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Tevékenységünk 

Barlangi és felszíni túrázás, természetjárás 

Célunk a természet- és barlangjárás sport célú művelése, valamint a tagok 

fizikai állóképességének fenntartása, fejlesztése, rendszeres testedzésének 

biztosítása gyakori barlangi- és felszíni túrázással. Éppen ezért, egyesületünk 

rendszeresen szervez tagjai, ismerősök, barátok, lelkes amatőrök és érdeklődők 

részére jó hangulatú barlangi és felszíni túrákat országhatárainkon belül és kívül 

egyaránt. A jelentősebb hazai barlangok szinte mindegyikében jártunk már, a 

környező országok közül pedig Erdély, Montenegró, Szlovénia, és Olaszország 

tartoznak leggyakoribb úti céljaink közé. 

Tudományos barlangkutatás  

A Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület egyik kiemelt célja a barlangok és 

földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a kutatás 

feltételeinek megteremtése, az elért eredmények széleskörű elterjesztése 

hazánkban és külföldön. Egyesületünk tagjainak részvételével rendszeresen 

szervezünk kutatási célú hétvégéket, hosszabb-rövidebb túrákat, valamint nyári 

táborokat. Kutatómunkáinkat egyénileg, vagy más hazai és külföldi barlangász 

egyesületekkel közösen végezzük a hazai és nemzetközi barlangkutatással 

foglalkozó egyesületekkel, intézményekkel, szervezetekkel kiépített 

kapcsolatok további erősítése, illetve a hazai egységes barlangkutatás 

támogatása és az abban való aktív részvétel jegyében. 

Természetvédelem, karsztobjektumok védelme  

A barlangok kutatása mellett fontosnak tartjuk a barlangok és karsztobjektumok 

védelmét. Barlangi túravezetés, kutatómunka során, minden esetben szem előtt 

tartjuk a barlangok hosszú távú fenntarthatóságát. Természetvédelmi 

programokat szervezünk és rendszeresen részt veszünk olyan akciókon, 

amelyeken a karsztobjektumok külső szennyeződésektől való megtisztítása 

történik. 

 

Oktatás, természeti nevelés  

Egyesületünk egyik célja a barlangászat népszerűsítése, megismertetése 

szélesebb körben, mivel tapasztalataink szerint a magyar társadalom nagy része 

keveset tud hazai barlangjainkról és az azokban megtalálható természeti 

kincseinkről. Fontosnak tartjuk a lakosság, és főként a fiatalok nevelését, 

oktatását, képességfejlesztését és ismeretterjesztését természetvédelem illetve 

barlangvédelem terén. Célunk a társadalom szélesebb körére kiterjedő 

természeti nevelése, továbbá az egészséges életmód népszerűsítése. 

Egyesületünk tanfolyamokat és egyéb rendezvényeket szervez a természet és a 

barlangok megismerésének, védelmének széleskörű elterjesztése céljából és 

figyelmet fordít az ifjúság és utánpótlás nevelésére, táborok, túrák szervezésével 

is. 

Közösségi élmény 

A közös barlangi és felszíni túrázás során együtt megtett kilométerek, a kutató 

és feltáró tevékenység során átélt izgalmas és örömteli pillanatok teremtik meg 

számunkra a csapat- és közösségi működés élményét. Az egyesületi 

helyiségünk továbbá kiváló helyszínül szolgál arra, hogy a barlangjárással, 

barlangkutatással, természetvédelemmel összefüggő elméleti ismereteket 

összejövetelek, előadások, fotóvetítések, élménybeszámolók alkalmával 

megosszuk egymással és minden kedves érdeklődő Vendégünkkel. 



2017. ÉVI PROGRAMJAINK 

 

 

HETI RENDSZERŰ GYAKORLÓ ÉS OKTATÓ TÚRÁK BUDAPESTI BARLANGOKBAN, A 

BARLANGI TÉRKÉPEZÉS FEJLESZTÉSE 
 

2017-ban is folytattuk a rendszeres túrákat a budapesti barlangokban (Mátyás- és Ferenc-

hegyi-barlang). Ezek a heti rendszerűségű edzőtúrák biztosítják tagjaink számára a megfelelő 

állóképesség fenntartását. Jellemző az összetételre, hogy 2-3 külsős érdeklődő mindig 

csatlakozik hozzánk. Céljaink a természetvédelem és az egészséges életmód népszerűsítése, 

ill. az újabb tagok toborzása. A nálunk megforduló jelenlegi diákok reményeink szerint a 

későbbiekben körültekintőbb döntések meghozatalára lesznek képesek a környezetünkért. 

Általában 2 havonta hétvégén tartjuk meg az ún. gyerekes túrát, melyre a mára már szülővé 

vált tagjaink hozzák el a gyermekeiket. 

Ezen túrák során számos érdeklődőt láttunk vendégül, akiknek megmutattuk a barlangok és 

barlangkutatás, barlangjárás szépségét. A túrák során a vendégeknek oktattuk a barlangjárás, 

barlangi mozgás szabályait és módszereit. Minden alkalommal sort kerítettünk arra, hogy - 

előképzettség és életkor függvényében - oktassuk őket a geológia, barlang kialakulás, 

természetvédelem-barlangvédelem kérdéseire. Sok esetben olyan céllal mentünk a túrákra, és 

olyan kísérleteket végeztünk (fotózás, térképezés) melyek során felmerültek további kérdések. 

Ilyenkor ezek részletes megbeszélésére és magyarázatára is időt fordítottunk. Szempont volt, 

hogy ne csak fizikai edzés, hanem elméleti oktatás is része legyen a barlangtúráknak. 

Ebben az évben is folytattuk a barlangtérképezési fejlesztéseket, az ún. 3D-s fotótérképezések 

jelenleg úttörőnek számítanak Magyarországon. A barlangok térképezésének még nagyon sok 

lehetősége nyitott kérdés. A technika és főleg a matematikai-számítástechnikai algoritmusok 

fejlődésével olyan lehetőségek tárulnak fel, amelyek barlangi használata teljesen új irányt 

adhat a térképezésnek. Ilyen a fotók segítségével létrehozott térbeli modellek megalkotása. Az 

év folyamán kifejlesztettünk és teszteltünk az ezt megvalósító eszközöket és eljárásokat. 

Az eredményeket a novemberi, Jósvafőn megrendezett Barlangkutatók szakmai találkozóján 

előadás formájában mutattuk be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZ EGYESÜLET SZERDAI KLUBGYŰLÉSEI 

 
 

Esemény: az Egyesület szerdai klubgyűlései 

Helyszín, időpont: az Egyesület klubhelységében, minden szerda este 

Esemény jellege: társasági összejövetel, túramegbeszélés, felszerelés-karbantartás, előadások 

Az esemény célja: kapcsolattartás 

Résztvevő PFBKE tagok: valamennyi tag 

Résztvevő külsős személyek: barátok, családtagok, barlangkutatók 

 

 

Egyesületünk tagságának a barlangtúrák mellett a legfontosabb találkozási alkalma a minden 

héten rendszeresen megtartott szerdai klubest. Ezeken az összejöveteleken számolunk be 

egymásnak (azoknak, akik nem tudtak részt venni rajtuk) a hétvégi, hét közbeni túrákról, 

tisztítjuk meg és rakjuk rendbe a közösen használt felszereléseket, valamint ekkor tervezzük 

meg  és készítjük elő az elkövetkező eseményeket. Négy évvel ezelőtt kezdtünk vetítettképes 

túrabeszámolókat tartani, amikor egy-egy régebbi, izgalmas kirándulásainkat mutatják be 

klubtársaink. Ilyenkor barátokat, ismerősöket is vendégül látunk, sok, ritkábban látott tagunk 

is eljön, s már az első alkalomtól kezdve "telt házas" rendezvényekké váltak.  

 

ÖSSZEFOGLALÓ A PAPP FERENC BARLANGKUTATÓ EGYESÜLET 2017 ÉVI, 

JÓSVAFŐ KÖRNYÉKI KUTATÁSAIRÓL 

Esemény: éves kutatási tevékenység 

Helyszín, időpont: Jósvafő környéke, 2017 

Esemény jellege: kutatás 

Az esemény célja: kapcsolattartás 

Résztvevő PFBKE tagok: 7 

Résztvevő külsős személyek: 2 

 

2017-ben négy alkalommal, 9 munkanapon, 11 ember végzett kutató, illetve feltáró 

tevékenységet Jósvafő környékén. 

Januárban felszíni terepbejárásokat tartottunk. Több, mint 60 km útvonalat jártunk be, és 

felkerestük számos ismert barlang bejáratát. A terepbejárás során nem találtunk barlangra 

utaló jelenséget, csak az állatok által lakott üregeknél volt termikus indikáció. 

Áprilisban a Kuriszlánfői-zsomboly bontását végeztük. Első nap ledeszkáztuk a felszíni 

ácsolatot, majd a következő két napon a barlangból a felszínre szállítottunk törmeléket. 

Emellett meglátogattuk a Vass Imre-barlangot és kirándultunk a Szelce-völgyben. 

Júniusban egy napon folytattuk a zsomboly bontását, amit a barlangban levő rossz levegő és a 

felszínen szemerkélő eső kicsit hátráltatott. 

Júliusban a Kuriszlánfői-zsomboly térképezését végeztük, és ez alapján, a barlang bejárattól 

pár méterre található suvadást bontottuk meg, és alakítottunk ki egy szellőző nyílást a barlang 

felé. 

 



2017.04.01-02. BARLANGÁSZOK FOGADÁSA,  BÜKK  

  

Esemény: Angol barlangászok fogadása, kalauzolása a Bükk barlangjaiban 

Helyszín, időpont: Bükk, István-lápai-barlang, Szepesi-Láner-barlangrendszer (Szepesi-

barlang), 2017.04.01-02. 

Esemény jellege: túravezetés 

Az esemény célja: kapcsolat építés, Magyarország élettelen természeti értékeinek 

külföldiekkel történő megismertetése 

Résztvevő PFBKE tagok: Egri László, Gazda Attila, Gordos Erik, Marosvári Róbert, 

Matuszka Fanni, Szabó Etelka 

 

 

 

Összefoglaló: 2017. tavaszán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság azzal a kérdéssel kereste 

meg egyesületünket, hogy angol barlangászok egy csoportja a Bükk-hegység, és egyúttal 

Magyarország második legmélyebb barlangját – az István-lápai-barlangot – kívánja 

meglátogatni, melyre a Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület kutatási engedéllyel 

rendelkezik. A kérdés lényege abban állt, hogy az Egyesület tagjai, mint a barlang kutatói el 

tudják-e, el akarják-e vállalni a külföldi barlangászok kalauzolását eme barlangban. 

Mivel az egyesületünk tagjai közül elégséges lelkes jelentkező sorakozott fel az ügy mögé, az 

Igazgatóság az angliai barlangászokat hozzánk irányította. 

A kapcsolatfelvétel, levelezések során kiderült, hogy 12 főről van szó, az Imperial College 

Caving club tagjai, akik egy hetes magyarországi tartózkodást terveznek március végén - 

április elején, melynek során a Bükk-hegység és az Aggteleki-karszt egyes barlangjainak 

bejárását szeretnék megejteni. 

Mivel az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a legjelentősebb, leglátványosabb, turisztikai 

bemutatásra legalkalmasabb barlangjaiba saját maga is vezet túrákat, itt a túrák 

megszervezésében csupán adminisztratív segítséget nyújtottunk. 

A Bükkben végül is két barlang látogatását beszéltük meg: István-lápai-barlang, és Szepesi-

barlang. Így a viszonylag nagylétszámú csoportot (végül is csak 11-en érkeztek) két felé 

lehetett osztani, mely a barlanglátogatás írott feltételei és gyakorlati túravezetési szempontok 

miatt is szükséges volt. A túrák szombaton és vasárnap is zajlottak mindkét barlangban, a 

külföldi résztvevők nagy megelégedésére. A búcsúzáskor úgy éreztük, hogy újdonsült 

ismerőseinkben nem maradt semmiféle hiányérzet sem a látnivalók, sem az izmok 

átmozgatásának tekintetében. 

 

 

2017.04.07-09. KACNA JAMA, SZLOVÉNIA  

 
Esemény:  Kačna jama bejárati aknák 3D-s térképezése                                          

Helyszín, időpont: Kačna jama (Karst, Divača, Szlovénia), 2017.04.07-09                             

Esemény jellege: kutatás és térképezés  

Az esemény célja: A bejárati aknák térképezése, fotózása és videózása egy 3D-s modell 

létrehozásának az érdekében                            

Résztvevő PFBKE tagok: Markó Gábor, Gordos Erik, Matuszka Fanni, Holl Balázs és 

Marosvári Etelka                                        

Résztvevő külsős személyek: 



  

Összefoglaló: 
Péntek délután a már megszokott hosszabb autózás... Hogy haladjunk a munkánkkal már 

péntek este beszereltük a normál útvonalat (Etelka és én). Közben Balázs és Gábor felszerelte 

a csörlőt az akna felett, Fanni pedig térképezett és különböző, feltűnő mesterséges pontokat 

helyezett ki a felső részeken... 

 

A hétvégén a helyi (divačai Gregor Žiberna) barlangász egyesület csörlőjét és klub helyiségét 

használtuk a technikai eszközök töltéséhez. Szállás a szokásos Divaška jama mellett volt 

esténként tüzet rakva... 

Szombaton én szereltem be a Vertical direkt útvonalat, Gábor engem követve térképezett ill. ő 

is pontokat helyezett el. A Vertical direkt kevés megosztást tartalmaz és hosszú kötéltagokat. 

Nagyon látványos útvonal. A másik három ember közben a normál pályán kezdett lentről-

felfele haladva térlépezni és fényképezni. Felfelé ugyanott másztam ki, az alsó kötéltagot 

kiszedve. Kicsit kicsúsztunk az időből. Késő délután kezdtünk csak el az ún. Fotolifttel 

foglalkozni. Nem tudom leírni azt a szürreális látványt, amikor a szondát felhúzzuk és lóg 

rajta 50m kötél, mert magára csavarta azt... A fárasztó nap után azon kaptuk magunkat 

Gáboral: hogy a helyi klubban vagyunk, majd leragad a szemünk, de a technikai eszközöket 

még el kell rendezni. 

 

 
 Fanni a Rókalyuk felett, a háttérben Gábor 

 

 

 
 

Indulás előtt még Lágymányoson 

 
 

Etelka és Fanni az esti beszerelés előtt 

Balázs és Fanni előkészíti a fényképezőgépeket 



 

Vasárnap kiszereltem a maradék kötelet a Vertical direktből. Párszor fel és leengedtük még a 

szondát az aknában, de történt pár technikai malőr. Etelka és Gábor elkezdte kiszerelni a 

normál utat ill. a térképezést pontosítani. Fanni és én a Rókalyuk és Alsó párkány 

közötti útvonalon fényképeztünk, Balázs pedig a futómacskát szedte szét odafent. Mire Etelka 

és Gábor kiért, addigra vissza is vittük a csörlőt a helyieknek. Késő délután hazaindultunk egy 

elég intenzív hétvége után. 

 

 

 

2017.04.07-09. KURISZLÁNFŐI-ZSOMBOLY, JÓSVAFŐ  

 
 

 

Esemény: Húsvét Jósvafőn, a Kuriszlanfői-zsomboly bontása                                           

Helyszín, időpont: Kuriszlánfői-zsomboly, Jósvafő, 2017.04.14-17                            

Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, kutatás 

Az esemény célja: A Kuriszlánfői-zsomboly ácsolatának a befejezése és a zsomboly bontása  

Résztvevő PFBKE tagok: Marton Ádám, Matuszka Fanni, Gordos Erik és Füzy Zoltán          

Résztvevő külsős személyek: Váczi Ábel, Major Erzsébet és Reveland Péter 

  

Összefoglaló:  
A tavaly elkezdett ácsolatot sikerült befejezni, hogy végre a bontás elkezdődhessen a 

zsombolyban. A Húsvét előtti pár napot Ádám szintén Jósvafőn töltötte, hogy beszerezze a 

hiányzó fa anyagot és pár dolgot előkészítsen... 

Pénteken négyen autóval mentek a fővárosból, én pedig busszal Fannival. Dél körüli érkezés 

után már indultunk is a zsombolyhoz a deszkákkal és szerszámokkal. A délutánt Peti és 

Erzsébet egyrészt kötéltechnikai gyakorlással töltötte fán, másrészt lelkesen segítettek az 

ácsolat befejezésében. Minden nagyon hatásosan működött: Ádám mondta a teendőket, a 

többiek pedig végrehajtották. Szállásunk a faluban, a Szódás padláson volt az ünnepek alatt. 

 

 

   

Peti és Ádám                                                          Peti, Böb, Zoli és Ádám 

 

Szombaton is a zsombolynál voltunk, de már vittünk a bontáshoz szükséges dolgokat is. Peti 

és Erzsébet kicsit a fán gyakoroltak, amig a többiek az utolsó simításokat végezték. Aztán 



lement mindenki a zsombolyba szétnézni, majd nekiálltunk a bontáshoz. Odalent kb. 10-12 

köbméter törmelék van amit ki kellene termelni. Ennek a tetején állva két ember tölti a 

vedreket és felakasztja azt egy csigára, ami ferdén csúszik egy feszes kötéltagon. Magát a 

húzást a fent levő tekerő ember végzi, aki egy régi kútkereket teker. Ide lenne jó még több 

ember, mert eléggé fárasztó munka. Középen, a kanyarban, a függőleges és ferde rész között 

van egy ember aki a csigákat és karabinereket akasztgatja, hogy a munka folyamatos legyen. 

Összességében egy kényelmes bontási helyről van szó, ötletes technikai megoldásokkal 

köszönhetően Ádámnak. Az esték jó hangulatban teltek fent a padláson. 

 

    

Ádám, Zoli, Fanni, Böb és Peti                                       Szódás padlás 

 

A vasárnap első felében a Vass Imre-barlangban jártunk. Erzsébet délután hazament. Késő 

délután még bontottunk a Kuriszlánfőiben. Este pedig felnézett a padlásra az aznap érkező 

Ábel. 

Hétfőn kirándulást tettünk Gergés-lápára és a Szelce-völgybe Ábellel megerősítve. Visszafelé 

útbaejtettük a Kuriszlánfőit még, hogy elvégezzük az utolsó karbantartó munkákat az 

ácsolaton a hazaindulás előtt. Húsvét hétfőn eléggé lassan jutottunk haza az autópályán. 

 

     

Markó család és Ábel                                                Szabó Géza, Zoli, Fanni és Peti 

 
A faluban többször beugrottunk a Szabó Gézáékhoz, akik mindig kedvesen fogadtak minket. 
Gézának és Szabó Eszternek köszönet a kölcsön adott slószokért! 
Gordos Erik 

 

 

 



2016.04.29. FELFEDEZŐK NAPJA, MILLENÁRIS 

 
Esemény: Részvétel a Felfedezők Napja rendezvényen 

Helyszín, időpont: Millenáris, 2017.04.29. 

Esemény jellege: a barlangkutatás bemutatása a nagyközönségnek 

Az esemény célja: ismeretterjesztés  

Résztvevő PFBKE tagok: 3 fő 

Résztvevő külsős személyek: kb. 5000 fő 

 

A 2013 óta megrendezendő Felfedezők Napján egyesületünk rendszeresen képviselteti magát, 

így volt ez 2017-ben is. A széles társadalmi rétegeket vonzó eseményre a tavalyi évben több, 

mint 5000 fő látogatott ki, akiknek érdeklődési körébe beletartoznak a természettudományok, 

a természet védelme, a kutatóexpedíciók tevékenységei. A Papp Ferenc Barlangkutató 

Egyesület tagjai a Barlangkutatás standon igyekeztek megmutatni a nagyközönségnek a 

barlangkutatás nehézségeit és örömeit. A vállalkozó szelleműek kipróbálhatták a barlangi 

kötéltechnikát, a legkisebbek pedig egy "dobozbarlang"-ban élhették át a sötétben való 

kúszás-mászás izgalmát. Akik inkább a tudományosabb jellegű információkat keresték, azok 

a standon ismerkedhettek meg a barlangi képződmények jellegével és kialakulásuk 

folyamatával, valamint különböző valódi barlanglakó élőlényeket (vakbolharákokat, 

vakászkákat) tanulmányozhatott a mikroszkóp alatt. Az esemény alatt kétszer is levetített 3D 

kisfilmen és előadáson pedig a külföldi barlangkutató expedíciók világába nyerhettek 

betekintést.  

2017.05.05-14. TECHNIKAI II. BARLANGÁSZ TANFOLYAM, SZÖGLIGET 

 
 

Esemény:  Tavaszi bentlakásos szögligeti T2 barlangász tanfolyam                                        

Helyszín, időpont: Szögliget, Alsó-hegy, Bükk, Szlovák-karszt; 2017.05.05-14                        

     
Esemény jellege: oktatás 

  

Az esemény célja: A barlangi túravezető tanfolyam első lépcsője. A magasabb szintű 

technikai tudás elsajátítása a beszerelés technikával (kötélpálya kiépítése a függőleges 

barlangszakaszokon) együtt.                            

Résztvevő PFBKE tagok: tanulók: Gordos Erik és Matuszka Fanni; oktatók: Egri László és 

Tarczi Zsófia                                      

Résztvevő külsős személyek: ez az MKBT Oktatási Szakosztályának a tanfolyama 

különböző csoportok résztvevőivel... 

  

Összefoglaló: 
Az alpafokú és T1 felkészítést a barlangász csoportok maguk végzik. Aztán központilag kerül 

sor egy vizsgára az MKBT Oktatási Szakosztályának a szervezésében a nyár elején. Utóbbi 

időkben évente egyszer (tavasszal) van megrendezve a szögligeti, bentlakásos barlangjáró T2 

tanfolyam szintén az OSz szervezésében, amit a túljelentkezések miatt egy felvételi is 

megelőz. Ezt négy hónappal később egy sziklafalas és egy olyan barlangos részvizsgával 

tehetik sikeressé a résztvevők, ahol a tanfolyam ideje alatt nem voltak... 



A T2 tanfolyam nagyjából úgy épül fel, hogy a tanulók az első napokban alapos elméleti 

oktatást kapnak. A hét első felében kb. 5 fős (ált. 3 tanuló és 2 oktató) csapatokban járják a 

barlangokat. Előtte este összepakolnak, utána a barlangról beszerelési vázlatot készítenek és 

megbeszélik a tanulságokat egymással. Mindig van egy olyan csoport is, aki barlang helyett 

az aggteleki sziklafalon gyakorol. A hét közepén van egy közös nap a szögligeti sziklafalnál. 

A hét második felében megkeverik a csoportokat és ugyanúgy barlangba ill sziklafalra küldik 

őket. A hétvégéig mindenkinek teljesítenie kell egy-egy oktató előtt sok apró részfeladatot, 

ami egy ellenőrzőhöz hasonló listán szerepel... 

  

Oktatók: Dr. Nagy Dénes Ákos (tanfolyam szervező), Börcsök Péter, Csomor Miklós, Kun 

Botond, Németh András, Németh Tamás, Tarczi Zsófia, Várkonyi Andrea, Szigetvári István, 

Hegedűs András, Egri László és Csondor Kata 

Tanulók: Bauer Márton, Gordos Erik, Juhász Csilla, Juhász Péter, Kuzmich Ambrus, 

Matuszka Fanni, Nyírő Ádám, Rehány Nikolett, Farkas Vince, Marija Milanovic, Vanja Ciric 

és Tibor Labanc 

  

05.07 péntek: 

Esti érkezés. Pakolás. A helyek elfoglalása a házban vagy sátrakban.  

05.06 szombat: 

Délelőtti gyorstalpaló előadás Dénestől a beszereléseket illetően. Délután a mi 

ideiglenes csoportunk a Széki- ill. November 7-zsombolyt szerelte be Boti és Andi 

oktatókkal. A szabad percekben kiemeléses tármentést gyakoroltunk még aznap. 

05.07 vasárnap: 

Elméleti előadások napja olyan témákban mint pl.: beszerelés, beszerelési vázlat, 

húzórendszerek és kötelek. 

 

 
Tanfolyamosok (Németh András képe) 

 

05.08 hétfő: 

A csoportommal (Ambrus és Marija) a Vecsembükki-zsombolyt szereltük be. Velünk levő 

oktatók a Modor és a Zsófi voltak. Kiemelős társmentés gyakorlása volt még a téma... 

05.09 kedd: 

Almási-zsomboly bejárása Zsófival és Tamással aznap. Elég hamar végeztünk. A felszínen 

húzórendszerek összeállítását gyakoroltuk még. 

05.10 szerda: 

Hosszú közös nap a szögligeti sziklafalnál. 4 fő állomás volt és forgószínpad szerűen vettünk 

át olyan témákat mint pl.: 1 spanyol társmentő módszer; 2 kiemelős-, kétkrollos- és 



kötélvágós társmentés; 3 húzórendszerek (visszafutásgátló, flaschenzug és obendorf) + 

nittfúrás kézi nittelővel; 4 kötélhidak. 

05.11 csütörtök: 

Újra kevert csoportok. Mi (Ambrus és Vanja) a Fekete-barlangba mentünk Tamással és 

Miklóssal. Gyakoroltunk társmentést (szimpla csiga és shunt), ellensúlyos húzást és 

flaschenzug használatát. 

 

 
Délutáni gyakorlás és tanulás (Modor képe) 

 

05.12 péntek: 

Nagy-bikkfa-zsomboly Jujuval, Bandival és Katával. Szabad percekben nitten átszerelést 

gyakoroltunk sérülttel, ill. ellensúlyos társmentést. 

05.13 szombat 

Jutalom beszerelés: Szabó-pallagi-zsomboly. Eső. Ambrussal és Laccal beszereltünk a Drúz-

aknáig, majd Fanni és Péter szerelte ki Botival és Bandival. Kifelé csomón átszerelést 

gyakoroltunk sérülttel. Délután még próbáltuk pótolni az addig elmaradt kis részfeladatokat a 

ház körül. Este értékelés. Buli. 

05.14 vasárnap 

Takarítás és irány haza. 

  

2016.08.19-26. NYÁRI CANIN TÁBOR 
 

 

Esemény: Canin nyári tábor                          

Helyszín, időpont: Olaszország, Canin-fennsík, Sella Nevea, 2017.08.19-26 

Esemény jellege: kutatás 

Az esemény célja: Az Abisso degli Increduli és az Abisso Cesare Prez-ET5 kutatása         

Résztvevő PFBKE tagok: Egri László és Gordos Erik 

Résztvevő külsős személyek: Modor, Krónikás, Börcsök Péter, Kun Botond, Zih József 

Gema és Perényi Kati (Igazából senki se külsős, ez egy közös akció :) 

Összefoglaló: 

Az Abisso degli Increduliban tavaly talált új részek térképezése. A tavaly 

összekötött Abisso Cesare Prez és ET5 barlangokból bejutás az Abisso Eugenio Boegan 

barlangba! 

  



4-5 órája ereszkedünk. A Tavacska-akna tetejében egy oldalsó, K-i irányú hasadék 

aljára ereszkedünk. Ny-ra a kb. 90m mély akna tátong. A begjeinket és magunkat átpréseljük 

egy huzatos lyukon lefelé, ami a vecsembükki beszálláshoz hasonlít. (Ezen jutott át '14-ben 

Modor, Pucz és Dénes.) Rövid ereszkedés és egy kb. 40m-es enyhén lejtő haladás után elérjük 

a bivakot. Modor és Lac már ott vannak a felállítva hagyott sátornál. Látszólag érintetlen. 

Megállt itt az idő. Összenéznek és hallom: 

"Ismét kirekesztettük magunkat a világból pár napra." 

Ez az a pillanat, amikor az akció igazán elkezdődött. Csak mi négyen leszünk a következő öt 

napban egymásnak, és a barlang. 

  

2017.08.19. (szombat) 

Péter, Gema, Kati és Krónikás egy nappal hamarabb kiutaztak. Ahogy mentünk (Boti, Modor, 

Lac és én) a Gilberti-háztól a Boegan-katlan felé találkoztunk is velük. Szemből jöttek 

párosával. 

A Canin arról szól, hogy cuccolsz innen-oda. Akár felszínen vagy, akár a mélyben... 

Szóval ők is mentek pár kiló felszerelésért a házhoz, hogy aztán elhozzák a táborba. Az új 

táborhely egyébként közelebb van a házhoz, és a Prez bejáratához is. (Régebben is a Boegan-

katlan adott otthont a magyar barlangászoknak nyaranta.) Esőre állt az idő. Pár flakont 

megtöltöttünk a szikláról összegyűjtött vízzel. Majd mivel nem találtunk elég havat, és a hét 

további részére száraz időt jósoltak: elmentünk a régi táborhelyre elhozni a műanyag 

kannákat. Ott sajnos azzal szembesültünk, hogy az egyik hordó teteje felnyílt és a tartalma 

elázott. Estére visszaérve alaposan rákezdett az eső. Lac mesélte, hogy a szikláról lefolyó 

esővizet nem bírta elnyelni a tölcsér, amikor fel akarta töltenni a kannákat. Volt, hogy kis 

jégdarabok estek; volt, hogy mint a pingvinek álltunk a sebtében kifeszített ponyva alatt; volt, 

hogy a ködben alig láttunk sátortól-sátorig.  

   

Esőre állt az idő, úton a Boegan-katlan felé            A régi táborhelyről az új táborhely felé 

 

2017.08.20. (vasárnap)  

Napfényes reggel. Szárította mindenki a cuccait a hófehér kövekre kirakva. Jóízű reggeli. 

Felmerül a kérdés, hol lehet az ET5 és az S20 bejárata? Péter és Gema átvette a szót 

"Oh, hát az egyszerű. Nem kell semmilyen GPS! Ott az a karr, annak mentén fel kell menni, 

attól a bokortól balra... Oda kell, menni meg kell nézni! Ott van az." 



A mi négyesünk a már szokásos cuccolással foglakozott pár órát a ház és a katlan, ill. a katlan 

és Prez között aznap. A Gema, Kati és Krónikás hármas pedig az Increduliba ment. Pétertől 

nagyon sok értékes információt és tanácsot kaptunk a térképeket böngészve. Az Increduli 

hármas kicsit későn ért vissza. Kicsit eláztak odalent és elég hideg is van ott. Talán jobb lett 

volna, ha a tavalyiak közül valaki szintén velük tartott volna. Igazat megvallva nem tudom 

pontosan mi is történt ott ezen a héten. Szerdáig ez a hármas térképezte a tavaly talált új 

részeket az biztos. 

   

Péter értékes tanácsokat adott                        Naplemente a Sella Bila Pecen (hágó) 

2017.08.21. (hétfő) 

Hétfőn búcsút vettünk egymástól. A bivakoló csapat már nem találja a felszínen az Increduli 

csapatot pénteken, ők ugyanis szerdán elmennek... Kényelmes ébredéssel, indulással és 

érkezéssel elértük a -420m-e levő bivakot délután. Minden érintetlen volt odalent tavaly óta. 

A sátor ugyan kicsit nedves volt, de sikerült később kiszárítanunk. Pár napra száraz időt 

mondtak. Általában az eső délután-este szokott leesni. Ezért Lac kezdeményezésére ráálltunk 

a korai fekvésre és korai ébredésre. Ez a bivak olyan, hogy a kezed kinyújtod a sátorból és 

csapról jön a víz! 20:00 lámpaoltás. 

   

                    Lac a lefelé bivakhoz                Boti és Lac a 100-as aknában, a bivak felé  

 



2017.08.22. (kedd) 

5:00 "Körutazáson a Balkánon"  Lac és Boti térképezett a Prez-ET5 határától visszafelé a 

Prez addigi utolsó bemért pontjáig. Aztán a felső, biztonságos útvonalat mérték fel (Tihany-

teremtől ET5 felé) A nap végén pedig a Tihany-teremben levő, eső esetén beinduló vízesés 

alatti menekülőpálya (feszített és lazább híd) köteleit cserélték ki.  (Tihany=Visszhang-terem) 

Én Modorral tartottam pofozni itt-ott a közlekedő útvonal biztonságosabbá tételében. A nap 

közepén a Tihany-teremben nekiállt folytatni a megkezdett kürtő mászást. (Tavaly ott hagytuk 

abba, ahonnan az új, felső, víz szempontjából biztonságosabb útvonal indul oldalra az ET5 

felé.) Mászott kb. 20-25m-t mászóállvánnyal, felfelé-oldalazva. Párszor kénytelen volt 

visszaereszkedni kiszedni a megosztásokat, vagy mert kifogyott az aksi, vagy mert eltörött a 

fúrószár. Végül is abban maradtunk a jelenlegi aknatalp felett 40-50m-rel (felfelé még egyszer 

ennyivel), hogy egyelőre szüneteltessük az itteni munkát! Ígéretesebb helyre kellenek az 

erőforrások. A nap végén még fúrtunk pár majomhidat, hogy könnyítsük az eljutást az ET5 

felé. 20:00 Lámpaoltás. 

   

     Modor és a Tihany-terem kürtőmászása                        ET5 fosszil térképezése  

 

2017.08.23. (szerda) 

5:00 Boti és Lac a Prez-ET5 határán levő termecskétől térképeztek az ET5 nagy aknájáig 

egy huzatos, hideg kb. 100m hosszú térdeplős, kúszós, homokos-agyagos aljzatú fosszilis 

folyosóban. 

Modor és én beereszkedtünk az ET5 nagy akna aljára, ez kb. 15-20m-es ereszkedést jelent. 

Valahol középen, túloldalt találtunk egy régi standgyűrűt. (A fosszil ablakában 2db régi 

sziklaék van) Teljesen lent, az ET5 valószínűleg egy K-re tartó szűk iszapos falú hasadékban 

folytatódik. Itt a víz időnként felduzzad pár métert a nyomokból ítélve, de feljebb talált 

Modor épp lábnyomokat! Az akna legalább 40m-t tarthat felfelé, pár irányba reményteljes 

ablakokat sejtett, a víz legalább két helyről jön be, és fogalmunk sincs az egykori felfedezők 

honnan jöhettek be. Ami érdekesebb: az a mi fosszilis folyosónk ablakával egy szintben levő 

másik ablak volt, kifelé tekintve az aknába balra, DK-i irányba. Oda Lac vállalta a max 10m-

es átmászást pihenésképpen a térképezésük szünetében. 

(Érdekes megfigyelni, ahogy az ember beszáll az aknába és nézi a fosszilis folyosó 

ablakát: hogy egy kulcslyuk alakú metszetet látunk, amelynek az alját jól cementált 

konglomerátum tölti ki. Ez a konglomerátum szinte függőleges falat alkot az aknában... 

Egyértelmű, hogy ezeket a kanyargó, egykor összefüggő folyosókat lefejezték a fentről lefelé 

tartó vizek, hatalmas aknákat kialakítva.) 



Odaát sajnos pár méter múlva véget ért a járat. Aztán arra lettünk figyelmesek, mintha 

felettünk-oldalt, ezt az irányt tartva, egy felső-oldalsó szűkebb hasadék tartott volna az 

aknából kifelé... Boti és Lac visszatért térképezni. Ferdén felfelé, szándékosan az akna felé 

(hogy oda is beláthassunk), traverzálva, fúrva, kihasználva a beszorult köveket Modor 

mászott felfelé kb. 20-25m-t. Egy olyan ponton hagytuk abba aznap: ahol kifogytunk a 

felszerelésből, ill 1. Ny-i irányba beláttunk az aknába, velünk egy magasságban 2-3 ígéretes 

ablakkal nem nagyon távol a túloldalt (kb 15-20m); 2. K-i irányba elszűkülve tart a hasadék 

oldalra-felfelé tovább. Azt hogy holnap merre menjünk komoly dilemma volt. Ez volt a 

harmadik nap odalent, még csak most tudtunk továbbmenni onnan ahol tavaly abbahagytuk, 

és már csak egy munkanapunk volt, felszerelésből kezdtünk kifogyni. 20:08 körül ásítoztunk 

a sátorban, úgyhogy le is feküdtünk aludni. 

  

               ET5 aknában a régi standgyűrű                          Lac majomhidat kezd építeni  

2017.08.24. (csütörtök) 

5:00 "Kizárom magam a mából, ebből a tolakodó buta világból" ♪ Lac és Boti a Prez és ET5 

határán levő termecske környékét nézik át. Lefelé valami nehéz meader van, el is nevezik 

Nyaraló-meandernek. Nincs igazán járat tovább. Felfelé pedig egy kitettebb 8-10m-es mászás 

van, ott fúrni kellene. Tavaly Dénes úgy érezte mintha huzatot érzett volna ott fent.  

Modor és én folytatjuk a tegnapi munkát. A Pétertől kapott tanácsokat figyelembe véve a K-i 

szűkebb hasadékot választottuk. Bár nagyon csábítóak a túloldali ablakok is az aknában. 

Nincs idő, nincs annyi felszerelés! Majomhíddal K-re másztunk kb. 10-15m-t, ahol 

ugyanazzal szembesültünk mint korábban egy szinttel lejjebb: elszűkül, véget ér, DE felfelé-

oldalra ismét lehetne próbálkozni. Utolsó alapcsavarok, és akkumulátor... Modor próbálkozik 

a szabadmászással is, végül a fúrásnál maradt bölcsen. Közben Lac és Boti az ET5 aknától 

kezdték a térképezést felénk. Hallják a kiabálásunkat. Volt az a pillanat is amikor épp 

kimászott volna, de beakadt a rövidkantár az alatta levő nittbe.... 

Modor már fent van. Berakja az Y-t. Csak annyit mond jöhetek. Direkt nem kérdezem mi van 

fent. Nyugodtan szedem ki a már felesleges megosztásokat. Felérek, óvatosan kilépkedek a 

veszélyzónából... Megy a járat! Ez a mániája, kimászik minden lehetetlen szituációt, aztán 

bevár, hogy én menjek előre. 



    

                   Modor és a K-i irány                        Az új rész iílyen látványosan indul  

Kb. 45 fokos, 10m-es jól tapadó emelkedő járat. Utána cseppkövek! Rengeteg. Huzat. Modor 

leordítja a többieknek, hogy azonnal jöjjenek. Nem is értjük mit tökölnek, aztán jönnek... Egy 

törmelékes peremű kis akna tart lefelé (kb 10-15m), ezen óvatosan átlépve egy ÉK-i irányú 

kb. 50m hosszú homokos-agyagos aljzatú, térdeplős-kúszós fosszilis járat megy. Kezd 

magával ragadni a felfedezés öröme. Azon túl egy legalább 40m magas terem, 25-15m-es 

átmérővel (SzH-terem). Ennek a teremnek a DK-i csücskében víz hangját halljuk. Pár métert 

lemászva, DK-re tartva kb. 20m-t egy szűk meanderben bejutottunk a Boeganba! Modor ment 

előre, már előre érezte, fokozottan figyelt a nyomokra. Lábnyomok, csokipapír és egy kis 

bivakoló hely maradványa. Ebben a teremben van a kis vízesés, amit hallottunk. A víz lefelé 

megy tovább, valószínűleg a barlang is ebben a meanderben ÉNy-ra. Az SzH-teremből indul 

egy fosszil K-i irányba: 30m-t mentem be, kemény-kavicsos az aljzata, huzatos, kúszós, 30m 

után keresztirányban (É-D) másik fosszil metszi, a találkozásuknál törmelékes peremű kis 

aknával (10-15m), víz hangja hallatszik. Ez valószínűleg a vízesés vize. Későre jár. Úgy 

döntünk nem térképezünk, csak gyorsan visszafelé bemérjük a poligonokat. 

   

     Lac a Boegan előtti szűk meanderben          Modor és egy fosszil Boegan előtt  



2017.08.25. (péntek) 

Elhagytuk a bivakot. 45 perc után még csak 60m-re voltunk az első szűkületen túl. A Prez 

lealáz, ha kell! Odakint a 25 fokos hőmérséklet különbség megütött. Szép az idő, jó a 

kedvünk. A katlan felé útba ejtettük a DPV (Davanzo-Picciola-Vianello) házat is, mert ott jó a 

térerő és szólni akartunk a szeretteinknek. 

Hívjuk a barátnőnket, a feleségünket 5 nap után. Foglalt. 30 perc után... még mindig. 

A házban azt a pálinkát visszavettük, amit még mi magyarok hagytunk ott régen. Egész héten 

nekem köszönhetően az alkohol hiánycikk volt. Bocsi! Délután még lendületben voltunk. 

Nem is vacsoráztunk. Inkább átvittünk pár kiló felszerelést a Gilberti-házhoz. A Canin arról 

szól, hogy cuccolsz innen-oda. Akár felszínen vagy, akár a mélyben... A házban nagyon 

kedvesek voltak, valakinek a szülinapja volt és minket is megkínálnak tortával. 1-2 sör és elég 

volt bőven nekünk :). Sötétedéskor a turisták csak azt látták, hogy négy magyar nagyon 

vidáman baktat felfelé a hágón. Modor időnek hitte a magasságmérő állását. 

 

   

                   Búcsú a bivaktól Botival                                  Modor, Lac, Boti és  

2017.08.26. (szombat) 

Szerintetek mit csináltunk? Cuccoltunk, ismét.... Ezen kívül volt tábor bontás, takarítás és 

hazautazás. Volt egy perc amikor elindultunk az üres katlanból a hágó felé és megköszöntük 

magunkban, csendesen mindent a Caninnak. 2017. PF mi így nyaralunk! 

 

Kötelező cuccos kép: Lac, Erik, Boti és Modor 

  

A sikerhez az előző táborok részvevői kellettek, a kitartás és a szerencse. Köszönet a 

támogatóinknak és a szeretteinknek a türelmet! 



2017.09.23-24. SKOCJANSKE JAME, SZLOVÉNIA 
 

 

 

 

 

Esemény:  Škocjan-barlang és környékének a megtisztítása, az egyik legnagyobb és 

legmenőbb környezetvédő akció valósult meg Európában outdoor sportemberek részvételével  

Helyszín, időpont: Škocjan, 2017.09.22-24                           

Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra, oktatás 

Az esemény célja:   A Reka vizének és völgyének a megtisztítása nemzetközi példát 

mutatva, ismerkedés...                           

Résztvevő PFBKE tagok: Markó Gábor, Izápy Júlia, Holl Balázs, Egri Csaba, Gazda Attila, 

Králl Péter, Wágner Borbála, Pataki Róbert, Gordos Erik, Egri László, Füzy Zoltán, Kovács 

András és Matuszka Fanni                                      

Résztvevő külsős személyek: Kunné Szabó Eszter, Kun Botond, Fialowski Melinda, 

Reveland Péter, Vági Domonkos, Nagy Alexandra, Major Erzsébet, Spáda Ágnes, Kunisch 

Péter, Kunisch Gyöngyvér, Nagy Imre, Földesi Nikolett, Sűrű Péter és Berentés Ágnes (bocs, 

ha valakit kihagytam) 

+ több ország barlangászai... 

  

 

 

Összefoglaló: 
 

 

Régi ismerősökhöz, egy ismerős környékre tértünk vissza ezen a hétvégén. Ugyan, ez egy 

több fórumon is meghirdetett akció volt, mégis megtiszteltetés volt számunkra, hogy a pár 

hónappal azelőtti szifon merülés után ismét külön gondoltak ránk ennél az akciónál is szlovén 

barlangász társaink... 

A péntek este még elég zűrzavaros volt, ami csak fokozódott később. Több hullámban 

érkeztünk autókkal mi magyarok. Az első szlovén-cseh egységek már tartották a frontot a 

sörsátorban érkezésünkkor. 

Az előző napokba túl sok eső esett és ez megemelte a Reka vízhozamát, ezért szombaton csak 

a jelentkezők kisebbik része ment le a Škocjanba és annak nem is a legtávolabbik részébe. 

Elmondásuk szerint nem volt nehéz feladatuk. A többség aznap kisebb csoportokba osztódva 

a felszínen szedte a szemetet. Én is. Szerintem elég sok dolgunk volt aznap. Délután 

párunknak volt lehetőség a kinti kanyonba körbenézni egy vezetővel, majd csatlakoztunk a 

többiekhez a nagy csoportkép elkészítéséhez. Nagyon sok kép és videó készült aznap... Este 

folyt a szórakozás :) 



 
A földalatti kanyonban befelé (Spáda Ágnes képe) 

 

Vasárnap szinte minden magyar a Lipiška jamába ment. (Más opciók az 

idegenforgalmi Škocjan ill. Divaška jama voltak) A Lipiška: Lipica közelében található. 

Előtte útba ejtettük a Lipica I-es számú kőfejtőt is. Maga a barlang kitett, kapaszkodó köteles, 

kisebb aknával indul. A nagy bejárati terem után cseppkőképződményekben gazdag nagy 

termekben túrázhatunk. A barlang alsó szakasza jellegében más. Egy tágas, félkör metszetű 

járat tart enyhén dőlve a mélybe. A fekü üledék. Ez is igen látványos azért. A túra után 

emberhez méltatlan esőben pakoltunk össze és indultunk haza. 

 

 
Lipiška jama alsó szakasza (Spáda Ágnes képe) 

 

A szlovének megadták a módját ennek az akciónak a lebonyolításához. Nagyon jófej 

embereket ismerhettem meg. 

 

 

 

 



2017.10.07-08. PILIS, TALÁLKOZÓ 

 
Esemény: Pilisi PF-es találkozó                                           

Helyszín, időpont: Pilis, Pilisszentkereszt, Som-hegyi turistaház; 2017.10.07-08                      

Esemény jellege: barlangi túra, felszíni túra 

Az esemény célja: megbeszélés, találkozás, csapatépítés                             

Résztvevő PFBKE tagok: Borzsák Kamilla, Gordos Erik, Rosales Mária, Egri László, Szabó 

Emőke, Holl Balázs, Gazda Attila, Petró Ildikó, Szabó Andrea, Szabó Géza, Pataki Róbert, 

Wágner Borbála, Markó Gábor, Kovács Márton, Farkas Géza, Farkas Enikő, Dárdai Balázs, 

Gergely-Farnos Lilla, Marosvári Róbert és Marosvári Etelka                                      

Résztvevő külsős személyek: Sári Attila, Rántó András, Lőrincz Kinga, Gergely Csaba, Őry 

Erzsébet, Nagy Gergő + rengeteg gyerek 

  

Összefoglaló: 
A szombati napra egy könnyű felszíni túrát terveztünk egy barlang érintésével. 

Pilissszentkeresztről indultunk egy kisebb csapattal. A Szopláki-ördöglyuk zárán sajnos nem 

tudtunk túljutni. Azonban Géza nagy örömére tudott barlangi pókokat megfigyelni. A 

barlangtól ellátogattunk még a Zsivány-sziklákhoz, majd gyorsan visszaindultunk a falu felé. 

Jót söröztünk és cukrászdáztunk. Délután elfoglaltuk a szállásunkat, a Som-hegyi-

turistaházban. Apránként megérkezett a csapat nagyobbik része is estére. Szerecsére olyan 

sokan voltunk, hogy alig fértünk el. A sok gyerek őrjöngött és játszott egész nap, 

aztán elcsendesültek. Mi felnőttek este kezdtünk bele egy jó hosszú brainstormingba kellő 

mennyiségű étel és alkohol után. Kiemelendő Géza szavai voltak az Egyesülettel 

kapcsolatban és Feri bácsiról... Fontos, hogy mindenki hozzászólhatott a felmerülő 

kérdésekhez. Köszönet, hogy ilyen sokan eljöttetek! 

 

 

 

2017.10.21-23. KAČNA JAMA 

 
 

Esemény: Kačna jama fototérképezés folytatása                                   

Helyszín, időpont: Kačna jama, Divaška jama, 2017.10.21-23                         

Esemény jellege: kutatás, oktatás  

Az esemény célja: Kačna jama bejárati részének fototérképezése, Dataloggerek elhelyezése 

a Divaška jamában                          

Résztvevő PFBKE tagok: Holl Balázs, Gordos Erik és Markó Gábor                                      

Résztvevő külsős személyek: Váczi Ábel és Katona József 

  

Összefoglaló :   

                                                                
Hát a legfontosabb, hogy hazaértünk éppségben, de ezt megelőzte még sok minden: 

Elindultunk pénteken nem túl korán és megérkeztünk nem túl későn. Már ekkor 

megkezdődtek a technikai problémák, amik végigkísértek az egész hétvégén: elfüstölt az 

egyik datalogger. 



Reggelre azért kitaláltam egy megoldást ami viszont csak a túra legvégére derült ki, hogy nem 

működik. 

Nem túl korai kelés után Erik és Josi elmentek vizsgázni, nem mellesleg beszerelni. Közben 

összeraktam a fotoliftet, ami akkor még úgy tűnt, működik. Lementünk a Kacnába a rókalyuk 

fölé, ahol a már felfelé jövő Erikékkel összefutva kitaláltuk a továbbiakat: egy kötélpályát kell 

kiépíteni a kis vertical-direct-be (kVD). 

 

Leengedtük a bucis mérőszalagot, Márkó nekifogott a kiépítésnek. Én fáztam. A többiek talán 

nem, Josi cigizett melegedésképpen. Hogy ne fázzak, elindultam felfelé, de közben inkább 

belengtem a kVD fölé. Ott Márkóval megállapítottuk, hogy a kiépítésnek semmi értelme 

(addigra már berakott vagy 10 alapcsavart). 

Annyi értelme azért mégis volt, hogy a köteléről kifestett két fixpontot, Erik meg lement és 

kifestett még kettőt, én meg a kötélről bemértem. 

Josi megunta és kiment. 

Mi tököltünk tovább. 

Beüzemeltük a fotóliftet ami akkor úgy tűnt működik, csak az egyik kis kamera akkuja volt 

gyenge. 

Erik belengett az akna fölé, és élő csigaként irányította. 

Leengedtük kétszer. 

Ekkorra már sötét volt. Kimentünk és a klubban letöltöttük az anyagot: elég siralmas 

eredménnyel: 4-ből 2 működött elég pocsék képekkel. 

Kajálás és az akkuk töltőre rakása után elmentünk a táborba aludni. 

Vasárnap nem túl korán felkeltünk. Esett. 

Összeszedtük a felszerelést és újra megpróbálkoztunk a fotólifttel. Mivel várható volt, hogy 

vizes lesz minden, vittem törlőpapírt. 

Újra a bevált módszer, csak most esőben. Háromszor leeresztettük a nagy fényképező nélkül 

mert az úgy se működött szombaton. 

Utána lementünk a barlangba termet fotózni. Ott legalább nem esett, de a nagy fényképező 

teljesen megadta magát. Szerencsére volt egy tartalék kicsi. 

Az egyik lámpa kábele is elszakadt,de volt szigszalag. Végül működött mind a 8 reflektor. 

Ezután már csak el kellett viselni egy 5 órás fotózást, ahol viszont nem 5, hanem 722 fotó 

készült. Közben meg az akkuk is merültek, folyamatosan cserélgettük a reflektorokon. 

 

 
bejárati szakasz egyik lenti folyosó része 

  

Meglett a hétvége poéjna: légyszives álj át a reflektorral a sötét oldalra! 

Amikor már csak 4 akku működött (az egyik el is füstölt) úgy döntöttünk az akna aljára is kell 

tartalékolni. 



Visszamentünk, és a kiszereléshez készülődés közben még készült 56 kép. 

Ott már érezhető volt hogy a felszínen zuhog, az aknákból csorgott a víz és hallatszott hogy 

dörög. 

Kifelé éreztük is, a rókalyuk alatt rendesen eláztunk. Mire kiértünk kezdett elállni, mire a 

klubba értünk már nem esett. 

Márkó telefonált. 

A felvételek letöltése után persze kiderült, hogy a törlőpapírt nem használtam, vízcseppes volt 

az első felvétel. 

A második meg sáros. 

A harmadik viszont csodák csodájára jó. Talán lesz belőle valami. 

A sátorhoz visszamenve kiderült, nem hiába volt a sok telefon, kaptunk Divaska kulcsot. 

Ezzel viszont meghiúsult a mentő terv: nem ereszkedhettünk be a Divaskába. 

Másnap reggel megjött Borut is, kisütött a nap, minden rendeződött, le tudtuk rakni a 

loggereket a barlangba. 

A korai hazaindulás kicsit késett, de így is hazaértünk 4 után. Ábel elérte a csatlakozását. 

Persze a nagy fényképező otthon rögtön megjavult, csak a datalogger maradt a veszteség 

listán. 

 

 
Erik, Ábel, Gábor és Balázs 

  

Összegzés:  

 

Eriknek sikerült a vizsgája 

Lett egy csomó fotó és video a kVD-ről és be lett mérve - talán sikerül 

Készült egy éjszakai felvételsor az aknák aljáról - sikerült 

Készült egy csomó fotó a teremről - bíztatóak az első tesztek 

Készült egy légnyomás adatsor az aknában fel-le közlekedésről - használható lesz, csak kell a 

referencia műszer 

Leraktuk a Divaskába a loggereket - fél év múlva kiderül. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2017.12.08-10. MIKULÁS TÚRA 

  

Esemény:  Mikulás túra                                          

Helyszín, időpont: Bakonyszentlászló, 2017.12.08.-10.                          

Esemény jellege: felszíni túra  

Az esemény jellege és célja: kirándulás, találkozás                           

Résztvevő tagok: kb. 20 főleg egyesületi tag a családjával                                  

 

 

Összefoglaló:  

A 2017-es Mikulástúrát a Bakonyszentlászlón található Bakonyi Vándor Túristaházba 

szerveztük, 2 éjszakás ott tartózkodással. A túrán idén főleg a kisgyerekes családok 

képviselték magukat nagy számban, a programunk is főként az 5 év alatti gyerekek 

igényeihez alkalmazkodott. 

Szombaton a Cuha-völgy irányába szerveztünk kirándulást, ám a magas vízállás és az erős 

szél miatt a Pakucs Pihenőig jutott a csapat, itt rejtettük el a gyerekeknek a Mikulás 

ajándékait. Az esti program közös meleg étkezés, közös játék és szaloncukor keresés a 

gyerekeknek és beszélgetés volt. Vasárnap a Cseszneki vár volt az úticél, visszautazás 

kisvonattal a Cuha-völgyben, délutáni hazautazással. 

A visszajelzések és a magas résztvevői létszám alapján a túrát az összes generáció tagja 

élvezte, a csoportélet kevésbé aktív résztvevőit is megmozgatta! 
 

Fotók: 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

A Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület közgyűlése elfogadta a 2017. évi tevékenységről 

készült szóbeli beszámolót. 

 

Budapest, 2018.05.13. 

 

      

 

Gordos Erik 

A Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület elnöke 

1033 Budapest, Meggyfa u. 29. III/4 
 

 

 

 


