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BESZÁMOLÓ JELENTÉS A DOROGI "JÓZSEF ATTILA" MŰVELŐDÉSI KÖZPONT "KADIC OTTOKÁR" 
BARLANGKUTATÓ SZAKKÖRÉNEK 1980. évi tevékenységéről

Benedek Endre

Az 1980 áv folyamán kutató-feltáró munkánkat az eldzd évekkel mwgegyezően a Sátorkó-pusz- 
tal és a Strázsa-barlángok továbbtárása/ás mindenek előtt karbantarása képezte, továbbá 
a Pilis-nyergi-viznyelőbarlang továbbmélyítése voltak a feladataink.
a./ A kutatómunka váltakozóan egész évben folyamatosan általában szombat-vasárnaponként 

folyt.
I. / A Sátorkő-pusztai-barlangot csoportunk már a megalakulása óta 22 éve kutatja. Az 1979 
évben beomlott és üjranyitása során mintegy 6 m-ig újra lemélyitett és kiácsolt aknában 
ezt a munkát tovább folytattuk.
Ez az újranyitás a leomlott sáros agyag és a közészorult aknaácsolati gerendák miatt 
igen körülményes és nagy körültekintést igénylő munkát kivánt, ennek ellenére sikerült 
az akana régebbi aljáig lejutni, az újranyitás során nagyobb 2 x 1  m-es szelvény készült 
a régebb l x l  m-es helyett. A nagyobb aknaszelvény miatt annak megerősítését is el kel
lett végezni. A m-ként elhelyezett keretácsolatok közé 1-1 pótkeretácsolatot építettünk 
be. Az év végén már csak az akna talpán a mélybevezető járat felé van hátra a biztonságos 
újraácsolés, melyet az új évben kell befejezni azért, hogy újra folytathassuk a mélyítést 
a korábban feltárt mélybevezető járat folytatásában.
A Sátorkő-pusztai-barlangban az év során 37 napon át 210 fővel 840 órát tevékenykedtünk 
és 7 alkalommal szervezetten különböző csoportok 83 fő látogatóját fogadtuk és vezettük 
végig a barlangban. Természetesen egész évben gondoskodtunk a járatok karbantartásáról, 
takarításáról. Ez az év sem múlt el anélkül, hogy erőszakos behatolás ne történt volna, 
a szellőző rácsnál hatoltak be az idén is felbontással, melyet lényegesen erősebb fala
zattal zártunk el, emellett a barlang vasajtajának biztonsági zárát is több alkalommal 
tönkretették és okoztak ezzel többletmunkát

II. A Strázsa-barlang feltárási munkálatai szüneteltek ez évben, mivel a lezárható vas
ajtót hiába zártuk le, és újra meg újra befalaztuk, minduntalan feltörték. A törmelék 
kiszállítására szolgáló sinek felszedését sem sikerült pótolni, ezért csak a legszüksé
gesebb karbantartási munkát végeztük itt.
Végül is itt 4 fő 20 munkaórát teljesített.

III* A Pilis-nyergi-viznyelőbarlangban május hónaptól október hóig végeztünk a feltáró 
és evvel kapcsolatos munkálatokat. A munka megkezdése előtt a nyelőből történő szállítás 
céljából korszerűbb megoldásokat igyekeztünk létesíteni, igy a nyelő aknája feletti mun
kapadozatot elhasználódása miatt újjal cseréltük fel, a csigás szállítást kézi hajtású 
dobbal újítottuk meg, továbbá a mélyszint felé járólétrékat szereltünk be. Az előkészí
tést követően megkezdődhetett a mélyités folytatása. A télviz bizony elég sok üledékkel 
hordta be a járat alját. Ennek kitermelése és kiszállítása után megkezdtük az egyik ol- 
dalrepedés kitisztítását és sikerült kevés bontás után egy elég tekintélyes teremmé szé
lesedő járatba jutni, majd folytatva ennek a járatnak a végén a bontást ez évben már to
vább nem sikerült eljutni, mert nagy mennyiségű törmelék zárja el a járatot. Szeptember 
végén az itteni munkálatok befejezése előtt még a téli olvadás nagy vízhozamára számít
va kitisztítottuk a viz ülepítőket és vizvezető árkot, továbbá a kutatóház téli időre va
ló fokozott lezárásáról gondoskodtunk.
Megemlítjük még, hogy augusztus hóban a kutatóhézunkat is feltörték és onnan jelentős
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értékű felszerelési és használati tárgyat tulajdonitottak el. üaiatt több hétig nem 
folyt itt munka. Időközben a dorogi rendőrség a tettest és a felszerelési és egyéb tár
gyak nagyobb része is megkerült. Az év folyamán itt 128 fő 20 napon át 439 munkaórát 
teljesített és kiszállított 650 vödör törmeléket a mintegy 36 m mélységből.
b. / Az év folya^-n о dorogi kőbányában feltárult aragonitos barlangból az OKTH egyetér
tésével és irányításával a letört és leművelésre kerülő aragonitos képződmények lelet
mentését végeztük el.
Célunk, hogy a barlangi ásványokat bemutató állandó kiállítást hozzunk létre a dorogi 
"József Attila" Művelődési Központban, nem sikerült megvalósítani, ennek ellenére junius 
hóban mégis sikerült a tervezett kiállítást összehozni, de csak egy hónapi időtartamra. 
Viszont az 1981. évben a Dorogi Szénbányák 200 éves jubileumi ünnepségeihez csatlakozva 
mi is hozzá kívánunk járulni és szakkörünk ezt és a gyűjtött barlangi ásványokat bemuta
tó kiállítást készítjük el.
Kiima vizsgálatainkat ez évben is folytattuk, ennek eredménye teljesen megegyező volt a„ 
előző évivel, hőmérséklete átlagosan 14 C°-ot mutatott. A relativ páratartalom is közel 
állandó 98 %-os volt. A Pilis-nyergi viznyelóbarlangban az állandóan csepegő viz mellett
6,5 C° volt az átlagos hőmérséklet.
c. / A barlangjáratainkat látogató szervezett csoportok részére ez évben is biztosítottuk 
a szakszerű bemutatást. Ennek sor^n 7 alkalommal 83 fő látogatóval ismertettük meg a 
barlangjainkat. Február hóban egy alkalommal és 14 fő vendéggel felkerestük a Tokodaltá- 
ró-i hires bányabeli barlangi hasadékot is.


