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A Denevér-barlang Járatában törmelékcsuszás miatt felfüggesztett munkálatok ideje 
alatt kezdtük el a Hollós-viznyelSbarlang eltömődött szádájának kibontását. A viznyelő- 
barlang teljesen eltömődött állapotban volt, a törmelék és hordalékkal töltött száda 
kibontását nagy erővel megkezdtük. A viznyelőbarlang felsőrészének régi áosolatát kicse
réltük, uj ácsolatot építettünk be. 1981. év nyarára a viznyelőbarlang több mint 50 £- 
át kibontottuk - I98I nyarán egy *1 napos mini kutatótábor keretében nagyon Jól haladtunk, 
elértük az első akna végét. A viznyelőbarlang második aknaszádájának kibontásával leju
tottunk a második akna aljára. 1981. év végére a viznyelőbarlangot megtisztítottuk és 
elértük az előttünk kutató osoportok által elért mélységet.

A viznyelőbarlang második aknájának alján egy nagy lapos kő zárja el a továbbjutást, 
ahonnan légáramlást érezni. A viznyelőbarlangot felmértük, igy a mérésünk alapján a viz
nyelőbarlang mélysége 13,6 m, hossza 16,8 m.

Az 198I. évi kutatómunkát a téli időjárás miatt be kellett fejezni, mivel a víznyelő
be folyó patak vize bof gyott, igy a további munka csak 1982. évben lohetségos.

A Kőbányai Parian,■rkutató és Hegymászó Szakosztály 1981. évi jelentése
Szerk: Lendvny Ákos

Az eredeti jelentés tartalomjegyzéke
1. Előtét - egy fotóval
2. Összeállítók névsora
3. Tartalom
Ц. I98I. évi munkatorv
5. I. Tárgyévi munkatorv
6. Törekvés-barlang átadási jegyzőkönyv
7. TX. Feltáró tevékenység
8. Longyel-barlang felmérési jegyzőkönyv /részlet/
9. IXX. Tudományos kutatás
10. Zárójelentés a Szőllősi-Arany-lyuk faunisztikai vizsgálatáról /Horváth Árpád/
11. Klimamőrésck
12. Jelentős a csontmaradványokról
13. IV. Térképek, jegyzőkönyvek
1*». Kürtő-barlang /l térképlap - 1 jegyzőkönyv/
15. Csontos-barlang /2 térképlap - 1 jegyzőkönyv/ 
lé. Kálvária 1. sz. üreg /1 térképlap - 1 Jegyzőkönyv/
17. Ajándék-barlang /1 térképlap - 1 jegyzőkönyv/
18. Füstös-barlang /2 térképlap - 2 jegyzőkönyv/
19. V. Csoporttevékenység, klubélet
20. Ezok mellékletei
21. VI. Függőlék
22. Alapfokú tanfolyam tematikája 
23» Alapfokú tanfolyam kérdései 
Zh. Alapfokú tanfolyam segédanyaga
25. VII. Összefoglalás
26. 12 lapon összesen Zk db fotó
27. 1982. évi munkaterv
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Feltáró tevékenység
A Lengyel-barlang felmérésének előkészítése, ill. felmérése közben a Guanó-terem 

környékén egy 6 és egy 7 m bosszú uj járat kibontása sikerült. Ugyanakkor előttünk is
meretlen, nyitott szakaszba tudtunk behatolni kisebb vésés árán, amely a Guanó-terem 
környéki omlásokban ér véget.

A Hajó alatti szakaszok vizsgálata során mintegy 2 órai bontás után 12-13 m hosszú, 
fokozatosan elszükülő járatba jutottunk. Feltárásra került tehát összesen 38-^0 m hosz- 
szuságu Járat.

Jobb híján itt jelentem a Lengyel-barlang fixpontozásának, felmérésének jelenlegi 
állását. Elhelyozósre került *»0 fixpont - elsősorban réz vagy aluminium csavar - beto
nozva. A pontok a beton kötése után piros festékkel lettek jelölve. A fixpontok helyze
te az un. Kínok útja mélységig bemérésre került, s mivel a felmérés nem szinkron halad 
a műszeres csoporttal, jegyzőkönyvezve lettek a műszeres mérés adatai. /1 lap melléklet/ 
Végsősoron tehát a fixpontok elhelyezése a Nehéz—terem — Hajó vonalában, a felmérés a Kí
nok útja feletti szakaszoknál tart.

A Iiófehőrko-barlang bejárati hasadéka még márolus elején, közepén valÓ3Zinü suvadás 
miatt eltömődött. Kibontása tavaszi táborunk alatt történt. Ezt kövotőon az un. "Gyilok- 
Járó" véséséro fordítottunk sok időt és energiát. Az alulról felfelé történő igen ke
mény kagylós mészkő vésése során törtek a vésők, vagy néhány nagyobb ütés után élüket 
vosztették. Végül is novcmbor végén, december elején Sólyom Frigyes, majd Lendvay Ákos 
is átjutott a szüküloton. /Utóbbi "kihuzatása" másfél órai kemény munkával, több do* "bőr
folytonossági hiány" létrejötte árán történt. Es nem csendben .../

A jelenlegi mélypont igen biztató - sikerült kb. 6 méterrel lejjebb jutni - de a ki
bontandó anyag elhelyezése egyelőre probléma. A barlang 1981. decemberéig 30-31 méter 
mélységig lett feltárva, 2** méteres mélységig térképét már elkészítettük és leadtuk. Ér
dekességként említem, hogy 1981. december 20-án a Gyilok-járón levilágítva kb. 3 méter 
magasságú vizoszlopot láttunk. Ezt megelőzően 1978. Julius 31—én Földi Tibor tapasztalt 
hasonlót: akkor nagyobb esőzés után 9 métores vizoszlop töltötte ki a hasadékot. Ez ogy 
hét alatt vonult le. A barlang kutatásánál tehát feltétlen óvatosság ajánlatos!
Szőllősi-Arany-lyuk

Föltáró kutatása a legmélyebb ponton folyt. A kialakított depóhelyek a bontás inten
zitása miatt már-már balesetveszélyesek. Kiemelésre került ^12 vödör üledék. Pillanat
nyilag úgy tűnik, hogy további bontása balesetveszély nélkül сзак úgy oldható meg, ha 
a Nagy Ilasadék olőtti, amúgy is boomolni készülő terem tetejét megnyitjuk, s az anyagot 
kijuttatjuk a felszínre.
Törekvés-barlang

Dr. Kordos Î ászló ellenőrzése mellett nagyobb szabású mintavételre került sor. Az un. 
"tanufal" felső részéből 15 zsák üledéket emeltünk ki. Л rétegfojek tisztítása során kb. 
2,5-3 0’ a mélypontra szóródott le, igy a feltáró munkát ennek eltávolításával kellett 
kezdeni. A teljes korésztmetszótben meginduló munka során 6,5-7 üledék került kieme
lésre folyamatos ellenőrzés mellett. .Tolonleg a legmélyebb ponton 2 hatalmas sziklatömb 
állja a kutatók útját.

Munkaterven felül végeztük a már 1979-bon megkezdett Porenc-házl-T, és az idén meg
bontott Fercno-házl-TX. töbör bontását. Az T. sz. töbör bontása sorún eltávolitottak a 
kutatók két bontási helyről összoson 12,05 в1 tömör kitöltést, ebből 7 1 1981-ben.
A IT. sz. töbör bontása 1 **0-170 cm-os szelvényben, h,6 métores mélységig történt. Fel-
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■Klare került 1 1  a* anyag.
A Róka-hegyl-barlang feltáró kutatását máraákelt orővel folytattuk, ás eredeti felazln- 
tei 2 méter mályaágben, bő keresztmetszetben történd bontás képződményekben gazdag fal» 
részletet harántolt, a kitöltés pedig igen gazdag volt "hullott" képződményekben.
Az A.lándék-barlang elStti lejtés szakaszra további erőgyengitő depókat telepítettünk. 
Kiteraelésre került k ,5 ■* mészkő törtnél ék.

Jegyzőkönyvrészlot
A Lengyel-barlang részletes felmérésének előkészítése, fixpontok elhelyezése, leírá

sa, műszeres bemérése.
fr-5 pont: 5. pontsrézosavar főtében betonozva, pirosra festve.

Bejárati akna alja
Ts 6,03 m Lejtés: +9,5° Az: 2k° /205°/

25° /205°/
5- 6 pont: 6. pontsrézosavar aljazatba betonozva, pirosra festve.

* Medve 
FUggőzés: 2,86 m
6- 7 pont: 7. pontsrézosavar oseppkőlefolyásba betonozva oldalfalon, pirosra festve.
T: 2,05 m Lejtés: -8,5° Az: 56° /2360/

56° /235,5°/
7- 8. pont: 8. pontslelógó sziklanyelv repedésébe betonozott aoél kampósszeg pirosra

festve. A sziklanyelv főte felőli részén több megalódus metszet.
T: 1,30 m Lejtés: -25° Az: 15 8° /336°/

156° /336°/
8- 9» pont: 9. pontsaijzati sziklába oementezett U alakú hajlított aoélszög pirosra

festve.
T: 1,57 m Lejtés: -11,5° Az: 7k° /253,5°/

76° /256°/ 7*»° /25«*°/
9- 10. pont: 1 0. pontsoldalfalba betonozott rézoaavar, pirosra festve. - Csomópont
T: 3,73 m Lejtés: +k° Az: 1 5 7 0 /3370/

157° /337,5°/
10- 11» ponti 11» poat=sziklába betonozott; rózoeavar, plz*oex*a festve*
T: 2,20 m Lejtés: -9° Az: 112° /292°/

1 1 2° /292°/
A bemérést végezték: Lendvay Ákosáé, Lendvay Ákos, Gáspár József 
Tudományos kutatás, feldolgozás, szakvélemények
jarlangbiológia: Horváth Árpád zárójelentése a Szőllősi-Arany-lyuk biológiai kutatásáról 
mellékelve. A dr. Loksa Imre egyetemi dooens által is vizsgált és ellenőrzött anyagból 
olyan faj /Arrhopalitea blfldus/ került elő, amely Európában eddig a bükki István-bar- 
langon kívül kizárólag egy vestfáliai és egy ukrajnai barlangból ismert. Dr. Loksa Imre 
készséges segítségét ezúton is köszönjük.
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A Lengyel-barlang 6 pontján december utolsó napjaiban rovaroaapdákat bolyestünk el.
A csapdák helye:
- á m  Váró-terem
- 12 m Bejárati akna alja
- 27 m Guanó-terem teteje
- 33 и Guanó-terem
- 35 » Kinok útja
- 50 m Nehéz-terem
A osapdák anyagának felszedésáré, az anyag vizsgálatára 19 8 2. március elején kell sort 
keríteni.
Klimamérések

A méréseket Asman-féle psziohrométerrel végeztük a gereosei Kőbánya-, Lengyel-, Hó
fehérke-, Törekvés-barlangokban és a Szőllősi-Arany-lyukban,■ valamint a Pilis-hegység 
területén található Róka-hegyi- és Ajándék-barlangokban, összesen 18 alkalommal történt 
mérés. A Róka-hegyl-barlangba vezetett Julius 18-19-i túra alkalmával szintén végeztünk 
méréseket. Sajnos a Csillag-hegyi HÉV állomáson elvesztettük a Kordos Lászlótól immár 
ötödik éve kölcsönkért műszert, s igy további méréseket 1981-ben már nem tudtunk végez
ni. Adatok mellékletként.
Leletmentés, mintavétel, ősmaradványok

A Törekvés-barlangban 1980-ban már történt kisebb mintavétel. 1981 áprilisában a 
MÁFI hathatós segítségével újabb, ezúttal Jelentős mennyiségű üledékminta kiemelésére 
került sor. A kiemelt anyag feldolgozása folyamatos, több évet vesz igénybe. A mintavé
telt 1982-ben a MÁFI felkérésére folytatjuk. Tatabánya-felső, Kálvária-hegy, Csontos-bar- 
barlang előtti vízmosás: Sólyom Frigyes és Somorjai Tibor - szakosztályunk tagjai - Je
lentették, hogy a falban osontmaradványok láthatók, azok egy részét a környékbeli gyere
kek már elhordták. A maradványok egy látványos darabja, egy óriásszarvas /Megalooeros 
sp./ aganos. Dr. Kordos László szakvéleménye szerint a lelőhely a rissz—würm interglaoi— 
ális verbél szakaszába tartozik.

A fentieken felül anyagot szállítottunk a MÁFI-ba vizsgálat oéljából a Törekvés-bar
lang alatti kisebb Üregből, a Fereno—háziII. sz. nyelőből és a Pisztoly—barlangból.
Csontos-barlang

A Kürtő-barlang alatt 3-3,5 méterrel található. Vizmosásszezü mély árokból nyílik.
A 70-ea évek elején Vájná György vezetésével ásatás folyt benne. Még csillepályát is ki
építettek a gyorsabb feltárás érdekében. Bejáratát faajtó védte, amely alatt bemászva a 
környékbeli gyerekek ölszámra hordták el az ősi osontokat. Ezek egyrészét mentették a 
MÁFI-ba a kőbányai kutatók. 1975 elején-közepén már a faajtó és az áosolás eltűnt, a 
mesterségesen kialakított osillepálya-hely vizmosásszezü árokká alakult. Falából a lefo
lyó osapadék időről-időre újabb maradványokat mos ki. 3-4 hónaponként érdemes leellenő
rizni.

Állapota 1975-ben és 1976-ban is siralmas volt, 1979-80-ban már a környékbeliek a 
szemetet hordták a barlangba ...

Felmérése 1976 Júniusában történt, fixpontjait 1981-ben piros festékkel Jelöltük 
meg.
Felmézük: Tóth Ilona, Sólyom Frigyes, Lendvay Ákos
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К - 0 /vékony fáoska - aoélszög pirosra festve/
Áss: 10 /189/

10 /189/ T: 6,15 m 
Lejtésszög: -35°

0 -  1 /aoélezög pirosra festve/
Az: 124 /30V

124 / 30 V  T: 5 »06 
Lejtésszög: +15°

1 -  2 /aoélszög pirosra festve/
Az: 215 /35/

214 /35/ T: 1,95 m 
Lejtésszög: +15°

2 -  3 /aoélszög pirosra festve/
3 - 4  /kizárólag pontos rajz miatt lett festve/

Megjegyzés: A Kürtő- és a Csontos-barlang egymáshoz viszonyított helyzetét egy köztes 
pont beiktatásával mértük.

KO - К /fa - Észak a fa felél/
Az: 24l /61/

24l /61/ T: 4,40 m 
Lejtésszög: -16°

Felmérése függőkompasszal, fokivvel történt.
Dr. Kordos László a MÁFI megbízásából ellenőrző, leletmentő ásatást végzett 1975-76- 

ban. Véleménye szerint a lelőhely a rlssz-würm interglaolális Varból szakaszába tarto
zik.
Tatabánva-felső. Kálvária-hegy Kürtő-barlang

A Kálvária-hegy tövében húzódó legszélső utoa /Kinizsi/ felett mintegy 10 méterre, 
az úttól 15 méterre, sziklafal aljából nyílik. Törés mentén, hévizes hatásra un. nummu- 
linás mészkőbon alakult ki. Kora eooén. A nummulinák kőzetalkotó mennyiségben, helyen
ként dombormüszerüen kipreparálva találhatók benne.

A törés függőleges kiterjedése szinte nagyobb, mint a vízszintes. Feltételezhetően 
mérete jóval nagyobb lehetett, egy része lepusztult. Bejárata előtt 1,4-2,5 méter mély 
vízmosás található, amelyből a Csontos-barlang nyílik.
Kutatta: a 30-as évek végén Sohőnviszky László, Barbie Lajós

a 70-es évek elején Vájná György, Lendvay Ákos, dr. Kordos László
Felmérése 1976 Júniusában történt meg. Felmérők: Tóth Ilona, Sólyom Frigyes, Lendvay 
Ákos

Jegyzőkönyv
0 -  1 : vasszög pirosra festve

Az: 347 Д 68/ T: 6,85 
Lejtésszög: +23°

1 —  2 : vasszög pirosra festve — visszafelé mérvei
Az: 164 /345/

164 /345/ T: 4,30 
Lejtésszög: +32,5°
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Felmérte: FÉNYES EL EK Barlangkutató és Hegymászó Sz.o.

Tóth 4onai
Lendvay A'kos . .
Sólyom Frigyes Д  csont maradványok lelőhelye

0 ' * 1 * _I > .■"Í.IM.jrf ..1

Szerkesztette: Lend va y Akosné 1981.12.
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K*r*Mta«t*Mtéki
» s 1 ponttól 0,5 ■ 
о s о ponttól 2,4 ш 
Ь в о ponttól 1,2 ш

A felmérés fOegtkeapasiwl óe f o k l m l  történt.
Oereose-hegység« Tatabánya-felső. Kálvária — 1« о», üreg

A Kálvária-hegy tОтóbon, a sportpálya területón a gondnoki lakó* Mellett található 
zöldségeskert felett 3 aóterrel helyezkedik el. Kisebb, triáan kori daohstein aóaakSbe 
mélyülő üreg, amely Jól látható függőleges törés mentán keletkezett. Fagyhatásra ia tá
gult. Eróeen törmelékes volt.
Felmóróae 1976 júniusában törtónt, о pontját 1981-ben felújítottak.
0 -l! /földbe vert karó kampóé szeggel, fStábé vert kampós szeg pirosra festve/

Az: 97° /227°/ v
97° /— / T: 1,65 m Lejtósszög: +1°

1 -2: /kampósszeg pirosra festve/
Az: 102° /282°/ T: 0,86 m Lejtósszög: -12®

A feímórós függSkompasszal, fokiwel törtónt.
Megjegyzés : BoiseJóben mószgömböoskók, borsókS-szerü bevonat. Igen gyenge, alig látha
tó - oseppkőlefolyás. 1975-ben a kataszteri szám sárga alapja fel lett festve, de a 
szám még ninos meghatározva. 1980-ban a kőbányai kutatók bontották.
Gereoee-hegysóg Füstös-barlang /4630/20/
/Felmérési Jegyzőkönyv és rövid leírás/

A Turul-emlékműtől D-DNY-ra, kb. 60 méterre, de 38-40 méterrel alaeaonyabb szinten 
nyílik. Szélessége 0,3-1,1 m, magassága 0,4 - 1,2 m között váltakozik. Lényegében egyet
len 20 m hosszú kuszójáratból áll. Belső szakasza 1964-65-ben érintetlen volt. Bejutni 
a bejáratot eltorlaszoló törmelék eltávolítása után volt lehetséges. 1968-ban már füs
tölést nyomokat észleltünk. Innen a Füstös-barlang név.

A felső triász-daohstein mészkőbe mélyülő barlang kialakulásában a tektonika Játszot
ta a főszerepet, később az átfolyó vizek, bejáratát kifagyás tágította. 1968-ban 1. ez. 
Turul-lyuk néven térkép készült a barlangról.
Fontosabb irodalom:

1. Sohőnviszky László: A Gerecse-barlangjai Kézirat 19 6 7 7 és /1975/
2. Vlgh Gyula: A Gereose barlangjai = Turisták Lapja 49. évf. p . 194—198. Bp. 1937«

p. 198.
3. Lendvay Ákos: A Gereose 4630-as kataszteri egysége Kézirat 1979«

Jegyzőkönyv
19 7 6. IV. 8.

Felmérők: Töreki László, Doronyai József, Farkas Béla, Tóth Ilona, Lendvay Ákos 
Megjegyzés: A bejárat felett, bal oldalon piros F.E. Jelzés, közepén A betű.
0 - 1  pont: /aoélezög pirosra festve/

Az: 34l /160,30®/
340 /160/ T: 2,74 a Lejtósszög: +6°
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1- 2 pont: /aoélszög pirosra festve/
Az: 356,4o° /175,20°/

357° /174°/ T: 2,20 m Lejtéasaög: +19®
2- 3 pont: /aoélszög pirosra festve/

Az: 328°20° /l47,4o°/
328° T: 1,36 Lejtósszög: + 90

3- 4 pont; /aoélszög pirosra festve/
Az: 357,40° /178,20°/

358,40° /178,4o°/ T: 3,80 ш Lejtósszög: +6°
4- 5 pont: /aoélszög pirosra festve/

Az: 330° /155°/
34o° /1560/
333° /160°/ T:275 m Lejtósszög: +4°

5- 6 pont: /aoélszög pirosra festve/
Az: 6,50° /186,20°/

6,40° /186,20°/ T: 3,00 m Lejtésszög: +7,30°
6« ponttél

Az: 345° T: 3,00 ш Lejtésszög becsléssel
1- *» pontig függSkorapasszal és f olcivvel, 4-6 pont között fa tokos bányakompasszal tör
tént a mérés.
Pilis-hegység
Pilis-hegy, Ajándék-barlang
Felmérés: 1975. VI. 12-13. /fixpontok javítása 1977 mároiusában/
Felmérte: Lendvay Ákos, Tóth Ilona, Hermann Béla, Gdspát József
0 - 1  pont: /bejárat feletti áosolatba vert aoélszög - kampóssszög zöldre festve/ 

Függózés: 4,40 m
1 — 2 pont : /kampós szög zöldre festve/

Az: 42° /222°/
43° /-- / T: 558 m Lejtósszög: -15°

2 -  3 pont : /kampósszög fStében zöldre festve/
Az: 19° /200°/

19° /1990/ T: 1,76 ш Lejtésszög: +28,5°
3 -  4 pont: /oldalfal kampósszög zöldre festve/

Az: 21° /202°/
21° /202°/ T: 1,88 m Lejtósszög; +32°

4 -  5 pont: /aoélszög zöldre festve/
Az: 172° /351°/

172° /351°/ T: 7,54 ш Lejtósszög: -25,5°
5 -  6 pont: /oseppkóosap zöldre festve/

Az: 272,30° /94°/
274° /93°/ T: 1,75 m Lejtésszög: -14°

6 -  7 pont: /kampósszög zöldre festve/
Az: 34° /214°/

34° /215°/ T: 5,30a Lejtésszög: +31°



-  125 -

2 - 5  pontt
As: 152° /331°/

152° /331®/ T: k ,58 ■ Lejtéaszög: -17,5°
Megjegyzés« 1 fixpontok eredetileg pirossal lettekjeelölve.

1977 elején lett zöldre átfestve.
A felmérés függőkompasszál, fokivvel történt.

A MÁKÉ Optimista Barlangkutató Csoport 1981. évi .jelentése
Tóth Mihály

Csoportunk az 1981. évben komolyabb önálló feltáró munkát nem végaett. Több sikeres 
túrát szerveztünk az István-lápai-barlangba, amelyek során folyamatosan több napot is 
töltöttünk a föld alatt. Bejártuk a Fekete-, a Szepesi-, és Létráai-vlzesbarlangokat. A 
Király-zsomboly, a Kis-Mogyorós, Nagy-Mogyoró* és a Nagyfaársas-barlangok bejárása is 
igen sok értékes tapasztalattal szolgált számunkra.

A nyár folyamán sokat jártunk Alsó-hegyen. Végigjártuk a Veosem-bükki-, az Almáéi— 
és a Széki-zsombolyokat, a Favágó-, Banán-, November 7.-, Keresztes— , Pötty-, őz és 
számos kisebb zsombolyt és barlangot. Gyakran túráztunk a Mátyás—hegyi— és Fereno—hegyi, 
a solymári Ördög-lyuk barlangokba és a Pilis-hegység más barlangjaiban.

Felkerestük még a Keselő-hegyi Megalódus-barlangokat és a Cserszegtomajl-kutbarlan- 
got .

Jelentés a Maróéi Loubens Barlangkutató Egyesület 1981« évi tevékenységéről
Gonda Gyula

A Ka.lla-béroi-zsomboly bontási munkájának folytatása
A jelenlegi végponton dolgoztunk. A Töröküléses-járat utáni lejtős járatban kb. kO 

db 50 kg-os nylonzsák törmeléket halmoztunk fel téglakötésben, melyet ideiglenesen áoso- 
lattal is megerősítettünk. A munka során egy betemetett függőleges oseppköves aknát bon
tottunk ki kb. 6 méter mélységben, amelynek aljáról további lejtős járat indul, ennek 
teljes feltárása és feltérképezése további munkálatokat igényel.

Beszámoló a MÁV BVKH SC természetjáró szakosztály barlangkutató szakcsoport
jának 1981» évi tevékenységéről

Lengyel János

A szakosztály 1981. évi folyamán alakult meg és megkapta az MKBT-től a osoport mű
ködési jogát.
Jelentősebb barlangkutatási események:
Dükk-hegység István-lápai-barlang

Térképezésében tevékenyen közreműködtünk, a munka irányítását és értékelését Szentbe 
István végezte. A barlang kiépítéséhez egyesületünk anyagi támogatásából további 50 
méter vaslétrát építettünk be /1980. év folyamán kb. 60 métert/, valamint a drótkötél- 
hid költségeinek felét álltuk.

A Debreceni MHSZ Könnyűbúvár Szakosztállyal közösen több merülést hajtottunk végre 
a barlangban, melynek során a felszerelések transzportálásában vettünk részt. Az egyik


