobb számban hallassa véleményét.

Három éve rendszeresen dokumentumokat kap az egyesületünk dr. Göllesz 

Viktor úrtól az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület elnökétől. 1997. június 14-én kiállítás 

nyílt Ábrahámhegyen Csörgey Titusz ornitológus életművének bemutatására. A 

kiállítás június 24-ig volt megtekinthető. Molnár István tagtársunk a kiállítást 

megnézte és elismeréssel szólt a szervezők munkájáról. Nagyon érdekesnek tartotta 

a látottakat.
A 41. barlangnapot június 20-án Abaligeten tartották meg, ahol a Mecsek 

Egyesület vezetése és barlangkutatóink is képviseltették magukat.

Június 22-én Dénes Gizelláról emlékeztek meg munkásságát fontosnak tartó 

emberek és szervezetek. Az írónő 100. születésnapja alkalmából felkerestük sírját a 

pécsi temetőben.

Beszélnünk kell arról, hogy ebben az évben nem vettük ki részünket a 

Mecsek takarításában. Ennek oka, hogy nem volt aki megszervezze. A jövőben erre 

jobban figyelünk.

Ebben az évben fejeződött be a Balokány ligetben az " Aranyeső'-forrás 

kitisztítása. A nyári hónapokban is vizet adott a forrás a lelkes tagtársaink munkája 

révén. (Baumann József, Kovács Szabó János, Kraft János)

1997. október 2-án egyesületünk elnöke és titkára koszorút helyezett el a 

Városházán dr. Nendtvich Andor emléktáblájának avatásán.
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Nem részletezve, de meg kell említeni és meg kell köszönni azoknak az egyesületi 

tagoknak a sok éves munkáját, akik a Mecsek Egyesületben és más szervezetekben 

is végzik fáradhatatlan munkájukat a MECSEK-ért és a VÁROS-ért.

Az "Ötórai Beszélgetések* témái:
1997. I.29. (dr. Balázs Ferenc) A Mecsek hegység szerepe Pécs város szerkezeti 

kialakulásában.
1997, II,26. (Kevey Balázs) A Mecsek védett növényei, fokozottan védett növények. 
1997.111,26. Ismertető a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezetéről, 

tevékenységéről a védett terület szépségeiről, a természetvédelmi törvényről.
1997, IV.30. (Káldy József) A Mecseki Erdészeti Rt. közcélú munkái.
1997. V.28. Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédelmi Egyesület.

1997. VI,25. (dr. Bátai István) Nemzeti parkok a világban.
1997, IX. 24, (dr. Bezerédy Győző, Csonka Károly) Amit megtudott a Mecsek 

Egyesület a Pécs belvárosa, mint a világörökség része pályázatról.
1997, X.29. (dr. Bátai István) Angliai tájak.
1997, XI.26. (Morschhauser Tamás) Botanikus szemmel Finnországban.

1997. XII. 30. (Baronek Jenő - Chlebovics Miklós - Dománszky Zoltán)
Mecsekről a Mecsekért.

Bánáti Bazsarózsa mögötte a Hármas - hegy
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Jelentés az 1997. évi (l-X. hó ) gazdálkodásáról

Nvitó egyenleg: 110.789Ft

Bevételek:
egyéni tagdíj 60.800 Ft
szervezet -
kamat X
támogatás (pályázati) 460.000 Ft
SZJA 1 %-ából 110.184 Ft

összesen 630.984 Ft

Kiadások:
Bankforgalmi kts.(zárlati, nyomtatvány, posta stb.) 2.400 Ft
Anyagok vásárlása és szolgáltatások 40.188 Ft
Pályázati pénz felhasználása 310.000 Ft
Egyéb költségek:

- MTESZ jubileumi kötet 5.600 Ft
- Herma hegyi ház anyagköltség 17.654 Ft
- Civil szervezetek találkozója 1.000 Ft

összesen: 376.833 Ft

Záró egyenleg : 364.940.-Ft

(x = a kamat csak az év végén lesz ismert)

Az éves gazdálkodás folyamatában új jelenség az Egyesület kialakult 
gazdasági kereteit többszörösen meghaladó pályázati összeg fogadása és 
kifizetése. A Barlangkutató Osztály és csoportjai különböző célú és összegű 
pályázatok és támogatások révén összesen 460 ezer Ft-tal növelhették kutatási, 
működési feltételeiket. Ugyancsak először jelentkezett a személyi jövedelemadó 1 
%-ának közcélú felhasználásából származó 110.184.-Ft-os bevételünk, melynek 
felhasználásáról a törvényben előírt módon az APEH-nek is el kell számolnunk. A 
vásárolt anyagok és szolgáltatások rovatban kimutatott kiadásaink nőttek, amit e 
területen a jelentős áremelkedések okoztak. Kiadásaink közül kiemelkedik a Herma 
hegyi ház tatarozása, javítása, melyhez csak a felhasznált anyagok elszámolása 
történt, a tagság egy részének önkéntes munkája mellett valósult meg.

Az l-X. hónap gazdálkodásait összefoglaló táblázat záró pénzkészletéből még 
150 ezer Ft pályázati összeg nincs kifizetve, ezzel az Egyesület nem rendelkezik 
szabadon. További csökkenő tényezők az év végéig a programokhoz kötődő 
kiadások és az Évkönyv várható költségei.
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MECSEK EGYESÜLET tagjai

001 Dr. Bachman Zoltán

002 Somogyvári Imre

003 Kovács Szabó János

004 Balázs Dezső

005 B. Horváth Csilla

006 Dr. Papp Tivadar

007 Dr. Fekete Bálint

008 Dr. Lénárd László

009 Dr. Páva Zsolt

010 Dr. Perczel Rita

011 Dr. Horváth Adolf O.

012 Tegzes Béla

013 Molnár István

014 Kiss Lajos

015 Karádi Károlyné

016 Karádi Károly

017 Hamerli Józsefné

018 Egyed Róbertné

019 Berghauer Tibor

020 Trischler Ferenc

021 Gödöny Edit

022 Banó Erika

023 Bruhács László

024 Dr. Bodnár József

025 Márfi Attila Csaba

026 Disztl Gábor

027 Tóth Aladár

028 Kovács Judit

029 Kraft János
030 Dr. Ódor Imre

031 Dr. Kevey Balázs

032 Plaszauer István

033 Baumann József

034 Baumann Józsefné

036 Keller József

037 Mendly Lajos

038 Surányi Gábor

039 Faltysné Újvári Anna

040 Dr. Lehmann Antal

041 Osváth Tiborné

042 Dr. Békefi István

043 Szentmártoni Szilvia

044 Dr. Marton István

045 Bölcsházy Éva

046 Borsy Károly

047 Dr. Bátai István

048 Dr. Ernyes Mihály

049 Dr. Újvári Jenő

050 Szőnyi János

051 Papp Andrea

052 Ivasivka Mátyás

053 Bóday Barna

054 Tillai Gábor

055 Varga Ferenc

056 Somogyvári Orsolya

057 Vass Béla

058 Uzsoki Csaba

059 Fekete László

060 Dr. Bezerédy Győző

061 Szerémy György

062 Bóday Miklós

063 Márfi Árpád

064 Purger István

065 Zaklajda István

066 Gelentsér Gábor
067 Óvári Gábor

068 Szakonyi Gábor

069 Várady Zoltán

070 Baronek Jenő 

071 Apácai Zoltán

072 Temesi Ottó

073 Perényi György 

074 Nyilasi Lászlóné

075 Gál György

076 Egres Béla

077 Jakabos Zoltánná

078 Forintos Ferenc

079 Papp Lenke

080 Búzás Endre

081 KTM-ÉM Főépít. Iroda

082 Szerémy Péter
083 Sándor Béla

084 Dr. Szabó László Gy.

085 Dr. Fodor István

086 Dr. Péterfalvy István

087 Berecz Vidor

088 Dr. Vass Anna

089 Orfü Község Őnkorm.

090 Dr. Lárencz László 

091 Dr. Nádor Lajos 

092 Dr. Kurnik Ernő 

093 Boda Miklós 

094 Dr. Révész Mária 

095 Harmathy Noémi 

096 Halász Réka 

097 Nemes Dóra
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098 Varga Szilvia 113 Polgár Krisztina 128 Tóth László Csaba

099 L. Novotny Sarolta 114 Dr. Molnár Margit 129 Séder Attila

100 Nyers Alexandra 115 Dr. Harmat Béla 130 Rónaki László

101 Himesi Ágnes 116 Tóth János 131 Nemes Balázs

102 Tarnai Tamás 117 Gyulassy Józsefné 132 Kékl Antal

103 Barta Károly 118 Mecseki Erdészeti Rt. 133 Balázs Dezső

104 Bozsó Zoltán 119 Pécsi Távfűtő Kft. 134 Dr. Kárpáti Gábor

105 Dormány Gábor 121 Baranya M-i Levéltár 135 Dr. Koncz Eszter

106 Kováts Lóránt 122 Kis Péter 136 Farkas Hajnalka

107 Kis Lászlóné 123 Dr. Brantner Antal 137 Hernádi Krisztina

108 D.D. Kömy.véd. Felü. 124 Katymarac Péter 138 Nédli Zsuzsanna

109 Dr. Zoltán Vilmos 125 Gács Csilla 139 Gila Csaba

110 Turányi Károly 126 Tálas László 140 Solymár Imre

112 G. Detky Rita 127 Császár Szilveszter G. 141 Sarkadi Eszter

Elhunytak: Jakabos Zoltánná (1996) 

Tegzes Béla’ (1996) 

Solymár Imre (1997)
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

A Dél-Dunántúl különösen gazdag tájképi- és természeti értékekben, melyek megóvása 
feltétlenül szükséges változatos élővilágunk fenntartása, megőrzése érdekében. Ezen értékek és 
területek természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

Az Igazgatóság felügyeleti köre négy megyére (Baranya, Somogy, Tolna és Bács-Kiskun 
egy része) terjed ki. A védett területek nagysága 80.629,5 ha, melyből 49.479 ha az 1996. 
április 25.-én alakult Duna-Dráva Nemzeti Park területére esik. Ezen kívül 3 tájvédelmi körzet 
(Kelet-Mecseki, Boronka-melléki, Zselici) és 24 természetvédelmi terület jelent kiemelt 
feladatot - a nem védett területek mellett - az Igazgatóságnak.

A Duna-Dráva Nemzeti Park létrejöttét a két folyót kísérő még viszonylag háborítatlan 
magassásosok, láprétek, égerlápok, fűzligetek és az ezeken az élőhelyeken előforduló, 
menedéket találó ritka, érdekes növény- és állatfajok indokolták. A működési terület egyik - 
geológiailag, botanikailag, zoológiailag - legváltozatosabb, legértékesebb része a Mecsek 
Tájegység. A Mecsek-hegységet, a Pécsi-síkság egy részét, a Völgységet és a Zselic K-i részeit 
magába foglaló területen 6 országos jelentőségű védett területet találhatunk: a Kelet-Mecsek 
Tájvédelmi Körzetet, a Nagy-mező, Arany-hegy Természetvédelmi Területet, a Melegmány- 
völgy TT-et, a Jakab-hegy TT-et, az Abaligeti-barlang felszíne TT-et és az’ Igazgatóság 
Központját is magába foglaló Pintér-kert Természetvédelmi Területet.

A változatos geológiai felépítést tanösvényeken (Vár-völgyi, Jakab-hegyi) a felszín alatti 
karsztjelenségeket pedig az Igazgatóságunk által működtetett Abaligeti-barlangban 
csodálhatjuk meg. A több mint 100 védett növényfaj közül öt fokozottan védett: bánáti 
bazsarózsa, szarvasbangó, sallangvirág, méhbangó, rozsdás gyűszűvirág, a kétszázat bőven 
meghaladó védett állatfajból pedig 14 élvez kiemelt védettséget. A háborítatlan erdőkben még 
fészkel a réti sas, a békászó sas, a fekete gólya, a holló, a nedves réteken haris fűrészelését 
hallhatjuk, a tavakban vidra vadászik halzsákmány után, a barlangokban pedig denevérkolóniák 
találnak menedéket.

A természet e csodálatos értékeinek megőrzése nem képzelhető el a társadalom, a lakosság, 
a civil szervezetek bevonása nélkül. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezért kiemelt 
feladatai közé sorolja a tájékoztatás, ismeretterjesztés, oktatás, idegenforgalom fejlesztését, a 
kapcsolatok kiépítését a régión belüli társszervezetekkel, egyesületekkel, oktatási 
intézményekkel, önkormányzatokkal.

Reményeink szerint a közös munka gyümölcse e gyönyörű táj értékeinek mind teljesebb és 
mind további megőrzése lesz.

Duna - Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs. Tettye tér 9.
Tel.: (72) 213-263 Fax: (72) 210-747 
Levélcím: 7601 Pécs, Pf. 46.



DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

A Környezetvédelmi Felügyelőség 
a környezetvédelmi közigazgatás 
területi szerve.
Feladatát a levegő tisztaságának, a 
felszíni- és felszín alatti vizek meny- 
nyiségének és minőségének védelme, 
valamint a hulladékok, a zaj- és rez
gés okozta káros hatások és a radio
aktív sugárzás elleni védelem terü
letén látja el.

Tevékenységét a vízgyűjtő határok 
szerint Baranya és Somogy megye 
nagyrészén, valamint Tolna megye 
kis hányadán látja el.

A felügyelőség környezetvédelmi 
ügyekben elsőfokú engedélyező 
hatóságként, valamint más hatósá
gok eljárásaiban szakhatóságként 
jár el.
Ellátja a közérdekű adatokkal, infor
mációkkal kapcsolatos területi koor
dinációs és tájékoztatási feladatokat. 
Együttműködik a megyei és települési 
önkormányzatokkal, valamint a közi
gazgatás területi szerveivel.

A Felügyelőség akkreditált Mérőállo
mása a környezetállapot értékelése és 
a környezet igénybevételeinek elle
nőrzése érdekében mérő-, észlelő-, 
ellenőrző (monitorizáló) tevékenysé
get is folytat.

Központ
H-7621 Pécs. Papnövelde u. 13. Pf.: 412
Telefon: (36 72)212-511
Fax: (36 72)212-910
E-mail: dedukvf@mail.matav.hu

Mérőállomás
H-7673 Pécs-Cserkút, Csárdakörnyék 6.
Pf.: 412
Telefon: (36 72) 327-233
Fax:(36 72) 326-290

környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium
DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

mailto:dedukvf@mail.matav.hu


JELVÉNY TERVEK

Szíjártó Kálmán (1996)






