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Dr. Pepó Pál környezetvédelmi minisztert, év április 20-án, a Föld Napja alkalmával 
a természetvédelem terén végzett kiemelkedő tevékenységek elismeréseként

PRO NATURA EMLÉKPLAKETTET

adományozott

a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak

a hazai karsztterületek és barlangok feltárása, kutatása, dokumentálása, a magyar 
barlangkutatók tevékenységének összefogása, valamint a karszt- és barlangkutatás 
oktatási rendszerének működtetése, szakirányú kiadványok megjelentetése, a bar
langok védelmének megszervezése terén végzett kiemelkedő munkája elismeré
seként.

A Társulat kitüntetését, az 59 mm átmérőjű arany színű plakettet és az adomá
nyozást igazoló oklevelet (lásd a következő oldalon) dr. Korpás László elnök vette át 
a hűvösvölgyi Nagyréten megtartott ünnepségen.

A miniszter ugyanezen alkalommal

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET

adományozott

Juhász Mártonnak
a Duna-lpoly Nemzeti Park barlangtani szakfelügyelőjének 

(Társulatunk tagjának)

a térségben levő barlangokkal kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatok e l lá ^  
tásáért, valamint a barlangokban folyó kutatások szervezése és irányítása teré^P  
kifejtett magas színvonalú munkájáért.

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@mail matav hu 
Szerkesztő: Fleck Nóra 

Felelős kiadó: Börcsők Péter
A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek 

Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat, 8 karakter hosszúságú és ékezet nélküli 
________________ megnevezéssel,Win 95/6.0 formátumban tudunk fogadni_
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A M A G Y A R  KÖZTÁRSASÁG  
KÖRNYEZETVÉDELM I MINISZTERE

TEVÍ'KRNYSÉOÉftRT

MAGYAR KARSZT-ÉS BARLANGKUTATÓ 
TÁRSULAT

resztre

PRO NATURA PMLÉKPLAKETTCT
ADOMÁNYOZ

Dr. f'cfó Pál

Budapest, 2000. április 22.

• W O *
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KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2000. szeptember 27-én 17 órakor

a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében.

Napirend:
1. Karszt és Barlang Alapítvány alapító okiratának módosítása a közhasznúvá nyil

vánítás érdekében
2. Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának megválasztása.

A küldöttközgyűlés nyílt, azon az MKBT bármely tagja részt vehet, szavazati joga 
azonban csak a küldötteknek van.

Dr. Korpás László 
elnök

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
Előzetes tájékoztatásként közöljük, hogy a rendezvény a korábbi évektől eltérő

en idén október 27—29. között kerül megrendezésre a Pécsi Tudományegyete
men.

A rendezvényről következő számunkban közlünk részletesebb információkat.

BAKONYI TÁBOROK

Balatonedericsi Kutatótábor: július 28— 30.
Szervező: Plecotus Barlangkutató Csoport.
A tábor célja: a Balatonedericsi-fennsik barlangjainak kutatása, ezen belül a Novem
ber 7.-bg. feltárásának folytatása, térképezési munkálatok a Csodabogyós-bg.-ban.^ 
Jelentkezés és felvilágosítás: Szilaj Rezső: 06-30/268-1406. \

16. Vutkánszpeleológiai Tábor: július 8— 16.
Szervező: Vulkánszpeleológiai Kollektíva és Stix Barlangkutató Csoport.
A tábor célja: a Bél Mátyás tudósítója, Gyurkovics György által 1737-ben leírt Sár
kány-barlang feltárásának folytatása.
Jelentkezés és felvilágosítás: Eszterhás István 06-22/420-086, John Szilárd 06- 
87/466-313.

II. Kab-hegyi kutatótábor: július 15— 23.
Szervező: Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége.
A tábor célja: a Kab-hegy kiemelt fontosságú karsztobjetumainak feltáró kutatása 
és a terület bemutatása.
Jelentkezés és felvilágosítás. Schäfer István Zsolt 06-20/973-0256.
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Szentgáli Barlangkutató Tábor: július 29.— augusztus 6.
Szervező: Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület.
A tábor célja: a szentgáli Kő-lik feltáró kutatása és a terület bemutatása.
Jelentkezés és információ: Tóth József mh: 06-88/422-880 lak:06-88/248-021.

Alba Regia nyári kutatótábor: augusztus 5— 20.
Szervező: Alba Regia Barlangkutató Csoport.
A tábor célja: a Tési-fennsík karsztobjektumainak feltáró kutatása és a terület bemu
tatása.
Jelentkezés és információ: Szolga Ferenc 06-22/418-224, Romhányi Balázs: 06- 
88/475-508.

£>reg-Kovács-hegyi kutatótábor: augusztus 21— 27.
Pzervező: Tatabányai Barlangkutató Egyesület.
A tábor célja: feltáró munkák a Betyárkörte- és a Paksimogyoró-barlangban 
Jelentkezés és információ: Polacsek Zsolt 06-30/237-3759.

A PRO NATURA KARSZT ÉS BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET 
NYÁRI TÁBORA A NYUGAT-MECSEKBEN

A tábor helye a Nyáras-völgyben lesz, 2000. július 15—23-ig.
A tábor célja az Abaligeti-barlang ismeretlen járatainak feltárása a nyelőn keresztül. 
A tábor önellátó, értelemszerűen mindenki hozza a saját felszerelését, és sátrat is. 
Szerszámokat, közös felszerelést és a szakmai irányítást a Pro Natura KBE állja.

Egyesületünk 2000. július 28. és augusztus 13. között rendezi meg a hagyomá
nyos nyári kutatótáborát a Nyugat-Mecsekben. A kutatások pontos helyszíne az 
Orfütöl északra található Szuadó-völgy. A tervezett program: a Trió-nyelő végpont- 
' '  iák bontása, az ittfévő omlás biztosítása, illetve a már feltárt Szuadó-barlang vég- 

nti aknájának újraácsolása, majd a bontás folytatása.
A szervezők mindenkit, akik a tábor vagy a társaság iránt érdeklődnek, vagy 

akik a fenti munkába bekapcsolódnának, szeretettel látnak.
Bővebb felvilágosítást vagy tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphattok: 

(06) 62-544 545, (06) 60-458 321 (SZKBE); (06) 20-910 77 62 (Tárnái Tamás). Tájé
kozódhattok a táborról a www.geo.u-szeged.hu/BCS/SZKBE címen elérhető hon
lapról is (a Hírmondó 6. számában található a nyári tábor kiírása).

A tavalyi évben lebonyolított rendkívül sikeres expedícióhoz hasonlóan, egye
sületünk újabb vulkántúrát szervez Szicíliába augusztus 6-27. között. A cél ezúttal

Érdeklődni: Tegzes Zoltán: 72/519-267 
Szatyor Miklós:

A SZEGEDI KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET  
NYÁRI KUTATÓTÁBORA A MECSEKBEN

STROMBOLI '2000 EXPEDÍCIÓ

http://www.geo.u-szeged.hu/BCS/SZKBE
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egy oktató-útifűm készítése Olaszország vulkáni területeiről. Ha elkészül a több, 
mint 60 perces produktum, tervünk hogy videokazettárra vagy CD-re másolva eljut
tassuk az arra igényt tartó iskolákhoz, nem csak hazánkba hanem a szomszédos 
országok magyarlakta területeire is. A film leforgatásához egy profi társaságot 
kértünk fel, így az anyag, elkészülte után néhány országos televíziós csatornán is 
bemutatásra kerülhet.

És hogy miért tesszük közzé mindezt, mert programunkon néhány helyet az 
MKBT tagsága részére is szeretnénk felajánlani. Várjuk tehát azok jelentkezését, 
akik szívesen segédkeznének egy oktatófilm elkészítésében, vagy egyszerűen csak 
testközelből kíváncsiak a működő tűzhányókra.

íme egy kis ízelítő a programból:
Szolfatára, Vezúv-túra, Pompeji, Taormina, Alcantara-kanyon, krátertúra az 

Etnán (3326 m), Vulcano (leereszkedés a füstölgő kráterbe, iszapfürdő és forrj* 
tengeröböl), Stromboli (928 m) stb.

A program szakmai védnökei: dr. Juhász Árpád geológus és dr. Nemerkényi 
Antal egyetemi tanár (ELTE, Magyar Földrajzi Társaság). Publikáció: Földgömb 
Magazin.

Részvételi díj: 80-100 000 Ft.
Jelentkezési határidő és az előleg (40 000 Ft) befizetésének határideje: július 15.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Lieber Tamás (1/224-8600/1336 

vagy 33/443-823) Láng István (20/315-7936).
Láng I. - Lieber T.

BEBTE - Dorog

GUBacs Extrém barlangász verseny (GUBEX)
2000. szeptember 1— 3.

“Ha unod a hétköznapokat, a GUBEX megváltoztatja az életed ... ezután szeretni 
fogod!"

És hol lesz mindez? Az ország egyik legmélyebb barlangjában, Alsó-hegyen, az 
aknabarlangok birodalmában. Tá-Borozás: a Vecsem-forrásnál, Bódvaszilason.

Anyunak szólj, hogy pakolja be a sátrad, a slószod és a barlangos cuccod. Ne 
feledd a két lábon járó polifoam-odat sem!

Program:
Szeptember 1. péntek
Ha regisztráltad magad, megismerkedhetsz a NON-STOP nyitva tartó Büfésátorral. 
Nevezési díj: 1200 Ft/csapat, mely tartalmazza a meleg fogadtatást, a “meleg” 
étkezést (szombati vacsora), a meleg vendégszeretetet.

Szeptember 2. szombat 
9-ig még nevezhetsz!
Csapatversenyek: 3 fős csapatok indulhatnak két különböző nehézségi fokozatú 
versenyen:
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1. GUBEX “light”: -  humoros feladatok kis zsombolyokban és felszíni kötélpályákon,
az első csapat indítása: 10°°.

2. GUBEX “extrém”: -  az indulás alapfeltétele a “light” verseny szintidőn belüli telje
sítése, a csapatok indítása folyamatosan.

Éjszakai program: ha az extrémen indulsz, ilyet ne tervezz, mert még mindig a bar
langban kepesztesz.

Szeptember 3. vasárnap
GUBEX “extrém": Ha szerencsés vagy, már a táborban fogyaszthatod a reggelit. 
Eredményhirdetés: 10°°.

Ne feledd, hogy a jó hangulathoz rád is szükség van!
Fő támogatónk a GURU, a mi barlangász boltunk!

a G U BAC Í 
Tel: Szabó Dénes 20/341-4622 

Szabó Attila 20/999-4422

5.th UIS CAVE DIVING CAMP
2000. szeptember 14— 20. Tapolca

A Plózer István Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 1999-ben Csehországban 
rendezett UIS szervezésű nemzetközi barlangi búvár találkozón elnyerte a soron 
következő találkozó rendezési jogát. A szervezést az UIS CDC elnökhelyettesével, 
Michal Piskulával közösen végezzük.

A program tartalmilag az aktív termál karsztos jelenségek témakörére épül. En
nek megfelelően szakmai előadások hangzanak el a túrák során érintett barlan
gokról, illetve a terület fejlődéséről, jelentőségéről, veszélyeztettségéről. Reménye
ink szerint a külföldi előadók is hasonló témával kapcsolatosan tartanak majd be
számolókat. A túrák helyszínei: Tavas-barlang, Kórház-barlang, Hévíz, Molnár Já- 
nos-barlang. Igény szerint fakultatív túrákat szervezünk autóbuszai a felszíni jelen
ségek bemutatása céljából.

Az előadások három napon keresztül, délelőttönként zajlanak majd. A találkozó 
hivatalos nyelve az angol.

További felvilágosítás: Szabó Zoltán szakosztályvezető, Tel: 417-1611

LAKATOS KUPA 2000

A MAFC Barlangkutató Csoport ezúton közli az érdeklődőkkel, szimpati
zánsokkal, potenciális szponzorokkal és feljelentőkkel, hogy az ezévi Lakatos Kupát 
szeptember 31-én a szokott helyen, a szokott időben rendezi, némileg megújult 
programmal. További információkkal a következő Tájékoztatóban szolgálunk.

ALAPFOKÚ TANFOLYAM

Az UTTE Szabó József Barlangkutató Szakosztály alapfokú barlangjáró tanfo
lyamot indít 2000. szeptember közepétől. Részletes a következő Tájékoztatóban.

Információ: Hegedűs András: 325-6001, 06-30/275-8511; Szilágyi Nóra: 353- 
2439.



9

ABISSO SISMA (-515 m)
(Monte Canin -  Olaszország)

Az olaszországi Canin-platón található zsomboly bejárásával 3 éve próbálkoz
tunk több-kevesebb sikerrel. A barlangot trieszti rezidensünk, Ádám Zsolt ajánlotta 
figyelmünkbe, és egyből vonzó lett a benne található 280 m-es akna miatt. Idén 
télen is tettünk két próbálkozást, melyből a második volt a sikeresebb, hiszen ezen a 
túrán lejutottunk a -515  m mélyen levő végpontra. A barlang bejárását folyama
tosan nehezítette a jég, hiszen egyes részeken teljes szelvényben kitöltheti a jég a 
láratot. A jeget megszüntetni csak vésőgép segítségével tudtuk, de a jegesedés 
olyan intenzív volt, hogy kifelé jövet már a hegekkel le kellett tolni a friss jég
csapokat.

A barlang bejárásához szükséges felszerelések listája:

A barlang Sella Nevea felett, a Canin-platón található, a felvonó (Funivia) felső 
állomása és a Gilberti menedékház közötti kápolnánál letérve az útról, a Billa Pec

tömbje felé haladunk 100 m-t, és az első letörés aljánál 20 m-t balra haladva 
neglelhetjük a táblával is jelzett bejáratot. Mindez 5 -10  perc sétát jelent.

A bejárati lemászáshoz kapaszkodókötél tanácsos, Az ezt követő rövid teker
gőzés után a P6 alján találkozunk először a jéggel, ami -110  m-ig kísér bennünket. 
Itt a szűkületen bebújva a P50 bevezető kötélhídját az Y kikötésig szereljük, majd 
25 m ereszkedés után megosztás, és 3 párkányon, mindegyiken nitt, és máris az 
akna alján vagyunk.

Itt a szűkületen átbújva egy kis fülke alján találjuk az első részt, ami eljegesed
het! Ez után a barlang két legomladékosabb aknája következik, a haladás egyen
ként tanácsos!

A kötelünk végénél kezdődő járatba begyűrjük magunkat, és elkezdjük a 280-as 
akna bevezető kötélszárának szerelését. Itt találjuk a második részt, ami eljege
sedhet. A kötélhidat a “this is the end, my only Friend" feliratig és az itt található női 
pirosneműig szereljük, és itt kezdjük el az ereszkedést. 25 m után az akna kitágul,
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és egy oldott hídhoz ér, ahonnan tovább a tágasabb külső aknarészen ereszked
jünk, folyamatosan jobbra tartva, a kb. -6 0  m mélyen lévő egyetlen párkányig. Itt 
találjuk a pirosnemű alsó részét, és a barlang első bejárásának dátumát. Innen a 
párkány másik oldalán megy tovább a nittsor, 20-25 m-es kötélszakaszokkal, kissé 
balra kerülve egy omladékos kőnyelvet. Kb. 65 m ereszkedés után jobbról egy 
párkányról megjelenik egy vízbefolyás, amit balra kerülünk, és kb. 25 m után, ahol 
az akna “beszűkül”, 6 m balra ingázás után egy kiálló búbra fúrt nitt található. Innen 
a kötél egyenesen megy lefelé, de sajnos az akna fala nagyon pergössé válik, és 
nagy lesz a kőhullás, vigyázzunk!

Az akna alján szerény vizvételi lehetőség van, persze, ha viszünk e célra gyűjtő- 
fóliát! A P6 lemászható a kőtömbök közt, és máris a P60 beszállásánál vagyunk. Itt 
egy Y bekötéssel, majd folyamatosan balra haladva 4 nitten át, egy párkányra érünk 
(kb. -3 0  m), ahonnan egy váratlan fordulattal átcsapunk jobbra, és egy pillérbe fúrW  
nittböl az akna aljáig ereszkedünk. Közvetlenül innen indul a P25, ahol balra tartva 
nittet beszerelve elérünk az akna aljáig.

Átsétálunk az utolsó aknához, ahol a bal oldalon találjuk az utolsó két nittet, 
amit, ha beszerelünk, akkor máris a végponton találjuk magunkat.

A barlang végig (!) HILTI HSA alapcsavarral van kiépítve, tehát nittfüleinkböl 
vegyük ki már otthon a csavarokat, és M8-as anyából, alátétből vigyünk magunkkal 
jelentősebb készleteket (megkérünk mindenkit, hogy kiszereléskor az anyát, alátétet 
tegye vissza a csavarra!).

A túrákon résztvevő csoportok: BEAC, Adrenalin, Szabó József, MAFC, Pybacs, 
FTSK, Gubacs, TBC és különböző magánzók.

Köszönet minden résztvevőknek!
Kucsera Márton

A SIKER FOLYTATÓDIK
A MICHELE GORTANI BARLANGRENDSZERBEN

Már az augusztusi kutatótáborra készülünk, miközben tombol a júniusi nyár. 
Mégis jól esik visszaemlékezni a hűvös februári napokra, a Gortani expedícióra, 
melyről kissé megkésve, csak most számolunk be.

A 2000. év februárjában ismét téli kutatóexpedíció járt az olaszországi Michele 
Gortani barlangrendszer 1994-óta magyarok által kutatott új részeiben. Ezúttal 
nyolcán indultunk, de az egyhetes földalatti táborban tizenkét főre nőtt a résztvevőd ' 
száma.

A közös és a saját felszerelés transzportálása a kutatási célponthoz közeli -500  
m-en lévő bivakba két napot vett igénybe (hegyre fel, barlangba le, kürtőbe fel).

A kutatást összesen 4—4 akcióval, két zónában végeztük:
1. Tenisz Stadion feletti zóna (1600 m tszf. körül).
Ez a szakasz a legmagasabb része az új barlangjáratoknak, amit a felette lévő 

hegyoldaltól alig 150-200 m szintkülönbség választ el. Itt reális esély van egy új 
bejárat megtalálására.

A Prézli járat melletti oldalteremből kalandos kürtőbéli traverzekkel értük el a 
később Sport center névre keresztelt aknákkal lyuggatott termet. Innen egy igen 
fejlett meandert (100 m) követve újabb mély akna felett traverzálva folytathattuk 
utunkat egy aktív kürtő aljáig. Először az aknarendszerbe (-180 m) ereszkedtünk le,
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Michelle («oriani cavc System
New brauch. 2000.

Smvcyinp: Nyerges A. (Moha)
New brauch Icnplli 7290 (in mnpH700m) 
Miutr Atkhn 7s. Ilorcsiik /' , HegetlüxA., IluherK., 
Kiiiiim  h Ligeti M . Németh 7s., Nyerges A..
Ihn :7 s  . Simon H . Szohó /s Zih 7

ami négy tágas lépcsőzetes aknával (Szív-akna: 60, 55, 40, 25 m) visszacsatlako
zott a bivak szintjéről már megismert Damokles-kürtőbe. Ezután a meander 
végében lévő kürtőt másztuk ki, ami fokozatosan emelkedve +60 m-el feljebb egy 
omladékos zónába torkollik (-264 m-nél), de a kürtők még tovább mászhatóak. Erre 
azonban időhiányában nem került sor.
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2. A 140-es aknán túli horizontális rendszer (1350 m tszf. körül).
A jellemzően vízszintes folyosókat itt aknák és kürtők harántolják. A tavaly már 

bejárt, több mint tiz akna közül sokban rövid ereszkedés (10-30 m) után a járat 
meanderezve elszűkült, néhány közülük hosszabb összefüggő járatba vezetett, 
amelyek újabb nagy aknák után sajnos szintén járhatatlanná váltak. Feltételeztük, 
hogy a kürtök felett húzódhat egy emeleti járatszint is, ami talán további ismeretlen 
részekbe vezet.

Az X-pont után egy lépcsőzetesen emelkedő kürtőrendszerben 90 m-t lehetett 
felmászni (Leó-kürtő), ami keskeny elszűkülö meanderbe vezetet. Itt az egyik 35 
m-es akna rácsatlakozott az alatta lévő 70-es akna tetejére, így az 105 méteresre 
nőtt.

A vízszintes járatban különböző helyeken kisebb bontásokkal heroikus küz
delmek árán összesen 150 m új részt ismertünk meg (Rák). Az Enyém -terem bc^) 
vezető keskeny meanderben (Enyémke) egy szűkület még ismeretlen , kb. 50 m-es 
/?/ aknát zár el. Az erős huzat miatt legizgalmasabb Szeles-lyuk gyors kimászá
sával elért terem mennyezetében nyíló óriási (min. +40 m) kürtő további kimá
szását, megfelelő felszerelés hiányában jövőre halasztottuk.

A már-már elkeseredett szintes ági mászócsapat szerencsétlen szerencséje az 
utolsó napi bejutás volt. A 120-as utca végén lévő 30 m-es kürtő kimászásával 
sikerült feljutni egy emeleti járatrendszerbe. Nekik a fogyatkozóban lévő karbid 
szabta meg a zömében vízszintes szakaszok bejárásának határait. A tágas folyosók 
rendszerét természetesen itt is több nagyméretű akna szakítja meg. Ennek a 
felületesen átvizsgált kb. 1 km-es járatrendszernek a megközelítése talán a legidö- 
igényesebb (a bg. bejáratától is két nap). Távolabb van, mint ahogy repülővel elér
hető az 5. kontinens, ezért is lehetne a neve Ausztrália.

A további kutatás érdekében valószínű, hogy a sokadik előretolt bivakunkat kell 
kialakítanunk, vagy előbb találjuk meg a felszínről kiindulva az új bejáratot ?

A sikeres feltárások mellett a térképezés lélekölö óráival sikerült 1 km járatot 
felmérni, amiből a 300 m-es Grande Meandróba visszacsatlakozó folyosó még a 
tavalyi elmaradt felmérés pótlása. Az újonnan megismert járatok felső zónáját 
(Sport center, Szív-akna) a Damokles-kürtó kivételével teljesen felmértük (300 + 
kb. 200 m). A 140-es aknán túli szakaszokban még mindig legalább 1,5 km 
felméretien szakasz van, amit tovább hátráltatott idén a Bulder-falnál lévő szifon 
lezárása. A Nagy-meander (felmérve: 50 m) és a Szabó József kuszoda r e j té ly e i  
X-pontba hajló kanyarulatainak kiterjedése ezért maradt még mindig ismeretlen, m ß  
Leó-kürtő hossza 170 m-nek adódott. A Rák zónájában további keserves 80 m. A 
120-as utcánál bejárt kb. 1 km-es folyosórendszerből még csak az első 176 m 
került felmérésre.
A 2000. év februári négyakciós kutatótáborában 1,8 km új járatrészt ismer-hettünk 
meg, ezzel a Gortaniban már az általunk feltárt járatok hossza meghaladja a 9 km- 
t, amivel a barlangrendszer összhossza eléri a 22 km-t. További reális esély van a 
környék néhány nagyobb barlangrendszerének összekötésére ( dél Muss, 
Vianello-Buse cfAjar, Rotule Spezzate, Dobre Picka, Grotta sopra le Moelis és a 
Pünkösdi-bg), amivel Olaszország leghosszabb (>50 km) összefüggő barlang

komplexumává léphetne elő a "Füves domb barlangrendszere” ( dél Col
déllé Erbe).

Nyerges Attila & Bőrösök Péter



T e n g e r s z e m -S port
a Gortani-expedíció hivatalos támogatója

Budopest, VII. kér.
Dohány u. 2 9 , Rákóai út 32. 
tel.: 322-1606, fai: 342-9551

www.tengerczem.hu

http://www.tengerczem.hu
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Ezúton mondunk köszönetét mindenkinek, akik önzetlenül támogatták az 
expedíciót és hozzájárultak annak sikeréhez:

CGEB (a trieszti csoport) —  a beszerelt kötelek, karabinerek....minden !
Pharmavit -  Plusz tabletták 

Tengerszem Sport Bolt -  200 m kötél 
Guru Sport Bolt -  hevederek, kötélgyűrűk, karbid 

KÖM TvH Barlangtani Osztály -  térképező felszerelés 
Varjassy György (Csóka) -  RYOBI fúrógép 
Bródy Andor- HILTI lézeres távolságmérő 

&
BEAC, MAFC, FTSK, Dualp, Papp Ferenc- és a Szabó József csoport

A 2000-es év februári expedíciójának résztvevői:
Börcsök Péter, Hlavács György (Gyurma), Huber Kilián Kucsera Márton, 

Kunisch Péter (Kagyó), Molnár Tamás (Függő), Németh Zsolt (Kutya), Nyerges 
Attila (kis Moha), Szabó Lénárd (Leó), Szilágyi Nóra, Török Ági, Zih József

(Gema)

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

Elnökségi ülés: 2000. április 20.
-  E -15/2000 Köszönettel elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszá
molót.
-  E-16/2000 Köszönettel elfogadta a Társulat 2000. évi rendezvényeinek előkészíté
séről szóló beszámolókat.
-  E-17/2000 Elfogadta 6 fő tagfelvételi kérelmét.
-  E-18/2000 Megtárgyalta és elutasította Sásdi László korzikai tanulmányúthoz bea
dott támogatási kérelmét.
-  E-19/2000 Jóváhagyta dr. Fodor István MTESZ Díjjal való kitüntetésre történő elő
terjesztését.

Elnökségi ülés: 2000. június 5.
-  E-20/2000 Köszönettel elfogadta a Barlangnapról elhangzott tájékoztatást.
-  E-21/2000 Köszönettel elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszá
molót.
-  E-22/2000 Elfogadta és a Választmány elé terjesztésre javasolta az egyéni kül
döttek választására vonatkozó elveket, melyek az SzMSz-ben kerülnek rögzítésre.
-  E-23/2000 Elfogadta, hogy a Karszt és Barlang Alapítvány közhasznúsága érde
kében az alapító okirat módosítására, valamint a Kuratórium újraválasztására szep
tember 27-én küldöttközgyűlés kerül összehívásra. A csoportküldöttek állítása július 
31-ig, az egyéni küldöttek megválasztása szeptember 6-án történik. -  Az alapító ok
irat átdolgozására bizottságot kell összhívni, melyek tagjai az elnök és a főtitkár 
mellett dr. Végh Zsolt és F. Nagy Zsuzsanna a Kuratóiium részéről. Az előkészített
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anyag átnézésére dr. Csepregi Istvánt kell felkérni. Az előterjesztést a szeptember 
4-ére összehívandó elnökségi és választmányi ülés vitatja meg.
-  E-24/200 Köszönettel elfogadta a Társulat rendezvényeiről szóló tájékoztatást.
-  E-25/2000 Elfogadta 4 fő új belépő tagfelvételi kérelmét.
-  E-26/2000 Módosította a Barlangi Mentőszolgálattal kötendő együttműködési 
megállapodást, mely szerint a BMSZ szavazati joggal jogosult részt venni a vá
lasztmányi üléseken. A korábban megkötött megállapodást elfogadásra a választ
mányi ülés elé terjeszti.

KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY 2000. ÉVI TÁMOGATÁSAI

^ A Karszt és Barlang Alapítvány tavaszi kiírására 21 pályázat érkezett, 1 682 000 
r t  értékben. Az alapítvány rendelkezésére álló kamatokból kb. 50 %-os finan
szírozásra nyílt lehetőség. A nehéz döntés eredményeként 14 pályázatot 720 ezer Ft 
értékben támogatunk az idén. Reméljük azonban, hogy az egyre jobb színvonalú 
pályázati anyagokhoz más forrásokat is sikerül megnyerniük a barlangkutató egye
sületeknek.

Mindehhez, s a pályázatok megvalósításához sok sikert kívánunk!

Kuratórium
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ELÉG A VAKOSKODÁSBÓL !

Nagy térfogatú, masszív, vízpumpás, zártrendszerű alumínium karbidtartályok 
kap-hatók 1 év garanciával, 11000 Ft-ért.
(Az olaszországi Michele Gortani barlangban alaposan tesztelve.)

Hlavács György 
(30) 986-46-67

TÚRAVEZETŐK FIGYELEM!

Balatonederics képviselő-testülete túra-, vagy kutatási engedéllyel rendelkező 
munkatársakat keres (2 fő) barlangi túravezetésre a Csodabogyós-barlangba 2000. 
június 10-től október 30-ig tartó időszakra.

Részletes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kérhető hétfőtől péntekig 8 - 
15 óra között. Telefon: 87/466-133, 87/566-021.

AZ ELŐZŐ SZÁMBÓL KIMARADT

A Tájékoztató előző számában hírt adtunk arról, hogy megnyílt Erdély első 
magyar barlangász turistaháza. A cikk aláírásánál sajnálatos módon lemaradt a 
csoport teljes elérési címe. Ezt az alábbiakban pótoljuk:

Kocsis András
1095 Bp. Mester utca 41/a
Tel.: 1-216-1734; mobil: 06/20-976-9120.

Az Anubisz Barlangkutató Szakosztály honlapja: http://www.extra.hu/anubisz

ADOMÁNYOK
A BARLANGKUTATÓ EMLÉKKERT 

HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ

Kedves kutatótársak, barlangkutató csoportok!

Az 1993-ban létrehozott Barlangkutató Emlékkertet néhány hete ismét barbár 
támadás érte: fémhulladék-gyűjtők egy kivételével valamennyi táblát leszerelték.

Szeretnénk, ha az ez évi halottak napján ismét régi méltóságában emlékezhes
sünk örökre eltávozott kutatótársainkról az emlékkertben, ezért kérünk, hogy önzet
len adományotokkal a Társulat titkárságán járuljatok hozzá a kb. 50 ezer Ft-os kár 
helyreállításához.

Segítségeteket előre is köszönjük!
A Társulat vezetése

http://www.extra.hu/anubisz
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Sisak: Camp Rock Star.............................. 10.200,-
Karabiner: Faders „O " csavaros, acél.........1890,-
Faders „O " csavaros, alu............................. 1890,-
Nittfül: Faders, acél, 010m m ........................410,-
Kötél: Lanex, Gortani.................................320,-/m
Beülő: Singing Rock, Digger........................ 8290,-
Kantár: Eiger, dinamikus, 09,2m m , 3m...... 1390,-

A M E N N Y IB E N  ÜZLETEINKET EZZEL A FÜZETTEL 
LÁTOGATOD MEG, ÚGY JÓL CSENGŐ A LA P Á R A IN K B Ó L  

A FENTI TERMÉKEK ESETÉBEN 1 0 %  K ED V E ZM É N Y T AD UNK!
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MILLENNIUMI BARLANGNAP

Június 23-25. között került megrendezésre a Magyar Millennium Kor
mánybiztos Hivatala támogatásával megrendezett Barlangnapra. A rendez
vényen 264 regisztrált résztvevő vett részt. A rendezvény eseményeiről, a 
barlangversenyek eredményeiről szóló részletes beszámoló a Tájékoztató 
következő számában jelenik meg.

A rendezvény keretében nyitotta meg dr. Korpás László elnök a Szemlő- 
hegyi-barlang fogadóépületében Takács Ferdinánd: Ecsettel a barlangok 
világában c. kiállítását, mely augusztus végéig tekinthető meg. A festőm ^^  
vész a Baradla, Minerva sisakja c. művét a Társulatnak ajándékozta.

TANFOLYAM 2000

Január 7-től május 28-ig Társulatunk Barlangi túravezetői tanfolyamot rendezett 
49 fő részére. A tanfolyam végén 47 főből 46-an sikeres vizsgát tettek. Meg kell em
líteni és ki kell emelni a vidéki hallgatók szereplését. Általánosságban elmondható, 
hogy lelkiismeretesen készültek a vizsgára, és azt komolyan vették. A budapestiek 
kötéltechnikai tudása nagyobb gyakorlatról tanúskodott, de több személynél tapasz
talható volt, hogy az elméleti kérdéseket rutinból próbálta megválaszolni.

A vizsgázók felkészülését kétkötetes tanfolyami jegyzet közreadásával segí
tettük. A jövő évi tanfolyamokhoz szeretnénk az anyagot javított változatban újra 
kiadni.

Befejezésképpen szeretném megköszönni mind a hallgatók, mind a Társulat és 
a magam nevében azt a sok-sok segítséget és önzetlen munkát, amelyet elő
adóktól, szerzőktől és oktatóktól egyaránt kaptunk.

A tanulságok levonása után összességében elmondhatjuk, nagy feladatot vállal
tunk és érdemes volt összefogni, mert sikeres és eredményes tanfolyamot zártunk.

A Barlangnap alkalmából anyagi lehetőségeinkhez mérten megjutalmaztuk 
azokat, akik az elmúlt félévben több hétvégén szabadidejüket feláldozták a tan
folyam sikeréért.
10—10 ezer Ft-os tárgyjutalomban részesültek:
Bajna Bálint
Németh Tamás
Elekes Balázs
Nyerges Attila
Hegedűs András
Kunisch Péter
Kucsera Márton
Balázs Andrea— Balázs Béla
Fleck Nóra— Hazslinszky Tamás
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További köszönet illeti az alábbi előadókat és szerzőket, valamint oktatókat, akik 
ebben a nagy vállalkozásban részt vettek:
Kraus Sándor, Nagy András, Hlavács Judit, Rományi Orsolya, Székely Kinga, Ta- 
kácsné Bolner Katalin, Szabó Dénes, dr. Leél-Őssy Szabolcs, dr. Laczkovits Gab
riella, dr. Ringer Árpád, dr. Lénárt László, dr. Rajczy Miklós, Gádoros Miklós, Gá
doros Miklós, dr. Dénes György, dr. Elekes Attila, dr. Temesvári Péter, Taródi Péter, 
Egri Csaba, Újvári Gábor, Ernhoffer Csaba, Szikszai Gábor, Gulyás Ágnes.

Külön köszönet
- a KTM Barlangtani Osztályának a szakmai segítségért és megértő együttműkö
désért,
- az MTSZ Barlang bizottságának és azon belül Bajna Bálintnak a lebonyolításban 
gyújtott segítségért.

^  Reméljük, hogy a jövö évi tanfolyamon hasonló eredményeket tudunk felmu
tatni, és számíthatunk mindannyiotok segítségére.

Börcsök Péter 
főtitkár

A májusban megrendezett HÁGÓ Kupa terjedelmes beszámolója helyhiány 
miatt a következő számban jelenik meg.

Frédi és a Gránit bemutatkozik

Beülő - fenékhevederes, mindenhol állítható, varrott
Melles - olasz típusú, egy mozdulattal behúzható ill. kiengedhető
Lépőszár - állítható (Alp Design)
Begek - Classic (nagy)

- Köteles
- Bivakos

Overallok (készülőben -  július 10-től vásárolhatók)
- poliészter anyagból a legerősebb folttal (Kevlár)
- Cordura anyagból Kevlár folttal 

Megrendelésre Alp Design gyártmányú:
Beülő - Fédra
Polár aláöltözés - Moonlight és Lady típusú 
PVC vízhatlan overall -  Aktion 
Sisak -  Casco SPELEO
Tartály -  INOX (rozsdamentes, nyílt és zárt rendszer egyben)

7 300 Ft 
2 900 Ft
2 100 Ft 
4 300 Ft
3 700 Ft 
3 900 Ft

12 500 Ft 
20 900 Ft 
15 900 Ft 

6 470 Ft 
14 800 Ft

Érdeklődni lehet: Zsólyomi Zsolt (Frédi) Tel.06-309-748-575. 0623-421-992.



M
agyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.


