
XLVIII. BARLANGNAP

Az idei, XLVIII. Barlangnap -  a Pál-völgyi-barlang felfedezésének 100. évfordulója 
alkalmából -  a Pál-völgyi kőfejtő központtal, csatlakozva a Hévizes barlangok genetikája 3 /  
és képződményei nemzetközi konferenciához -  június 25-27. között került megrendezésre.

A rendezvénynek -  az eddigi budapesti székhelyű barlangnapokhoz képest örvendetesen 
sok -  összesen 316 regisztrált résztvevője volt. A három nap alatt olajozottan lebonyolított 24 
barlangi (Bátori-, Ferenc-hegyi- / kis és nagy kör /, Mátyás-hegyi-, Pál-völgyi-barlang / nagy 
kör, jubileumi /, Solymári-ördöglyuk, Szemlő-hegyi-barlang, valamint Pál-Mátyás átmenő) és 1 felszíni (Gellért
hegyi barlangok) túrán résztvevők száma meghaladta a 260 főt, valamint 2 búvártúrán 5 fő merült a Molnár János- 
barlangban.

Barlangnapi nyüzsgés a Pál-völgyi kőfejtőben

A Mátyás-hegyi-barlangban szombaton rendezett Marcel Loubens-kupáért 17 csapat szállt versenybe, ahol 
az alábbi eredmények születtek:

pont
1. Nyomorékok (Adamóczky György, Sióréti Gábor, Takács Róbert) 283
2. FTSK Hard (Gáspár Vera, Kántor Zsolt, Pintér Gábor) 262
3. Sex on the beach (Czirják Julianna, Mikolovits Veronika, Szilágyi Nóra) 231

4. BEACI. 214
5. Adrenalin 213
6. A Szerény, a Hiú és a Pedofil 198
7. BEACII. 174
8. Gubacsnő 166

9. BEAC lányok 151
10. Térkép, de minek 142
11. Tequila 142
12. TAJGETOSZ 140
13. Lóhalál 112

14. Visszamennénk 106
15. Bárányok hallgatnak 86
16. Ilona és a vicces fiúk 27
17. Nincs információ 15

A verseny első három helyezettje a Tengerszem Sportboltban beváltható 7000, 5000 és 3000 Ft-os vásárlási 
utalványt nyert. Az első három helyezett csapat kapott 1-1 új Pál-völgyi-barlang könyvet, az első csapat nyert 
továbbá egy-egy átmenő túralehetőséget és a hozzá tartozó pólót. A 3. helyezést elért női csapat tagjai részére 
a Novalpin Kft. 1 db 10 alkalomra szóló torna-, valamint 1 db 10 és 1 db 20 alkalomra szóló szoláriumbérletet 
ajánlott fel. AVass Imre Csoport 10 üveg pezsgővel jutalmazta a helyezést el nem ért csapatokat, míg a Társulat 
MKBT-kiadványokat adott át.
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Szombaton este, a vacsora után minden regisztrációs sorszám részvételével tombolasorsolás, a Marcel 
Loubens-kupa eredményhirdetése, majd dia- és video-, valamint sztereó-diavetítés volt programon.

A Barlangnap sikeres lebonyolítását többen támogatták, akiknek ezúton is köszönetét mondunk:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (projektor) 
Duna—Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
(versenyj utalmak)
Guru (tombola-ajándékok)
Mountex (mászófal)
Novalpin Kft. (versenyjutalmak)

Tengerszem Kkt. (kedvezményes verseny díjak)
Vass Imre Barlangkutató Csoport (versenyjutalmak) 
Kalinovits Sándor (laptop a vetítésekhez)
Pintér Gábor (számítógép regisztrációhoz)
Heltay Tamás-Kiss Attila (rendezvénysátor)
Somega Bt. (pénzbeli támogatás)

Köszönjük továbbá a barlangtúrákat vezető tagtársaink munkáját, akik sokszor naponta több nehéz és hosszú 
túrát is vezettek, valamint mindenki segítségét, amit a Barlangnap sikeres lebonyolításához nyújtottak.

Fleck Nóra

XLIX. BARLANGNAP
2005. június 24-26. Kab-hegy -  Sárcsi-kút (Bakony)

A Társulat Barlangnapja 2005. jún
ius 24-26. között került megrendezésre 
a Bakonyban, a Bakonyi Barlangkutató 
Egyesületek Szövetsége közreműködé
sével. A rendezvény helyszíne Sárcsi-kú- 
ton, az erdei pihenő környékén került 
kialakításra. A regisztrációs sátorban na
gyon színvonalas ismertető táblák kerültek 
kiállításra a területről, valamint a prog
ramban szereplő barlangokról. Valameny- 
nyi barlangnál telepített túravezető várta 
a jelentkezőket, akiknek önállóan kellett 
megtalálni a helyszínt, amelyet a szervezők 
táblákkal és különböző színű szalagokkal 
jelöltek, így a programban szereplő barlan
gok felkeresése nem jelentett különösebb 
gondot. A regisztrációs díj fejében kézhez kapott ismetetőben pedig minden fontos információ szerepelt a be
járható barlangokról.

A Román Barlangkutató Szövetség részéről a Társulat meghívására 9 fos delegáció vett részt a rendezvényen.
A rendezvényen a regisztrált résztvevők száma minden eddiginél kevesebb, 142 fő volt (ebből 84-en MKBT- 

tagok). A szervezésben közreműködő Bakonyi Szövetség részéről további 40 fő emelte a létszámot. Szerény becs
lések alapján azonban legalább 250 ember tartózkodott a helyszínen. Kár, hogy még mindig vannak olyanok -  nem 
is kevesen - ,  akik nem vesznek tudomást arról, hogy a rendezvényen vannak költségek (pl. mobil WC, aggregátorok 
üzemanyaga, szállítási költségek stb.), amit azok fizetnek meg, akik becsületesen regisztrálnak, a bliccelők pedig 
ugyanúgy használják a létesítményeket, nézik a vetítéseket, mintha mi sem történt volna.

Szombat este három hatalmas kondér halászlé várta az éhes résztvevőket. A vacsora után került sor a Mar
cel Loubens Kupáért kiírt barlangverseny eredményhirdetésére. A verseny három helyen került megren
dezésre. A tábor helyszínén álló facsoporton kialakított kötélpályán, a Bújó-likban, valamint az ugyancsak 
a tábor közelében lévő tavacskán. A verseny megszervezéséért és lebonyolításáért Zsólyomi Zsoltot (Frédi) illeti 
köszönet. A verseny díjait 50-50 %-ban a Petzl képviseletében a Gránit Design Kft, valamint a Társulat állta. 
A 8. helyezést elért legjobb leánycsapat részére átadásra került az ugyancsak Zsólyomi Zsolt által alapított serleg.
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