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In memoriam Gádoros Miklós
Először azt hittem, a hír nem igaz…
Hisz Miklós oly jókedvvel vett részt a Bölcsek Konferenciáján...
Szüntelen viccet mesélt, ahogy szokta...
Nem látszott sem idősebbnek, sem fáradtabbnak...
Ő volt ott a szokásos Miklós bá!!!
Fáj most a hiánya! Nélküle a nyári táborunk is más lesz már...
Kedves Kutató- és Túratársak!
Reggel, ha munkába indultok, hunyjátok be a szemeteket, s látni fogjátok lelkét
csillogó cseppkőcsodák között halkan és boldogan suhanni... Látni fogjátok szellemét a
csendes járatokban szétáradni...
Ha lehunyt szemhéjatok alatt látjátok Őt, mondjatok Neki Jó szerencsét! Kísérje útján
köszöntésünk!
Jó szerencsét!
Tarnai Tamás

Talán már az első nyári táboromban is lent volt, elsők közt ismertem meg őt az
egyesületből.
Ahogy Miki bára gondolok, sok kis kép, apró mozzanatok jutnak eszembe: a régi
Ladája, amivel mindig lejött a völgybe, és valahogy mindig ki is jutott onnan. A
gondos gátépítés: minden nap a gátat javítgatta, így volt bőven víz az overálok, kötelek,
sisakok elmosásához, a sörök behűtéséhez ;-) Nem véletlenül munkálkodott folyton,
hiszen esténként a gyerekek megfurkálták művét...
Gyakran bütykölt különböző szerkezeteket vezetékekkel, kapcsolókkal. Ha éppen nem
a patakot terelgette, akkor szerelt valamit. Mindig szívesen, nagy szakértelemmel
segített a felmerülő kérdésekben, tanítgatta az érdeklődő ifjúságot.
Olykor nyenyőcét játszott, és a tábortűz körül kergetett, hogy megcsikizzen.  Máskor
a fa tövében üldögélve olvasta Wass Albert könyveit...
Mindenkiben sok kis emlék él Miki báról, emlékezzünk rá szeretettel! A gyászoló
családnak pedig erőt és kitartást kívánok!
Miki bá, ég Veled!
Lődy Nóri
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Tájékoztató az SZKBE Operatív Szervezetében történt
személyi változásokról
Tisztelt Tagtársaim, kedves Barátaim!
Tájékoztatlak Benneteket, hogy Egyesületünk Operatív Szervezetében személyi változások
történtek.
A pályázati munka további megerősítése, valamint az orfűi, Barlangkutató utcai irodánk
működésének javítása érdekében, 2008. augusztus 1-től új munkatárs csatlakozott az Operatív
Szervezethez Majer-Vass Laura személyében.
Laura 2007-ben szerzett földrajz-környezettan szakos tanári diplomát és munkaerő-piaci területi
tervező képesítést a Pécsi Tudományegyetemen. Ezt követően, munka mellett, a Pécsi
Regionális Képző Központban projektmenedzseri képesítést szerzett. 2007 novembere és 2008
júliusa között a pécsi Zöld-Híd Alapítványnál, illetve a Pannontender Kft.-nél tevékenykedett,
és szerzett értékes munkatapasztalatokat.
Laura legfőbb feladata az orfűi iroda vezetése, az egyesület pályázati munkájának irányítása és
az ügyvezetés munkájának támogatása lesz. Ezúton szeretnék gratulálni Neki új pozíciójához
egyúttal sikert kívánni a jövőbeni munkájában.
Tájékoztatlak továbbá benneteket, hogy szeptember 1-től változások lesznek a szegedi irodánk
működésében is. Molnárné Kiss Ildikó feladatait a gazdasági igazgatónk, Groditzki Ildikó veszi
át és látja el.
Kiss Ildi, szegedi irodánk vezetője az elmúlt években folyamatosan támogatta munkánkat. Ott
volt a kezdeteknél, amikor szakmailag felkészült pénzügyi ügyintézőre volt szüksége
egyesületünknek, és ott volt akkor is, amikor a könyvelési rendszerünket kellett kiépíteni és a
tevékenységünkhöz mérten komollyá tenni.
Hálásan kell megköszönnöm Ildikó munkáját minden tagtársam nevében! Mindannyian
reméljük, hogy továbbra is figyelemmel kíséri az SZKBE tevékenységét, és támogatását nem
veszítjük el a jövőben sem.
Szeretném megkérni minden kedves tagtársamat, hogy segítse az új szervezeti felállásban mind
Majer-Vass Laura, mind Groditzki Ildikó munkáját.
Jó szerencsét!
Tarnai Tamás
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Tervezett túraidőpontok – 2008 ősz
Szeptember 13-14.:
Szeptember 27-28.:
Október 17-19.:
November 1-2.:
December 6-7.:

Naszály
Lakatos Kupa (Bódvaszilas)
Mecseki Agyagos Kupa (Orfű)
Alsó-hegy
Mikulás-túra (Jósvafő)

XIII. Nyári Barlangkutató Tábor
Szuadó-völgy, 2008. július 12–20.
Mint azt már Citrom írta a levelezőlistán: "Véget ért a kutatótáborunk:-). Ahol a két végponton
nagyon jól haladtunk, beépült az ácsolat a Trió végpontján, és kiépült a levegőztető, mindkét
barlangban! Újabb reményteljes távlatok várnak ránk, mindkét végpont nagyon jól bontható a
Trióban, a biztonság érdekében valószínűleg még egy ácsolatra lesz szükség, gyertek minél
többen bontani az elkövetkezendő kutató hétvégéken!"
Ennél lényegre törőbben én sem tudtam volna elmondani. 
A nyári tábor számokban:
55 résztvevője volt a tábornak, a legtöbben kedden voltunk, amikor 31 kispajtás fordult meg a
Szuadó-völgyben. Habár a tábor a "Take it easy" jegyében telt, minden napra jutott egy-egy
műszak. A csütörtöki napon 5 műszak ment le, ami igen nagy csoda a szerda esti buli után.
(Reméljük, kis rókák egy barlangban sincsenek...  Béla bácsi idén is szervezett műszakot a
Rumbába, ahol kb. 70 vödör anyag került a kútgyűrű mellé.
A táborlakók összesen 44 műszakot teljesítettek, melyek során 132 műszakkupon lett kiosztva.
A Gilisztásban 7, a Trióban 9, a Rumbában pedig 1 műszak lett teljesítve. A többi műszak a
nyári táborban lévő híd újjáépítésével, ácsolatkészítéssel és a táp elkészítésével telt el.
A tábornak volt egy külföldi "sztárvendége” is, akit Libor Zsófi szervezett be Törökországból.
A vendéget Özgürnek hívták, nagyon lelkes barlangász, és legalább olyan bolond, mint bárki a
csapatunkból... (Hagyta magát keresztény módra eltemetni a Nagyház közepén, az István a
király jól ismert dallamaira...)
Saját vélemény szerint... nincs mihez hasonlítanom a tábort, ugyanis tavaly ilyenkor még
láthatáron se volt számomra az SZKBE, de azért úgy érzem, jól sikerült a tábor, a hangulat
végig remek volt.
Köszönöm mindenkinek a türelmet és a segítséget!
Milán
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Gilisztás-barlang
A Gilisztás-barlang (kataszteri száma: 4120-70) a Nyugat-Mecsekben, a Szuadó-völgyben
található, az orfűi Vízfő-forrásbarlangtól mintegy 2,56 km-re délre a völgytalp nyugati szélén.
Koordinátái: YEOV = 580 693 XEOV = 86 268 ZBf = 301 m. Hossza 132,9 m, mélysége -51,14 m,
így a Mecsek hatodik leghosszabb és kilencedik legmélyebb barlangja. Szinonim név: Szuadóvölgy 2. sz. nyelője. Legegyszerűbben megközelíteni a Pécs – Abaligeti műútról délnek letérve,
a kék +-tel jelzett turistaúton tudjuk.
A Gilisztás-barlang egy tipikus B-típusú karsztperemi víznyelő, amely a Jakab-hegy északi
oldalának vízfolyásait összegyűjtő Orfűi-patak vizét vezeti a mélybe. A barlang a triász
anizuszi korú Lapisi Mészkő Formációban alakult ki. A víznyelő alatt húzódó barlangszakasz a
Szuadó- és Trió-barlang analógiáját figyelembe véve egy komolyabb barlang legfelső, X zónai,
szűk keresztmetszetű, felső szakasz jellegű része lehet. Első eredményes bontása (1996–1997)
idején a barlang 30 m hosszúságot és -18 m mélységet ért el, szálkőzetben elszűkülve. Így
kutatása, feltárását követően abbamaradt, bár a folytatás lehetősége látszott. A bevilágító
lámpáink fényében egy 15-20 cm-es hasadék (szálkő-szűkület) jelentette a továbbjutást.
Feltételezhető volt, hogy a szűk részek átbontása után hamarosan bővebb
járatkeresztmetszetekkel lehet majd számolni. Ez a szűk, felsőszakasz jellegből középszakasz
jellegbe való átváltás a Szuadó-barlang esetében -15 méter, míg a Trió-barlang esetében -12
méter mélységben következett be, így (Tarnai Tamás előzetes becslései szerint) itt is maximum
-20-25 méter mélységbe kell lejutni ahhoz, hogy a tágabb járatszakaszokat elérhessük. Tamás
véleményét támasztották alá a 2007 tavaszán végzett megfigyeléseink is. Kiszerkesztettük azt a
zónát, amely kijelölheti a Szuadó-barlang és a Trió-barlang között elhelyezkedő Gilisztásbarlangban a feltételezett tágas, függőleges járatszakaszt, úgy, hogy a két nyelő középső,
tágasabb járatszelvénnyel rendelkező aknáit alul és felül képzeletben összekötöttük. Ez alapján
a Gilisztás-barlangban -20-22 m mélységben számíthattunk a járat jellegének kedvezőbbre
fordulásával, ami ideális esetben -45 méterig is tarthat.
A 2007 évi nyári kutatótábor igazolta a számításainkat. -20 m mélységben egy közel 30 m mély
(párkánnyal megosztott) aknát tártunk fel. A bontást a felszínig feltöltődött nyelőtől kellett
kezdeni. Az új, eddig még ismeretlen járatszakaszok cseppkövekben szegények. A rétegek sok
helyen gyűrtek. A márgás rétegsorok a Párkány környékén jelentkeznek, s az akna aljáig
láthatók. A barlang tektonikailag preformált, a járatok általában a rétegdőléseket követik. A
rétegek első ránézésre kronológiailag helyesen követik egymást. A feltolódásnak nem találtuk
egyértelmű nyomát. A jelenlegi végpont az akna aljáról réteglap mentén lefutó kis hasadékfülkében található. A fülke szemközti fala cseppkőlefolyás, ami felett egy kis kürtőszerű járat
van. Ez tele van agyaggal. Megnéztük, de nem valószínű, hogy szifonkerülő lenne. A végponti
fülkében a víz összegyűlik, s bal kanyarral bekanyarodik a rétegek alá. Nehezen bontható, vizes
végpont.
A Gilisztás-barlang szakaszai:
1. Bejárati szakasz; 2. Szűk, összekötő szakasz; 3. 26-os akna
Hírmondó 31.
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1. Bejárati szakasz
A Szuadó-völgyben észak felé, a patak folyásának irányában haladva a Gilisztás-barlang a
második víznyelő. A víz itt a patakmeder nyugati szélén a kövekkel vegyes homokos, agyagos
mederüledékben tűnik el áradások idején. Árvízmentes időben az Orfűi-patak teljes
vízmennyisége a fiatalabb és magasabban fekvő Szuadó-barlangban el tud nyelődni. Tehát a
Gilisztás-barlang időszakos víznyelőként funkcionál. A mederüledék alatt mintegy -5-6 m
mélységig nem található szálkőzet, omladékban haladunk. Ez a szakasz faácsolattal van
biztosítva. Az Ácsolati-akna alján bejutunk a -7 m mély és 1,5 m széles hosszanti Csipkésaknába. Nevét a közel vízszintes mészkőrétegek (20o-os dőlés déli irányban) kipreparálódott
rétegfejeiről kapta. A rétegek az akna felétől függőlegesbe fordulnak, szép gyűrt szerkezet
látható. Az akna víztiszta, tektonikailag preformált. Alján karbonáteres a mészkő. Az akna egy
törés mentén visszanyúlik a felszín felé, korábban (1996) ott volt a bejárat. A Csipkés-aknában
egy rozsdamentes létrát helyeztünk el a barlang védelmének és a biztonságosabb közlekedés
érdekében.
2. Szűk, összekötő szakasz
A második szakasz a két aknát összekötő kuszodából áll. Itt elsősorban a rétegek mentén halad
a barlang. A Csipkés-akna alján egy 2 m hosszú vízszintes, szűk járat következik (Bordás),
aminek a végén egy 1,5 m-es jobbra kanyarodó lebújás van. A falon borsókő látható. Ezt
követően a réteglapok mentén újabb 4 m hosszú vízszintes járaton mászunk keresztül
(Kiskutyázó). Itt szintén jobbra elfordul a járat, merőlegesen a réteglapokra. Ez jelentette az
1997-es végpontot. A következő 3 m hosszú járatban a rétegek szépen gyűrtek. Enyhe
balkanyar után egy átbontott szűkületen átjutva újabb 3 m-es kuszoda következik, a rétegek
közel függőlegesek. A végén bejutunk egy fülkébe (Süni Beach), amely a balról nyíló Levikürtőn beérkező vizek segítségével tágult ki. A Levi-kürtő mintegy 6 m magas, borsókövekkel
és cseppkőzászlóval díszített. A zászlón mangán kiválás látható. A Süni Beachből egy lapos
átbújáson jutunk be a 26-os akna tetejébe. Innen már kötéltechnikai ismeretek szükségesek a
továbbhaladáshoz.
3. 26-os akna
Réteglapok mentén, laposan kezdődik az akna szádája. Bevezetőszár használata
elengedhetetlen, mert az akna hirtelen indul, -26 m mély, és a rétegek csúsznak. Az akna
indítása Y-ból történik, néhány méter után elhúzással találkozunk. A 26-os akna két részre
tagolódik, kb. felénél a Párkány osztja meg, ahol meg lehet pihenni, és át is kell szerelni. Az
akna felső részének felénél egy átmenő járat keresztezi utunkat, de folytatást nem találtunk
egyik járatban sem. Az aknában a rétegek gyűrtek, néhol függőlegesek. Szép cseppkőlefolyás
látható a falon. A Párkányon óvatosan mozogjunk, mert tele van kőtörmelékkel, s könnyen az
alattunk közlekedőkre kotorhatjuk azt. A kipreparálódott márgarétegek először itt jelentkeznek
a Párkány magasságában. Az akna második fele szintén egy Y-ból indul, kicsit lejjebb egy
újabb elhúzás segíti a kötélvezetést. Az akna alsó fele tektonikailag preformált. Az akna
második felének elején, a szemközti falon sztalaktitok láthatók. Az akna alján a rétegek
általában 20o-ban dél felé dőlnek, bár helyenként hullámosan gyűrtek. Az aljzat szálkő,
víztiszta. Déli irányban folytatódik a barlang, egy kis bemászással elérjük a jelenlegi végpontot,
a szelvény leszűkül. A talpon vizes agyagfelhalmozódás jelenti a végpontot. Felette még
található egy kis kereszthasadék jelentős agyagfelhalmozódással és cseppkőlefolyással. A
kereszthasadék keletnek felfelé tart, de tovább innen sem jutottunk.
Ország János
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V. Mecseki Agyagos Kupa
2008. október 17-19., Mecsek
Az ősz közeledtével ismét esedékessé vált legkedvesebb barlangász versenyünk. Szerencsés
nyertesként ez évben a Bunkó Pesti Csajok-formáció egyetlen Magyarországon tartózkodó
embereként Én, alias Tücsök próbálok a múlt évihez hasonló szintű versenyt összehozni.
Néhány infó a versennyel kapcsolatban:
 Időpont: 2008.10.17-19. (péntek estétől vasárnap délig).
 Helyszín: Mecsek és környéke.
 Szállás: Nagyház (tagoknak 1000 Ft/éj, nem tagoknak 1100 Ft/éj).
 Csapatok: 3 fős vegyes csapatokat várunk (tehát heterocsoportok legyenek!).
 Jelentkezés: a verseny előtti pénteken (október 10.) a tagokat felsorolva. Ez azért fontos,
mert minden csapat egy személyre szóló feladatot fog kapni, ez lesz a “beugrója” a
versenyre.
 Már péntek este is lesz néhány feladat, így kérek mindenkit, hogy ennek megfelelően
érkezzen! Ha sehogy sem tud, csak szombat reggel kijönni, akkor számoljon vele, hogy
lesz egy külön köre az aznapi feladatok mellett.
 Póló lesz! Néhány nap múlva megküldjük a mintát, és ezután személyre szólóan, előre
jelentkezve lehet rendelni (tehát nem lesz plusz póló, a helyszínen már nem fogunk tudni
adni!).
Jó szerencsét, jó versenyzést!
Tücsök, barátai & üzletfelei (azaz, az ez évi rendezőség )

Horvát kutató III.
A „tengernyi hegyes mellbimbó”, avagy a „bradavica” túra
A levlistán már olvashattatok az idei nyári horvátországi kutatótáborunk eseményiről, főleg a
kutatási események megvilágításából. Fogadjátok szeretettel ezt a kicsit más hangvételű
beszámolót!
Július 25-én útra kerekedtünk négy autóval Pécsről, eggyel pedig Pestről, hogy segítsünk horvát
barátainknak barlangjaik kutatásában. A csapat tagjai voltak: Tarnai Tamás, Varga Kara,
Domina Eszter & Luca, Ország Jani, Csapó Ákos, Ambrus Gergő, Kovács Bálint, Tegzes Zoli
(Pro Natura), Fischer Balázs (Pro Natura), Fajszi Levi, Szigetvári Pisti, Kertész Anikó, Keserű
Betti, Özgür, Király Eszter, Ács-Kovács Milán, Rostás Attila, Koltai Gabi.
Bő félnapnyi utazást követően megérkeztünk a Zrmanja folyó völgyébe, a csapat épp Tihi 60.
születésnapját ünnepelte egy hangulatos kis helyi étteremben (ott, ahol tavaly nyáron
Hírmondó 31.
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táboroztunk). Első vacsoránk végeztével elindultunk a táborhelyünkre, ami egy
raftingkölcsönző faház udvarában volt. A táborhellyel nagyon nagy szerencsénk volt, mert
közvetlenül a patak mellett volt, így amikor kiüldözött minket a reggeli napsütés a sátorból,
egyből le tudtuk hűteni magunkat a hideg vízben. A reggeli fürdőzés az esti sörözéshez
hasonlóan pár nap alatt szokásunkká vált, akármilyen hideg volt a víz, mi reggel nyolcra már
leáztattuk magunkról az előző napi koszt.

Reggeli hűsölés
A kutatási köztudatba sikerült néhány új fogalmat bevezetnünk, a korábbi horvát „gay
expedition”-öket felváltották a „lesbian expedition”-ök valamint a Cavlinka barlangba
szervezett „szexpedíciók”. 

Az első „szexpedíció”

12.
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Böllérnek és a Prima sörnek, valamint a „my hazai” pálinkának köszönhetően már az első este
megkezdődtek a magyar, angol, horvát és olasz nyelvleckék, fontos csomózási
szakkifejezéseket sajátítottunk el az esték folyamán, tanultunk a „two fülű English ninó-ninó”ról, a „two fülű bulin”-ról. Az „egészségedre – zsiveli” felkiáltást leváltotta a „mellbimbó –
bradavica” majd a „tengernyi hegyes mellbimbó” jelszó.

Esti beszélgetés
Az egyik evezés során megtanultuk, hogy a „lik az lik” és a külföldi kispajtások pedig
megismerkedtek a „papírkutya” fogalmával. Ekkor még nem is sejtettük, hogy óriási léptékben
fejlődő nyelvtudásunk és a „rupa je rupa” (lik az lik) jelmondat még hasznukra fog válni. A
hazautazás folyamán Milán autóját kisebb baleset érte, mikor is a dugóban állva felforrt a
hűtővizünk, és egy hangos pukkanás valamint egy fekete füstfelhő kíséretében felrobbant a
hűtővizet szállító csövünk. Többórás napon való aszalódás után megérkezett az autópálya egyik
dolgozója, aki csak horvátul tudott, így mosolyogva bedobtuk a ’rupa je rupa’ jelmondatot és
egyből világossá vált számára lerobbanásunk oka.

Hídugrás a Wellnessben
Hírmondó 31.
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Ha minden igaz, a III. Dezsőfesztiválon folytatódik a „nyelvkurzus”. Ezen a hétvégén
szeretnénk egy közös képnézegetést is tartani. Gyertek el minél többen!
Koltai Gabi

És a kutatási események a levelezőlistáról idézve, szintén Gabi tollából:
A kutatás „take it easy” stílusban folyt, minden nap több csapatra oszlottunk, de barlang
közelbe általában csak délre jutottunk. Volt minden: térképezés, denevérszámlálás, feltáró
kutatás, serpázás és persze sok-sok filmezés. A bő hét során több barlangban is jártunk, de a
világ számára teljesen ismeretlen barlangot nem sikerült föltárnunk. Anikóék (Menga, Pisti,
Betti, Özgür, Anikó) csapata járt egy, még Tihiék számára is ismeretlen barlangban a hét
közepén, így az utolsó pár napban ide összpontosult a kutatás. Az első nap, július 25-én
filmezés volt, egy lelkes csapat egy biológus nőnek segített cuccokat cipelni a helyi denevérek
felméréséhez, míg a többiek egy kisebb folyón evezve segítettek a búvárok felszerelésének
szállításában. Az expedíció Tihiék tevékenységéből adódóan alapvetően búvárkodásról és
filmezésről szólt, szinte minden nap volt egy lelkes csapat, aki az ő munkájukat segítette. A
táborban külföldiek nem csak mi voltunk, három tapasztalt és neves olasz búvár is részt vett az
expedícióban.
A következő nap ismét evezéssel, valamint (ha jól emlékszem) a Nuga barlang bejárásával telt.
Hétfőn és kedden a Gigiéknek való serpázáson túl a Cavlinkát térképeztük, valamint ugyanitt
Böllérrel sikerült kibontanunk egy kb. 8,5 m magas gyönyörű szép kürtőt.
Szerdán tengerpartos pihenőnap volt.
Mint már említettem, Menga vezetésével Anikóék autója 31-én járt két egymás mellett
található, Tihiék számára ismeretlen barlangban, amelyek a Kis és Nagy Kusaja nevet kapták.
Az utolsó két napon ott folyt a kutatás, ami a végén található szifonban való merülést, illetve a
barlang bejárását, filmezését és a horvátok által való térképezését foglalta magában. A Nagy
Kusaja szép, cseppköves barlang, nem túl hosszú, míg a Kis Kusaja egy hosszabb, sokkal
nagyobb járatszelvénnyel rendelkező barlang. Ebben óriási terek vannak, leszakadt sziklák a
járatban. A barlangot helyenként csak búvárlámpával, illetve filmes lámpával tudtuk
bevilágítani. Szinte mindent kb. 20-30 cm vastag agyagréteg borított.
A horvát kutatás nagyon jó volt, esténként természetesen beindult a buli, "folyt" a sör, a bor, a
pálinka és a grappa, tanultunk nagyon sok hasznos kifejezést horvátul, a magyar-angol-horvát
tolmács Böllér volt, aki esténként csomózni tanította barátainkat.
Tihiéket és Gigiéket is meghívtuk a III. Dezsőfesztiválra, reméljük, el tudnak majd jönni.
Mindenkit sok szeretettel várnak jövőre is, a csaptattal Alan elmondása szerint nagyon meg
voltak elégedve, szeretnének majd egy őszi kutatóhétvégét tartani, valamint lehet, hogy egy
közös téli terepbejárásra is sor fog kerülni.
Hát hirtelen ennyi, mindenképpen tartunk majd képnézegetéseket, és akkor láthatjátok, hogy
újra milyen gyönyörű helyekre juthattunk el horvát barátaink jóvoltából.
14.
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III. Dezsőfesztivál
2008. október 10-12., Orfű
Lassan véget ér a nyár, eljön az ősz, és a III. Dezsőfesztivál, mely malackodás valamint
országos és nemzetközi barlangász találkozó is egyben.
Időpont:
2008. október 10-12 (péntektől-vasárnapig).
Helyszín:
Orfű, Gubacsos kulcsosház.
Szállás:
1. Gubacsos kulcsosházban (házban korlátozott létszámmal, vagy sátorban)
2. Orfűi Nagyházunkban a házban, vagy sátorban (szállásfoglalás Simó Attilánál 20/92250-19, 20/380-2064)
Amit hoznod kell:
 játszós ruha
 gumicsizma
 fejlámpa
 alvócucc (ha sátorban alszol, azt is hozz, ha házban, akkor polifomot és hálózsákot)
 evőeszköz és edény, amiből eszel
 folyékony ital, amivel Dezsőkét el lehet altatni (sör, bor pálinka)
Hírmondó 31.
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Hogy mit kapsz ezen a hétvégén???
 halálra eheted magad (innivalót mindenki hoz, és a közösbe dobjuk)
 egy jó hétvégi bulit
 szenzációs élményt (aki már volt, az nem felejti el egy hamar)
Mennyi költségre számíthatsz?
Kb. 2.200-3.000 Ft, ebben benne van a kaja és a kulcsosház lefoglalása.
Kik lesznek ott?
Ez csak rajtatok múlik!!! Pl. a mecseki különítmény, horvát, olasz barlangászok, BMSZ
tagok, és remélem sokan mások.
A menetrend:
 2008. október 10., péntek délelőtt előkészület (kipakolás a házba, sátorállítás,
favágás), ide kell majd nekem 5 ember segíteni.
 2008. október 10., péntek délután érkezés szállás elfoglalása, este buli.
 2008. október 11., szombat reggel 7-re megyünk III. Dezsőért Sásdra UAZ-zal. Ez azt
jelenti, hogy 6-kor kelés. Ébresztő nem lesz, akit érdekel, az felkel, és eljön. A
malacka begyűjtése után feldolgozás, este buli, éneklés, stb.
 2008. október 12., vasárnap délelőtt összepakolás, délután hazamenetel.
Várok projektmenedzsereket az alábbi feladatokra:
 Pénteki délelőtti pakoló műszak, 5 fő.
 Szombatra: a malacka reggeli befogásához, szállításához 4 fő, 1 fő, aki a pörköltet
főzi, 2 fő, aki tárcsán süti a húst, és kb. 10-15 fő, aki aktívabban részt venne a
disznóvágásban.
Ha kérdésed van, hívj nyugodtan: 30/828-0861!
Terjesszétek a barlangászok körében!!!
Rostás Attila (Böllér)

16.

Hírmondó 31.

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület

Gyerektúra a Mátyás-hegyi-barlangban
2008. augusztus 30.
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Egy 59 éves kezdő hegymászó a Dolomitokban
Pest-környéki csapatunk (Pisti és Nóri, Réka, Peti, Móni) reggel 8 körül indult Vecsésről. Irány
Cortina!
Lelkileg felkészültem az útra – azt gondoltam –, de hát azért sose lehet tudni, mi jön: dimbekdombok, egyre nagyobbak és gyönyörűbbek. Át is mentünk a hegyek alatt, sajnos nem
számoltam meg az alagutakat. Terv szerint haladtunk és érkeztünk 6 körül, bár Graz után
elkapott minket egy kiadós vihar. Szusszanásnyi pihenő, telefon, egyeztetés a Fiámes
parkolóban, aztán irány a kemping.
Túl sötét az égbolt... A bejelentkezéskor kaptunk egy kis távirányítót, amivel a sorompót
nyitogathattuk kedvünkre. Az eső direkt arra várt, hogy megérkezzünk, és elkezdjük felállítani
a sátrakat. Mire kész lettünk, nem kellett a zuhanyzóig menni vízért... Találtunk egy
szimpatikus mosogató helyiséget, ahol teát főztünk, eszegettünk, és a programváltoztatást
latolgattuk, mivel a tengervíz jóval melegebb, és mit nekünk 100 km!? Kívül hűtött a
csuromvizes cucc, belülről – egyéb „üdítő” híján – teával melegítettük magunkat. Réka és én
megijedtünk a sátor alatt hullámzó 5 centi víztől, így inkább a kocsiban aludtunk. Majd kiderül,
mit tudunk csinálni holnap – mondtuk.
És kiderült. Reggelre a sátrak feláztak, kivéve, amelyik a nagy vízben volt, és nem aludtunk
benne.  Jó barlangásznál mindig van kötél (kösz Peti!), így volt mit kifeszíteni, száradnivaló
meg pláne... 10 óra körül találkoztunk a Pécsről érkezőkkel (Jani, Bálint, Ricsi, Ákos, Gabi, Zé,
Szilvi, Böllér) a kemping előtt, és megbeszéltük, hogy kb. délben fogunk tudni elindulni...
Nekik ez hamarabb sikerült, így külön mentünk.
Mi áttettük a sátrainkat a szomszéd helyre, amit épp akkor hagyott el egy fiatal pár.
Szárítkoztunk, reggeliztünk, és terv szerint indultunk. A szükséges felszerelést (beülő, kobak)
megkaptam, a hátizsákomba is segített valaki betuszkolni, most már csak cipelnem kellett az
Ettore Bovero ferrata felé. Kellemes sétaút a fenyvesben, aztán kissé meredekebb lett az út... Itt
ugyan nem volt ritka a levegő, de én már alig kaptam eleget. Peti megvárt, és levett a
tempójából, aztán valahogy belejöttem. Lentről mutogatták a fiúk, hogy melyik csúcsra
készülünk... De hogy fogunk oda feljutni??? Nem nagyon akartam elhinni, hogy olyan magasra
megyünk. Egyszer csak a főnök – Pisti – megálljt parancsolt, felszerelték magukat és engem, és
elmondták, hogyan kell használni, stb. A drótkötél hol volt, hol nem volt.  Utóbb itthon
kérdezték, hogy nem féltél, nem volt tériszonyod? Az igazság az, hogy csak azzal foglalkoztam,
hogy megfelelő kiálló kis sziklát találjak a következő lépésnek. És fenn voltunk! Gyönyörű és
leírhatatlan élmény volt. Az ideút sem szűkölködött szép tájakban, de innen lenyűgöző volt a
látvány: Cortina, a Tofana-csoport, Fiames, Croda Rossa, a távolban a Sorapis és a Cristallo. A
pécsi csapat már járt itt, így csak aláírtuk az ő üzenetüket a dobozban lévő könyvben. Mikor
leértünk a kempingbe, hihetetlennek tűnt, hogy tényleg ott fönt voltunk. A pécsi társaság akkor
már az étterem teraszán várta a sörét és forrócsokiját. Térkép, program, megbeszélés. Kétnapos
túra következik komoly túrázóknak.
18.
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Másnap a többiek korán indultak a Sorapis-körtúrára. Nóri és én pedig egy kis lustálkodás után
célba vettük a nem messze lévő vízesést. Könnyű kirándulás, kevés szint, sok ember. Mivel
felszerelést nem vittünk magunkkal, a vízesés alatt nem tudtunk átmenni, viszont kinéztünk
magunknak a szakadék túloldalán egy kilátót. Visszasétáltunk egy darabig, az első hídon
átkeltünk, és felsétáltunk a kilátóhoz megcsodálni a fantasztikus panorámát. Nóri annyit
nyomogatta a fényképezőgépét, hogy betelt az egyik memóriakártyája. Sebaj, van másik!
Következő napra Nóri kinézett egy jó utat, ami kikerüli a várost, és a végén találkozhatunk a
körtúráról visszatérő csapattal. Szép, hosszú túrát tettünk, végig csodás kilátással a városra,
vagy épp a Sorapisra. Az idő ragyogó, a vidék szintén. Sok felvonó a puhább turistáknak,
különleges virágok, tehénkék. A Tre Croci hágó parkolójában megtaláltuk Pisti kocsiját,
telefon, ki hol van. Elindultunk felfelé a Vandelli ház irányába, ahonnan a két részre szakadt
körtúrás csapat egyik fele érkezett. Kb. az út egyharmadánál találkoztunk velük. Irány a
kemping, kis pihenés, aztán este 7 körül bementünk Cortinába. Számomra egy meseváros –
gyönyörű – mesés árakkal.
Az utolsó napi túrához autóval elmentünk a Falzarego hágóba, és elindultunk felfelé. Sokan
jártak arrafelé. Kavicsos sétaút, gyönyörű táj, amivel nem lehet betelni. Ezek voltak aztán a
hegyek! A Tomaselli ferrata beszállásáig öten mentünk. Itt Pisti, Réka és Peti felszerelték a
beülőt, kantárt, és elindultak. Mi meg a bivakháztól néztük, hogyan másszák a függőleges
falat... Félelmetes volt. Kis pöttyöknek látszódtak a sziklán, de amit beszéltek, tisztán lehetett
érteni... A természet különös játéka volt ez az akusztika.  Nóri itt is rengeteget fényképezett,
igazi mesebeli táj tárult elénk, ahogy üldögéltünk a bivakháznál. Sokan jártak arra, délután
vagy 25-en is voltak fenn, és sokak indultak el a ferratán is, néhányan vissza is fordultak. A
visszaúton is mintha egy mesekönyvből másolták volna oda a tájat: sok hegycsúcs, szikrázó
napsütés, de a hegyek lábát sejtelmes fátyol borította. Ezen a napon sajnos teljesen
különváltunk a pécsi csapattól, ők a Marmoládán mászták az Eterna ferratát.
Nem tagadom, volt izomlázam minden reggel, amikor először leguggoltam teát, kávét főzni,
aztán nem tudom hova lett.
Az égiek pont úgy számolták ki, hogy amint elhagytuk a kempinget, zuhogni kezdett. A hazaút
lassabb volt: kisebb dugók, szakadó eső, tömeg a határon, de a tűzijátékra hazaértünk... Bár
nem vágytunk rá ilyen élmények után. 
Pontosan 38 éve másztam meg a Triglávot, 32-36 éve a Magas-Tátra csúcsait. A következőre
nem szeretnék ilyen sokat várni! Akár holnap indulnék.  Köszönöm, hogy csatlakozhattam
ehhez a remek, kedves csapathoz!
Maráczi Mónika
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