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NYÁRI BARLANGKUTATÓ TÁBOR 
AZ ABALIGETI-BARLANG VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN

Szervező:
A tábor helye: 
Időpont:
A tábor célja:

A tábor 
programja:

Egyéb
programok:
Szállás:
Ellátás:
Részvételi díj:
Szükséges
felszerelés:

Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület 
Mecsek-hegység, Abaliget.
2005. július 8—július 18.
Az Abaligeti-barlang folytatásának feltárása, ismerkedés a mecseki 
karszttal.
Az Örömleány (Szajha) felső-barlang feltáró kutatása. Az Abaligeti- 
barlang főágát szifon zárja le. A feltáró kutatás során esélye van aj 
főág légteres folytatásába való bejutásnak.
Megfelelő időjárási viszonyok alakulása esetén víznyomjelzéses 
vizsgálatok elvégzése.
A karsztterület megismerése felszíni túrákkal, barlangtúrák, kötél
technika gyakorlása, esténként tábortűz, jó hangulat.
Saját sátorban.
Zsíroskenyér + napi egyszeri meleg étkezés.
500 Ft/fő/nap ellátással.
Egyéni barlangjáró alapfelszerelés, sátor, hálózsák, derékalj, túra
bakancs, munkaruha (overall), melegítő ruházat, gumicsizma, fő- 
és tartalékvilágítás, tisztálkodó felszerelés.

A faluban posta és élelmiszer beszerzési lehetőség van.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezés, bővebb információ:

Tegzes Zoltán Tel.: 20/3855-029; tego77@freemail.hu 
Öllé Péter Tel.: olle.peter@ln.matav.hu

a  a

A BAKONYI BARLANGKUTATÓ EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK
NYÁRI TÁBORAI

Kab-hegyi kutatótábor-Július 8-17.
Szervező: Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége. A tábor helye: a szövet-

MKBT TÁJÉKOZTATÓ
Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

Tel.: 346-0494, teL/fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu; wvw.barlang.hu 
Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-őssy Szabolcs 

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek. 
Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill. Win XP formátumban tudunk

fogadni.

mailto:tego77@freemail.hu
mailto:olle.peter@ln.matav.hu
mailto:mkbt@axelero.hu
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ség kutatóháza a Kab-hegy csúcsán.
A tábor célja, programja: A Kab-hegy kiemelt fontosságú karsztobjektumainak 

feltáró kutatása és a terület bemutatása. A tábor ideje alatt több karsztobjektumban 
tervezünk feltáró kutatást. Fő munkahelyeink a Baglyas-víznyelőbarlang, az öreg- 
köves-viznyelőbarlang és az M1-es viznyelőbarlang lesznek.

Egyéb programok: A feltáró kutatások mellett lehetőség nyílik barlangtúrákra, a 
karsztterületet bemutató terepbejárásokra, természettudományi előadásokra, valamint 
gyalogtúrákra. Esténként diavetítéses előadások, tábortűz.

A részvétel díjtalan, étkezés egyénileg. Szállás saját sátorban, vagy a szövetség 
kutatóházában. A közeli Úrkúton posta és élelmiszer beszerzési lehetőség van. A 
táborhelyen ivóvíz, főzési- és tisztálkodási lehetőség (zuhanyozó) biztosított.

Szükséges felszerelés: sátor, hálózsák, derékalj, túrabakancs, munkaruha (over
all), melegítő ruházat, gumicsizma, fő- és tartalékvilágitás, tisztálkodó felszerelés.

Jelentkezés és információ:
Schäfer István, tel: 06-70/3828-595

Alba Regia nyári tábor -  Augusztus 5-20.

Szervező: Alba Regia Barlangkutató Csoport.
A tábor helye: Tés-Csőszpuszta, Barlangkutató Állomás
A tábor célja, programja: A Tési-fennsík karszt-objektumainak feltáró kutatása és 

a terület bemutatása. Fő program az Álba Regia-bariang és a felszínén nyíló karszt- 
objektumok kutatása. A 114-es és a 45/b jelű víznyelők kutatása az Álba Regia- 
barlanghoz tartozó rendszerek feltárását eredményezheti. Feltáró munka lesz továb
bá a Csengő-zsombolyban is.

Egyéb programok: Esténként diavetítés, tábortűz nótaszóval, jó hangulattal, bar
langi élménybeszámolókkal.

Szállás, ellátás, költségek: A részvételi díj: 400 Ft/fő/nap. Teljes ellátás. Szállás a 
kutatóház padlásán, vagy a kutatóház táborkertjében saját sátorban, öregeknek a 
kutatóházban. A faluban kocsma, posta és élelmiszer beszerzési lehetőség van. 
Melegvizes tisztálkodási lehetőség és ételmelegítési lehetőség is biztosított.

Szükséges felszerelés: egyéni barlangjáró alapfelszerelés, sátor, hálózsák, derék
alj, túrabakancs, munkaruha (overall), melegítő ruházat, gumicsizma, fő- és tartalék
világítás, tisztálkodó felszerelés.

Jelentkezés és információ:
Szolga Ferenc, 22/418-224 

Szarka Gyula, tel: 22/310-866

Szentgáli kutatótábor-Augusztus 20-28.

Szervező: Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület. A tábor helye: Szentgál, 
Alszegi-rét

Cél, program: A Szentgáli-kőlik feltáró kutatása és a terület bemutatása. Fő mun
kahelyünk a Szentgáli-kőlik lesz. Az előző években a barlang legmélyebb pontján 8 
méteres kutatóaknát mélyítettünk, melyből tavaly 6 méter hosszú vízszintes járatot 
ástunk. A barlang mélysége ezzel meghaladta a 40 métert. A tábor során tovább foly
tatjuk a kutatóakna mélyítését. A végponton kitermelt üledéket a barlang teljes hosz- 
szában kiépített drótkötélpályákon szállítjuk a felszínre.

Egyéb programok: A feltáró kutatás mellett lehetőség lesz a területet bemutató te-
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repbejárásokra, valamint gyalogtúrákra. Esténként tábortűz.
Szállás, ellátás, költségek: naponta egyszeri meleg étel, valamint sátorhely díj

mentesen biztosított. Tisztálkodási lehetőség az egyesület szentgáli kutatóházában.
Szükséges felszerelés: sátor, hálózsák, derékalj, túrabakancs, munkaruha (over

all), meleg alsóruházat, fő- és tartalékvilágítás, tisztálkodó felszerelés, evőeszköz. 
Jelentkezés és információ:

Tóth József, tel: 06-20/4707-096 
Schäfer István, tel: 06-70/3828-595

Styx nyári tábor -  Augusztus 18-21.

Szervező: STYX Barlangkutató Csoport. A tábor helye: Balatonederics, kőfejtő.
A tábor programja: A fő program a G. N. töbör barlangjának feltáró kutatása, vala

mint az edericsi Csodabogyós-barlang és kisebb testvére, a Szél-lik közötti össze
köttetés megtalálása, szűkületek átvésésével. Komoly feltáró eredményt hozhat a 
Döme-barlang feltáró kutatása is.

Szállás, ellátás: ellátás egyénileg, beszerzési lehetőség biztosítva. Sátorhely biz
tosított, korlátozott létszámban házban is van hely.

Egyéb programok: A feltáró kutatások mellett lehetőség nyílik barlangtúrára a 
Csodabogyós-barlangban, kirándulás az Afrika Múzeumba, esténként fürdőzés a 
Balatonban.

Szükséges felszerelés: barlangjáró alapfelszerelés és alpintechnikai felszerelés.
Jelentkezés és információ:

John Szilárd, tel: 06-30/3066-050

Tudnivalók!

A meghirdetett táborokban bárki részt vehet, aki hasznosan szeretné eltölteni szünidejét, 
szabadságát, és aki nem riad vissza a barlangok titokzatos és izgalmas világától. A főként 
feltáró jellegű munkákat szakképzett kutatásvezetők irányítják. A részvétel időtartama teljesen 
egyéni, a barlangi kutatómunkában mindenki saját felelősségére vesz részt. 14 éven aluliak 
csak szülői felügyelettel vehetnek részt! A szervezők minden tábor esetében fenntartják a 
programváltozás jogát, ezért a tábor előtt néhány nappal célszerű telefonon egyeztetni!

Mindenkit szeretettel várunk!

BARLANG-ÁSZ PROGRAM „2005”
öcs, Szabadság u. 8-13.

Július 29.
10°°-1800 BARLANG-ÁSZ MÚZEUM nyitás (állandó)
„Az ősember művészetétől a barlangkutató művészetéig” címmel 

A műteremben
A kiállítás bemutatja az első művészek alkotásait. Napjainkban pedig bemutatjuk 

Takács Ferdinánd alkotásait, aki a barlangokat a természet templomainak tekinti, 
festményeiben pedig a barlangkutató élményeit adja vissza.
A pincében
A barlangász fotókiállítás a „Sötétség fényei” címmel, bemutatja Ádám Tamás 
és Nyerges Attila barlangokban szerzett fotós élményeit.
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A pajtában
A péceli és isaszegi „Fészer” alkotóközösség természeti grafikái és festményei 
láthatók.
A múzeumban
Továbbra is a barlangkutatáshoz kapcsolódó tevékenységeket, művészi értékeket 
lehet meglátogatni, többek között az ásványokat és a kövek művészetét. Öcs és 
környékének bemutatásán túlmenően, a világ nagy barlangjaiban tett expedíciók 
anyaga látható.
Tárlatvezetők: Kardos Virág, Kardos Ibolya, Sarkady Anita

1000—1800 BARLANG-ÁSZ SZÍNPAD nyitás (állandó)
10 napos mamutvadászat a völgylakó ősemberivadékok, a gyermekek számára, a 
mászófalon mászási lehetőség!
Mászóbajnokság: vezetője Kardos Boglárka, értékes kődíjakkal, a részvevők be
kerülhetnek az augusztus 6-án tartandó esti „Barlang-ász kerti buli” című 
előadásába, mint gyermekszereplők. A szervezők részéről tehát szereplő vadászat 
lesz!
Művészeti tréning: vezetője a párizsi Watremez Marie Pierre, feladat: a „Barlang
ász kerti buli” megjelenítése, augusztus 6-án:
— falfestés,
— homokbarlang építése Play Mobile,
— hangszerkészítés bambuszból, használatuk bemutatása 6-án a Barlang-ász 

kerti bulin.
— hangszer - gyermektalálkozó, a gyermekeknek hangszerek bemutatása,
— művészeti tréning, francia nyelvtanulás.

20°°-2400 BARLANG-ÁSZ TÁBOR nyitás (állandó)
Tábornyitó tábortűz, nyársalás, beszélgetés, éneklés.
Célja: a barlangkutatás, a természet szeretetének és védelmének népszerűsítése, 
filmvetítésekkel, előadásokkal, terepbejárásokkal (szemétgyűjtéssel egybekötve). 
Táborvezető: Kardos László

Július 30.
10°°-1600 JEEPES BARLANG-ÁSZ EXPEDÍCIÓ

öcs környéki látnivalók és a Magyal-hegyi felszíni bauxitbánya megtekintése. 
Kutatásvezető: Kardos László, várjuk a Jeepeseket!

19oo_2 1 oo BARLANG_ÁSZ SZÍNPAD
Zene: a budapesti MEGACSEND Együttes — Anta (ének, vokál): Áron (dob, 
ütőhangszerek): Dénes (basszusgitár): Jankula (brácsa): Kris (gitárok): Tam (ének, 
gitár, vokál): Bálint Ádám (billentyű).

Július 31.
10°°-1800 .JEEPES BARLANG-ÁSZ EXPEDÍCIÓ

öcs környéki látnivalók és a Magyal-hegyi felszíni bauxitbánya megtekintése. 
Kutatásvezető: Kardos László, várjuk a Jeepeseket!

Augusztus 1.
BARLANG-ÁSZ ISKOLA
1 o00—1 100 Filmes klub: Expedíciós filmek vetítése
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Törökország barlangvilág,
Olaszország: Vulkanus Isten otthonában,
Készítették: Dr. Juhász Árpád, Rozsnyai Aladár, Kardos László.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

1100- ^ 00 Előadás: keletkezési elméletek, földtan, barlangok keletkezése. 
Előadók: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

14°°-18cc Terepbejárás, túrafelszerelés, autó.
Útvonal: öcs környéki látnivalók, ősforrások, tavak, lápok.
Gyülekező, indulás a Barlangkutató Múzeumtól.
Vezető: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.

Augusztus 2.
BARLANG-ÁSZ ISKOLA
1000-1100 Filmes klub: Expedíciós filmek

Görögország: Hádész és Poszeidon birodalmában.
Készítették: Dr. Juhász Árpád, Rozsnyai Aladár, Kardos László.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

1100- ^ 00 Előadás: barlangföldtan, ember a barlangokban.
Előadók: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

14°°-160C Terepbejárás, túrafelszerelés, autó.
Útvonal: öcs környéki látnivalók, őslénytani lelőhelyek.
Gyülekező, indulás a Barlangkutató Múzeumtól.
Vezető: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.

Augusztus 3.
BARLANG-ÁSZ ISKOLA
I o00—1100 Filmes klub: Expedíciós filmek

A Pannónia Alapítvány barlangi mentős filmje.
Franciaország-Spanyolország: Pireneusok.
Készítették: Dr. Juhász Árpád, Rozsnyai Aladár, Kardos László.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

I I  °°-1200 Előadás: barlangjárás, barlangi balesetmegelőzés, barlangi mentés. 
Előadók: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

14,00-16,00 Terepbejárás, túrafelszerelés, autó.
Útvonal: Pulai-bazaltbarlang, Farkas-árok és barlangjai.
Gyülekező, indulás a Barlangkutató Múzeumtól.
Vezető: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.

Augusztus 4.
BARLANG-ÁSZ ISKOLA
1 o00—1100 Filmes klub: Kab-hegyi amatőr barlangkutató filmek

Kardos László: Zsolti bátyja boldogságos barlangjárása a Bújó-likban.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.
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11°°-12“  Előadás: barlangkutatás, barlang dokumentáció.
Előadók: Kardos Annamária, Kardos Boglárka 
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

14°°-1600 Terepbejárás, túrafelszerelés, autó.
A túra ideje alatt szemetet gyűjtünk hegyen-völgyön át.
Útvonal: Padragi-sziklák-barlangja, Csárda-hegyi-barlang.
Téma: a barlang kitakarítása.
Gyülekező, indulás a Barlangkutató Múzeumtól.
Vezető: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.

Augusztus 5.
BARLANG-ÁSZ ISKOLA
10°°-1100 Filmes klub: Expedíciós filmek

^  Dr. Juhász Árpád, Rozsnyai Aladár, Kardos László: Franciaország: Francia hegyek 
mélyén, (a világ legmélyebb barlangjaiban).
Kutas Tamás: USA: Mammuth Expedíció, (a leghosszabb barlangban).
Bukovics Zoltán: A Gellért-hegy és Kardos László (riportfilm), operatőr: Novák 
Ádám.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

1100—1200 Előadás: A világ nagy barlangjai, barlangi környezetvédelem.
Előadók: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.
Hely: Barlangkutató Múzeum, Borospince.

1400—1600 Terepbejárás, túrafelszerelés, autó.
Gyülekező, indulás a Barlangkutató Múzeumtól.
Vezető: Kardos Annamária, Kardos Boglárka.

Barlang-ász kerti buli (A végponton túl címmel)
Zene: a budapesti MONO Együttes, természettudományos nevükön a „BIG 
BANG” Kiss István (basszusgitár, vokál), Tóth Csaba (szólógitár, ének), Zsíros 
Csaba (dob, vokál).
Meghívott vendégek: Oláh Andor (szájharmonika); Gádoros Miklós és a Barlang
ászok kórusa; Marcel Loubens barlangkutató csoport; a budapesti Kis Maris 
Barlang-Ász Rock Vokál; Kardos Ibolya, Kardos Virág, Kardos Boglárka, Kardos 
Annamária és Sarkady Anita:;Nagy László és csapata. Házigazda az Mc Haver. 
Színpad: művészeti vezető, rendező a párizsi Watremez Marie Pierre és újdonsült 
színi növendékei, azaz a völgylakó ősemberivadékok és a Mammut vadászokból 
álló rögtönzött barlangkutató amatőr színház helyi csapata.

A koncertet Vágvölgyi Éva és az egy éve elhunyt barlangkutatók emlékére, 
tiszteletére rendezte Kardos László.

Augusztus 7.
10 -1 600 JEEPES BARLANG-ÁSZ EXPEDÍCIÓ

öcs környéki látnivalók és a Magyal-hegyi felszíni bauxitbánya megtekintése.
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Kutatásvezető: Kardos Annamária, Kardos Boglárka, várjuk a Jeepeseket!
1800-2400 BARLANG-ÁSZ TÁBOR zárása 

Záró tábortűz
Könnyes búcsú, és aztán PÁ!

Kardos László 
06-70-220-55-27

KARSZTVÍZVÉDELEM NEMZETKÖZI TANFOLYQM

Az ELTE TTK Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszéke -  mint UNESCO tan
szék -  nemzetközi kurzust szervez karsztvizvédelem témakörben, 2005. augusz
tus 22-27. között. A tanfolyam honlapja a

http://applied.geology.elte.hu/karstcourse.html
címen megtekinthető.

Részvételi díja 100 000 Ft. Felhívjuk szives figyelmüket, hogy a magyar részt
vevők számára lehetőséget biztosítunk a napi részvételre is. Ebben az esetben a napi 
részvételi díj 18 500 Ft. Diákoknak kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítunk.

Mivel a kurzus pénzügyi lebonyolítása a tanszékünkön működő Erdélyi Mihály 
Alapítványon keresztül történik, ezért lehetőség van a regisztrációs díj „adomány
ként” történő átutalására, mellyel a hatályos jogszabályok értelmében adó
alapjuk csökkenthető.

Kérjük, ha élni kívánnak a részvételi lehetőséggel, mihamarabb jelezzék szándé
kukat a karstcourse@yahoo.com email címen, a regisztrációs lap kitöltésével és 
elküldésével.

❖  ❖  ❖

FOTÓPÁLYÁZAT

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
a Szemlő-hegyi-barlang felfedezésének 75. évfordulója tiszteletére 

fotópályázatot hirdet MKBT tagok részére

Kategóriák: I. Szemlő-hegyi-barlang
II. A Budai-hegység egyéb barlangjai

Pályázni kizárólag 30 x 40-es méretű színes papírképekkel lehet, melyek eddig 
nyomtatásban még nem jelentek meg. A beküldendő művek száma korlátlan.

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és a válogatott anyagból 2005. szeptem
ber 30-án kiállítás nyílik a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében.

Díjazás: mindkét kategóriában
I. díj: 30 000 Ft,
II. díj: 20 000 Ft.
III. díj: 10 000 Ft, 
valamint különdíjak

A zsűrinek joga van a díjak megváltoztatására.
A beérkezett felvételek a kiíró tulajdonába kerülnek, a szerzői jog azonban 

továbbra is az alkotót illeti meg.

http://applied.geology.elte.hu/karstcourse.html
mailto:karstcourse@yahoo.com
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A pályázat jeligés, a beküldő adatait lezárt borítékban kérjük a pályaművek mellé 
elhelyezni. A képek hátoldalára kérjük a jeligét, a kép címét, illetve a felvétel helyét 
feltüntetni.

Beküldési határidő: 2005. augusztus 31.
Beküldési cím: Szemlő-hegyi-barlang (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.) 
Személyesen a barlang pénztárában lehet a pályaműveket leadni.
A csomagoláson kérjük feltüntetni, hogy „MKBT fotópályázaf.

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

ÖSSZEFOGLALÓ AZ MKBT KÖZPONTI VIZSGÁZTATÁSÁRÓL
2005. június 4-5.

A korábbi hónapokban meghirdetett központi vizsgára, minden várakozást felül
múlva, összesen 77 személy jelentkezett, közülük 66-an jöttek el.

A megjelentek alapfokú, technikai 1, valamint technikai 2 vizsgakövetelményeiből 
vizsgáztak két részletben, szombaton és vasárnap.

A vizsga írásbelivel kezdődött a Szemlő-hegyi-barlang bán, majd a beosztás sze
rint egy-egy csoport kötéltechnikából a Pál-völgyi- és Kecske-hegyi-kőfejtőbe ment, 
ahol 6-7 vizsgázóval 4-5 vizsgáztató foglalkozott két és fél órán keresztül, elég 
intenzíven.

A harmadik csoport eközben -  átlagosan 12 fővel a négy vizsgáztatóra szétosztva 
-  a Mátyás-hegyi-barlangban bizonyította barlangi jártasságát, rátermettségét.

A vizsgáztatók és a vizsgázók kölcsönös fegyelmezettségének köszönhetően 
szombaton 37, vasárnap 29 személy -  összesen 66 fő -  ment végig az igényesen 
kialakított vizsgaanyag összes tematikáján és állomásán. Külön köszönet ezért Zentai 
Rudolfnak, aki időt és fáradtságot nem kímélve kidolgozta ennek minden apró rész
letét.

A vizsga sikerét sem az időjárás, sem a Pál-völgyi rendezvény -  ami vasárnap 
meghiúsította az ottani vizsgáztatást -  nem tudta befolyásolni.

A vizsgabizottság értékelésének eredményeként 50 fő tett sikeres vizsgát 
A  (Alapfok, T1, T2), akikből 22-en ősszel és 10-en jövő tavasszal részt vehetnek a 

Technikai 2-es tanfolyamon, amelyet Szögligeten rendezünk meg.
Végül szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt és az önzetlen segít

séget.
Jó volt VELETEK ott lenni, jó volt együtt dolgozni egy olyan témában, egy olyan 

ügyért, amiben hiszünk, és ami a közös szenvedélyünk.
Akikre számítani lehetett és ott voltak (20 oktató-vizsgáztató): Bajna Bálint, Berecz 

László, Hegedűs András, Kovács Gergő, Lengyel János, Kucsera Márton, Kunisch 
Péter, Meiczinger Máté, Nagy András, Németh Tamás, Dr. Nyerges Miklós, Orbán 
Csaba (Kabóca), Panker Ádám, Polacsek Zsolt, Szabó Dénes, Szabó Lénárd, 
Szórádi Attila, Zentai Rudolf, Vörös Péter, Zsólyomi Zsolt.

Bőrösök Péter
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T Á J É K O Z T A T Ó
a Karszt és Barlang Alapítvány 2005. évi döntéséről

Az idei pályázati kiírásra sajnos az eddiginél kevesebb, mindössze 8 db pályázat 
érkezett be, melyek összesen 723 975 Ft értékben igényelték az Alapítvány anyagi 
támogatását. Az Alapítvány kuratóriuma 6 pályázatot ítélt támogatásra érdemesnek, 
melyek között az alábbiak szerint osztotta fel az idén rendelkezésre álló 250 000 Ft- 
ot. E mellett a Kuratórium 300 000 Ft-ot különített el a Karszt és Barlang folyóirat 
kiadásának támogatására.

A Karszt és Barlang Alapítvány 
Kuratóriuma

MEGÚJULT A BARADLA VÖRÖS-TÓ -  JÓSVAFŐI SZAKASZA
2005. június 3-án Persányi Miklós a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

minisztere ünnepélyes keretek között átadta a Baradla vörös-tói lejáratánál elkészült 
látogatóközpontot, valamint a Baradla felújított Vörös-tó-jósvafői szakaszát. A mintegy 
1 milliárd forint összegű beruházás PHARE-támogatással valósult meg.

A Vörös-tó és Jósvafő közötti járat az 1880-as és az 1960-as évek között több 
lépcsőben, különböző műszaki megoldások alkalmazásával épült ki. Ezek a műszaki 
berendezések az 1990-es évekre jelentősen elhasználódtak. Különösen nagy gondot 
okozott, hogy a patakmederbe fektetett kábelek az árvizek hatására tönkrementek, 
veszélyessé váltak, bizonytalanná tették az energiaellátást. A jósvafői szakaszon
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gyakran kőzetpergés, kisebb omlás következett be. A meredek lépcsős járdasza
kaszok szabálytalan kialakítása miatt balesetveszélyes lett a közlekedés. A műszaki 
berendezések állapota esztétikai és természetvédelmi szempontból egyaránt elfogad
hatatlanná vált. A faltól falig -  néha több rétegben -  betonozott, foltokban javított, 
szögletes vonalvezetésű járószint, a mélyebb pontokon felgyülemlő pocsolyák, a 
járda vonalát nem mindig követő rozsdás, különböző átmérőjű csövekből összetoldott 
korlátok, a nagy mennyiségű, használaton kívüli műszaki berendezés, a csepp
kövekre helyezett járatvilágitás, a monumentális reflektorok, a technikai eszközöket 
takaró .műcseppkövek“ és a düledező támfalak lehangoló képet hagytak a látoga
tókban. Ráadásul az egyre gyakoribb műszaki hibák elhárítása, valamint a túlzott 
energiaigény igen nagy terheket rótt az Aggteleki Nemzeti Parkra. A felújítását 
szolgáló rekonstrukció előkészítése az 1990-es évek közepén kezdődött meg. A mun
kálatok pénzügyi fedezetének brüsszeli jóváhagyását követően a kivitelezést a 

Inyertes Kaffka Péter Konzorcium 2004 januárjában kezdte meg.
A barlangszakasz megújítása a régi műszaki berendezések elbontásával, és 

felszínre szállításával kezdődött. Ezt követően a túraútvonal környezetében kőzet- 
csavarozással, a laza tömbök eltávolításával, illetve védőpillérek és támfalak léte
sítésével megszüntették az összes omlásveszélyes helyet. A barlangból tizenegy 
tonna kábelt, lámpatestet stb. és a hidak-utak bontásából ezerhétszázhatvan köb
méter betontörmeléket távolítottak el.

A biztonságos és kényelmes haladás érdekében módosították a járdavonalat, 
áthelyeztek lépcsőket, és kiegyenlítették a szintkülönbségeket. A patakmedret követő 
új járdavonalat kétezer-háromszáznegyven méteren, folyamatos ív mentén alakították 
ki. Az új járdákat és lépcsőket simított betonfelület borítja. A Pokol nevű szakaszon 
megszűnt a csigalépcső, helyén az omlást megakadályozó támfal mellett egyenes 
karú lépcső épült. Az Óriások termébe fel-, illetve az onnan levezető lépcsősor 
áthelyezésével csökkent a támfalak mennyisége. A vörös-tói lejtős akna és a Kaffka- 
átjáró szelvénye kiszélesedett, és a jósvafői kijárati táró bővítésével egyidejűleg a 
falazat javítását is elvégezték.

A patak felett a járdavonal ívét követő új hidak épültek. A járda vonalát szükség 
szerint, ezerhétszázötven méter hosszúságban hegesztett szerkezetű, rozsdamentes 
acélkorlát szegélyezi. A kábelek és a csővezetékek számára felülről nyitható, kétezer- 
száznegyven méter hosszú kábelcsatornát alakítottak ki. A színeket és formákat 
korszerű, kis energiaigényű általános és díszvilágítás emeli ki.

Az egymás utáni világítási szakaszokat önműködő, infrasorompós vezériőberen- 
jezés működteti a túravezetési szokásoknak megfelelően, így a berendezés a leg
rövidebb ideig van bekapcsolva. Mindemellett a teljes szakaszon korszerű, fénycsö
ves biztonsági világításról is gondoskodtak. Ezt a felszínen elhelyezett központi, szü
netmentes áramforrás látja el energiával. A járatvilág itás lámpatestjeit a korlátokon 
helyezték el. hogy megelőzzék a „lámpaflóra" kialakulását a barlang falán. A látogatók 
biztonságára a túraútvonal kilenc pontján segélykérő telefonnal is vigyáznak.

Az Óriások termében, a hatalmas tér kiváló akusztikai adottságának kihasz
nálására, zárt klímakamrában, infra-távirányitással működő hifi lejátszót telepítettek. 
Ez egyidejűleg huszonöt CD-t tárol. A vörös-tói létesítmény kiszolgálására és a 
barlangi járda takarítására a teljes szakaszon új vízvezeték épült, amely az új nyo
másfokozó szivattyútelephez kapcsolódik.

A Vörös-tónál új fogadóközponttal gazdagodott az Aggteleki Nemzeti Park. Ennek 
három szintjén a kulturált vendégvárás és -fogadás minden kellékét, feltételét megte-
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remtették. A töböroldal ívét követő épületet sok, kézzel megmunkált kő- és faelem 
díszíti. Terméskőből rakott támfalában harminc táblát helyeztek el az értékekről, látni
valókról szóló információkkal. A csoportok az eddiginél gyakrabban indulhatnak. Az 
országút mellett kialakított személyautó- és autóbuszparkoló a jósvafői kijárat zárt 
völgyének forgalmát tehermentesíti.

A beruházás a természetvédelem és a modern barlangkiépítés szempontjainak fi
gyelembevételével valósult meg. Az alkalmazott műszaki megoldásoknak köszön
hetően az új létesítmények hosszú távon is minimális karbantartást igényelnek, így a 
javítási munkákkal járó kár számottevően csökkenthető. A berendezések ener
giaigénye az előzőkénél lényegesen kisebb, ezért gazdaságosabb üzemeltetést tesz 
lehetővé.

A fejújítást követően az érdeklődők jegyüket a Vörös-tói új fogadóközpontban 
vásárolják meg, s a túra egy irányban, Vörös-tótól indulva Jósvafőig tart.

Székely K ingdQ

49. BARLANGNAP
2005. június 24-26. Kab-hegy -  Sárcsi-kút (Bakony)

A Társulat Barlangnapja 
2005. június 24—26. között 
került megrendezésre a 
Bakonyban, a Bakonyi Bar
langkutató Egyesületek 
Szövetsége közreműködé
sével. A rendezvény hely
színe Sárcsi-kúton, az er
dei pihenő környékén ke
rült kialakításra. A re
gisztrációs sátorban na
gyon színvonalas ismerte
tő táblák kerültek kiállításra 
a területről, valamint a 
programban szereplő bar
langokról. Valamennyi bar
langnál telepített túravezető ^
várta a jelentkezőket, akiknek önállóan kellett megtalálni a helyszínt, amelyet ^  
szervezők táblákkal és különböző színű szalagokkal jelöltek, így a programban 
szereplő barlangok felkeresése nem jelentett különösebb gondot. A regisztrációs díj 
fejében kézhez kapott ismetetőben pedig minden fontos információ szerepelt a 
bejárható barlangokról.

A Román Barlangkutató Szövetség részéről a Társulat meghívására 9 fős 
delegáció vett részt a rendezvényen.

A rendezvényen a regisztrált résztvevők száma minden eddiginél kevesebb, 142 
fő volt (ebből 84-en MKBT-tagok). A szervezésben közreműködő Bakonyi Szövetség 
részéről további 40 fő emelte a létszámot. Szerény becslések alapján azonban 
legalább 250 ember tartózkodott a helyszínen. Kár, hogy még mindig vannak olyanok 
-  nem is kevesen - ,  akik nem vesznek tudomást arról, hogy a rendezvényen vannak



13

költségek (pl. mobil WC, aggregátorok üzem
anyaga, szállítási költségek stb.), amit azok fi
zetnek meg, akik becsületesen regisztrálnak, a 
bliccelők pedig ugyanúgy használják a léte
sítményeket, nézik a vetítéseket, mintha mi sem 
történt volna.

Szombat este három hatalmas kondér halászlé 
várta az éhes résztvevőket. A vacsora után került 
sor a Marcel Loubens Kupáért kiírt barlangverseny 
eredményhirdetésére. A verseny három helyen 
került megrendezésre. A tábor helyszínén álló 
facsoporton kialakított kötélpályán, a Bújó-likban, 
valamint az ugyancsak a tábor közelében lévő 
lavacskán. A verseny megszervezéséért és lebo
nyolításáért Zsólyomi Zsoltot (Frédi) illeti köszönet.
A verseny díjait 50-50 %-ban a Petzl képvi
seletében a Gránit Design Kft, valamint a Társulat 
állta. A 8. helyezést elért legjobb leánycsapat ré
szére átadásra került az ugyancsak Zsólyomi Zsolt által alapított serleg.

A versenyen 10 csapat indult, s az alábbi végeredmény született:

Csapat

Sáfrányok a kövön (Cserna Zsombor, Kunisch Péter, Németh Viktor)
Hová mész karbidmész (Holló Zoltán, Szabó Dénes, Szabó Lénárd)
Nyomorékok (Adamóczky György, Bodnár Ferenc, Sióréti Gábor)
Bakonyi büdös bunkók
BEAC
Vera-víz
Perkele
Sex on the beach (Czirják Julianna, Csikós Emese, Szeredi Anna)
Gubacs-lúg
Becó turisták

Az esti vetítésen bemutatásra került a román barlangkutatók által hozott nagyon 
Színvonalas CD, valamint Kocsis Ákos a Tési-fennsíkról, Nyerges Attila a Jean 
Bernard-bariangról, a Bakonyi Szövetség pedig a Jakucs László-barlangról vetített.

Este 10 órától az Effect Rock zenekar szórakoztatta a közönséget.
A rendezvény ideje alatt 12 barlangban összesen 150 fő túrázott. Vasárnap 

délelőtt az érdeklődők a Pangea Egyesület szakmai vezetésével felkereshették az 
Úrkúti őskarsztot is.

összességében megállapítható, hogy az idei Barlangnap nagyon jól sikerült, a 
szervező Bakonyi Szövetség igen magasra tette a mércét. Köszönjük nekik, és 
kívánjuk, hogy a jövőben is hasonló színvonalú rendezvényeken találkozhassunk.

Viszontlátásra 2006-ban az 50. Barlangnapon, Aggteleken.
F. N.
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ELISMERÉS
A hazai barlang-térképezés évről-évre növekvő színvonalú teljesítménye -  sajnos 

-  még a hazai szakmai körökben sem ismert. Ezért örvendetes az a hír, hogy a Lázár 
Deák Térképészeti Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár Szép Magyar 
Térkép 2004 pályázatán a tudományos térképek és atlaszok kategóriában a Béke
barlang, a Komlós-patak felszín alatti útja című műve a III. díjat nyerte.

Az igen színvonalas, kötet formában megjelentetett atlasz -  Szunyogh Gábor és 
Kisbán Judit több év alatt végzett, a körülmények követelte szívós munkával létre
hozott műve -  magasra tette a mércét a hasonló feladatokra vállalkozók számára. A 
kiegészítő fejezetek és a kötet egységes arculata Székely Kinga mindenre kiterjedői 
figyelmét tükrözi. A kiadó -  Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága -  a védett érté
keihez és a világörökségi címhez méltó dokumentumot bocsátott ezzel a barlang- 
kutatók és az érdeklődők rendelkezésére. Célszerű lenne a térképet és az atlaszt a 
NSS jövő évi térkép-szalonjára is benevezni.

Szablyár Péter

DR. LOKSA IMRE EMLÉKTÁBLÁJA

Dr. Loksa Imre egyetemi tanár
nak, a barlangbiológia kiemelkedő 
alakjának. Társulatunk egykori tag
jának emléktábláját avatták fel 2005. 
május 7-én. Kutatásainak egyik ked
velt helyén (a Keszthelyi-hegység
ben levő) Kovácsi-hegyen, mintegy 
30 hazai és külföldi tisztelője jelen
létében került sor az ünnepségre.

Az emléktábla a fölöttébb ritka 
természeti jelenségnek, a Bazalt
utcának a közepén, a Vadlány-lik 
előterében hirdeti dr. Loksa Imre 
munkásságát és egyben a természet 
megismerésének és megvédésének 
fontosságát.

Eszterhás István

FELHÍVÁS

A végéhez közeledik a Karszt- és Barlang kutatási Tájékoztató (egy ideig 
Műsorfüzet) elektronikus formába történő átültetése. Szeretnénk, ha az 50 éves év-
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fordulóra -  1956-ban jelent meg az első szám -  az összes megjelent szám 
digitalizálva lenne.

Ehhez szeretnénk segítséget kérni, mivel jelenleg ezzel a feladattal ketten 
foglalkozunk: dr. Nyerges Miklós és én. Jó lenne, ha ebbe a munkába mások is 
bekapcsolódnának. Ez a bekapcsolódás tulajdonképpen számítógépes gépelést 
jelent.

Ha valaki úgy érzi, hogy bekapcsolódna e dokumentumok archiválásába, segítene 
megőrzésükben és örülne annak, hogy a neve az elektronikus változat impresszumá
ban fennmaradjon az utókornak, akkor küldjön egy e-mailt a tamas.szenti@invitel.hu 
címre bővebb tájékoztatás miatt.

Ide kapcsolódó hír, hogy az OSZK Elektronikus Könyvtárának Elektronikus Perio
dika Archívumába bekerültek február 20-án archivált folyóiratként az idáig feldolgo
zásra került Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztatók számai MKBT Tájékoztató néven 
Ua frissítéseket folyamatosan megküldjük nekik, de sajnos elég nehézkes számukra a 
kiegészítés). így még szélesebb körben ismertebbé válhatnak a magyar barlang- 
kutatók kutatási eredményei ill. a MKBT tevékenysége. Ezzel az eseménnyel még 
inkább biztosítottabbá vált a digitalizált dokumentumok megmaradása. Az állomány 
elérhető a http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00438 címen.

A digitalizálási munka nyomon követhető a barlang.hu/MKBT 
Tájékoztató/Archívum oldalon.

Tájékoztatjuk a Pilisben barlangtúrázókat, hogy a Szent Özséb-barlang le van

Szenti Tamás

zárva.
Sliz György

A SPELEO JUNIOR SPORTBOLT
augusztus hónapban zárva tart.

EMLÉKPÉNZ

mailto:tamas.szenti@invitel.hu
http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00438
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A Magyar Nemzeti Bank az Aggteleki Nemzeti Park alapításának 20., a barlang- 
világ világörökséggé nyilvánításának 10. évfordulója alkalmából a Baradla Vörös-tó- 
jósvafői szakasz ünnepélyes megnyitója napján 2005. június 3-án -  a világörökség 
magyarországi részeit bemutató sorozat tagjaként -  5000 forintos ezüst emlékpénzt 
jelentetett meg. A 38,61 mm átmérőjű érme terveit Bohus Áron készítette.

Beszerezhető 3 hónapig névértékben, utána csak emelt áron.
Kapható:

Érmebolt: Budapest, Vili. Könyves Kálmán krt. 38.
MNB Látogatóközpont: Budapest, V. Szabadság tér 8-9. 
Baradla aggteleki és vörös-tói bejárata.

Székely Kinga:
IDŐUTAZÁS A CSEPPKÖVEK BIRODALMÁBAN -  Baradla-barlang

A szép kiállítású könyv az új 
Vörös-tói látogatóközpont, és a 
Vörös-tó-jósvafői barlangszakasz 
rekonstrukciójának befejezése al
kalmából jelent meg az Aggteleki 
Nemzeti Park gondozásában. Ha
zánk leghosszabb, s tán méltán 
leghíresebb barlangjáról, a Barad- 
láról az eddig megjelent könyvek 
közül ez a legnagyobb terjedelmű 
népszerűsítő kiadvány. A szerző 11 
fejezetben ismerteti a barlang jel
legét, keletkezését, felfedezését, 
képződményeit, élővilágát, régé
szeti leleteit, kiépítésének és hasz
nosításának történetét, a most le
zárult PHARE beruházás részleteit, 
nevezetes látogatóit, az irodalomra 
gyakorolt hatását, védelmét, vala
mint látnivalóit. A 120 oldalas, A/4 
méretű albumot főként Borzsák 
Péter, Egri Csaba és Kovács Ri- 
chárd fényképei illusztrálják. A 129 
színes fotó nemcsak a látogatók 
által ismert képződményeket, ha
nem a nehezebben megközelít
hető szakaszok részleteit is bemu
tatja. A 36 archív felvétel, valamint 2 új és 6 régi térkép között több, eddig ismeretlen 
dokumentum is szerepel.

Kapható a Társulat Titkárságán 4000 Ft-os kedvezményes áron.
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VARÁZSLATOS KARSZTVIDÉK -  
Az Aggteleki Nemzeti Park
Kiadta a Aggteleki Nemzeti Park 
igazgatóság 2005.

A nemzeti park fennállásának 
20. évfordulója alkalmából megje
lentetett kötet elsősorban „élőhely
ként” mutatja be a nemzeti parkot, 
ahol egyenrangú szereplő a bar
lang, a víz, a növény, az állat és az 
ember.

A 124 oldalas, 25 x 22 cm mére- 
|p, szép kiállítású album 21 szerző 
*5 0  válogatott fotójával mutatja be 
ezt a valóban varázslatos karszt
vidéket, annak természeti és építé
szeti értékeit, jelenlegi állapotát, hangulatát.

Kapható a Társulat Titkárságán 4000 Ft-os kedvezményes áron.

A BAKONYI BARLANGKUTATÓ EGYESÜLETEK 
SZÖVETSÉGE ÉVKÖNYVE 2002-2003.

A kiadvány 14 tanulmányt, beszámolót tartalmaz a 
tárgybeli két év eredményeit ismertetve. Olvashatunk a 
bakonyi Szentgáli-kőlikban, a Zsófiapusztai-barlangban, 
a 1-114. sz. barlangban (Tési-fennsík), a Jakucs László- 
barlangban, a veszprémi Vár-kútban, a tapolcai új 
barlangokban, valamint az erdélyi Királyerdőben elért 
feltárási eredményekről, továbbá újabb kataszteri ada
tokról, a Bakony karsztformáiról és barlangi gerinces 
állatairól, radonvizsgálatokról.

A szép kivitelű, színes borítójú kiadvány 500 Ft-os 
"ron  beszerezhető a Társulat Titkárságán is.

TÁMOGAT ÓINK
Gádoros Miklós 2400 Ft

A nagylelkű adományokat továbbra is köszönjük.
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A Társulat Titkárságán (Budapest II. Pusztaszeri út 35.) megvásárolható
MKBT és egyéb kiadványok
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