
Sey Gábor - 100 éve nyitott meg a Pannónia Nagyszálló - Grand 

Hamerly János a Szigeti városrészben évekig 
üzemeltette a „Három Varjú" fogadót, aradi 
távolabbi nagybátyja kocsmáros volt. Apósa, 
Nóvy András pedig nem más volt, mint a 
Burg cukrásza, akin keresztül a jónevű bécsi 
kávéházas Klenkhart családdal is rokon
ságba került. Sajnos Hamerli Imrét politi
kai ambíciók is fűtötték, amik energiájának 
jelentős részét lekötötték. 48-as eszméket 
vallva a közjóért, a városért munkálkodott. 
Országos politikába azonban sohasem sike
rült bejutnia, csak pótképviselőségig vitte. 
A helyi, városi közéletben azonban gyakran 
szerepelt. Egyénisége meghatározó volt. Mi 
sem jobb bizonyíték arra, hogy a szerb meg
szállás alatt a megszállók őt is több napon át 
túszként fogva tartották. 
Szociális érzékenysége ugyancsak példaértékű. A Matessa árvaház 
noki tisztét éveken át ellenszolgáltatás nélkül látta el, anyagilag is 
gatva az intézményt. Halála után méltatlanul feledték el ezt a város ipar 
kereskedelméért, iparoktatásáért és kultúrájáért sokat tevő férfiút. 
A szálloda több mint 60 évig üzemelt. Nagyterme Pécs legelőkelőbb 
terme volt, itt rendezték évente a híres jogászbálokat, valamint konc 
remnek is használták. Bartók Béla 1923. november 30-án ebben a tere 
rendezte meg emlékezetes hangversenyét. 1945 után, az ötvenes éve 
kamaraszínház, majd később éjjeli mulató működött az épület falai kö 
Kedvelt szórakozóhely volt az épület tetőrészén kialakított terasz, val 
a Pannónia Pince étterem és borozó. 1975-ben a szálló „Palatinus H 
névre lett átkeresztelve 
Majd 1976-ban elkezdődött a szálló épületének felújítása. Az átalakítá 
évig tartott. Az 1989-es átadás óta az épület ismét eredeti funkciójának 
felelően működik, sajnos az új néven. 
Jelenleg a háromcsillagos Hotel Palatinus a Danubius Hotels Group rész 
szépen berendezett és felújított szobával és hat lakosztállyal várja a vendég 
Az épület falán két emléktábla került elhelyezésre. Az első 1965-ben 
tók Béla, a második 1998-ban (avatása 1999-ben volt) a Hamerli csa 
emlékére. Ez utóbbi emléktábla szövegét jómagam szövegeztem, e 
lyezése felett pedig dr. Vargha Dezső főlevéltáros és dr. Romváry Fer 
művészettörténész bábáskodtak. 
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Baranyai Pál 

Az INDULÁS 

Baranya Megyei Tanács Gyógyszertári Központjának zászlaja alatt 
1970. szeptember 24-én alakult a Gyógyszertári Sportkör, egyetlen 
sztállyal, a termész~tjáróval. 

tándulásoknak ekkor már öreg hagyományai voltak. Családok, 
i, kollegális társaságok tagjai húztak bakancsot, hátizsákot, és indul
tnak, hogy szabadidejüket a városon kívül, az erdőben töltsék. 
övecs Ferenc, a Gyógyszertári Központ főkönyvelője - régi sportem
addig mesterkedett, míg ezek a spontán programok szervezett formát 
öltöttek. Az alakulást követően, 1973. március 8-án jelent meg a Sport
Híradó 1. évfolyamának 1. száma a Természetjáró Szakosztály közle-
yeivel. (A szakosztá]y hivatalos neve helyett a tagok egymás között 
an csak a rövid „LO" szót használták, mert „mentek, mint a lovak".) 
cs Ferenc így köszöntötte a Híradó olvasóit: „Amikor Sportkö
m~galak1:1lt, többen k~rdezték: minek? Mi, egészségügyi dolgo

tud1,uk, milyen nagy a Jelentősége a bajok megelőzésének. A sport 
, gyogyszer, de csodálatos megelőző, egészségvédő és helyreál
hatalma, v~~· (K. F. 91 éves.) A sport nem csak gyógyító szer, nem 

k az egyen ugye, nem csak egészségünk ügye. A sport kapcsolat az 
erekhez. A sport tehát segíti kiteljesedni az embert. Ezért külön 
, hogy ennek a nemes területnek nálunk is vannak lelkes művelői. 

éljük, hogy kis lapunk megjelenése, olvasása növeli, erősíti sport-
„ nket, sportcsaládunkat." 
íradó szerkesztői nevében Bernáth Márta így vallott a természetjá
ól, a sportköri lehetőségekről: 

{1 ~é:közn~pok kell,emetlen ingerhatásait kikapcsolja, feledteti egy-egy vasár
kiran~ula~. ~ mas, a szép, a folyton változó környezet, vidámság pszichés 
pontbol barmilyen gyógyszernél többet ér. Mi, baranyaiak, szerencsés hely

en vagyunk, mert a Mecsek szebbnél szebb lehetőségeket kínál. 
. egye :zámos települése olyan értékekkel rendelkezik, amelyeket érdemes meg
~ntem. Sza~osztályunk negyedéves programját Híradónkban előre közöljük, 
zletes beszamolót pedig a túrákat követően készítünk. Kirándulásaink során 
g ásványtani, növényzeti és tájékozódási ismereteket szerezhetünk. Városok 
ak'. műemlékek felkeresésénél előtérbe kerül a fóldrajz, a történelem, irodalo~ 
a;z és művészettörténet, külföldi túrák esetén az idegen nyelvek ismerete. 
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Az élmények megörökítésére, megőrzésére, felidézésére szolgál a fotózás, 
zés. Ezek pályázatokra való beküldésére is tudunk felvilágosítást, lehet 
adni. Kétéves tagság esetén külföldi túra is lebonyolítható. Ezek progr 
minden év első negyedében közli a Természetbarát Szövetség. Akadna 
mindezt szűkebb, családi vagy baráti körben gyakorolják. Tőlük is sz' 
fogadunk egy-egy beszámolót Híradónk számára. Utolsó rovatunkban 
vagy műemlékek felújításáról szóló írásokat tervezünk." (A szerkesztőb ~ 
ság másik tagja Hertelendi Zsuzsa, majd 1974-től Garai Gabriel 
végül Bernáth Márta egyedül maradt.) 
A Gyógyszertári Sportkör vezetője, Kéthelyi Róza a Természetjáró 
osztály első két évéről számolt be: „. „Éves túratervünk összeálli 
nál figyelembe vesszük a Mecsek turistája és a Baranyai várak mozg 
programpontjait. Új szakosztályként szükségessé vált túravezetők k 
A Megyei Természetbarát Szövetség alapfokú tanfolyamát három t 
végezte el. Figyelemmel kísértük a megyei rendezvényeket, és részt vett 
versenyeken - az elvártnál jobb eredményekkel. 1972. szeptember 24-én 
ligeten rendezték meg az Orvos-egészségügyi Dolgozók III. Országos Ti 
szetbarát Találkozóját. A túraveresenyen - szakosztályunk első szerep 
- hat tagtársunk indult és III. helyezést ért el. Felejthetetlen élmény vo 
Varga Gyula (Mecsek Fotóklub) diavetítése Pécsről, amely biztatást ado 
sainknak, hogy benevezzenek a Mecseki tájak - Mecseki túrák című fot 
lyázatra. 1972. október 29.: a November 7. túraversenyen csapatunk az 
helyen végzett, és elnyerte a Mecsekvidéki Intézőbizottság kupáját. A 
senyen számot kellett adni a Mecsek növény- és állatvilágáról, kőzeteit 
megye műemlékeiről, térképolvasásról, az idő- és távolságszámításról. 
szeresen járatjuk a Turista Magazin és az Utazási Világmagazin című 
iratokat. A mecseki és megyei túrákon kívül évente egy országos kiránd 
is szervezünk a tagság kívánsága szerint: 
1971-ben Szombathely-Ják-Kőszeg-Sopron-Fertőd; 
19 72-ben Eger-Bélapátfalva-Szilvásvárad-Aggtelek-! ósvafő-Lillafü 
Sárospatak-Miskolc-Tapolca útvonalon. A túrákon készült diákat össze· 
teleinken levetítjük, a legjobb fotók a faliújságra és a túranaplóba ker · 
a túra rövid leírásával együtt. Szakosztályunk létszáma 43 fő. Anyag· 
punkat a tagdíjak, a vállalat és a szakszervezeti bizottság támogatása k' 
Ez lehetőséget adott saját könyvtár létrehozására, amely útleírásokat, 
könyveket és térképeket tartalmaz." (Később diavetítőt és vásznat is.) 
Az 1973. évi túratervből kiemelkedett az Orvos-egészségügyi Dolgo 
IV. Országos Találkozója Budapesten. Szeptember első felére ötna 
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gos kirándulást hirdettek Visegrád-Szentendre-Leányfalu-Eszter
Pilisi parkerdő útvonalon, turistaszállással. Az úti- és szálláskölt

agoknak 250 Ft. Jelentkezni április 1-jéig kellett Kéthelyi Rózánál a 
gyógyszertárban. (Széchenyi tér 2.) 
ortköri Híradó I. évfolyamának 1. számát Pecze Béláné „Bélapát
" című beszámolója zárta aq 1972-es országjáró túráról. 

A SPORTKÖRI HÍRADÓ SZERZŐI 

Baranya Megyei Könyvtár Helytörténeti Osztályán megtekint
hető hiányos sorozat szerint az alábbi szerzők írásai jelentek meg 
rtköri Híradóban: 

as Györgyné Poronyi Lia: 
nakanyar - 1973 

ztergom - 1973 

ath Márta: 
természetjárásról -1973 
ntenáriumi Országos Természetbarát Találkozó - 1973 
szabadulási Kupa túraverseny - 197 4 
szabadulási Kupa túraverseny -1975 
llókő-1981 

ényi Gyula: 
övember 7. túraverseny -1978 
ovember 7. túraverseny -1980 

ó Erzsébet: 
zámoló a November 7. túráról -1975 

y Erzsébet: 
' é-vári túra - 1973 

stván: 
ílt túra - 197 4 
vember 7. túraverseny -1977 
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Jeki Éva - Ferenc Györgyi: 
A KISZ-szervezet sportéletéből 

Katona Margit: 
Műemléktúra -1978 

Kéthelyi Róza: 
Kétéves a Gyógyszertári Sportkör -1973 
Túraterv - Felhívás -1973 
Túraterv -1973 
Sportkörünk munkája 1973-ban -1973 
Túraterv - Hírek -1974 
Turisztikai lehetőségek és jelvényszerző túramozgalmak Baranyában --, 
Az Orvos-egészségügyi Dolgozók XI. Országos Természetbarát Talál 
-1981 
Versenyek - Eredmények -1981 

Kövecs Ferenc: 
Köszöntő - 1973 

Lehel Ferenc: 
Az Asztalitenisz Szakosztály 1980. évi beszámolója -1981 

Pálffy Károlyné: 
Sportkörünk gazdasági élete - 197 4 
VI. Országos Természetjáró Találkozó, Salgótarján - 1978 

Pecze Béláné: 
Bélapátfalva - 1973 
Gemenci kirándulás -1974 

Prehoffer Gábor: 
Beszámoló az 1978. évi Felszabadulási emlékversenyről -1978 
Beszámoló a Gyógyszertári Központ Sportkörének 1981. január 20-i köz 
léséről -1981 

Rattay Lászlóné: 
Asszonytorna - 1977 

Szabó Sándor: 
Asztalitenisz Szakosztály megalakulása -1980 
Tollaslabda Szakosztály a Gyógyszertári Központban -1981 
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:>Borbála: 
umi emlékkőletétel a Zengőn -1973 

, Országos Egészségügyi Természetjáró Találkozás -1975 

író Béláné: 
Duna-kanyarról-1974 

vári Lászlóné: 
enyiek Nagycenken -1973 

a jelzésen - irigység nélkül-1974 

lavári László: 
nyi betyárkodás -1975 
ngolások a nyugati országrészeken - 1980 

:l'tköri tagok közül - a hivatalt viselőkön kívül - a Zalavári házas
olt a legsikeresebb cikkíró. Vidám hangulatú beszámolóik ma is 
yt nyújtanak. 
M. Borbála számolt be a Magyar Kárpát Egylet alakulásának 
évfordulóján a Zengő-kilátó alapkőletételéhez Pécsváradról 
ó csapatukról: 
yik társunk nem érkezett meg és pontlevonást is kaptunk, mert nála 
t a körzőnk. Már második napja eset az eső ... Eleinte a hideg miatt gyor
k lépteinket, majd a kutyák dühös ugatása miatt szinte futva tértünk az 

útra. Az avaron könnyű volt a járás, de a szekérúton a sár a cipőt is lehúzta 
tnról ... A csúcson jelentkeztünk, majd jelvényt vettünk ... 11 

osné Lia így emlékezett a Duna-kanyarra: 
napig szinte reggeltől estig jöttünk-mentünk, hegyeket másztunk, múze
lépcsőit, ezeréves romok köveit koptattuk. A 16 tagú társaság összeforrt e 

. idő alatt, és valamennyiünknek az osztálykirándulások felejthetetlen élmé

.jytottak eszünkbe, és egy kicsit újra gondtalan diákok lettünk. 11 

I ' I varme: 
500 méter hosszú világhírű nagycenki hársfasor örök idó1cre jelképe lett a Szé
yi család egyenes jellemének, haladó szellemű, irányt mutató életpályájának. 11 

indig vidám hangulatot teremtő Pecze Béláék hölgytagja (Évike) a 
enci kirándulás ürügyén egy történetet mesélt: 
ép sárközi lányok a törököknek is tetszettek. A templomba igyekvó1c észre
a leselkedő törököket, ezért a szentmise végén a lányok átöltöztek az idős 

'k fekete ruháiba, és az ajtón ó1c jöttek ki először, utánuk az idős asszonyok a 
donok színes népviseletében. A törökök ó1cet rabolták el, s minden valószínű
zerint hamar el is engedték ó1cet. 11 
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A SPORTKÖR, A TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY MŰKÖD 

Baranya megyében 1973-ban 2077 természetjáró taggal 24 
és 18 ifjúsági szakosztályt tartottak nyilván. A Gyógys 

Sportkör alap- és fegyelmi szabályzata, valamint a tervezési 
dálkodási előírások szerint éves költségvetéssel és beszámolás 
lezettséggel működött. 

Bevételei: 

Kiadások: 

havonta fizetendő tagdíjak, 
vállalati támogatás a Kollektív Szerződés szerint, 
szakszervezeti támogatás 
OTP folyószámlán. 

orfűi kulcsosház berendezése, üzemeltetése, 
országos túrák, versenyek költségei, 
könyvvásárlás, 
diavetítő és vászon, 
közlöny, hírlap, 
serlegvésetés, 
aktív sportolóknak melegítő, túracipő. 

A gyógyszertáriak túraterveik összeállításánál elsősorban nem a ver 
zés, hanem a természet megkedveltetése, megismertetése volt a cé 
Azokban a gyógysz~rtárakban, ahol több túrázó tag dolgozott, m 
<lelték a Turista Magazint és az Utazási Világmagazint. Az ezekbe 
replő képfotók megfejtési nyereményeiből könyveket és fotócik 
szereztek. Fényképeiket maguk dolgozták ki. 

TúRAPROGRAMOK ANNO 1972-1990 

0 rvos-egészségügyi Dolgozók Természetbarát Találkozói, vers 
Magyar Kárpát Egylet alakulásának 100. évfordulója. 

Magyar Természetbarát Szövetség rendezvényei, országos találkoz 
Mecsekvidéki Intéző Bizottság és a B. M.-i Természetbarát Szöve 
November 7. kupája. 
Nyílt túrák (pl.: Műemlék-túra). 
„Pécsi tó" -kupa. 
„ Latinka Sándor" -emlékverseny. 
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'ró Egészségügyi Sportnap. 
ri túrák (mecseki, baranyai) 
kétszer, téli hónapokban egyszer. 

1 kupa". 
~rák (a túravezetői tanfolyamok befejezéseként). 
fordulókon megemléke~és. 
torna (Farkasné Dulánszky Ágnes vezetésével). 

.TÚRAMOZGALMAK 

Turistája" 30 pontos jelvényszerző túramozgalom 

11. Vörös-hegy 

12. Vágot 
13. Lóri 

14. Szuadó-völgy 
15. Orfű, Rákos 

16. Fehérkút 

17. Melegmányi völgy 
18. Komló 

19. Tripammer-fa 

20. Püspökszentlászló 

nyai várak" jelvényszerző túramozgalom 
ranyai vár, ill. várrom) 

6. Jakab-hegyi földsánc 

7. Kantavár 

8. Szigetvári vár 

9. Mecseknádasdi várrom 
10. Szászvári várrom 

21. Óbánya 
22. Hidasi-völgy 
23. Pusztabánya 
24. Réka-kunyhó 
25. Nyárádi vadászház 

26. Mecseknádasd 
27. Magyarhertelend 
28. Gorica 
29. Herman Ottó-tó 

30. Viganvár 

cses Baranya": a megye műemlékeinek, természeti ritkaságainak, 
ajzi értékeinek megismerése. 
seki barangolások háztól házig": vándortúrázás kilenc mecseki 
osház felkeresésével. 

ílt túrák" (nem jelvényszerző): a helyi napi sajtó, a Pécsi Műsor által 
l:'detett túrák képzett vezetőkkel. 
~k-Korok-Múzeumok" mozgalomba, az országos Múzeumi és 
mléki Hónap során meghirdetett programokba a természetbarát 
ezetek is bekapcsolódtak. 
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TÚRAVERSENYEK 

Tájékozódási és elméleti feladatok megoldása, a versenyidő és az útvon 
betartásával. 

1970-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségből - az 
goshoz hasonlóan - kiváltak a tájfutók, és dr. Tihanyi László 

tésével önálló szövetséget alakítottak, de még 1973-ban, az Ors 
Egészségügyi Sportnap egyik eseményén, a tájékozódási és elmélet 
senyen a túrázók (köztük a Kéthelyi-Orning-Bernáth pécsi trió) 
eredményeikkel nagy hátrányba kerültek, mert együtt indították ő 
tájékozódási futókkal. Az állandó jelszó így hangzott: „A túrave 
nem futóverseny!" 
A kötött menetsebességű tájékozódási túraversenyeken - a turistat 
pek mellett- az 1968-tól megjelenő mecseki tájfutótérképeket haszn 
Teljes távú, pontérintős volt az a verseny, amikor csak a célban m 
az időt. Egy csapat érkezési idejének az utolsó tag beérkezése szá 
Rendszerint több kategóriába sorolták az indulókat: A, B, C (ifj' 
kategóriába, de létezett családi és úttörő, vagy általában a mezőny 
startoló 

11
nyílt túra" kategória is, ahol a menetidőt nem szabályoztá 

a célba érkezés legkésőbbi időpontját meghatározták. A kategóriá 
pálya hossza, a szintidő, a szintkülönbség és az ellenőrző pontok s 
különböztette meg. Versenyenként változhatott az ellenőrző állo 
érintési sorrendje (kötelező és szabadon választott), az időmérő p 
előzetes közlése vagy titkossága. Minden elrajtolt csapatnak kötel 
volt - a verseny feladása esetén is - a célban jelentkezni. A rendező 
ték a résztvevőket, hogy a szemetelést, dohányzást, szeszes ital fo 
tását, az indokolatlan zajkeltést kerüljék. A szeptemberi, őszi 11Péc 
kupákon, tekintettel a vadászati idényre, a pályák bemért vonal 
tése utakon, ösvényeken, nyiladékokon haladt. Ekkor is figyelmezt 
hogy a pályán csendesen, a csapattagok együtt haladjanak. 

A TÚRAVERSENYEKEN SZEREPLŐ SPORTKÖRI TAGOK: 

Bálint Gyöngyi 
Bernáth Mária 
Bernáth Márta 

Faragó Erzsébet 

Jáky Istvánné 
Kéthelyi Róza 

Pálffy Károlyné Csöpi 

Cserényi Gyula 
Csizek Miklós 

Pálffy Károly 

ifj. Pálffy 
Prehoffer Gábor 
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Mernye Lilla 
Moser Tünde 

Orning 
Szemkó József 
(Az ő neveikkel találkozt 

de lehettek mások is.) 
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ekes" kérdések az elméleti feladatok között: 
.Orsz. Eüi Természetjáró Találkozó (1975. 09. 20-21.) első állomásán 

i kellett. A többi ponton 5-5 olyan kérdésre vártak feleletet, mint 
ány körzeti orvos, vagy hány pedagógus van a megyében? Hány 
zi ágy lesz 1980-ban. Hány perccel kel korábban a nap Nyíregyhá
int Budapesten? 

}'ebb kérdések 
:n fafajtákból állt eddig túlnyomórészt az erdő? 
.n jellegzetes mecseki növényt látott útközben? 
, n irányban van a 3. ponttól a térkép északi szélén piros nyíllal jel
áz? 
n vadászati létesítményeket látott útközben? 
méter a távolság légvonalban a 4. és 5. pont között? 
fi kőzetet látott útközben? 
sárosak a 7. pont körüli fák? 

r alakult Bp.-en a Magyar Turista Egyesület? Ki volt az elnöke? 
TSZ elődje mikor alakult, és mi volt a neve? 

ell ahhoz, hogy valaki igazolt természetbarát legyen? 
's mikor rendezték a VII. Országos Természetbarát Találkozót? 
tajelzések alapjának szabványos mérete? 
a turista színjelzések 2. és 4. színét! 

assa egy szóval a mondatot: A térképolvasás abc-je a ... 
III. századtól napjainkig többféle térképábrázolási formát alkal
k a terepdomborzat szemléltetésére. Soroljon fel hármat közülük! 
n feltételei vannak az 11ifjúsági", ill. 11bronz" jelvényes túrázói 
sítésnek? 

r szabadult fel Pécs a német megszállás alól? 
ik baranyai hegyet hívják Ördögszántotta hegynek? 
ik barlangot ismerték 11Pap-lika" néven? 
1k várhoz kapcsolódik a Terra Britannorum elnevezés? 
n iránynak felel meg egy délkeleti 6400 vonásbeosztású tájolón a 

vonás? 
ik hegységnek jellemző virága a magyar kikerics? 
r nyerte el Pécs a szab. kir. város címet? 
ik az uralkodó fafaj a Mecseken? 
sorolt gombák közül melyik nem ehető? 
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Rossz TAPASZTALATOK 

Az 1978. évi Felszabadulási Emléktúra részvevői a Mecsek: 
nyomaival találkoztak: néhány törött gyufaszálként félred 

távírópózna árválkodott az út menti bokrokban. 
Szintén ebben az évben, a B. M.-i Természetbarát Szövetség szepte 
nyílt túráján 70-en indultak, de ez a létszám a felére csökkent, m 
távolságot 7 km-re hirdették, amiből 17 lett. 
1979-ben az országjáró kirándulás során a győri Arany fácán étte 
ben jó cigányzenét szerettek volna hallgatni, de a zenészek szünet n 

fi 
szakszervezeti szünetet" tartottak, másfél óra alatt csak egy számr 

lett tőlük. Ott is hagyta a társaság. 
A székesfehérvári turistaszállón a gondnok, férőhely hiányában, a 
fiak szobájában helyezett el egy 180 cm magas lengyel hajadont, Re 
de a fiúk nagy bánatára végül mégis a hölgyek szobájában éjszakáz 
Az áremelések hatása miatt a megszokott dugipénz kevésnek bizon 
Talán nem érdektelen közölni a Baranya Megyei Természetbarát Sz' 
ség 1981. évi túraversenyeinek eredményösszesítését, hogy felidézz 
közelmúlt csapatainak nevét: 

„Felszabadulási kupa" 
Ifjúsági kategória 

1. Mohácsi ITSK 
Felnőtt kategória: 

1. Pécsi Tervezők 
2. Gépipari Technikum Ill. 
3. Komarov Gimnázium 
4. Steinmetz Gimnázium II. 

2. Kaposvári Spartacus l. 
3. Gyógyszertári SK 
4. PVSK 
5. Pécsi Vörös Meteror l. 5. Nagy Lajos Gimnázium 
6. Pécsi Vörös Meteor II. · 6. Villányi MG l. 

7 Janus Pannonius Gimn. l. 
8. Kun Béla Gimnázium l. 
9. Steinmetz Gimn. l. 

10. Pécsváradi MG. 

7. Bonyhádi MSC 
8. Kaposvári Spartacus II. 
9. Sopianae Gépgyár l. 

10. Sopianae Gépgyár II. 

„November 7." Kupa 
1. Gépipari Szakközépiskola 
2. Pécsi Orvostud. Egyetem 
3. Bonyhádi MSC 
4. Kaposvári Spartacus 
5. Gyógyszertári SK 
6. Baranyai Pedagógusok 
7. Pécsi Vörös Meteor 
8. Pécsi Vasas Egyesület 
9. Zeneművészeti Főiskola 

1. Gépipari Szakközépiskola 
2. Széchenyi Gimnázium 
3. Dobó Gimnázium 
4. Építőipari Szakközépiskola 
5. Szentlőrinci MG. 
6. Pécsi Vasas Egyesület 
7. Egészségügyi Szakközépiskola 
8. 506. sz. Szakmunkásképző Isk. 
9. Nagy Lajos Gimnázium 

10. Pécsi Terv. SK 
11. Pécsi Vízügyi Igazgatóság 

10. Kun Béla Gimnázium 
11. Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépisk. 
12. Radnóti M. Szakközépiskola 
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BŐVÜL A GYÓGYSZERTÁRI SPORTKÖR 

9. november 6-án bővült a sportkör. Ekkor alakult 12 taggal az asz-
litenisz-, majd a tollaslabda-szakosztály is megkezdte működését. 
rt Híradó 1981. évi 1. számában Prekoff Gábor számolt be a Gyógy-

1 ri Központ Sporkörének január 20-i közgyűléséről. 
· ezető (vagy levezető?) elnök: dr. Kövecs Ferenc 
lyi Róza lemond elnöki tisztéről, de a Természetjáró Szakosztály 
ését továbbra is vállalja (Ő a „szakosztály lelke".) 

lasztás eredménye: 
tköri elnök: 

sági felelős: 
gvetés: 
izsg. biz. elnöke: 

eszetjáró szakaszt. vezetője: 
itenisz-szakoszt. vez.: 
labda-szakaszt. vez.: 

Prehoffer Gábor 
Bernáth Márta 
Horváth Anna 
Pálffy Károlyné 
Puskásné Megyeri Emőke 
dr. Zalavári Lászlóné 
György Erzsébet 
Kéthelyi Róza 
Lehel Ferenc 
Szabó Sándor 
dr. Fehér Istvánné 
Tamási Alajos 
Végvári Erzsébet 

KEDVES ÜLVASÓ! 

Sportköri Híradók segítségével a negyedéves szakosztályi prog
ramokat és beszámolókat 1981-ig tudtam követni. Csizek Miki és 

a asszony archívumában 1991 az utolsó dátum. Ekkor a VII. Ten-
0 teljesítménytúrát rendezték. A B. M.-i Természetbarát Szövetség 

versenybizottság mellett működő Teljesítménytúra-albizottság 1987-
alakult, de ez már egy másik történet. 
egyszer egy természetjáró sportkör. Nem mondom azt, hogy nyu
on békében, de emlékezzünk rá, és minden egykori tagjának jó 
zséget kívánok. 

Baranyai Pál 
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HAJDAN VOLT ÉPÜLET, 
A KIRÁLY U. 5. SZ. ALATTI HÁZ 

(1695-1913) 

Sey Gábor 

mai Király u. 5. sz. alatti telken már 1695-ben egyemeletes ház 
állott, ami a városi összeírásban a 130. számon szerepelt. Az épü

Pávics Ignác építette valószínűleg a város felszabadulása után nem 
al. A telken állt egy másik, jórészt lepusztult romos épület, mely
három ez idő tájt még használható műhely is volt. Pávics 1710-ben, 
gy pestisjárvány évében a romos épületet és a műhelyeket lányaira, 
· egyemeletes épületet pedig fiára hagyta. 
cs Ignác Baranya vármegye helyettes alispánja 1705-1710 között. 
:Mihály főszolgabíró (1719), Pál és Antal vármegyei nemesek. 
712-es összeírás a 24. számon tartja nyilván a romos épületet, mely
tulajdonosai a Pávics testvérek, s a 22. számon az emeletes házat, 
nek tulajdonosa Pávics József. 
722. évben a telekkönyvben a 256. számon tartják nyilván a terü

í melyen ház és kert van. A tulajdonosok a Babich örökösök. Hogy 
yan került kezükre a telek, örökösödés, házasság vagy vétel útján, 
s adat. Az utcát, melyen a telek állt, Ofner Gasse-nak nevezték ekkor. 
'l nincs említés, hogy mindkét épület állt-e. 
vvel később, 1727-ben az összeírás a 159. és a 160. számon Kakicsics 
kus szűcsöt és Szindcsak János aranyművest említi, mint az itt álló 
et tulajdonosait. Feltehető, hogy a régi három műhelyből még kettő 
, s a fenti mesterek használták is őket, s ugyanakkor az új egyemele

pület is állhatott mellettük, amiről az összeírás hallgat valami okból. 
a feltevést látszik megerősíteni az 1734. évi összeírás. Itt már ismét 
'pületet említenek a telken, a 196. számon Borbás Sándor gombkötőt, 
feltehetőleg az egyik még akkorra is megmaradt műhelyt bírta, s a 

.számon Babics Ignácnét, akié az emeletes épületet volt. 
1737-es összeírás a 311. számon Borbás Sándort, mint tanácsbéli pol~ 
t tartja számon, míg a telek másik felén álló ház már a 309. számon 
váth Dániel alispán tulajdona. Horváth Dániel de Megyefa előbb 
egyei perceptor, majd első alispán. Apja, Péter részére nemesle-

t 1699-ben állítottak ki Bécsben, ő maga a vármegye nemesei közé 
. május 22-én az 52. számon vétetett fel. Megyefalvai előnevét 1738. 
mber 23-án adományozta az uralkodó ugyancsak Bécsben. Leánya, 

ra Jeszenszky János, Szigetvár örsparancsnokának felesége lett. 
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