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Bas»£m«l6 .jelentés a dorogi József Attila Művelődési Központ "Kadio Ottokár" Darlang- 
katatá Szakkörének 1981. évi tevékenységéről 

Madaras Istvánná

Az 1981. évi folyamán kutató-feltáró munkánkat az előző évekkel megegyezően a Sátorkő- 
pueztai- és Strázsa-barlangnál, de mindenek előtt azok karbantartásáért folytattuk, to
vábbá fő feltáró tevékenységünk ez évben a Pllis-nyergl-viznyelőbarlang mélyítésével vé
geztük el.

A Sátorkő-pusztal-barlángot csoportunk már 23 éve kutatja. Az 1979« évben beomlott és 
ujranyitás során mintegy 10 m mélységig sikerült a lemélyitett és kiáosolt kutatóaknát 
helyreállítani, azonban az év végén az aknából kikerült és az ácsolatok mögött húzódó 
képlékeny agyag ismét megcsúszott és az áosolatot összenyomta, az akna igy továbbra sem 
használható és ujranyitásáról le is mondtunk. Jelenleg a kutatóakna környékén lerakott 
régi bányafának és deszkának a kiszállításával foglalkozunk.

A Pllis-nyergi-viznyelőbarlangban április hótól októberig végeztünk feltáró munkát és 
felszáll!tottunk 125 fővel 385 munkaóra keretében 650 vödör törmeléket és a mélyítéssel 
mintegy 12 m-t haladtunk lefelé, ahol már kettéágazik a járat és a járatot eltömő anyag 
már nagy darab kövekből áll, amelyek összetörése és kiszállítása nagy nehézséggel jár.
Itt folujitottuk a lejárati akna felett a dobos hajtású kézi vitlát /a barlang alsó ré
szén a mélybevezető járatba drótkötél szállítást létesítettünk, és egyes helyeken omlás 
elleni biztosítást szolgáló áosolatot építettünk be, továbbá a lejárati akna keretácso— 
lataira további magasító kerotáosolatot tettünk.

A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1981. évi 
jelentése

Szerk: Dr. Veress Márton
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