, M K B T,

‘TársuCati éCet
RÉSZLEGES BESZÁMOLÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
Társulatunk 2010. április 17-én tartotta éves (részleges) beszámoló küldöttközgyűlését az ELTE Kochtermében. A szavazati joggal rendelkező, megjelent küldöttek száma a 36 delegáltból 26 fo volt.
A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság által adományozott kitüntetéseket a távol levő dr. Dé
nes György nevében - dr. M óga János, az Érembizottság tagja adta át (lásd alább).
A kü ldöttközgyűlés
- 75. születésnapja alkalmából Buslig Lajost,
Hazslinszky Tamást és Maucha Lászlót
- 70. születésnapja alkalmából Násfay Bélát,
- 60. születésnapja alkalmából dr. Komlóssy A tti
lát, dr. Pogácsás Györgyöt, Scholtz Ferencet és
Szarka Gyulát köszöntötte.
A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
- elfogadta, hogy az utóbbi évben Magyarországon
elért jelentős barlangfeltárási eredmények elism e
réseképpen a Vass Imre-emléklapból kettő kerül
jön átadásra,
- elfogadta a 2009. évről szóló főtitkári beszámolót,
A Közgyűlés hallgatósága
- elfogadta a 2010. évi munkatervet,
- elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány 2009. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentést.
A három elmaradt napirendi pont (2009. évről szóló közhasznúsági jelentés beszámoló, Felügyelő
bizottság jelentése a 2009. évről és a 2010. évi költségvetés) tárgyalására és elfogadására a 2010. május
27-én 17 órára összehívandó küldöttközgyűlésen az ELTE Koch termében kerül sor. A küldöttközgyűlé
sen a korábban megválasztott küldöttek szavazhatnak.
Dr. L eél-O ssy Szabolcs elnök

RÉSZLEGES KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS II.
Társulatunk 2010. május 2 7 -é n - idén immár második alkalommal -ré sz le g e s beszámoló küldöttköz
gyűlést tartott, melyen az április 17-i küldöttközgyűlésről elmaradt három napirendi pont tárgyalására
került sor. A küldöttközgyűlésen 10 fő küldött vett részt.
A küldöttközgyűlés
- elfogadta a 2009. évről szóló közhasznúsági jelentést és éves beszámolót (lásd alább részletesen),
- elfogadta a 2010. évi költségvetést,
- elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a 2009. évi gazdálkodásról.
Dr. Leél-Ő ssy Szabolcs
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AZ MKBT 2010. ÉVI KITÜNTETETTJEI
A Társulat Érembizottsága 2010. április 7-i ülésén az alábbi társulati kitüntetések adományozásáról
határozott, melyek a 2010. április 17-én megtartott küldöttközgyűlésen kerültek átadásra.
A karszt és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos munkásságért adományozható

(vadic Ottokár-éremmel
a magyarországi nemkarsztos barlangok évtizedeken át, kutatótáborok szervezése révén folytatott fel
kutatásáért, rendszerezéséért és tudományos feldolgozásáért, valam int a Nemzetközi Szpelelógiai Unió
Nem-karsztos Barlangok Bizottsága elnökeként végzett munkája elismeréséül

Eszterhás Istvánt,
a karszt- és barlangkutatás terén végzett tudományos ismeretterjesztő és tudományszervező tevékenysé
gért adományozható

Papp Ferenc-éremmel
a magyarországi barlangokat és barlangkutatást bemutató magas színvonalú tudományos ismeretterjesztő
írásaiért, köztük a „Magyarország fokozottan védett barlangjai” című könyvéért, valam int tudományos
konferenciák és kiállítások szervezésében való közreműködésért

Székely Kingát,
a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményekért adományozható

Vass lmre-éremmel
a Hideg-lyuk mintegy 3 km-es szakaszát feltáró kutatás vezetéséért és a Harcsaszájú-barlanggal való
összefüggése feltárásában történt közreműködéséért

Nagy András Jenőt
tüntette ki.
A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért ado
mányozható

Vass Imre-emléklappal
a Mecsek hegységben kialakult Spirál-víznyelő-barlang eredményes feltárásáért a

Mecseki Karsztkutató Csoportot,
a Hideg-lyuk, valamint a Harcsaszájú-barlang több kilométeres szakaszainak és a két barlang összefüg
gésének feltárásáért az

Újpesti TTE Szabó József Barlangkutató Csoportot és a Barit Barlangkutató Csoportot
tüntette ki.
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Elnöksége és Érembizottsága Társulati Elismeréssel
tüntette ki Kacséra Mártont, Németh Zsoltot, Sass Lajost és Zih Józsefet, valamint Kunisch Pétert,
Nyerges Attilát és Pataki Dénesi, akik egy nemzetközi barlangkutató expedíció keretében Abháziában el
érték Földünk ez idő szerint ismert legmélyebb barlangja, a Krubera (Voronja)-barlang száraz mélypont
ját, a 2040 m mélyen húzódó Game Over-termet, és ezzel felállították a magyar barlangkutatás mélységi
rekordját.
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SPELEOHUNGARYIOO
SZÁZ ÉVES A SZERVEZETT
MAGYAR BARLANGKUTATÁS
2010. május 7-9. között nagyszabású, nemzetközi részvételű rendezvényre került sor a szervezett
magyar barlangkutatás megalapításának 100. évfordulója alkalmából (az 1989-es budapesti Világkong
resszus óta ez volt a legnagyobb arányú rendezvényünk).
A rendezvény egyúttal az 5. Európai Speleofórumnak is helyet adott, valam int itt tartotta vezetőségi
ülését és közgyűlését az Európai Szpeleológiai Szövetség (FSE), és ülésezett az Európai Barlangvédelmi
Bizottság is.
A rendezvényen 21 országból 204-en vettek részt. (Ebből 72 volt teljes
Ország
fő
19
Ausztria
jogú, 81 a fórumos résztvevő, 10 FSE vezetőségi tag). Magyarországról 70Belgium
i
en regisztráltak. Hozzájuk kell még számítani a 16 fos szervező és a népes
Bulgária
2
túravezetői gárdát. A szombati zárófogadáson még további kb. 80 magyar
1
Csehország
résztvevő jelent meg, akiknek nem kellett sem regisztrálni, sem részvételi
1
Egyesült Államok
díjat fizetni.
Egyesült Királyság
7
Társulatunk külföldi tiszteleti tagja, dr. Hubert Trimmel az Osztrák Bar
Franciaország
8
langkutatók Szövetsége és a bécsi Természettudományi Múzeum Karszt- és
Görögország
5
Horvátország
18
Barlangtani Osztálya részéről az Arany Barlangi Medve kitüntetést adta át,
4
Litvánia
más külföldi szervezetek közül a bulgárok és a luxemburgiak szép kiállítású,
1
Luxemburg
hazájuk barlangjait bemutató kötettel kedveskedtek a Társulatnak. A rendez
Magyarország
70
vény fovédnökségét dr. Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere látta el.
17
Németország
A rendezvény két helyszínen került lebonyolításra. Kis késéssel ugyan,
Olaszország
7
de
a résztvevők színvonalas honlapról tájékozódhattak előzetesen a prog
Örményország
1
ramokról. Ehhez a számítástechnikai hátteret Vid Gábor biztosította, a szö
4
Portugália
Románia
8
veg- és képanyag összeállítása elsősorban Egri Csaba érdeme. A magyar
4
Spanyolország
nyelvű szöveg angolra fordítását főleg Bartha László végezte.
6
Svájc
A tudományos előadásoknak a Magyar Állami Földtani Intézet pati
8
Szlovákia
nás épülete adott otthont, amely elsősorban a külföldi résztvevők körében
6
Szlovénia
váltott ki nagy elismerést. A rendezvény három napja alatt két párhuza
Szervező, túravezető
16
mos szekcióban 58 előadás hangzott el. A rendezvény nyitó napján először
Összesen: 204
a 100 éves múltra visszatekintő történeti előadásokra került sor, majd ezt
követték az utóbbi évek legjelentősebb hazai feltárásait ismertető előadások. A további napokon hazai
és külföldi előadók felváltva adtak számot a legfrissebb
tudományos vizsgálatok eredményeiről, valamint szá
mos magyar előadás mutatta be a hazai barlangkutatók
külföldön elért sikereit. A Dísz-teremben folyamatos
magyar-angol, ill. angol-magyar szinkrontolmácsolást
sikerült biztosítani tolmácsfülke és fejhallgató segít
ségével. Igény esetén a másik előadóteremben is volt
a külföldi érdeklődők számára „suttogó” tolmácsolás.
Szintén a MÁFI-ban kapott helyet az Európai
Szpeleológiai Szövetség standja, Urs Widmer Speleo
Project könyvesboltja, valamint a Berlini Speleo Club
standja is. A rendezvény ideje alatt az I. emeleti folyó-

Az Arany Barlangi Medve kitüntetés
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són került bemutatásra a Világörökség a föld mélyében
című kiállítás, továbbá a díszteremben kaptak helyet
a barlangtérképeket, valamint a trieszti barlangi búvár
kodás történetét bemutató panelek, poszterek.
A barlangtúrák központja és a speleokemping az éj
szakánként gyönyörűen kivilágított Pál-völgyí kőfejtő
ben kapott helyet. A két helyszín között naponta több
ször konferencia-busz szállította a résztvevőket. Innen
indultak az érdeklődők a Ferenc-hegyi-, József-hegyi-,
Mátyás-hegyi- és Pál-völgyi-barlangokba szervezett tú
rákra, valamint a Molnár János-barlang Kessler-termét
bemutató sétára. A barlangi túravezetőket Zentay Péter
A rendezvény megnyitása a MÁF1 Dísz-termében
és Hajnal Ági szervezte, elsősorban a Papp Ferenc Cso
portból. (A barlangi túravezetők: Adamkó Péter, Ba
logh Orsolya, Bartha László, Borka Pál, Bognár Csaba,
Dolánszky György, Dolgos Miklós, Gazda Attila, Glódi
Ilona, Holl Balázs, Huber Kilián, Izápy Viktor, Kovács
András, Kovács Márton, Kunisch Gyöngyvér, Kunisch
Péter, Lacsny Márton, Laufer Csaba, Leél-Ossy Zsolt,
Németh Zsolt, Regős Szilárd, Szabó Bors, Szegedi
Anna, Vörös Péter, Zentay Péter, Zentay Zoltán szintén
társadalmi munkában vállalták a vendégek kalauzolását
a barlangokban.)
A kőfejtőben jelképes összegért lehetett sátrazni, ill.
a résztvevők kényelmének biztosítására egy fürdő-WCAz előadások közönsége
konténert is biztosítottunk. A hangosítás hiba nélküli le
bonyolításáért, a felszerelés biztosításáért Vid Gábor felelt. A rendezvény alatt Hajnal Ágnes szervezésében
készült jó minőségű alkalmi pólót lehetett vásárolni. A rendezvény emblémáját Csermák Zsolt tervezte.
Esténként mind a két helyszínen színvonalas vetítések zajlottak. A MÁFI-ban került sor Egri Csaba 3D
vetítéseire, a Pál-völgyi kőfejtőben felállított sátorban pedig két estén át filmvetítéseket láthattak az ér
deklődők. (utóbbi helyszínen a sátor másik felében üzemelő büfé kissé rontotta az élvezetet). A gulyásle
vest és a szinte állandóan üzemelő büfét Somogyi Fecó biztosította.
Pénteken este a Földtani Intézetben került sor a nyitófogadásra, majd szombaton a Pál-völgyi kőfejtő
ben, a Barlangi M entőszolgálat látványos bemutatóját követően a jó hangulatú gulyásparty következett.
Ennek keretében adta át az Európai Szpeleológiai Szövetség az Európai Barlangvédelmi Bizottság ülésén
megítélt tám ogatását két kiem elt projektnek, valamint
ugyancsak ekkor vehette át Társulatunk a Szövetségtől
kapott felszerelés-támogatást. A rendezvényhez bizto
sított 500 euro pénzbeli támogatást a Szövetség pénz
tárosa m ár korábban átadta a Társulatnak. (A BEAL
cég által felajánlott 500 m kötél később postai úton
érkezett meg.)
A Pál-völgyi kőfejtőben felállított egyik sátorban
rendezkedtek be a felszerelést árusító cégek: a Meander,
a Ponor, a Scurion és a Vertical Aventure. A legnagyobb
érdeklődést kiváltó scurion lámpák mind tudásukkal,
mind borsos árukkal mindenkit ámulatba ejtettek.
Gulyásparty a Pál-völgyi kőfejtőben
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A rendezvény Szervező Bizottságában aktívan közreműködők: Bartha László, Egri Csaba, Fleck Nóra,
Göröcs Dorka, Hajnal Ágnes, Kiss Attila, Leél-Őssy Szabolcs, Zentay Péter, Zentay Zoltán, Vid Gábor.
Munkájukat segítette: Merza Péter (aki a sajtóval való kapcsolattartást vállalta) és Merza Gábor. A MÁFIban a regisztrációnál - Fleck N óra mellett - oroszlánrészt vállalt a munkából Borzsák Sári és Izápyné
Wehovszky Zsóka. A Pál-völgyi kőfejtőben Hajnal Ági, Groditzky Ildikó és Kosztra Barbara végzett em
berfeletti munkát. A szállításokba Szabó Zoli segített be. Köszönet illeti a tolmácsok szervezéséért Szilá
gyi Nórát. A tolmácsok: Kovács Ágnes, Nagy Judit, Koronczay Dávid, Bódi Róbert István, Boronkay
Zsuzsanna szervezésében jelképes összegért vállalták a sok felkészülést igénylő, nehéz munkát. A parko
lóban hagyott autók biztonságára csütörtök és péntek éjszaka Kiss Jenő és csapata, szombat éjszaka pedig
Magyar Péter és Zentay Zoltán vigyázott.
A rendezvényre megjelent a programfüzet és az előadások össze
foglalóját tartalmazó Abstract kötet, valamint 100 éves a szervezett
magyar barlangkutatás címmel a Nemzeti Kulturális Alap támogatá
sával kétnyelvű (magyar-angol) könyv is napvilágot látott (részletes
ismertetését lásd a 60. oldalon), melynek szerkesztési és nyomdai
előkészítő munkáiért Hazslinszky Tamást illeti a köszönet.
A rendezvényt követően 22 résztvevővel egyhetes észak-ma
gyarországi utókirándulásra került sor. Szerencsére a mostoha
időjárási körülmények csak részben veszélyeztették a programot,
mindössze a Vass Imre- és a Kossuth-barlangi túrát kellett a nagy
víz miatt lemondani. A Bükkben töltött két napon, valamint az Agg
teleken töltött három napon a résztvevők naponta háromféle, kü
lönböző nehézségi fokú barlangi, illetve felszíni programok közül
választhattak. A túrákat Egri Csaba, Ferenczy Gergely, Fleck Nóra,
A lillafüredi vízesés ritkán látható
Gazda Attila, Hazslinszky Tamás, Leél-Őssy Szabolcs, Magyar Pé
vízhozama
ter és Regős József vezették. Esténként pedig a magyar konyha ízeit
ismerhették meg a Leél-Őssy Szabolcs által biztosított közös főzés alkalmából.
A rendezvényt követően érkezett visszhangokból egyértelműen megállapítható, hogy nagyon sikeres
konferenciát tudhatunk magunk mögött, ami anyagilag is sikeres volt. Hogy mennyire, azt csak a meg
ítélt, de eddig még ki nem fizetett támogatások beérkezése után tudjuk megmondani.
Pénzbeli támogatóink:
Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium,
Európai Szpeleológiai Szövetség,
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal,
Budapest, II. kér. Önkormányzat,
Budapest Főváros Önkormányzata Kulturális Bizottsága
Európai Szpeleológiai Szövetség (FSE).
A rendezvényt a helyszínek ingyenes rendelkezésre bocsátásával nagymértékben támogatták a Ma
gyar Állami Földtani Intézet (Dr. Kordos László igazgató) és a Duna-Ipoly Nemzeti Park (Füri András
igazgató).
A nagy sátor térítés nélküli rendelkezésre bocsátása Kiss Attila és Heltay Tamás érdeme.
A M agyar Barlangi Mentőszolgálat szintén ingyen kölcsönözte a két másik közös sátrat.
Munkánkat felszerelés adománnyal segítették:
BEAL, Vertical Aventure.
Hálás köszönet nekik!
F le c k N ó ra -L eél-Ó ssy Szabolcs
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54. BARLANGNAP
Az 54. Barlangnap megrendezésére Orfűn került
sor, 2010. június 18-20-án. A Barlangnap a Mecseki
Barlangkutató Csoportok és a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulat közös rendezvénye volt, melyen
összesen 260 fő regisztráltatta magát. A rendezvény
idején összesen 12 barlangban került sor túrákra, az in
dított 49 túrán összesen 334 fő vett részt (azaz átlago
san mindenki eljutott minimum 1 barlangba). A kiépí
tett barlangok közül a Nagyharsányi-, az Abaligeti- és
a Tettyei-mésztufabarlangban, a nem kiépített barlangok
vagy barlangszakaszok közül a Vízfo-, Trió-, Spirál-,
Maszek-, Mészégető-, Abaligeti- (Nyugati 2. oldalág),
el Barlangnap központja, a Mecsek Háza
Gilisztás-, Szajha-barlangokban és a Büdöskúti-, vala
mint a Köteles-zsombolyokban voltak túrák. A túrák vezetésében a Mecseki Karsztkutató Csoport, a Pro
Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület, valamint a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület túra
vezetői vettek részt.
A Marcel Loubens-kupán 10 csapat szállt versenybe, összesen 30 fővel. A verseny háziasszonya, Tü
csök (Szeredi Anna) és a teljes stáb nagy köszönetét érdemel az ötletes feladatokért és a lebonyolításért.
Az eredmények:
1. Vuvuzella 243,6 pont - Kunisch Péter, Losonci Gábor, Kiss Zoltán
2. Víg Torok 235,3 pont - Izápy Viktor, Németh Viktor, Vértes Viktor
3. Tesztoszteron 204,5 pont - Kocsis György, Radó Zoltán, Makó Lajos
4. Isti Bizi Besza Beliu 195,6 pont - Kertész Anikó, Főző Péter, Kovács Róbert
5. Zöld Krokodil 192,1 pont - Panker Adám, Tisza Levente, Szalai Vera
6. Burján Halál 178,2 pont- Mészáros Rezső, Pólyák Ágnes, Szabó Etelka
7. Troglobiont Bestiák 174,7 pont (Női I. helyezett!) - Glódi Ilona, Angyal Dorka, Hajdú Anett
8. Szánalmas.hu 151,3 pont - Gonda Péter, Bai Tamás, Novotnik Gergő
9. Ösztrogén 129,9 pont - Vicék Gabriella, Szécsi Nóra, Banula Babett
10. Tévedjünk Baromira eL 73,8 pont - Kiss Anikó, Mészáros Melinda, Halász Balázs.
Különdíjak:
- Kötélpályán a legjobb eredményt nyújtó csapat: Zöld Krokodil
- Rendezők megvesztegetése, Sárkánytojás: Víg Torok
- Zenei Performance: Vuvuzella
- Csípjük a búrádat, Jófejcsaj kategória: Pólyák Ági (Macskanaci)
- A z előre regisztráltak között kisorsolt díjat Göröcs Dorka nyerte.
A nagy sikerű kareokee verseny helyezettjei:
1. Kalóczkai Eszter, nyereménye: 2 személyes hétvége az Orfííi Well Panzióba
2. Szakolczi Hunor, nyereménye: 10 000 Ft értékű utalvány a Bachus Étterembe (Pécsett)
3. Kocsis Gyuri, nyereménye: 5000 Ft értékű utalvány a Mecsek Házába
Gratulálunk!
Szombat este több előadás is elhangzott, amelyekkel igyekeztünk az elmúlt év legjelentősebb magyar
vonatkozású eseményeit csokorba szedni.
Külön köszönet illeti a Magyar Barlangi M entőszolgálat tagjait: Balut (Nagy András), Izápy Viktort,
Jujut (Hegedűs András), Kagyót (Kunisch Péter) és Pucut (Kiss Zoltán), akik ügyeletet vállaltak a rendez
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vény teljes ideje alatt, nagy gondossággal felkészülve
egy esetleges balesetre, és kisebb sérülések ellátására
is, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát. Koszi fiúk
a sok segítséget!
A szülők nyugodt szórakozását Szőke Emília veze
tésével a gyerekcsőszök biztosították a hétvégén, kö
szönet nekik ezért!!
Az idei 54. Barlangnap a Mecseki Barlangkutató
Egyesületek és a Magyar Karszt- és Barlangkutató Tár
sulat közös rendezvénye volt. A fő szervezői feladato
kat a mecseki kutatók részéről Rostás Attila (Böllér) és
Tamai Tamás látták el. A Magyar Karszt- és BarlangA Marcel Loubens-kupa egyik ötletes feladata
kutató Társulat részéről elnökünk, Szabolcs kérésé
az Orfüi-Vízfő-forrás patakjában
re Szittner Zsuzsi vett részt a szervezők munkájában,
az előkészítés és a lebonyolítás szakaszaiban is.
Szeretném ezúton is kiemelni a támogatóinkat, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Dél-Dunántúli Regionális-Kutatási és Projekt-fej
Orfü Község Önkormányzata
lesztési Egyesület
Magyar Barlangi Mentőszolgálat
Pro Natura Karszt és Barlangkutató Egyesület
Szegedi Karszt-és Barlangkutató Egyesület
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület
explo.hu Webáruház
WELL PANZIÓ (Orfű)
Mecseki Karsztkutató Csoportja
Nomád Outdoor és Sportbolt
PTE Barlangkutató Csoport
Mecseki Erdészeti Zrt.
R ostás A ttila (Böllér), Tárnái Tamás, Szittner Z suzsa

BESZÁMOLÓ
A BARLANGKUTATÓK SZAKMAI
TALÁLKOZÓJÁRÓL

A 2010. november 12-14. között megtartott rendezvénynek az esztergomi Schweidel Szálló adott
otthont, ahol ezúttal az előadásoktól a szállásig minden egy helyszínen volt. A rendezvény 120 fo regiszt
ráltatta magát.
A rendezvényhez kapcsolódóan a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédő Egyesület szerve
zésében a pénteki napon négy csoportban összesen 48 fő részére nyilt lehetőség a Tokod-altárói Agnesakna karsztvízbázisának megtekintésére. A csoportokat kisvonat vitte be mintegy 30 perc alatt a szivatytyúállomásra, ahonnan Dorog és Esztergom számára nyerik az ivóvizet. Itt a résztvevők a vízmű részéről
szakszerű magyarázatot kaptak a berendezések működéséről és meg is kóstolhatták a mélyből feltörő
karsztvizet. A táróban szép ősmaradványokban is gyönyörködhettünk.
A rendezvény helyszínén péntek este már összegyűlt mintegy 30 résztvevőnek Egri Csaba tartott vetí
tést a tavalyi texasi Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus anyagából.
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Szombaton a megnyitót követően dr. Kordos Lász
ló ismertette a Kadic Ottokár, a magyar barlangkutatás
atyja című könyvet, melyet a helyszínen meg is lehe
tett vásárolni. Ezt követően került sor a Cholnoky Jenő
karszt- és barlangkutatási pályázat eredményhirdetésé
re (lásd a 114. oldalon).
A rendezvény keretében 28 előadás és vetítés hang
zott el, illetve került bemutatásra, nem a megszokott
bontásban, Tekintettel a 2010-ben bekövetkezett súlyos
barlangi árvizekre, valamint a kolontári vörösiszap
katasztrófára, a Szakmai Napok programjában is he
lyet kapott egy árvizes, illetve katasztrófa szekció.
Az előadások helyszíne
A szombati program végén először a másnapi Mala
alagút meglátogatásához kedvet csináló filmbemutatóra került sor, majd a már lassan hagyománnyá váló
zsíroskenyér party után Egri Csaba folytatta az előző napi 3D filmek bemutatását.
Vasárnap a hazai és külföldi feltáró kutatásokkal
foglalkozó előadásokat követően a nagyszámú részt
vevő a Mala forrásalagutat látogatta meg az esztergo
mi Szent István Strandfürdő területén. A z úgynevezett
Mala-forrás XIX. században létesített alagútja a Szent
Tamás-hegy tövében eredő melegvizes források össze
gyűjtésére és levezetésére szolgált (ez táplálta többek
között a néhai Fürdő Szállót, de a mai Szabadidőköz
pont helyén álló egykori vízimalom működtetését is
innen biztosították).
A források a dorogi szénmedence intenzív szénszén
bányászata (vízkiemelése) révén több évtizede elapad
A zsíroskenyér-party
tak, majd miután a bányák néhány éve bezártak, indult
vízszintjük ismételt emelkedésnek. Sajnos az előzetes várakozásoktól eltérően az alagút egyik ága szinte
porszáraz volt, míg a m ásik ágon is alig találtunk vizet.
A rendezvény keretében szombaton került kisorsolásra a Vera-érem tám ogatói között a Speleo Sport
boltban beváltható 10 000 Ft-os vásárlási utalvány, melyet Barabás Bence nyert meg.
Nagy sikere volt a DINP1 standon bemutatott virtuális barlangtúráknak, valamint a Speleo Sport és
a www.explo.hu webáruház standján bemutatott termékeknek.
Ezúton köszönjük meg mindazoknak a közreműködését, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres le
bonyolításához. A 2011. évi Szakmai Napok az előzetes tervek szerint Székesfehérváron kerül megren
dezésre.
F.N.

AZ MKBT SZAKMAI TANULMÁNYÚTJAI
A u s z tria

Társulatunk 2010. június 5-14. között az osztrák barlangnaphoz kapcsolódva, 37 fő részvételével ta
nulmányutat szervezett Ausztriába. A program első három napját Salzburgban töltöttük, jócskán kihasz
nálva a 33 euroért megvásárolt kétnapos Salzburg kártyával ingyen lebonyolítható programokat.
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