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Közhasznúsági jelentés 2008.
Tartalom
1. A szervezet alapadatai
2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás)
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól
kapott támogatás mértékének kimutatása.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója.
Melléklet: jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
1. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés:
Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2. Képviselő:
Tarnai Tamás
3. Székhely:
6723 Szeged, Szamos u. 6. IX.em.54.
4. Levelezési cím:
6701 Szeged, Pf: 1269.
5. Adószám:
18461709-1-06
6. Statisztikai számjel:
18461709-9199-529-06
7. Tb-törzsszám:
366691-3
8. Közhasznúsági fokozat:
kiemelten közhasznú szervezet
9. Nyilvántartásba vételi végzés
száma, kelte:
Pk.60.230/1997./4.
1998. január 26.
10. Közhasznúsági végzés száma
hatálya:
Pk.60.230/1997/13.
2000. április 03.
11.Kiemelten közhasznú végzés
száma, hatálya:
Pk.60.230/1997/24.
2002. január 31.
12. A szervezet céljának rövid leírása:
(a) Olyan tevékeny alkotó közösség létrehozása és összefogása, amely fő feladatának a
karszt- és barlangkutatást, a természet és a környezet védelmét és ennek a
gondolatnak a fiatalabb korosztályoknak való átadását tekinti.
(b) Elsősorban hazai, de a lehetőségekhez mérten külföldi barlangok feltáró kutatása,
feltárása bejárhatóságának biztosítása.
(c) A hátrányos helyzetű, valamint általános és középiskolás gyermekek számára
szervezett Természet- és Környezetvédelmi Nevelés Program zökkenőmentes
lebonyolítása, minél több gyermek és intézmény számára elérhetővé tétele az
ország teljes területén.
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(d) A barlangjárás és barlangkutatás előadásokon és a gyakorlatban való népszerűsítése
mind az egyetemisták, mind az egyéb érdeklődők körében.
(e) Karsztokkal kapcsolatos tudományos kutatások kezdeményezése, segítése vagy
önálló folytatása.
(f) Karsztokkal foglalkozni kívánó egyetemisták és főiskolások munkájának szakmai és
anyagi támogatása.
2.
Statisztikai számjel: 1 8 4 6 1 7 0 9 – 9 1 9 9 – 5 2 9 – 0 6
Az egyéb szervezet megnevezése: Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
Az egyéb szervezet címe: 6723 Szeged, Szamos u. 6. IX. em. 54.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2008 ÉV
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

A tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B. Forgóeszközök (7-10. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)
D. Saját tőke (14.-19. sorok)
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V.TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (22.-23.sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.-20.+21.+24.sor)

Előző év
c
73.323

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e
70.227

73.323

70.227

4.934
774
40

2.068
1.278
65

4.120

725

78.257
9.397
68
8.203

72.295
2.962
68
9.329

638

-7.071

488

636

831

2.708

831
68.029
78.257

2.708
66.625
72.295
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Statisztikai számjel: 1 8 4 6 1 7 0 9 – 9 1 9 9 – 5 2 9 – 0 6
Az egyéb szervezet megnevezése: Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
Az egyéb szervezet címe: 6723 Szeged, Szamos u. 6. IX. em. 54.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008 ÉV
Sorszám
a

A tétel megnevezése

Előző év

B

c

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a.) alapítótól
b.) központi költségvetéstől
c.) helyi önkormányzattól
d.) egyéb, ebből 1% ………803 Eft.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+B.)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
E

14.471

6.850

5.901

2.349

300

300

5.601
5.298
2.997
171
104
848
15.319
13.832

2.049
3.537
674
207
133
674
7.574
13.921

6.613
4.882
1.772
565

5.218
4.959
2.178
1.566

360

38

360

38

Statisztikai számjel: 1 8 4 6 1 7 0 9 – 9 1 9 9 – 5 2 9 – 0 6
Az egyéb szervezet megnevezése: Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
Az egyéb szervezet címe: 6723 Szeged, Szamos u. 6. IX. em. 54.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008 ÉV
Sorszám
a
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév

b
c
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
14.192
G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
488
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
488
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
639
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
Ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
Ebből: A Korm.rend.16§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

E
13.959
636
636
-7.071

3.001

953
1.005

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2008. évben pályázati úton elnyert költségvetési
támogatásban részesült, mely a 6. pontban kerül felsorolásra.
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2008. évben a költségvetési támogatásokat az
alábbiak szerint használta fel:
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Államházt. egyéb rendsz. kapott tám: 1% szja.
Munkaügyi Központtól kapott támogatás
Pályázati úton elnyert egyéb támogatások
Minisztériumtól kapott támogatás
Magánszemélyektől kapott támogatások
Más adózóktól kapott támogatások
Tagdíj

eFt-ban
674
674
803
524
3.537
300
551
171
207
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Kapott bankkamat
Bevételek összesen:
Kiadások:
Anyagköltségek:
1.
- Üzem és fűtőanyagok, rezsi költségei
- Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
- Egyéb anyagköltség
Anyagköltségek összesen:
2. Igénybevett szolgáltatások költségei:
- Szállítás, rakodás, raktározás ktg-e
- Hirdetés, reklám pr. ktg
- Bérleti díjak
- Oktatás
- Utazási és kiküldetési költségek
- Könyvviteli szolgáltatás ktg-e
- Postai távközlési ktg. (telefon+posta+Internet)
- Szakkönyv, folyóirat beszerzés
- Fénymásolás, irodaszer, nyomtatvány
- Barlanglátogatás, tábor szervezése
- Egyéb igénybevett szolgáltatás
Igénybevett szolgáltatások költségei összesen:
3. Egyéb szolgáltatások költségei:
- Hatósági díjak, illetékek
- Bankköltség
- Biztosítási díj
- Különféle egyéb költség
Egyéb szolgáltatások összesen:
4. Bérköltség: (Munkaügyi Központtól kapott
támogatás bérre + járulékra 524.265,- Ft.)
Bérköltség összesen:
5. Személyi jellegű egyéb kifizetések
- Munkavállalóknak, tagoknak fiz. szem. jell. kifiz.
- Egyéb személyi jellegű kifizetések
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:
6. Bérjárulékok összesen:
7. Értékcsökkenési leírás:
Vásárolt kis értékű tárgyi eszközök
Terv szerinti értékcsökkenés (lineáris)
Értékcsökkenési leírás összesen:
Költségek összesen: (1 – 7.)
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133
7.574

1.734
30
852
2.616
54
67
39
35
1.037
423
292
12
12
25
301
2.297

105
194
44
343
3.001
3.001
953
953
1.005
256
1.922
2.178
12.393

5. A cél szerinti juttatások kimutatása
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2008. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat
nyújtotta:
Közcélú juttatás túrákra, kutatásra
Oktatás:
Összesen: 59.900,- Ft.

24.900,- Ft.
35.000,- Ft.

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékének kimutatása
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2008. évben pályázati úton elnyert támogatásai:
Pályázati úton elnyert költségvetési támogatások:
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
MVH pályázat (AVOP)
Cholnoky pályázat
A Regionális Operatív Program (ROP)
Összesen:

911.171,- Ft.
1.021.212,- Ft.
200.000,- Ft.
1.404.178,- Ft.*
3.536.561,- Ft.

*Fejlesztési célú támogatás „Mecsek Háza projekt” 2008. évre elszámolt része.

Államháztartás egyéb rendszerétől kapott támogatás:
SZJA 1%
803.335,- Ft.
Összesen:
803.335,- Ft.
______________________________________________________________________
Mindösszesen:
4.339.896,- Ft.
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2008. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Barlangkutatási tevékenységünk
2008 folyamán is folytattuk a mecseki barlangfeltáró tevékenységünket. Feltáró kutatást
végeztünk a Gilisztás- és Trió-barlangokban. Zömében járattágítási munkákra került sor. 2008
nyarán is megrendezésre került hagyományos, nyári kutatótáborunk, ahol közel 80
barlangkutató végzett földalatti műszakokat. A legnagyobb munkát a Trió-barlang vizes-ági
végpontjának omlásában végeztük el, ahol járatbiztosítással stabilizáltuk az omladékot, és
megteremtettük a további feltárások lehetőségét.
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Folytattuk a 2007. évben megkezdett Horvátországi kutatási programunkat, amely során a
Zrmanja-völgyében, a már eddig is ismert barlangokban több új járatot tártunk fel. A Csavlinka
barlang térképezésével dokumentációs tevékenységet is végeztünk. Egy közel 300 méter
hosszú új barlang feltárására is sor került részvételünkkel.
Tudományos kutatómunka, diplomamunkák, szakdolgozatok segítése
A Mecseki kutatóbázis 2007-es létrehozásával biztosítottuk, hogy olyan műhely jöhessen létre,
amely a hagyományosan szegedi és pécsi egyetemi hallgató tagtársaink számára biztosítja az
alapvető forrásmunkák rendelkezésre állását. A Jakucs-könyvtár 2008-ban történő
működtetésével a speleológia, a karszthidrológia, a karsztmorfológia és a földtan
tudományainak alapmunkáit gyűjtöttük tovább és bocsátottuk rendelkezésére az érdeklődő
nagyközönségnek és tagjainknak egyaránt.
Továbbra is segítettünk tagjainknak a karsztos, barlangos és turisztikai témakörben írt
évfolyamdolgozatai, diplomamunkái, kisdolgozatai elkészítésében, szakirodalom nyújtásában
és lektorálásában, szakmai tanácsadásában. 2008-ban egy TDK munka született, melynek a
témája a barlangi radon vizsgálatokhoz kapcsolódott. Ez a munka a Szegedi
Tudományegyetem házi versenyén első helyezést ért el.
Természet- és Környezetvédelmi Nevelés Program Közép és Általános Iskolás, valamint
Hátrányos Helyzetű Gyermekek Számára
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület a Természet- és Környezetvédelmi Nevelés
Programja keretében továbbra is folytatta az Orfűn kialakított erdei iskola programsorozatot,
valamint a földalatti földrajzóráit. A program keretein belül barlangokba és a felszínen
egyaránt szerveztünk túrákat, illetve elindítottuk a meglévő erdei iskola programunk
akkreditációs munkáját is.
Gyerekeknek az ország egész területéről, gyerekotthonokból, általános iskolákból egyaránt
szerveztünk túrákat. A felszínen 157, míg barlangba 403 gyereket vittünk az év során. A nyár
folyamán 3 alkalommal szerveztünk 5 napos gyerektábort összesen 39 résztvevővel.
Egyesületünk továbbra is aktív tagja az Aktív Szabadidő és Környezeti Nevelés Dél-Dunántúli
Összefogásnak. Támogattuk az összefogás egyesületté alakulását, melynek magunk is aktív jogi
tagjai leszünk. Tagjaink továbbképzésével is próbáljuk elérni a programjaink sokszínűségét.
Előadások, oktatás
Rendszeresen karbantartottuk a tavaly átadott barlangos tanösvényünket, mely négy
tájékoztató táblából áll, valamint egy pihenőhelyből a Mecsek házánál. A tanösvény állomásai:
Mecsek Háza, Szuadó-völgyi esőbeálló, Szuadó-barlang, Trió-barlang. A tájékoztató táblák az
oktatásaink során kitűnően felhasználhatóak, de tapasztalatunk szerint nagy hatással vannak
10 ▌ SzKBE Hírmondó / 35.

az arra kirándulókra és a túrázó nagyközönségre is. Ezek a táblák számos alkalommal
köszönnek vissza mindenfajta turista és természetvédelmi honlapon fényképek formájában.
Az év során több belső képzést tartottunk Budapesten, Pécsett és Szegeden, mely során a
barlangi biztonsági tudatosság elmélyítését és felfrissítését végeztük el a tagságunk körében.
Oktatásaink, táboraink egyik helyszínén, a Szuadó-völgyi esőbeállóban, melyet előző évben
pályázati pénzből, valamint a Mecseki Erdészeti Zrt. támogatásával sikerült felújítanunk,
gombásodás elleni kezelést végeztünk.
Több konferencián is sikeres előadásokkal vettünk részt, így pl. márciusban Szombathelyen a
Karsztfejlődés Konferencián, illetve tartottunk előadásokat a pécsi általános és
középiskolákban, az orfűi faluházban barlangvédelem, környezetvédelem témakörben.
Sikeresen üzemeltettük a Mecsek háza bemutatóhely kiállító terét, ahol számos turistát,
gyerekcsoportot fogadtunk az év során.
Szeged, 2009. március 09.
Tarnai Tamás, az egyesület elnöke

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Ellenőrző Bizottsága 2009. március 13-i ülésén
elfogadta a 2008. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.
Szigetvári István, az ellenőrző bizottság elnöke

Beszámoló a nyári tábor eredményeiről
Sziasztok Barlangász Kispajtás Nyuszik!
A nyári tábor kutatási eredményeiről szeretnék beszámolni Nektek. Persze mindenkit az
újonnan feltárt 50 méteres szakasz érdekel elsősorban. Nyilván ez így is van jól, hiszen ez a
kutatómunka alapvető célja: bejutni a Vízfő-forrás mögött található barlangrendszerbe. Ilyen
bejutáskor önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy mennyit tudunk jelentősebb akadály nélkül
továbbhaladni.
Alapvetően a Gilisztásban egy nagyon kedvező helyzet alakult ki. A táborban kb. 50 m hosszú
új járatszakaszt találtunk, és a továbbjutás is reményteljes. Ugyanis a továbbhaladás irányába
a járat homokkal, sóderrel van kitöltve, ami könnyen bontható. A járatot ideiglenesen
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eltömítettük a Felső-szifonhoz vezető járat kitöltésével, de előtte látható volt a járatszelvény
egy kis légréssel.
A következő kutatóhétvégéken ennek az eltömedékelt járatrésznek a bontása lesz napirenden.
Ezzel párhuzamosan jelentős járattágításokat kell végeznünk a Lábkaparós-szifonnál, illetve a
Gátnál, valamint a Hasadékban.
A Gilisztásban jelentős a CO2 feldúsulása, ezért a tábor folyamán elkezdtük a barlang ¾ colos
levegőztető rendszerének kiépítését. A levegőztetéshez vettünk egy kétszer nagyobb
teljesítményű kompresszort. Ezzel a rendszerrel szeretnénk a szükséges helyeken
leágazásokkal szellőztetni a barlangot. A következő kutatóhétvégéig biztosan kiszellőzik
magától, de hamar elhasználódik a levegő.
A végponti bontáshoz, illetve depózáshoz négy, max. öt ember szükséges. A járattágításhoz két
ember elég. A szellőztető cső kiépítéséhez szintén elég két ember.
A Trió esetében jelentős járattágítás folyt a Hasadékban, a Kútnál illetve a végpontot
megközelítő eddig szűk járatban. Itt a végponti szifon bontása lesz a következő lépés. A
szellőztetés itt is szükséges. A műszakok legalább négy főt igényelnek.
Nyilvánvaló, hogy jelentős az előrelépés. 50 méter új járat ritkán adódik. De nem tudom
megállni, hogy ne írjam le: koncepciónk van a kutatásra, és jó lenne ezt tartani. A Gilisztás
infrastruktúrája még mindig alulmarad a Trióénak. És ezen saját biztonságunk, valamint a
könnyebb kutatás és barlangi mozgás érdekében változtatnunk kell. Jó lenne, ha azok is részt
vennének az egyéb járulékos munkákban, akik elkötelezett végpontiak. Azt gondolom, hogy
ez, amit mi csinálunk tényleg csapatmunka. Egy kicsit egymásért is kell dolgoznunk.
Egyébként egy nagyon jó hangulatú tábor volt, majdnem 70-et elérő létszámmal. 275
műszakot végeztünk. Külön köszönet a táposoknak, a ki- és bepakoló műszakoknak, illetve
mindenkinek, akik csak segítették a munkánkat.
Az őszi kutatóhétvégék szállása már a házban lesz:
 Szeptember 25-26-27.
 Október 22-23-24-25. (22. csütörtök: érkezés estefelé, nem lesz műszak)
 November 20-21-22.
 December 11-12-13.
A kutatók menetrendjét előttük pár héttel felteszem majd a listára.
Jó Szerencsét!
Kopasz Imi
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Brezzvezdna Noć 2009
Mi a fene az a Brezzvezdna Noć? Szlovénul annyit tesz: csillagtalan éj. Ez volt a neve az ICCC
(Imperial College Caving Club) és a JSPDT (Jamarskaja Sekcija Tolmin) idei 15., négyhetes
migoveci expedíciójának. Azt pedig most már nem nehéz kitalálni, hogy a Migovec-hegy
Szlovéniában, azon belül is a Júliai-Alpok déli szegélyénél, Tolmin mellett van. Persze egy
magyar barlangász számára sokkal többet jelent, hogy ez a rész csak kb. 30 km-re van a Kaninplatótól, aminek a szlovén oldalán található pl. Szlovénia legmélyebb barlangja, a Malá Boka
(-1300 m), az olasz oldalon pedig többek között a Magyar-barlang.

A Migovec-fennsík egy 1600-1800 m magasan fekvő karsztterület. A felszínen nehéz olyan
helyet mutatni, melynek 50 méteres környezetében ne lenne barlangbejárat, a terület úgy néz
ki, mintha valamelyik világháborúban szőnyegbombázást kapott volna. (Az isonzói front
valóban közel van, de akkor a bombák nem jöttek el idáig – mi viszont az egykori hadi utakat
használjuk.) Nem könnyű a tájékozódás, főleg ha leszáll a tipikus migoveci köd! Szerencsére a
földön kifeszített zsinegek vezetnek a központi helyre, a Bivvy-hez: ez egy félig fedett barlangüreg, ami egyben az expedíció konyhája, közösségi tere, pubja, éléskamrája, egyszóval a Bivvy.
A fennsíkon nincs víz, így három nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, szárazabb időben pedig
havat olvasztunk. Szigorúan csak fogyasztásra, a mosakodás ellenkezik a Mig-etikával! Ezen
kívül a Bivvy legfontosabb eleme a tűz, amit – más nem lévén – törpefenyőből csinálunk. A
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törpefenyő egyébként sem ég jól, de hozzáadva hogy általában mindig minden párás, a tüzet
legtöbbször onnan lehet felismerni, hogy semmit nem látsz a füsttől valamint a szemedben
levő könnyektől. Azonban a tűz éltető elem, mert segítségével készül a tea, és napi 10-15
bögrénél alább ezt senki sem adja…
Esténként van közös kaja, ami elég “limited enjoyment” szokott lenni, pl. földimogyorós –
tonhalas – paradicsomos tészta. Megnehezíti az ellátást, hogy mindent az 1000 méterrel
lejjebb fekvő utolsó faluból (4 ház!), Ravne-ból kell hátizsákban felcipelni. Így a szilárd és a
folyékony kenyér is ritka vendég a platón… Ritkán ugyan, de annál emlékezetesebben, egész jó
finomságok, sütik, pattogatott kukorica stb. is szoktak készülni.
A közösségi élethez még hozzátartozik a napnyugta-nézés, a jól bevált sunset spot-on. Ez néha
csak annyit jelent, hogy ülünk a felhőben, amíg sötét nem lesz, néha viszont gyönyörű
panoráma terül elénk: a 2000-2500 m magas hegyek között felhők lapulnak, a távolban az
Adrián megcsillan a fény, a Pó-síkság szélén pedig Velence lámpái pislákolnak… Szóval jó tud
lenni a kilátás.
Most pedig lássuk a lényeget, a
barlangokat. Bár minden tele
van bejárattal, ezek nagy része
az első 50 – 100 m mélységig el
van tömődve törmelékkel. Ha
eddig el sikerült jutni, akkor
viszont
már
nagy
valószínűséggel
mienk
a
győzelem. A fennsíkon három
nagy rendszert ismerünk, amik
valószínűleg összefüggenek. A
legmélyebb rendszer a System
Mig (-970 m, 11,5 km hossz), a
második legnagyobb pedig a
Gardeners’ World (-798m, 7
km hossz). Ezt a kettőt
szeretnénk összekötni, mellyel
Szlovénia leghosszabb, szifon
nélküli barlangját kapnánk.
Persze jó lenne még 30 métert
is találni, ekkor bekerülnénk az
ezresek dicső táblázatába. A
barlangok jellege alapvetően
nagy,
függőleges
aknák
sorozata, pl. a Gardeners’
World 100 és 500 m közötti
része majdnem végig köteles.
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Kb. 3 km kötél van beszerelve hagyva, valamint még egy jó adag elrakva az árvízveszélyes
helyekről. Az idén kutatott rész azonban egy elég kellemetlen, szűk, 2-3 óra alatt letudható
szakasszal indult. Épp emiatt egy tábort (Metal Camp) építettünk ki 250 m mélyen. A kutatás
mindig párokban történik, a tábor is kétszemélyes. Ideális esetben mindig négy ember lehet
lent, kettő kutat és kettő alszik, persze ezt általában nem sikerült kitölteni. Alvás nélkül 10-15
órás túra kell ahhoz, hogy eljussunk a végpontra, ott töltsünk mondjuk négy órát, majd
visszajöjjünk. Ezt a táborral sokkal hatékonyabbá lehet tenni. Lent korlátozott a komfort, a
hőmérséklet 1-2 fok, viszont vannak száraz polár ruhák, meleg kaja és egy mp3-lejátszó is.
Nem mondanám, hogy életem legjobb alvóhelye, de az aradi vasútállomásnál jobb…

A Metal Camp alatt gyönyörű részeket találtunk: egy 50-es aknával indulunk, aztán bejutunk
egy kanyonba, ami helyenként 40 m magas, néha pedig hatalmas termekben ereszkedik le. A
kanyon végül is egy 90-es aknába torkollik (az akna tetején busznyi méretű kövek „lógnak a
levegőben”…. Ennek alján egy szűk meander indul, amit kutatva kb 100 m után egy nitthez
jutunk! A barlang tréfája ez: a járat, ami -120-on ágazik el a fő aknarendszerből, -560 m-en
belecsatlakozik egy már ismert, horizontális fosszilis csőbe. Ez úgy tűnik, megpecsételi ennek
az ágnak a sorsát. Viszont öröm az ürömben, hogy egyrészt az összeköttetéshez nagyon közel
van egy nagyon kényelmes táborhely -550-en (Cam X-Ray), másrészt pedig ugyanitt sikerült
egy aktív patakos ágat találni, ami – reményeink szerint – meg sem áll a Slavica-vízesésig! A
mai napig nem tudjuk ugyanis, hogy a rendszerben eltűnő vizek (nyáron nagyon száraz a
barlang) hová jutnak: a Soća (Isonzo) folyóba ömlő Tolminka patakba, vagy pedig a hegy másik
oldalán levő Slap Slavicába, a Száva forrásába. A megtalált patak vízesésekkel és tavakkal tör
lefelé, és a száraz nyáron is elég sok víz volt benne. Ráadásul odáig lejutni a főágon
jutalomtúra, gyönyörű fehér 70-80 m-es aknákkal, amiknek az alját a csepegő vizek teljesen
sima táncparketté marták…
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Idén kb. 1 km barlangot találtunk és térképeztünk fel. Az
összeköttetés a két nagy rendszer között továbbra is a jövő
zenéje. Viszont a Migovec eddigi legnagyobb körtúráját találtuk
meg, ami kb. 10 óra alatt teljesíthető, és 560 m mélyre vezet.
Ennek jó esélye van bekerülni a „nagy klasszikusok” közé 
Jövőre hosszú a teendők és a lehetőségek listája (van egy hely
ahol szerintem a 4. rendszerbe juthatunk be). Ha van kedvetek,
akkor az 1 fős magyar kontingenst lehet bővíteni! Addig is jó
képnézegetést és tervezgetést, jó szerencsét!
Ambrus Gergely

Beszámoló a 2009-es alapfokú tanfolyamról
Mikor szóba hoztam, hogy szeretném megcsinálni az alapfokú barlangjáró vizsgát anélkül,
hogy részt vennék a tanfolyamon, elég megosztott volt a visszajelzés. Volt, aki azt mondta,
hogy vágjak bele, volt, aki azt mondta, hogy ha tényleg ezt akarom, sikerülhet, és volt, aki
egyenesen azt gondolta, nem vagyok normális. Végül csak nekiálltam a tanfolyamnak, és hogy
őszinte legyek, egyáltalán nem bántam meg. Megismertem Magyarország barlangjait,
bővítettem az ismereteimet a barlangok elhelyezkedéséről, felépítéséről, élővilágáról és
kialakulásáról. Megtudtam, mi minden történt az SzKBE-vel (köszi Tamás), amíg én még nem
voltam tagja, és őszintén szólva ennek a tanfolyamnak hála azt is láttam, mi minden fog még
történni vele.
A kötéltechnikai tudásom új szintre lépett. Életveszélyesről amatőrre. A tanfolyam
megmutatta, hogy bőven van még mit tanulni. Színvonalas előadásokat, korrekt vizsgáztatókat
és képzett tanítókat láthattunk és ismerhettünk meg. Minden segítséget megkaptunk, amire
szükségünk volt, mindent elmagyaráztak, és nem kaptunk (túl nagy) leb***ást, ha elszúrtunk
valamit. Sokszor fájt minden végtagom, sokszor ültem buszon, és voltam fáradt, de megérte!
Egyesületünk új tagokkal bővült, oszlopos tagjaiból is kiképezett párat, hogy nyugodt szívvel
küldhessen le embereket akár egy komolyabb köteles barlangba is. Viszont ki szeretném
hangsúlyozni, hogy nem szabad, hogy a papír, amit immár a kezünkben tarthatunk,
megrészegítsen minket (arra ott az alkohol). Folyamatos gyakorlás és ismereteink felidézése
vagy bővítése szükséges ahhoz, hogy továbbra is tartsuk a színvonalat. Magam részéről nem
hagyom abba itt a tanulást. Tapasztalatot szerzek, könyveket olvasok, és amint készen érzem
rá magam, irány a T1! Remélhetőleg ott is hasonlóan értékes embereket ismerhetek meg, és
hasonló minőségű előadásokban, és képzésben lesz részem.
Kállai-Borik Róbert
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Mont Blanc túra
Évek óta foglalkoztatott a Mont Blanc megmászásának gondolata, tudatosan készültem rá,
nagy zsákkal túráztam, minden évben egyre magasabb és magasabb csúcsokat hódítottam
meg nyaranta. 2010 nyarára terveztem a megmérettetést, de olyan lehetőség adódott, amit
nem hagyhattam ki, így egy évvel korábban vágtunk neki a kalandnak. Ötfős csapatunkból
Réka egyszer, Barna hétszer is járt már a csúcson, Ginának, Petinek és nekem első
próbálkozásunk volt, mindnyájan nagy várakozással és izgatottan készülődtünk.
2009. július 22-én este érkezett Peti Szegedről Pécsre motorral, úgy megpakolva, hogy szinte
ki se látszott a cuccok közül, mi ekkor még Ginával nagy pakolásban voltunk, két szobában
voltak szétteregetve a felszerelésünk darabjai. Éjfél után kerültünk ágyba, hogy pár óra alvás
után másnap reggel induljunk hármasban Körmendre, ahol Rékával találkoztunk. Az ő cuccait
is bepakoltunk az autóba, mind a négyen bepréselődtünk, és Ausztrián keresztül Olaszország,
azon belül is a Garda tó felé vettük az irányt.
Nagyon jól haladtunk az autópályán, élénk forgalom mellett, de gyorsan tudtunk közlekedni,
csak akkor álltunk meg, ha tankolni kellett, és végig 130 km/órás sebesség körüli tempót
tartottunk, ami az év legmelegebb napján igencsak megizzasztotta az autót és ezzel együtt
minket is. Klíma híján a fűtés ment folyamatosan, nem akartam, hogy a nagy igénybevétel
miatt túlmelegedjen a motor, inkább mi izzadtunk. Este hat óra körül már a Garda tó látványa
is üdítően hatott ránk, de kétségtelenül az volt a nap fénypontja, amikor vadkempingezésre
alkalmas hely keresése után két kerítésen átmászva megközelítettük a vizet, és hatalmasat
csobbantunk benne. Még az sem zavart túlzottan, hogy az esti „jutalom söreink” kb. 35 fokos
hőmérséklettel büszkélkedhettek.
Az éjszaka kevésbé volt pihentető, mint azt reméltük, mivel lusták voltunk sátrat állítani, el
kellett tűrnünk, hogy folyamatosan mászkálnak rajtunk a hangyaseregek. Ez ellen úgy
védekeztünk, hogy fejünk búbjáig bebújtunk a hálózsákokba, – mondanom se kell, hogy
mindenkinél extrém hidegre tervezett hálózsák volt – így az egész napi autóban izzadást egész
éjszakai hálózsákban izzadás követte.
Hajnalban már vártuk, hogy végre reggel
legyen és indulhassunk tovább, gyors pakolás
után megint az autóban ültünk és a Monte
Rosa csoport, Gressoney la Trinité nevű
falucska, és az onnan nem messze lévő
felvonóállomás parkolója felé haladtunk. Itt
már Barna várt minket, és mindnyájan
nagyon
örültünk
a
megérkezésnek,
kipakoltunk a kocsiból és nekiálltunk
összerakni a 3 napra való felszerelésünket. Pakolás a parkolóban
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Igazi látványosság voltunk, kissé csapzottan, annyi cuccal, amivel gond nélkül nyithattunk
volna egy közepes méretű bolhapiacot, minden szanaszét dobálva a parkolóban egy olyan
autó körül, aminek korát, illetve típusát a legtöbben megtippelni se tudták.
Kb. másfél óra alatt mindenkinek sikerült a hátizsákjába tömni annyi ételt, ruhát, sátrat és
egyéb felszerelést, amivel neki mertünk vágni az akklimatizációs túrának a Vincent Pyramide
4215 méteres csúcsa felé. Délután lassan araszoltunk felfelé a jelölt turistaúton, mindenki
azzal volt elfoglalva, hogy szokja a táskája súlyát, és próbáljon ideális tempóra beállni. Nagyon
élveztük, hogy a másfél napi hőségben üldögélés után kicsit hűsebb időjárási körülmények
kényeztetnek minket, és az eddigi unalmas autópályázás helyett gyönyörű zöld tájakon,
csobogó patak mellett és lenyűgöző sziklák között sétálhatunk. A gyorsan emelkedő ösvényen
idővel az erdős részek fölé kerültünk, majd a legelésző tehéncsordákat és az utolsó lakatlan
épületeket is magunk mögött hagyva egy kis réten, sziklákkal körülvett, védett részen kb. 2800
méter magasan vertünk tábort. Ideális hely volt az alvásra, volt a közelben vízvételi lehetőség,
és sík területen tudtunk pihenni, mindenki főzött valami finomságot, krumplipürét porból,
instant rizst, instant tésztát, porlevest, majd Peti buggyant, savanyú pálinkájával ünnepeltük az
első hegyen töltött délutánunkat. Korán lefeküdtünk, és én Ginával reggelig zavartalanul
aludtam, kellemes hideg volt, de jól működtek a hálózsákjaink. Reggel, amikor nyitottam a
sátrat, a zipzárról beesett egy hosszú vékony jégcsap, és láttam, hogy az egész sátrat vékony
jégréteg borítja, úgyhogy azonnal konstatáltam is, hogy igen hideg időnk van. Ami viszont
ennél is kellemetlenebb volt, hogy reggelre Barnáék sátra alatt egy kis patak csordogált. Nekik
elég sok cuccuk elázott, ez egy kicsit rányomta a bélyegét a hangulatukra.
Gyors reggelizés és sátorbontás
után
még
megtöltöttük
palackjainkat
vízzel,
és
elindultunk hófoltokon, hágón,
sziklákon keresztül a 6A jelzésű
úton a Mantova menedékház
felé.
Útközben
teljesen
elfogyott
körülöttünk
a
növénytakaró, helyét féligmeddig
befagyott
tengerszemek vették át. Kora
délutánra
értünk
a
menedékházhoz, és nem sokkal
fölötte felállítottuk a két sátrat,
egymástól kicsit távolabb, mert
nem találtunk olyan helyet,
ahol közvetlenül egymás mellett tudtunk volna táborozni. Ez egyáltalán nem jelentett
problémát, mert az akklimatizáció szempontjából lényeges volt, hogy ne passzív pihenéssel,
hanem könnyű ténykedéssel töltsük a nap hátralevő részét, az egymáshoz ide-oda járkálás
pedig biztosította a folyamatos mozgást.
Mantova felé
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Vincentre fel

Vincent - csúcsfotó

Késő délután és estefelé kezdtek előjönni az akklimatizáció okozta tünetek, nekem elkezdett
fájni a fejem, és ez a hajnali négy órai ébresztőig ki is tartott. Még sötétben kezdtük el
összeszedni a felszerelésünket a korai csúcstámadáshoz, de mire fél hatkor indulásra készen,
hágóvasban, sisakban, egymással összekötve, teljes harci díszben elindultunk, pont el is múlt a
fejfájásom. Réka és Peti nem voltak ilyen szerencsések, Réka gyógyszert vett be a fejfájásra,
Petibe pedig koffein tablettát adagoltunk, nehogy az akklimatizáció hatásaként állva elaludjon.
Gina meglepően jól bírta az akklimatizációt, nem jelentkeztek nála tünetek, Barna pedig
Karcsiékkal Franciaországban már hetekkel korábban akklimatizálódott. Mire elindultunk, már
hosszú sorokban mentek fel a hegyre az emberek, gyakorlatilag ébredésünk óta folyamatosan
özönlöttek a fejlámpás hegymászók a menedékházból a csúcsok felé. Mi is ráálltunk a
kitaposott nyomra, és elindultunk egy hosszú vonat után. Gyorsan megszoktuk a hágóvasban,
jégcsákánnyal közlekedést és egy idő múlva már csak arra figyeltünk, hogy megfelelő
távolságot tartsunk az előttünk haladótól, valamint gyönyörködtünk a felkelő nap által
megvilágított sziklafalakban és csúcsokban. Gyakran meg kellett állnunk rövid pihenőkre, de
alapvetően terv szerint tudtunk haladni. Nagyon érdekes volt, hogy a hegyre tartó rengeteg
ember pillanatok alatt eltűnt a sok, egy kupacban lévő négyezres csúcs között, egy idő után
már egyáltalán nem éreztük zsúfoltnak a hegyet. Az utolsó pár száz méter nagyon meredek
szakasz volt, de a csúcsról látható panoráma kárpótolt a megerőltető menetért, gyönyörű
időnk volt, senki más nem volt rajtunk kívül a csúcson, és lepillantva szemünket
végighordoztuk a kisebb hegyeken és az alattunk elterülő felhőtengeren. Hatalmas
csúcsélmény volt, és én nagyon büszke voltam magamra, hogy nem jött elő a fejfájásom, már
előre örültem, hogy olcsón megúsztam az akklimatizációt.
Szép lassan elindultunk lefelé a hegyről, de ez a menet sokkal keményebb erőpróba volt, mint
ahogy előre vártam. Elkezdett kásásodni a hó, minden lépésnél elmerültünk, és utána
rengeteg energiába telt kilépni belőle, majd megint elmerülni, az eddig tökéletesen működő
bakancsom nagyon nyomta a körmeimet és lefelé menet újra előjött a fejfájásom, csak ezúttal
sokkal erősebben, mint előtte. Már nagyon vártuk, hogy visszaérjünk a sátrakhoz, ami kész
megváltás volt, az első húsz percben csak a fejemet fogtam és a teljesen belilult körmeimet
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néztem a lábaimon. Barna nagyon jól tudta, hogy az akklimatizáció nem fog sikerülni, ha nem
ereszkedünk lejjebb, mert ebben a magasságban nem fog elmúlni a fejfájásunk, és nem fogunk
tudni pihenni. Muszáj volt sátrat bontanunk és elindulni lefelé, úgy határoztunk, hogy legalább
az előző napi táborhelyig, de lehetőleg még tovább visszamegyünk. Ez viszont nehezebb volt,
mint gondoltuk, szörnyű volt visszahúzni a bakancsot a fájós lábunkra, Réka körmei szintén
belilultak és Gina lába is elkezdett fájni, arról nem is beszélve, hogy Barna bakancsa teljesen át
volt ázva. Megint hátunkra vettük nagy zsákjainkat és elkezdtünk lefelé mászni a sziklákon.
Egyre nagyobb fájdalmakkal küzdöttünk, különböző fájdalomcsillapítókat kombinálva
haladtunk lejjebb és lejjebb, majd amikor az előző napi táborhelyünkhöz értünk, két részre
szakadtunk, mert Réka lábának a folyamatos lassú haladás, Ginának és nekem pedig a gyakori
pihenőkkel megszakított gyorsabb tempó volt kellemesebb. Végül este hat óra környékén
értünk egy aprócska rétre, ahol egyszerűen csak eldőltünk, ledobtuk bakancsainkat és ott
ragadtunk. Vacsorát készítettünk, pilótakekszet és viszkit kortyoltunk, úgy-ahogy felállítottuk a
sátrainkat, és azonnal elaludtunk. Gina és én megint zavartalanul aludtunk, de Réka és Peti
nem voltak jól, hasmenéssel, hányással küszködtek, Barna pedig asszisztált hozzá. Másnap
reggel csak egy teát ittunk, és gyorsan elindultunk le a hegyről, mert már nem volt messze az
autó. Leérve aztán lakomát csaptam, babkonzerv, olajos hal konzerv, nápolyi és alkoholmentes
sör volt a fejedelmi menü, átöltöztünk, bepakoltuk – immár mind az ötünk - felszerelését a
kocsiba, illetve a tetőcsomagtartóra, bepréselődtünk az öt embernek is roppant tágas orosz
autóipari csodába és nagy lendülettel Franciaország, azon belül is - a Mont Blanc fővárosa Chamonix felé indultunk.
Az Olaszország és Franciaország között húzódó 11 km-es alagút előtt kicsit álltunk a sorban, de
alapvetően sima utunk volt a célunkig, ahol gyorsan találtunk egy kempinget. Nagy
szerencsénk volt, mert 15 perccel megérkezésünk után kitették rá a „megtelt” táblát, de mi
még pont találtunk annyi helyet, hogy mindkét sátrunkat felverjük egymás mellé. Ekkor,
elnézve a csapatot, nem láttam magunkban a Mont Blanc csúcsmászás lehetőségét, mert bár
mint győztesek jöttünk le a Vincent Pyramide-ról, mégis leginkább egy vert hadra
hasonlítottunk. Kétfelé válva indultunk a faluba, Ginával kettesben fagyit keresni indultunk,
mert testi-lelki megváltást vártunk a hideg édességtől. Közben sikerült vennem egy térképet és
a Hegyek Házában megtudtuk, hogy szép idő várható a hét hátralévő részére is. Réka, Barna és
Peti is megjárták a várost, szereztek némi ételt, illetve megváltó fagylalt helyett megváltó
sörökkel tértek vissza a kempingbe.
Az igazi feltöltődést azonban a forró zuhany jelentette, ami után végre mindenki jól és
zavartalanul tudott pihenni. Másnap reggel már egy egészen más csapatot láttam, mint előző
este, mindenki feltöltődve, optimistán, lelkesedéssel gondolt az előttünk álló
megmérettetésre. Délelőtt még pihentünk egy kicsit, Barna élelmet, Gina és én pedig a nálunk
lévő „gazdaságos” napozó polifoamok helyett – amiken fáztunk az előző hegyen - normális
minőségű derékaljakat vásároltunk.
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Kora délutánra sikerült összepakolnunk a tábort és
a hegyre szükséges felszerelést, beültünk az autóba,
kerestünk egy ingyenes parkolóhelyet, hátunkra
kaptuk a zsákjainkat és elindultunk a hegyre. Egy
nagyon gyorsan emelkedő, régóta üzemen kívül
lévő felvonó alatt szerpentinező ösvényen
haladtunk egész délután, amin egészen 2414
méterig jutottunk, ahol egy régi felvonóházban
vertünk tanyát. Este levest, rizst, teát főztünk, és
gyönyörködtünk a lemenő nap által rózsaszínes
fénnyel megvilágított, lélegzetelállítóan szép Bosson
gleccserben. Teljesen elvarázsolt és odabilincselt
magához minket a hegy, csak akkor tudtunk aludni
menni, mikor a nap lebukott a távoli hegycsúcsok
mögött, és szürkévé váltak az addig színpompás
távoli jégtornyok.

Főzés

Bosson gleccser

Később mindnyájan egyetértettünk abban, hogy ez
az éjszaka volt a legpihentetőbb, legkellemesebb;
később a hegyen beszélgetve többször is
emlegettük ezt a nagyszerű alvóhelyet. Feltöltődve,
lelkesen indultunk a Bosson gleccser felé, izgatottan szemléltünk egy fürge zerge családot és
irigykedtünk, hogy milyen könnyedén és természetesen mozognak a meredek terepen.
Átkeltünk egy omladékos morénán, majd az egész túra egyik legizgalmasabb, legszebb része
következett, a gleccseren átkelés: jégtornyok között sétálva, hasadékok fölött ugrálva
haladtunk. Többször hosszú perceket töltöttünk azzal, hogy azt szemléltük, merre a
legoptimálisabb haladni, lemászni, átlavírozni, biztonságban tovább menni.

Gleccserhasadék

Hóhíd

Amikor magunk mögött hagytuk a gleccsert, újra elővettük a kötelet, egymáshoz kötöttük
magunkat, és egy nagyon meredek emelkedőn kezdtünk el szerpentinezve haladni. Volt, hogy
szédítő mélységű hasadékok között húzódó hóhidakon egyensúlyoztunk, máskor a sokat
tapasztalt Barna is izgatottan sürgette a csapatot, nehogy egyszerre többünk alatt szakadjon le
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a hó. Delelőre hágott a nap, amikor elértük a 3000 méteres magasságot. Mivel túl jó idő volt,
nagyon megolvadt a hó, és Barna sem ismerte az előttünk lévő utat, csak térkép alapján
tudtuk, hogy merre kell haladnunk, ezért úgy
döntöttünk, hogy letáborozunk, és másnap
hajnalban a keményre fagyott havon
folytatjuk a menetelést. Felettünk nem
sokkal, 3050 méteren, egy sziklafal tetején
helyezkedett el a Mulet menedékház, de
természetesen csak a kilátás miatt
kapaszkodtunk fel odáig, az éjszakát a
sziklafal aljában, sátrainkban töltöttük.
Délutáni
programként
jégcsákánnyal
vízszintes táborhelyet vájtunk a sátraknak,
Sátorhely ásás
főztünk és olvasgattunk.
Másnap, a megbeszélteknek megfelelően fél ötkor ébredtünk, elkezdtünk összekészülődni, de
amikor világosodott és végignéztünk a tájon, láttuk, hogy csúnya felhők vesznek körül minket,
illetve nem volt elég hideg az éjszaka, ugyanolyan kásás volt a hó, mint előző nap. Szomorúan
bújtunk vissza a hálózsákokba, és elkezdtünk várni, reménykedni, hátha tisztább lesz az idő.
SMS-t írtunk az itthoniaknak, hogy nézzenek időjárás jelentést. 11-kor felkapaszkodtam a
menedékházhoz, ahol a gondnoktól sikerült megtudni, hogy feljebb szép idő van, és nem
jeleznek vihart. Otthonról is csupa pozitív előrejelzést kaptunk, kupaktanácsot tartottunk, és
úgy határoztunk, hogy folytatjuk a túrát. Gina nem akart tovább jönni, úgy érezte lelkileg még
nincs felkészülve erre a feladatra, és első lépésként elég, hogy az akklimatizációs hegyet és a
Mont Blanc mászás első két napját teljesítette. Ez a döntése nekünk, négyünknek sokat
segített, mert az egyik sátrat lent hagytuk a „nem feltétlenül szükséges” felszereléssel és csak
a legfontosabbakat cipelve mentünk tovább.
Indulás előtt nem sokkal rámjött egy erős hányinger és hasfájás, amit sajtkrémlevessel
próbáltam gyógyítani, de nem sikerült, úgyhogy folyamatosan köpködve és nagyon rossz
közérzettel baktattam a sor végén felfelé. Több óra telt el így, rendszeres volt, hogy a
kiválasztott irány nem volt megfelelő, visszafordultunk és másikat kerestünk, mert a
hasadékok miatt nem bírtunk tovább menni, lassan haladtunk felfelé. Amikor már kezdtem
nagyon rosszul lenni, eszembe jutott, hogy van nálam „vésztartalék viszki”, ittam is rögtön pár
kortyot, amitől tíz percen belül elmúlt a hasfájásom és teljesen jól lettem, mérgelődtem is
kicsit, hogy ez nem jutott eszembe előbb, biztosan a kevés oxigén miatt lassabban forgott az
agyam, mint máskor…
Két nap után először találkoztunk túrázókkal, akik éppen lefelé jöttek a hegyről, itthon még
mindenki azt mondta nekem, hogy a Mont Blanc „túlzsúfolt”, ezzel ellentétben már jól esett
végre látni, hogy nem vagyunk egyedül, annyira nem használják ezt az utat. Idővel a felhőréteg
fölé kerültünk, és a hófalak mögött elkezdett leereszkedi a nap, úgyhogy kb. 3850 méteren egy
szélcsendesnek tűnő részen ástunk vízszintes táborhelyet, majd felvertük Barna
háromszemélyes sátrát. Négyen a négy sarokba kuporodtunk és kezdetét vette az esti rituálé,
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instant tésztát főztünk, havat olvasztottunk, hogy legyen másnap ivóvizünk, és megcsináltuk az
alvóhelyeket.
Éjszaka mindenki próbált az oldalán feküdni, hogy a lehető legkevesebb helyet foglaljuk el. A
vártnál jobban pihentem, mindössze kétszer ébredtem fel éjszaka, mocorogtam egy kicsit, és
már aludtam is tovább. Reggel négykor szólalt meg az ébresztőóra, de az első fél órában még
többször kinyomtuk, kicsit lassan vettük rá magunkat, hogy felkeljünk. Szép tiszta reggelünk
volt, teáztunk, majd zsírszalonnával indítottuk a napot, szerencsére sátrat nem kellett
bontanunk, mert a csúcstámadáshoz csak a legszükségesebbeket pakoltuk össze, a sátort és a
felszerelés egy részét otthagytuk.
Viszonylag könnyű szakasz következett egészen kb. 4250 méteres magasságig, az előző napi
háromfős csoport nyomain haladtunk felfelé a Dome du Gouter és a Vallot kunyhó közti
nyeregig. Innen már egy kicsit keményebb
körülmények között kellett helyt állnunk.
Nagyon megerősödött a szél, magunkra
húztuk minden ruhánkat, ami nálunk volt,
és a fényképezést is minimálisra
szorítottuk. A Vallot kunyhónál megálltunk
pár percre, de a kunyhóba nem mentünk
be, itt már értettem, hogy miért mondta
több ismerősöm is, hogy a Mont Blanc
túlzsúfolt. Elég sokan jöttek lefelé a
csúcsról, de a felfelé menő forgalom is
élénk volt.
Már csak 3 óra

A következő majdnem három óra nagyon megerőltető volt. A csúcs előtt még két kisebb
"tevepúpon" kellett átkelnünk, mindezt úgy, hogy hatalmas szél fújt szembe, és gyakran kellett
megállnunk pár másodperces
pihenőkre levegőt venni. Utólag
visszatekintve biztosan tudom,
hogy a szél volt a legnehezebben
tolerálható
része
a
csúcsmászásnak, illetve az sem
könnyítette a helyzetünket, hogy
vagy minket előztek, vagy mi
haladtunk el mások mellett,
illetve a fentről érkezőket is
állandóan kerülgetni kellett.
Lassan,
de
folyamatosan
haladtunk felfelé, és - a
terveinknek megfelelően - 12 óra
után pár perccel értünk fel a
A csúcson
hegy tetejére. Hatalmas élmény
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volt a csúcson lenni, mindnyájan nagyon boldogok voltunk, vidáman néztünk körbe, és
konstatáltuk, hogy innen már nincs tovább, bármerre is nézünk, minden csak alattunk van.
Mindössze tíz percet töltöttünk fent, mert mozgás nélkül gyorsan kihűtött minket a szél.
Elkészítettük a kötelező csúcsfotókat, és még végignéztük, hogy a velünk egy időben a csúcsra
érkező háromfős különítmény egyik tagja hogyan szenvedett majdnem halálos kimenetelű
balesetet. Fényképezés közben véletlenül leesett a csúcsról, csak a szerencséjének
köszönhette, hogy meg bírt kapaszkodni esés közben, és nem zuhant a biztos halálba. Az egyik
társa - derekán a kötéllel - azonnal utána ugrott, és segített neki felmászni, de mindkettőjűkön
látszott, hogy felmérték a helyzet komolyságát, lelkileg eléggé megviselte őket az eset, lefelé
nagyon lassan, megfontoltan indultak el.
A csúcstól a Vallot kunyhóig lefelé sem volt
kimondottan pihentető az út, folyamatosan
figyeltünk
minden
lépésünkre,
nehogy
megcsússzunk, és az erős széllel is meggyűlt a
bajunk. Csak jóval a kunyhó alatt álltunk meg egy
szélvédettebb részen öltözködni és enni néhány
falatot. Ezután minden különösebb gond nélkül,
gyorsan visszaértünk a táborhelyünkhöz, itt már
felszabadultak és vidámak voltunk, sátrat
bontottunk, összepakoltuk a felszerelésünket,
Maradék viszki
megittuk a maradék viszkit és elindultunk lefelé a
Mulet ház felé, ahol Gina várt ránk. A délután ezen részét - bizonyára a sikeres csúcstámadás
miatti felfokozott lelkiállapot miatt is - nagyon kellemesnek éreztem. Nem volt megerőltető a
mély, süppedős hóban lefelé haladni, nem kellett figyelni, hogy erősen belevágjam a
hágóvasat a talajba, a hó biztos lépéseket biztosított. Végig az előző napi nyomainkat
követtük, úgyhogy ekkor Visszatérőben
már nem ment el időnk az
útkereséssel,
nagyon
élveztem a szélcsendes,
jó időt és gyönyörű
napsütést. Eközben Gina
a Mulet ház tetején
üldögélve várta, hogy
felbukkanjunk
a
horizonton, és gyönyörű
képeket
készített
a
hazatérő csapatról. Este
hat óra környékén értünk
a táborhelyre, ahol már
csak
sátorállítás
és
vacsorázás várt ránk.
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Fejedelminek éreztem minden kanál babkonzervet, amit direkt a csúcs utánra tartogattam,
megváltó újdonságként hatott a napok óta csak tésztát, rizst és különböző porokból készült
ételeket tapasztalt ízlelőbimbóimnak. Vacsora után lefeküdtünk aludni, de az egész napi
megerőltetés hatására belázasodtam, elkezdett fájni a fejem, és az esetleges lebetegedés,
illetve annak a gondolata, hogy másnap haza kell utaznunk, messzire űzte az álmot. Hajnalig
csak forgolódtam, majd kb. másfél óra alvás után boldog voltam, hogy hajnalban eljött az
ébresztő ideje, és indulhattunk tovább. Természetesen a lázam és a fejfájásom reggelre
elmúlt, de nem éreztem magamat sokkal pihentebbnek, mint előző este.
Gyors reggeli után összepakoltuk a tábort, újra beülőt, hágóvasat húztunk, összekötöttük
magunkat egymással, és elindultunk lefelé azon a meredek lejtőn, amin három nappal
korábban feljöttünk. Sokat olvadt a hó az elmúlt napokban, így a hóhidak kevésbé voltak
biztonságosak, mint legutóbb, egyszer Barna alatt be is szakadt az egyik, de szerencséjére a
hátizsákja meggátolta abban, hogy beleessen a hasadékba, nem kellett kipróbálnunk, hogy
meg tudjuk-e tartani a kötél segítségével. Ugyanezen a helyen Peti is rosszul lépett, alatta is
beszakadt a jég, elesett, a hátizsákjára rögzített derékalj és vizes palackok azonnal lerepültek,
és nagy lendülettel egy alattunk tátongó hasadék felé vették az irányt, majd örökre eltűntek a
szemünk elől. Petit kicsit bántotta a veszteség, de mondtuk neki, hogy mennyivel jobb így,
mintha a túra elején veszti el a matracát, és kell a hideg havon aludnia végig.
A Bosson gleccseren visszafelé is élmény volt átkelni, főleg mivel annyit változott a terep pár
nap alatt, hogy teljesen más útvonalakon kellett közlekednünk. Ismét gyakran kellett
visszafordulnunk, mert egy idő után hasadékokkal körülvett zsákutcába jutottunk, sokáig
keresgéltük, hogy merre tudunk menni és biztonságosan átugrálni a lyukak felett. Idővel
persze mindig megtaláltuk a helyes irányt, és eljutottunk az omladékos, köves részre, ahol
nagyon kellett figyelni minden lépésünkre, soha nem tudhattuk, melyik kő indul meg
legközelebb a lábunk alatt. A köveken majdnem egy óráig tartott az átkelés, pedig nem tűnt
hosszú szakasznak, de nagyon sok energiát kivett belőlünk a folyamatos odafigyelés és óvatos
mozgás. Miután mindnyájan átkapaszkodtunk ezen a nehéz részen, és felmásztunk a
turistaútra, már egyszerű dolgunk volt, csak gyorsan le kellett szaladnunk a hegyről mintegy
1200 méter szintet leadva. Őszintén megmondom, nekem ez volt a legnehezebb rész ezen a
napon, nagyon nyomta a bakancs a lábamat, folyamatos fájdalommal küzdöttem, nem tudtam
gyorsan haladni. Kb. félúton a vizem is elfogyott, mert nem hoztam magammal eleget, és
túlságosan szomjas voltam a napsütéses meleg időben. Ennek ellenére 12 óra után nem sokkal
már lent voltunk az autónál, ahol azonnal szandált és tiszta szellős ruhát húztunk, valamint
előkerült a jutalmunk, a Mont Blanc sör is. Ügyesen bepakoltunk az autóba, megraktuk a
tetőcsomagtartót, felkötöztük a túrabotokat, jégcsákányokat, és még tettünk egy gyors kitérőt
Chamonix-ba, vettünk pár finom falatot és hideg italt az előttünk álló útra, majd délután
kettőkor újra az autóba ültünk, és elindultunk hazafelé.
Az alagút előtt rögtön álltunk is egy órát a sorban, de utána éjfélig gyorsan tudtunk haladni az
autópályán, bár hatalmas forgalom volt. A triesti lehajtó előtt össze is torlódott a sok autó, itt
megint álltunk a hét kilométeresre hízott kocsisorban egy órát, majd a szlovén autópályán jött
az igazi döbbenet, hajnali kettőkor nem volt olyan benzinkút, ahol meg lehetett volna állni,
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annyi autó volt az utakon. Már a kutak előtt száz méteres sor húzódott az autópálya külső
sávjában, mind arra várt, hogy előbb-utóbb bejutnak tankolni. Szerencsére mi megtankoltunk
még Olaszországban, így Zágráb utánig folyamatosan tudtunk volna haladni, ha nem kellett
volna a lassú horvát határőrség miatt szintén egy órát ülni a sorban. Nagyon fárasztó volt az
út, mert indulástól reggelig csak háromszor álltunk meg tíz percekre tankolni, egyébként
folyamatosan jöttünk. A hátul ülők minden tiszteletet megérdemeltek, mert zokszó nélkül
bírták a 18 órás utat a nem túl tágas térben. Reggelre értünk a magyar határra, ahol először
vámvizsgálatot akartak tartani, de amikor jobban szemügyre vettek minket, csak annyit
kérdeztek, hogy honnan jövünk. Hazaértünk
Nem volt számukra egyértelmű a
síbot a tetőn, augusztus elején. Nyolc
óra után nem sokkal értünk Pécsre,
gyorsan kipakoltunk az autóból,
Rékát és Barnát még kivittem a
pályaudvarra a pesti vonathoz, Peti
motorra pattant, mi pedig Ginával
fürdőt vettünk, söröztünk és pizzát
rendeltünk. Próbáltunk sokat pihenni
és aludni, de még a következő héten
is bármikor tudtam aludni pár órát
napközben. Gyönyörű, de nagyon
fárasztó kalandon voltunk túl.
Visszatekintve, hatalmas élmény volt az út, kellemes érzésekkel gondolok vissza rá, és biztos
vagyok benne, hogy nem utoljára jártam négyezres csúcsokon. Mindenkinek hasonlóan jó
túrát és hasonlóan jó társakat kívánok, ha ilyen vállalkozásra adja a fejét!
Kovács Bálint

Hungaroring Fesztivál
Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy képviselhettem az egyesületet és azokat az értékeket,
amiket fontosnak tartunk a Hungaroring Fesztivál nevű rendezvényen, amit a Budai Várban
rendeztek meg idén első alkalommal. Aki nem halott volna róla, a fesztivál koncepciója az volt,
hogy akinek nincs pénze Mogyoródra menni, de szeretne F1-es autókat látni (2 db), annak is
legyen lehetősége, valamint főleg a külföldi turistákra gondolva, meg lehessen ismerni a
hungarikumokat, hazánk népi és természeti értékeit, gasztronómiáját. Kise vagy Laura talán
nálam is többet tudna mesélni a bürokrácia csapdáiról, nem teljesen egyértelmű
tájékoztatásról, de végül minden megoldódott.
A csütörtöki első napon még nem állítottunk ki, de pénteken már felkerekeztem egy nagy adag
szórólappal a hátamon, amit Stavi Viktortól kellett átvennem (köszönjük neki). A látogatókat
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csak déltől engedték be. Első napomon nem volt hely a dél-dunántúli régió standjainál, így egy
sörpadra pakoltam ki a motyót és az overallom, mint a figyelemfelkeltő design részét,
rendesen meg is sínylette az UV sugarakat. Délutánig nekem is elég melegem volt, főleg, hogy
a hátamat még a kovács is fűtötte, aki egyszer még a halász varsáit is felgyújtotta. Amúgy jó
hangulat volt, csak a kutya nem volt kíváncsi 2800 forintért a rendezvényre, ami érthető.
Néhány autó viszonylag kicsi alapterületen, néhány koncert. Bent pedig bón-rendszerrel
bonyolított, nem épp pénztárcabarát árak, pl. 2,5 deci víz 400 forint. Így hiába készítettünk a
gyerekeknek barlangos teszteket, hiába kötözhettek nyolcast, kilencest maguknak
kulcstartónak, fotózkodhattak a kobakomban, nem volt túl sok érdeklődő. Nem is igazán a mi
profilunkba illő rendezvény volt ez. Szerencsére viszont az érdeklődés hiánya és a kiállító
vásárosok vesztesége miatt a maradék időre ingyenessé tették a rendezvényt. Így be tudott
jönni segíteni a barátnőm is, faházunk is lett, mert többen feladták, és meg se jelentek többet
a rendezvényen, de próbálkoztunk a sétálgatós szórólapozással is. Tanulság még, hogy ilyen
helyeken nem ártana néhány sort legalább angolul írni, mert a megfordulók 80-90 százaléka
külföldi volt, és ők kíváncsibbak, mint a magyarok, szóval elő kellett vennem mindenféle
nyelvtudásom. Ajánlottam a honlapunkat is, ami többnyelvű. A szóróanyagból így is nem kevés
megmaradt, pedig én a security-től a kiállítókig mindenkinek ajánlottam magunkat és azt, amit
képviselünk.
Köszönöm a lehetőséget és a bizalmat, összességében jól éreztem magam, jó volt látni, hogy is
működik egy ilyen rendezvény a színfalak mögött, és még egy családias hangulatú Pink Floyd
tribute koncertet is láthattunk.
kisPihe

6. Mecseki Agyagos Kupa
2009. szeptember 18-20-án némi belső meghasonlás, heves viták és vívódás után mégis
megtartottuk a 6. Mecseki Agyagos Kupát. És nem bántuk meg, hogy így döntöttünk. Öt csapat
versenyzett, és több mint 10 egyéni induló volt. A feladatok nagy részét úgy érzem, élvezte a
társaság, bár a „tojással a szájban kifutni a barlangból”-ötlet nem nyerte el mindenki
rokonszenvét. Még ha tudtátok volna, hogy eredetileg nyers tojás csatára gondoltam... 
Úgyhogy ahhoz képest még jól is jártatok.  Az idő kedvezett nekünk, nagyon jó képek
születtek, és közben megünnepeltük a 32.  szülinapomat tortával, úgyhogy minden oké.
A csapatverseny eredményei
1. Lánglovagok
2. Univerzum Lovagjai
3. Cicababa Lovagjai
4. Tévedések Lovagjai
5. 12 Mellbimbó Urai

Kara, Zé, Szasza + Artúr
Mani, Levi, Bence
Süni, Zsófi, TT
Anikó, Ági, Kispihe
Robcsi, Csüngi, Bence

532 pont
403 pont
389 pont
324 pont
310 pont
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Az egyéni verseny eredményei
NŐI
1. Kara
11:06:03
2. Anikó
11:57:84
3. Zsófi
17:21:52

FÉRFI
1. Zé
2. Szasza
3. Kise
4. Artúr
5. Kispihe
6. Süni
7. Levi
8. Zsombi

08:00:82
08:02:36
08:05:33
11:51:39
12:32:86
15:35:89
17:33:00
19:16:94

Jövőre egyéniben nagy harc várható a fiúk között, a dobogósok között csak
ezredmásodpercnyi különbségek voltak, igazából az egyéb (dizájn, tojás épsége, kövek száma)
alapján lehetett dönteni.
Szponzoraink a Tengerszem, Nomád és a Mol Step program voltak.

Gratulálunk a győzteseknek, és köszönjük minden szervezőnek a rengeteg energiát, amit
belefektettek. Ők pedig: Marosi Csilla, Zsombor, Nojci, Milán, Királylány, Kise és persze én .
Tücsök
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