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Explorations in the area of the Pénz-patak, Bükk Mountains, continued, most promising 
is the opening of the passage avoiding a syphon in the Pénz-patak ponor cave. During 
their tours abroad, they were the first Hungarian explorers in the Poloska Jama, Slo
venia, of 11 km length and loi m relief.
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Tervezett céljaink megvalósitásának egyetlen eszközei - szándékunk ellenére — a hétvé
gi túrák voltak.
Táborok szervezésére az idén nem volt mód, mivel a csoport több éve deficites pénzügyi 
költségvetésének felszámolását, az aktiv mérleg megteremtését — a csoport létének vészé 
lyeztetése nélkül - tovább már nem lehetett halasztani.

A nagyobb erőkkel folyó kutatásokra az a körülmény sem hatott ösztönzően, hogy a lejáró 
kutatási engedélyeket minden esetben csak ideiglenesen, külön kérésre hosszabbították 
meg - az uj engedély kiadásáig. És bármennyire megnyugtató és örömteli az a tény, hogy 
az uj kutatási engedélyek határozatlan időre szólnak majd, erre az évre mégis inkább a 
bizonytalanság volt a jellemző.

A kutatómunkához szükséges anyagi eszközöket az idén is magunkra hagyatva, egyetlen fii 
1er állami támogatás nélkül kellett előteremteni. Ennek érdekében olyan mennyiségű mun
kát kellett felvállalni - és nem kis intenzitással elvégezni - ami a csoport tagjainak 
szabadidejét szinte teljesen felemésztette. A mégis megmaradt szabadidőt pedig - a ha
tékonyabb regenerálódás érdekében - célszerűbbnek látszott kevésbé "hivatalos" túrákhoz 
felhasználni. E programok közül igazán kiemelkedő jelentőségű a szlovéniai POLOSKA-JAMA 
barlangba vezetett expedíció volt. E jelenleg loi m mélységű és 11 km hosszú barlangot 
a magyar barlangkutatók közül elsőként jártuk be.

Az év során az alábbi munkákat tudtuk elvégezni:
- a végpont bontása a Szarvastetői-viznyelőben,

a Csúnya-völgyi Baka barlang végpontjának bontása,
- a Pénzpataki víznyelő

gátjának karbantartása és szükség szerinti erősítése,
- a végpont bontása a szifonkerülő járatban,
- közetmozgás vizsgálata a bejárati szakaszban,

Dios-pataki barlangban a végpont bontása.
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