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HALOTTAINK
GYURMAN CSABA
1947–2017
Régész akart lenni, ugyan vágya nem teljesült, de kutatott a közelebbi és távolabbi múltban. Ásatásokon vett részt régészek mellett és barlangokban, könyvekben
és emberek fejében, hogy az emlékezetet valósággá varázsolja. Szeretett bejutni
olyan helyekre, amit ő lát először... Különlegeset elénk tárni, kinyitni az idő kapuját,
bármilyen messze is van tőlünk az, ami akkor történt, amikor az keletkezett. Lebontani a téveszméket, amit az egyszerű ajkai bányászok gondoltak a föld természetes titkairól. Tanítani a kicsiknek a feltárásról, a térképezésről és a fotózásról. A
dokumentálás fontossága, a kataszterezés unalmassága, hosszú körmölése sem
tántorította el. Ha úgy hozta ki a lépés, akkor egyedül is ment víznyelőket vizsgálni,
amikor olvadt a hó. Sátorozva, tábortűz mellett, majd a Sárcsi-kúti házban, később a
Kab-hegyen mindig ő volt az Öreg! A bölcs, a tapasztalt, a munkabíró. A kitartása
igazi példa minden föld alatt járó barlangkutató számára.
A barlangászattal 1976-ban ismerkedett meg. Kis baráti társaságával a Kabhegyen található Ménesakol-árok egyik víznyelőjét kezdték el kutatni, de belekóstoltak több más, később is kutatott és feltárt barlang bontásába is. Később a siófoki
központú Cholnoky Barlangkutató Csoport tagjai lettek 1978-ban, és egyben ekkor lett
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagja is, egészen haláláig. A csoport fő
kutatási területe a Hárskúti-fennsík, valamint a Kab-hegy környéke volt, kiemelten a
Macska-lik.
Minden évben nyári táborokat szervezett, sok esetben működtek együtt más
csoportokkal is, mint például az Alba Regia Csoport, a Tapolcai Bauxit Barlangkutató
Csoport és a Veszprémi Egyetemi Csoport. A nyolcvanas évek végén, a Sárcsi-kúton
kialakításra kerülő barlangász kutatóház létrejötte is a nevéhez köthető, amely a korábbi barlangász pincét váltotta fel Ajka központjában. Nagyrészt az ő érdeme volt,
hogy sok-sok barlangász itt ismerkedett meg a barlangi kutatómunka alapjaival, és lett
a szerelme sokunknak ez a nem mindennapi sport és életstílus.
A Bakony Csoport – létszámának drasztikus csökkenése miatt – a második évezred elejére megszűnt, és a maradék kis csoport tagjai Csabával együtt a Bakonyi
Barlangkutató Egyesületek Szövetségének égisze alatt folytatta munkáját.
Ekkorra már, betegsége ellenére is minden kutatótáborban és barlangász összejövetelen megjelent, és tevékeny részese volt az elvégzett munkának.
2017. május 17-én dobbant szíve utoljára, és szerettein, – elsősorban lányán és
unokáján – kívül a bakonyi barlangászok közössége könnyezte meg utolsó útján.
Ha a hegyen járunk, minden szikla, minden barlang, minden fa a nevedet suttogja... Minden barlangteremben a te nevetésed visszhangzik... Távozott közülünk az
Öreg, a Kab-hegy barlangásza, irdatlan űrt hagyva maga mögött... Csaba, nagyon
hiányzol nekünk...
A „bakonyos” barlangász társaid nevében
Józsa Balázs

ZSÓLYOMI ZSOLT
1966–2017
’Frédi’ elment…
Sajnos nem váratlanul, de szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy Zsólyomi
Zsolt barátunk, akit mindenki csak Frédi néven ismert, nincs többé.
Barlangász pályafutását a 90-es évek elején kezdte, beiratkozott egy az MTSz
által szervezett technikai tanfolyamra. Látványos technikai fejlődésen ment keresztül,
és a barlangászat vált életének talán legfontosabb tevékenységévé. Elsősorban túrák,
expedíciók szervezésével foglalkozott az FTSK oszlopos tagjaként, és sok nagy európai barlangba jutott le magyarok között elsőként. Különösen a magashegyi, komoly
nehézségű barlangok bejárásában volt úttörő szerepe, ő szervezte az első magyar
expedíciót a Lamprechtsofenbe, az ugyancsak ausztriai Schneeloch-ba, az olaszországi Monte Lepini barlangjaiba, oszlopos tagja volt a Gortani-teamnek, járt a Pireneusok neves barlangjaiban, vezetője volt számos spanyolországi nagybarlang expedícíónak. A barlangi sikerek mellett a kanyontúrák szervezésében, népszerűsítésében elsők között volt Magyarországon, extrém kanyonutat az ő vezetésével teljesített
először magyar csapat.
A szervezésen kívül a legnehezebb feladatokban, a be- és kiszerelésben, a felszerelés szállításában a csoport komoly hasznát vehette. Hatalmas lelkesedése, ereje és állóképessége lenyűgöző volt. 1993-ban Rose Gyurival párban a negyedik
helyen végeztek az Első Pireneusi Játékok nemzetközi barlangversenyén két francia
és egy belga csapat után.
Anyagilag is támogatta a barlangi expedíciókat, kutatásokat, a BMSz-t, sok barlangba beépült felszerelést neki köszönhetünk.
Tavaly ősszel ünnepelhettük volna 50-edik születésnapját, de ez már megromlott
egészségi állapota miatt elmaradt. Halála végtelenül megrázó és igazságtalan.
A 61. Barlangnapot Frédi emlékének ajánlottuk.
Németh Tamás

KOVÁCS JÓZSEF
Nagyon szomorúan tudatom régi barátaival,,ismerőseivel, barlangi mentő társaival, hogy örökre távozott közülünk Kovács József ny. rendőrezredes, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság volt bűnügyi osztályvezetője.
A hetvenes évektől mint életvédelmi nyomozó – akkor még hadnagy – kapcsolódott be a Barlangi Mentőszolgálat munkájába, ami akkor munkaköri kötelezettsége
volt, de ő sokkal többet tett ennél.
Akkortájt az igen gyakori solymári eltévedéses baleseteknél rajta keresztül riasztottak minket! Ott volt mindig velünk. Összeszedetett minket járőrautóval a város legkülönbözőbb részeiről. Mentés után éjnek éjjelén vagy vak hajnalban kinyittatta a Zsíros-hegyi turistaházat, és meleg babgulyást készíttetett a csapatnak, és uram bocsáss meg, még itóka is volt. A rendőrség pénzén mindez bűnügyi költségként merült
fel, és ami a legjobb, volt igazolás másnapra a munkahelyre.
Többünkkel nagyon jó baráti viszonyt ápolt. Belépett a Tektonik barlangkutató csoportba is. Sok érdekes bűnügy nyomozásában kérte a barlangi mentők segítségét.
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A híres Ferenc-hegyi négyes tragédia áldozatainak felszínre hozatalánál is vezető
szerepet játszott.
Isten nyugosztalja barátunkat.
Adamkó Péter

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
Szakmai Napok 2017 – időpont és helyszín
Kérjük, jegyezzétek be a naptáraitokba, hogy a Barlangkutatók „Szablyár Péter”
Szakmai Találkozója idén november 3–5-én, Székesfehérváron kerül megrendezésre. Előadással jelentkezni a tavalyi rendezvényhez hasonlóan szeptember 15-ig
lehet. A jelentkezés módjáról és a Szakmai Napokról később, a honlapon, illetve a
Tájékozató szeptember–október havi számában nyújtunk tájékoztatást.

BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKKEK
61. Barlangnap – Szögliget, 2017. június 23–25.
Beszámoló és köszönetnyilvánítás
Június utolsó előtti hétvégéjén, az Aggteleki-karszton lezajlott a 61. Barlangnap.
Az idei találkozót az MKBT rendezte, számos szervezet, csoport és magányos hős
segítségével.
271 regisztrált résztvevő (köztük 107 MKBT tag) és közel 30 vendég töltötte a hétvégét a szögligeti Nyárádi Major Turistaházban berendezett bázison és a környékbeli
barlangokban. Összesen 22 barlangban 26 féle, különböző nehézségű túralehetőséget tudtunk biztosítani országhatáron innen és túl. A 69 túrán a résztvevők 641
leszállást tettek, a szlovákiai barlangok különösen népszerűek voltak. 960 méter
kötelet, 110 karabinert, 35 nittfület használtunk a barlangok kiépítéséhez. Megettünk
három nagy üstnyi ragulevest, kiittuk a csapolt sört a büféből. A leginkább elhivatottak
megküzdöttek a Marcel Loubens Kupáért, míg mások agysérvet kaptak, miközben a
Kessler Hubert kupa kérdéseire keresték a választ. (Ez utóbbiról részleteket a beszámoló végén találtok.) Táncoltunk, ugráltunk az Adrenalin Tourist Rock Band
koncertjén, éljeneztük a kupagyőzteseket.
Az idei barlangnapot Frédi emlékének szenteltük – Frédi ott volt velünk....
Megemlékeztünk róla a koncert előtt, kedvenc számaira táncolva, egymás között
felidézve őt sírva-nevetve. Örültünk, hogy Frédi felesége, Andi és gyerekeik is velünk
töltötték a hétvégét.
Akadtak persze kisebb-nagyobb szervezési bakik, és sajnos nem juthatott el mindenki minden barlangtúrára, amire szeretett volna, de a részvételi adatok, a formális

és informális visszajelzések alapján az éves barlangász seregszemle sikeresnek
mondható.
Sokan dolgoztak sokat azon, hogy jól érezzük magunkat és minden működjön a
Barlangnapon.
Ezúton is szeretném mindannyiunk nevében megköszönni a szervezésben és
lebonyolításban közreműködő szervezeteknek, csoportoknak odaadó segítségüket:
– az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, mint társszervezőnek, és különösképpen Gruber Péternek, hogy lehetővé tették és minden lehetséges módon segítették a barlangtúrákat, hogy megszervezték az Inverz Everest kiállítást, aminek a
megnyitója egyben a Barlangnap hivatalos megnyitója lett, és hogy segítőikkel csodálatos ragulevessel lakattak jól 300 barlangászt szombat este;
– rozsnyói barátainknak, a Speleo Roznava klub tagjainak, valamint Gaál Lajosnak, hogy lehetővé tették és lebonyolították a szlovákiai barlangokba irányuló túrákat,
melyek kétségtelenül a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. Köszönjük Repaszky
Miki, Kinyik Nándi, Jani Drenko, Jakab Gabi, Szeles Péter kedves és értő kalauzolását és a türelmüket;
– a MAFC csoportnak a komplett Alsó-hegyi hadműveletet és az ezernyi fontos
információt, valamint hogy mindig rendelkezésre álltak, ha helyismeretet igénylő kérdés merült fel;
– az MKBT Oktatási Szakosztályának a felszerelés jelentős részének kölcsönzését és a beszereléshez nyújtott segítséget. Az egy szem hiányzó karabinert pótoljuk!
– a Magyar Barlangi Mentőszolgálat BBMSz-el és a BMÉE-vel közös ügyeletét és
a koncerthelyszínként szolgáló sátrat;
– a BEAC-nak a kölcsönkapott köteleket.
Szponzorként támogatott minket:
– a Tengerszem Túrabolt a Marcel Kupa nyerteseinek felajánlott 30 000 Ft értékű
vásárlási utalvánnyal;
– a Speleo Sport – Kocsis Bandi a Marcel Kupára felajánlott nyereményekkel: 3
nagybag, 3 kisbag, 3 karabiner;
– a National Geographic 3 féléves előfizetéssel, melyet a Kessler Kupa nyertesei
kaptak és több száz ingyenesen elvihető újsággal;
– a Magyar Természetjáró Szövetség minden regisztráltnak felajánlott (barlangos)
Turista Magazinnal;
– a Földgömb folyóirat ingyenesen elvihető magazinokkal;
– az Explo.hu – Gema a barlangnapra vásárolt 400 m kötélre adott kedvezménnyel.
Szórakozásunkról az Adrenalin Tourist Rock Band gondoskodott. Vivát! Köszönjük! Utolsó pillanatban beugorva a Wolfaudio-tól Farkas Róbert biztosította a hang-,
fény-, színpadtechnikai elemeket, a zenekar nagy megelégedésére.
A büfét és meleg ételt az aggteleki Szűcs Norbi (korábbi jósvafői kocsmáros)
biztosította.
A fő szervező az MKBT volt, az MKBT pedig minket, barlangászokat jelent.
Közülünk kerültek ki azok, akik a legtöbb energiát, szabadidőt, munkát, pénzt fektették
a Barlangnap előkészítésébe, megszervezésébe, lebonyolításába, és akiknek különösen sok köszönettel tartozunk:
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– Mindenek előtt és fölött Csépe-Muladi Beáta, aki a szervezés lelke volt, akivel együtt
a Barlangnap előtti hetek minden szabad percében, éjszakába nyúlóan szervezkedtünk, telefonáltunk, e-maileztünk. Sok száz telefont bonyolított, millió dolgot észben tartott, rengeteg beszerzést elintézett, utolsó pillanatban hangosítást szervezett a
koncertre. A helyszínen a túrajelentkezéseket intézte, profin és higgadtan, ezerféle
igényre, kérésre figyelve. Alig szakadt el a regisztrációs pulttól, barlangnak még a
közelébe se jutott.
– Huber Kilián a szervezői triumvirátus (Beáta-Barbara-Kilián) másik kulcsfigurája
magára vállalta a technikai előkészületeket, a felszerelés-szükséglet összeírását és
az eszközök összegyűjtését, de ő intézte a térképnyomtatást is. Koordinálta a beszereléseket, megszervezte a Marcel kupát, péntektől vasárnapig helyt állt a hegyen,
majd visszagyűjtötte és leltározta a beszerelést.
– Fleck Nóra intézte a szállást, tartotta számon az utalásokat, intézte a programfüzet
nyomtatását, kezelte a kasszát és posztolt a regisztrációnál Hazslinszky Tamással
együtt/felváltva.
– Szabó Zolinak köszönhetjük a programfüzet szakmai tartalmát, térképeit, a gyönyörű átnézeti térképeket a falon (amit a végén a helyszín tulajdonosának ajándékoztunk), valamint az MTSz-től kapott támogatást. A helyszínen szinte folyamatosan
túrát vezetett, fuvarozta is a túrázóit. Utólag remek kis cikket írt a Barlangnapról a
Turista Magazin online verziójába: http://www.turistamagazin.hu/ilyen-volt-a-61barlangnap.html
– Csépe Zoli Beáta mellett helyt állva az előkészületekben, kérdőívekben és beszerzésekben segített. A helyszínen univerzálisan bevethető túravezetőként segített minket.
– Ambrus Gergőnek köszönhetjük a National Geographic-tól és a Földgömbtől kapott
támogatást.
– Adamkó Péter állította össze a Kessler Kupa kérdéseinek többségét, értékelte a
válaszokat és csináltatta a kupákat. Péter szervezte meg a bódvalenkei szegényeknek az adománygyűjtést is.
– Köblös Gabi segített a túraigények összegzésében és a barlangleírások összegyűjtésében.
– Füredi Zoli tervezte a pólót, szervezte a szitázást, amit Kovács Ferike villámhatáridővel vállalt. Zoli tervezte és készíttette a szuper MKBT-s strandzászlót is, és
még túrát is vezetett.
– Laufer Csaba gyűjtötte össze Budapesten és fuvarozta Szögligetre a pólókat, újságokat és a helyszínen is mindig számíthattunk rá.
– Krkos Márk a helyszín kiépítéséhez biztosított ezer és egy eszközt, anyagot,
felszerelést és folyamatos segítséget, az útjelző tábláktól a kiszalagozáson át a
kiépített kötélpályákig és alkalmasint a barlangbeszerelésekig. (Egy sárga kisbagjét
benne négy nittfüllel még mindig keressük!) A Tengerszemes támogatás intézésében
is részt vett.
Rengeteg helyszíni segítőnek és a 69 túra vezetőjének tartozunk még köszönettel,
akiknek mind nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Néhányukat ki kell emelnem azért:
– a szállásadónk, Nyárádi Attila elképesztően rugalmas és segítőkész volt, nem mellesleg el volt ájulva, hogy milyen fegyelmezett a társaság (semmi kártétel, semmi szemét egy háromnapos 300 fős rendezvény után). Bármikor szívesen látnak minket
máskor is a Nyárádi Major Turistaházban;

– Székely Kingának óriási köszönet a pénteki Baradla-túráért;
– Berczik Pál az Esztramos gyomrában kalauzolta a (túl) sűrűn érkező csoportokat;
– a MAFC-osok mindenben odatették magukat: Németh Zsolt Kutya vállalta a transzportot a hegyre, Köblös Csabi szalagozott, Dányi Hajni főzött a hegyen lévőknek, az
egész csapat be- és kiszerelt az Alsó-hegyen;
– Kagyó és Tapsi beszerelte és egész napos ügyeletet adott a gyerekeknek szánt
Fenyves-zsombolynál;
– Horváth Gábor és Szerencsi Judit bármikor-bárhol bevethető beszerelő-túravezetőkiszerelő csodafegyverként cikáztak az Alsó-hegy és a tábor között;
– Ifj. Adamkó Péter a Vecsembükki-zsombolyban adott végig ügyeletet, a barlang
beszerelését pedig Spáda Ágival és Tóth Attilával együtt végezték; Tóth Attila hozta el
a BMSZ sátrát is;
– Juju végig elsősegély ügyeletet adott és a regisztrációs pultnál is segített, de a
technikai előkészítésben is támaszkodhattunk rá;
– Huber Kincső, Kilián kislánya fél napon keresztül segített Hazslinszky Tamásnak az
ajándék folyóiratok kicsomagolásában és elrendezésében;
– Sári Attila túrázókat fuvarozott, a végén pedig szemétmentesítette a területet.
A fentebb felsoroltakon kívül túrát vezetett még Angyal Dorka, Andrássi Zoli,
Bartha László, Berentés Ági, Erdélyi Balázs, Fekete István, Gyarmati Gábor, Hajnal
Ági, Hegyes Péter, Katona Józsi, Klenk Péter, Kocsis Ákos, Kotán Dávid Márk,
Lukács Laca, Mészáros József, Mimlits Gábor, Molnár Mária, Nagy Eszter, Nagy
Gergely Domonkos, Nagy Imre, Németh Tamás, Nyírő Artúr, Polónyi Emese, Pózna
András, Szabó Dénes, Szatyor Miklós és Szeredi Anna.
Mindennek persze semmi értelme nem lett volna nélkületek, a résztvevők nélkül.
Reméljük, jól éreztétek magatokat. Köszönjük a pozitív visszajelzéseket és az építő
kritikai észrevételeiteket is.
Jövőre találkozunk!
A szervezők nevében:
Kosztra Barbara

KESSLER HUBERT VÁNDOR KUPA
Harmadszor került megrendezésre a Kessler Hubert vándorkupa, mely egyéni
elméleti verseny. A verseny célja, hogy a barlangászok elméleti tudásukat is tudják
csillogtatni.
Sajnos várakozás ellenére kevesen vették a bátorságot a versenyen való részvételre. A kérdések a Gömör Tornai Karsztról és Marcel Loubensről kerültek összeállításra.
Az első három helyezett idén is oklevelet kapott és érem gyanánt ízlésesen fatuskóra ragasztott Kessler kerámiákat.
A vándorkupát az első helyezettek fél fél évig tarthatják maguknál, talpazatába
nevüket bevéshetik.
Gratulálunk a résztvevőknek abban a reményben, hogy jövőre többen bátorkodnak
indulni.
Alábbiakban közöljük az első 10 helyezett nevét és pontszámát.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hegedűs András (Juju)
Ifj. Adamkó Péter
Fleck Nóra
Szlatki Gabriella (Csibe)
Szabó Zoltán
Bartha László (Kölyök)
Kutas Gyula dr.
Kiss Tamás
Füredi Zoltán
Tóth Attila, Spáda Ágnes
Károly Gábor
(Mozdonyos)
Lénárt László dr.
Tóth Géza dr.

79–79 pont
73 pont
65 pont
62 pont
59 pont
56 pont
48 pont
42–42 pont
37 pont
34–34 pont

AZ IDEI KARSZTISKOLA SZLOVÉNIÁBAN – ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Évről évre Postojna ad otthont az „International Kartological School” elnevezésű,
öt napos nemzetközi konferenciának. Mivel javarészt meghívott előadókat hallhatunk,
a különböző tudományterületek képviselői és a karsztos-barlangos érdeklődők szakmailag hiteles forrásból kaphatnak ízelítőt a legújabb eredményekből, trendekből. A
poszter szekció ennek megfelelően hangsúlyos, így aki be kívánja mutatni a saját
kutatását, biztos érdeklődésre számíthat. A fogadásokon és a szakmai kirándulásokon garantált a kötetlen, remek hangulat.
Idén júniusban immár 25. alkalommal rendezték meg a konferenciát „Mérföldkövek és kihívások a karsztkutatásban” alcímmel. A program a megszokott
keretek között zajlott (fele részt
előadások, fele részt szakmai kirándulások), bár a jubileumi alkalomra való tekintettel az alcímhez
híven rendkívül színes volt. Az
előadások hét szekciójában helyet kapott a geológia és a morfológia mellett a feltáró kutatás és
a karsztok ökoszisztémája is, így
Magyar pószter bemutatása az érdeklődőknek
a karsztokkal kapcsolatos minden
(Virág Magdolna felvétele)
érdeklődési terület fókuszba került.
A terepi utazások során bejártuk többek között a környék forrásait, az ikonikus
Skocjan-barlangot, az egykori felső fosszil alig-alig észlelhető romjaival együtt, és természetesen a Postojnai-barlangot is. Mint minden évben, az utolsó napi túra a Ljubljanica-folyó vízgyűjtő területét, a forrásokat, nyelőket, poljékat és a Rakov Skocjant
járta körbe.

A hétfő esti „Rejtélyek a karszton” szekció mostanra hagyományos programmá
nőtte ki magát. Ez a vitafórum nem az eredményekről és a válaszokról, hanem a kérdésekről szól. Azokról a kérdésekről, amikre hiába keressük a választ, a furcsa formákról, amiket tanácstalanul szemlélünk, mindezt esetleg egymásnak szögesen ellentmondó elméletek közé szorulva. A kérdéseket bárki fölteheti, erre bátorítanánk is
minden jövőbeni résztvevőt.
Azt talán nem is kell külön
hangsúlyozni, milyen remek lehetőség ez a pár nap, hogy találkozzunk külföldi szaktekintélyekkel, ápoljuk kapcsolatainkat
nemzetközi kutatótársainkkal,
és új ismeretségeket kössünk.
Mi például ennek köszönhetjük,
hogy egy külön túra keretében
természetes élőhelyükön leshettük meg a Planina-barlang
csodálatos és félénk Proteusait.
Mondanom sem kell, hatalmas
élmény volt!
Proteus anguinus a Planina-barlangban
A konferencia nyelve angol,
(Virág Magdolna felvétele)
a részvételi díj 175 euró (diákoknak csak 75 euró). Ez magában foglalja a fogadásokat és a kirándulásokat is.
Köblös Gabriella, Virág Magdolna
MKBT SZAKMAI TANULMÁNYÚT ERDÉLYBEN
2017. június 10–17. között 20 fő részvételével egy hetet töltöttünk Körösréven. Ezúttal Miskolcról indultunk, útközben csak Debrecenben álltunk meg, ahol az egész heti
közös főzéshez bevásároltunk. Szállásunk a Corimen vendégházban volt, mely a közelben nyíló Révi-szoros bejáratánál remek kiinduló pontnak bizonyult.
Elsőként a Szelek-barlangjában túráztunk, mert a kolozsvári barlangászok csak
vasárnap tudtak velünk jönni. Vári Laciék egy rövidebb és egy hosszú túrát szerveztek
a csoport számára. Természetesen az 50 kilométeres barlangnak csak töredékét sikerült bejárni, de így is nagy élményt jelentett a túra mindenkinek. Barlanglátogatás
után a rövid túra résztvevői a szoroson keresztül gyalog jöttek haza, s közben több
kisebb-nagyobb barlangot is felkerestek még, a többieket a kolozsvári barlangászok
hozták haza.
A következő napot a Révi-szorosban töltöttük, ahol a szoros jobb és bal oldalán,
jelzett ösvényeken túráztunk, de via ferrátázni is lehetett, így mindenki kedvére választhatott programot. A kilátás a Sebes-Körös völgyére mindenesetre fantasztikus
volt.
A negyedik napon a Misid-völgy barlangjainak felfedezése szerepelt a programban. Útikalauzunk Czumbil Attila volt, túránk első állomása pedig a Nagy Magyarbarlang, ahová néhány telefonváltást követően sikerült bejutni. Az impozáns bejáraton
át vezetett az út az idegenforgalmi barlangba, amely túl sok látnivalót nem tartogatott,
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viszont a benne folytatott ásatásokból kikerült leletei jelentősek. Ezeket a barlang
elején berendezett posztereken mutatják be. Innen következett a Kis Magyar- illetve a
Meszes-barlang, ahová már be kellett öltözni. Aznap délutánra terveztük még a Bíró
Lajos-barlang meglátogatását is, ahová még sokat kellett volna gyalogolni, az idő
viszont jócskán előrehaladt, így azt másnapra halasztottuk.
Következő nap Körösrévről vonattal mentünk át a Zichy-barlanghoz, rendkívül
jutányos áron, hiszen az előzetes tájékoztatás szerint várt, fejenkénti kb. 3 lej helyett
20 fős csoportunk összesen 7 lejt fizetett, jegyet persze nem kaptunk. A Zichy-barlangban, vezető nélkül szabadon kóborolhattunk, s végre annyit fényképezhettünk,
amennyit csak akartunk, a belépődíj pedig, amit kértek tőlünk, még a gyermekjegy
áránál is kevesebb volt. A túra után ismét kétfelé váltunk, s úgy beszéltük meg, hogy
a gyalogosok és a busszal menők a Misid-völgy bejáratánál találkoznak, ahonnan
együtt megyünk el a Vizes Bíró Lajos-barlanghoz. A végén mégsem jött össze a találkozás, így mire a buszosok a barlanghoz értek, a többiek már jócskán bent túráztak.
Ez a program is jól sikerült, bár egy szűkület többek számára a túra végét jelentette.
Zárásként még a Száraz Bíró Lajos-barlang is belefért a napba, majd igyekezni kellett
haza a jól megérdemelt vacsorára.
Az út hátralévő részében nagyobb távolságokra merészkedtünk. Elsőként Biharfüredet céloztuk meg. Az odáig vezető úton számos szép vízesést néztünk meg, így például többek között a Iadolina vízesést, majd Biharfüreden a Csoda-forrástól a Kis-havas fennsíkjára kapaszkodtunk fel.
Utolsó napunkon előbb a nevezetes Sárkányok kertjének homokkőből és konglomerátumból álló bizarr formáit kerestük fel Almásgalgón, majd Zsibón, a „zsibói bölény”, Wesselényi Miklós kastélyát, illetve annak parkjában működő szép botanikus
kertet és akváriumot látogattuk meg.
A hazautazás napjára, az Élesd melletti Sólyomkő várához tervezett túránkat
hatalmas eső mosta el, de azért így is szép és tartalmas programot zártunk.
A túrák lebonyolításához nyújtott segítségért ezúton is köszönetet mondunk
Czumbil Attilának és Vári Lászlónak.
Fleck Nóra

BEJUTÁS A BARADLÁBÓL A HOSSZÚ-ALSÓ-BARLANGBA
Tisztelt Tagtársak!
Örömmel értesítelek Benneteket, hogy kutatócsoportunk 2017. május 6-án, több
mint egy éves munka eredményeként elérte a Baradla Hosszú-Alsó-barlangjának patakos járatait. Kutatómunkánk során a Jósvafői-labirintus egy huzatoló hasadékát tágítva, a légmozgást követve tárult fel az új barlangszakasz. Az ebben folyó víztömeget elérve (becsléseink szerint a Medence-forrás vizének kb. 50–70 %-a, 20–25
m3/perc jelenleg) a vízfolyás mentén mindkét irányban omlás akadályozza a munkán-

kat, de a nagy vizek levonulásával,
reményeink szerint a barlangjáratok folytatásába fogunk jutni. Az új
szakasz hossza ugyan csak néhány száz méter, de bízunk benne,
hogy ez a hely a kulcsa további kilométerek feltárásának. Az utóbbi
hetekben az új szakaszban biológusok bevonásával folynak a munkák, de a járatokban folyó víz festése is megtörtént. Ez utóbbi egyértelműen igazolta, hogy ez a barlangszakasz a Hosszú-Alsó-barBerentés Ágnes felvétele
lang része.
A barlangszakasz látogatása a
komoly omlás- és árvízveszély miatt csak kutatási célzattal lehetséges.
Munkánk eredményességét nagymértékben befolyásolta az Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatóság, de különösen Gruber Péter sokrétű önzetlen segítsége, valamint
nagy segítség volt számunkra Stieber József és Végh Zsolt évtizedes klimatológiai kutatása is.
A kutatások résztvevői: Ba Julianna kutatásvezető helyettes, Balázs Mátyás, Debreczeni Edit, Farkas Andrea, Foki Károly, Gránitz Laura, Mihalik Zoltán, Polacsek
Zsolt kutatásvezető és Váradi András.
Polacsek Zsolt
KIS FELTÁRÁS A PILISBEN
Az elmúlt időszakban sikerült mintegy 300
méternyi új részt találni a Csévi-szirteken,
azon belül pedig az Indikációs-barlangban.
(Tudjátok, ahová nem ajánlottuk, hogy menjetek barlangnapon, s mégis a második legnépszerűbb túra volt.) Azóta persze kicsit szelídítettünk a szűkületein.)
Sikerült ebben a barlangban is megtalálni a
denevérek útvonalát, így már "csak" követni
kell azt.
A barlang hossza 1200 méterre nőtt. A
Szirteken a Pilis három legnagyobb barlangja
várja, hogy végre összekössük. S talán denevér barátaink most megadták az átjárók kulcsát...
Barlangokban, kutatásokban és persze felfedezésekben gazdag nyarat!
Kovács Richárd
Kovács Richárd felvétele
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SZERVEZETI HÍREK
ÚJABB SZIKLAMÁSZÓ ENGEDÉLYEK MKBT TAGOK RÉSZÉRE
Megérkezett az utolsó három engedély sziklamászó tevékenységre az MKBT tagjai részére - Budapest környéki, pázmándi, illetve bükki, mátrai és zempléni falakra.
A Francia-bánya, Kecske-hegyi kőfejtő (Budapest) és Oszoly-tető (Csobánka)
helyszínekre az engedély 2018. május 31-ig érvényes a már meglévő, a Magyarország Sziklamászó Kalauza c. kiadványban (2007. évi kiadás) szereplő mászóutakra.
Az engedélyt a dokumentumtárban itt találjátok:
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=111
5&Itemid=85
A Hámori Szurdok-szikla, Fehér-kő, Köpüs-kő (Miskolc), Örvény-kő (Varbó), Dédesi Kis-vár szikla (Mályinka), Felsőtárkányi szurdok-szikla (Felsőtárkány), Bárány-kő, Kis-Csóka-kő (Mátraszentimre), Holló-kő (Pálosvörösmart), Sólyombérc (Háromhuta), Sólyom-kő (Fony) helyszínekre az engedély 2018. december
31-ig érvényes a már meglévő, a Magyarország Sziklamászó Kalauza c. kiadványban (2007. évi kiadás) szereplő mászóutakra. Az engedély helyszínenként különböző
időbeli és térbeli korlátozásokat tartalmaz! Az engedélyt a dokumentumtárban itt találjátok:
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=111
6&Itemid=85
A Pázmándi-sziklák (Pázmánd) helyszínre az engedély 2022. december 31-ig érvényes a már meglévő, a Dunazug Szikláin 2. mászókalauz kiadványban szereplő Délibáb-fal, Amfiteátrum, Szilvás gombóc, Laokoon és Kapitány-fal elnevezésű mászóutakra. Az engedélyt a dokumentumtárban itt találjátok:
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=111
7&Itemid=85
Az utakról bővebben pl. itt tájékozódhatsz: http://mhssz.hu/hegymaszoszakag/maszoiskolak/
Készült egy áttekintő táblázat is az MKBT által benyújtott sziklamászó engedélykérelmekről. Zöld cellaszínnel jelöltem az engedélyezett helyszíneket, pirossal az elutasítottakat. A táblázatot a barlang.hu Dokumentumtárában az engedélyek mellett találjátok:
http://www.barlang.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=108
1&Itemid=85
FONTOS! Az engedélyek csak MKBT tagokra vonatkoznak (mivel ezt igazolni is kell
tudni, ezért praktikusan a 2017-es MKBT igazolvánnyal rendelkezőkre).
Nyomatékosan felhívjuk az engedély adta lehetőséggel élők figyelmét, hogy az egyes
engedélyekben foglalt előírások betartása (a jogkövetkezmények terhe mellett)
mindenki számára kötelező! Az összefoglaló táblázat NEM tartalmazza az összes
előírást, korlátozást, ezért kérem, alaposan tanulmányozzátok az engedélyeket is.
Jó mászást! Kosztra Barbara

DINPI BARLANGLÁTOGATÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM MINTA
Kedves Barlangászok!
A DINPI-hez rendszeresen beérkező hiányos barlanglátogatási hozzájárulási kérelmek miatt összeállítottunk egy kérelem mintát, melyet a barlang.hu
Dokumentumtár/Engedélyek mappájában találtok. A pozitív elbírálás érdekében
elengedhetetlen, hogy az időpont, a kérelmező neve és címe, (egyesületi kérvény
esetében egy kapcsolattartó, és annak elérhetősége is) a létszámnak megfelelő
túravezető(k) neve, címe, és igazolványszáma szerepeljen a kérelemben. Továbbá
szintén fontos, hogy a megfelelő nyilatkozatok is rajta legyenek, a haszonszerzés
nemlegességéről, valamint – ha van, – akkor a hozzájárulási díj alóli mentességről.
(Bár sok kérelemben szerepel, az illetékmentességről NEM kell nyilatkozni, az
egészen más tészta… ) Javaslom, hogy egymás dolgának megkönnyítése érdekben
használjátok a mellékelt mintát. A hiányos kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.
Kérem, hogy akinek a napokban beküldött, de még el nem bírált kérelme van, az is
pótolja a hiányosságokat.
Természetesen sokan vannak, akik eddig is hiánytalan kérelmet küldtek. Nekik ez
úton is köszönöm az együttműködést.
Ha bárkinek kérdése van, keressen bátran az alábbi elérhetőségeken.
Üdvözlettel: Sári
Borzsák Sarolta
barlangtani referens
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Területkezelési, Birtokügyi és Üzemeltetési Osztály
1121 Budapest, Költő u. 21.
www.dunaipoly.hu
Tel: 30-663-4662
borzsaks@dinpi.hu

HÍREK, HIRDETMÉNYEK
MONTENEGRO 2017. ÉVI TÁBOR
A 2017 évi montenegrói tábort július 29. és augusztus 12. között rendezzük, a szokásos táborhelyen.
https://www.google.hu/maps/place/42%C2%B025'35.4%22N+18%C2%B048'38.3%22
E/@42.4264761,18.8103496,166m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.42
65!4d18.8106389?hl=hu
Budapestről július 28-án, péntek délután indulunk, érkezés a táborba július 29-én,
szombaton.
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Hazaindulás a táborból augusztus 12-én, szombaton. Várható érkezés Budapestre
augusztus 13-án, hajnalban. A táborhelyet, mely magánterület, csak július 29-től
augusztus 12-ig használhatjuk!
Az idei évi táboron a részvételi díj 7,0- €/fő/nap. A táborra regisztrálni az alábbi kérdőíven tudtok: https://goo.gl/forms/ye5MQ7KIzfHktvX12
Az alábbi linken érhető el a tábor autóbeosztása:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lQrR6VZjrVbpICV3Zj8tSSG_oOabyt1o...
Kérem, hogy töltsétek ki az autóbeosztást, mert ezzel az autókban helyet keresőket,
illetve a szervezőket is segítitek. A biztosítás minden résztvevőnek kötelező!
Üdvözlettel: Kovi
06/30/326-7433 gyovai.laszlo@chello.hu

AZ MKBT OKTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK TERVEZETT ŐSZI
PROGRAMJAI
2017. szeptember 23. – Pótvizsga
Az idei év júliusában megtartott központi vizsga pótvizsgájára azok jelentkezését
várjuk, akik értesítést kaptak róla, hogy valamilyen részelemből pótolhatják hiányosságaikat. Részletek, jelentkezés, pontos információk augusztus végén.
2017. október 7–8. – Módszertani hétvége
Az elmúlt pár évben Szakosztályunk nagy hangsúlyt fektetett a különböző szintekhez illeszkedő, jól kidolgozott, egyértelmű vizsgaszabályzatok létrehozására. Az ezekben és az ezek által az oktatásban történt változások és általános újítások ösztönözték egy módszertani hétvége megrendezését.
Egy intenzív, egész hétvégés alkalmon szeretnénk bemutatni a legfontosabb változásokat, újításokat, így nyújtva segítséget a különböző barlangászcsoportok saját
tanfolyamain oktató tapasztalt barlangászoknak, valamint megválaszolni a felmerülő
kérdéseiket.
Akiknek szánjuk ezt az intenzív workshopot:
•
Gyakorlattal rendelkező, több éve aktívan barlangászó egyének, akik saját
csoportjuk alapfokú tanfolyamain és T1 felkészítésein részt vesznek.
Végzettségi előkövetelményt nem várunk el.
•
A hétvége bentlakásos módon, a technikai tanfolyamhoz hasonló intenzitással
kerül megrendezésre egy Budapesthez közeli, ám vidéki helyszínen.
A hétvége programját képezi majd több témát érintő elméleti előadássorozat és
ezekhez kapcsolódóan gyakorlat a sziklafalon. Részletesen az alapfokú és technikai I.
szintek anyagában történt változásokat, oktatói ajánlásokat, tapasztalatainkat
osztanánk meg, érintőlegesen pár szót ejtve az átalakult technikai II. tanfolyamról, ám
annak anyagát nem ismertetve.

Szemezgetés a tervezett témakörökből:
◦
slósz helyes összeállítása és beállítása, ajánlott eszközök
◦
a vizsgákon elvárt technikai elemek pontosítása (mellbulin
lebiztosításának kérdése, ereszkedőeszköz bikázása, stb.)
◦
elvárt B-verziók bemutatása, felmerülő kérdések tisztázása
◦
társmentések
◦
húzórendszerek
◦
felszerelésújdonságok bemutatása
◦
két pontos biztosítás elvének rendszerbe foglalása
20–25 fő részvételét tudjuk fogadni.
Jelentkezés és további információ a kozpontivizsga@gmail.com emailcímen, valamint
a levelezőlistákon.
2017. október 28. – Túravezetői tanfolyam felvételi
Az Oktatási Szakosztály az idei évben újabb túravezetői tanfolyam indítását
tervezi.
A tanfolyamra jelentkezés előfeltétele a sikeres T2 vizsga megléte, ennek vizsgaszabályzata megtalálható honlapunkon
(http://oktatas.barlang.hu/index.php/dokumentumtar/kovetelmenyek/16-oszbarlangasz-technikai-ii-t1-vizsgaszabalyzat).
A tanfolyamra felvételt nyertek számára az előző tanfolyamhoz hasonlóan
kötelező lesz a 2017-es Szakmai Napokon való részvétel.
A felvételi követelményeivel és a tanfolyam részleteivel kapcsolatos információk
hamarosan várhatóak.
2018 tavasz
A következő Technikai II. tanfolyam megrendezésére jövő év tavaszán kerül sor.
Régi-új köny a BEBTE-től
A BEBTE által tavaly útjára indított "Barlangász klasszikusok" reprint könyvsorozat
egy igazi remekművel bővült. A sorozat negyedik tagja Jakucs László: Békebarlang
felfedezése című kötete. A könyv az eredeti tartalmon felül számos extrát tartalmaz,
így azok számára sem érdektelen, akik az eredeti kiadást már betéve ismerik. A könyv
megrendelhető 3500 Ft-ért a liebertamas@gmail.com címen.
L.T.

A Speleo Sport Bolt július 12-től augusztus 31-ig nyári szünet miatt
zárva tart.
Azonban augusztus 15-től, előzetes telefonos egyeztetés esetén a vásárlás megoldható!”

