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HÍREK – Ez történt

 SZKBE tisztújító közgyűlés, - és kutatóhétvége, március 17-én Orfűn.
 SZKBE elnökségi ülés április 21-én a Mecsek Házában
 T 1 technikai barlangász tanfolyam 2012. március
 SZKBE elnökségi június 26-án Budapesten

HÍREK – Ez fog történni
 Kutató hétvége a Mecsekben június 2.-3.
 I. Mecsek Aktív tábor június 25.-23., július 9.-14., augusztus 6.-11.
 Rax: .június 29-július 1.
 Jótékonysági Mikulás Túra Aggteleken július 21-22-én
 Nyári SZKBE kutatótábor a Mecsekben július 25. - augusztus 12.
 Ferrata túra: Dachstein augusztus 17-22.
 Dezső fesztivál október 6.-7. a Mecsek Házában
 Miki túra: december első hétvégéje
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TUDOMÁNY

Csépe Zoltán, Muladi Beáta
Vezeték nélküli szenzorhálózat alkalmazása barlangi
körülmények között
Bevezetés
A barlangi klíma nagyon összetett rendszer: A barlang kifejlődésének eredményeként
jött létre annak morfostruktúrája, továbbá a barlangot magába foglaló szilárd
kőzetréteg geopotenciális energiái, valamint a barlangok légáramlási rendszere. A
barlangi légáramlást több tényező befolyásolja egy adott barlangnál: a felszíni
hőmérséklet, milyen a barlang alakja (vízszintes, vagy függőleges járatokról van-e szó),
milyen a kőzet repedezettsége, hőmérséklete (ez az adott helyen uralkodó levegő- és
vízforgalomtól függ) (Rose Gy. - Németh T. 1995). A rendszeres
hőmérsékletmérésekkel rengeteg információt kaphatunk a karsztról.
Mint minden más szakterületen, a barlangkutatásban is jelentős technikai fejlődés
ment végbe. Olyan új mérőeszközök, elektronikai eredmények, laboratóriumi és terepi
kísérletek láttak napvilágot, amelyekről eddig csak álmodozhattunk.
A léghőmérséklet-mérés célja lehet tudományos vagy gyakorlati. Az első esetben a
barlangi klíma törvényszerűségeit vizsgáltuk, míg a másik esetben a kutatást akarjuk
megkönnyíteni. (Rajczy, 2008)
A mi mérésünknél célunk mind a gyakorlati és tudományos léghőmérséklet mérés:
 Vizsgálataink során vezeték nélküli szenzorhálózat eszközöket teszteltünk, arra
kerestük a választ, hogy barlangi körülmények között milyen pontossággal
tudjuk használni, illetve, hogy az eszközök alkalmasak-e a barlangi
léghőmérséklet mérésekre.
 Arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy a barlangon belül hol van az a pont,
ahol már a felszíni hőmérséklet hatása nem érvényesül. Nem volt lehetőségünk
hosszú időtartalmú méréseket végezni, hanem több időpontban rövidebb
intervallumú vizsgálatokat végeztünk.
 Vizsgáltuk, hogy a barlangi végpontokon figyelhető-e meg légáramlás
(Gádoros,1978).
 A látogatócsoportok okozta hőmérsékletemelkedés azért nagyon fontos
számunkra, mert így megfigyelhetjük, hogy milyen gyorsan áll vissza az eredeti
léghőmérséklet (Kaffai and Imecs, 2008).
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A mintaterület bemutatása
Méréseinket egy olyan barlangban szerettük volna elvégezni, amely látogatók
számára megnyitott, ugyanakkor a barlangban elektromos világítás kiépítésére nem
került sor. Ezért olyan barlangot kerestünk, amelyekbe kisebb létszámú vezetett
overálos túrákat visznek. Ugyanakkor az is szempont volt, hogy a barlangnak ne legyen
hatalmas légtere sem, mely esetben a barlangi látogatás következtében történő
antropogén
hőmérsékletemelkedés
elenyészőnek volna mondható. Az is a
választási szempontjaink között szerepelt,
hogy a barlangnak legyenek függőleges és
vízszintes járatai vagy aknái is.
A fenti szempontok figyelembevételével így
esett a választásunk a Magyarország DNY-i
részén található nyugat-mecseki karsztos
területre, melyen kis mérete ellenére igen sok
karsztos objektum, köztük barlang is
előfordul. Kőzettanilag szinte mindegyik
azonos, triász korú karbonátos kőzetekben
alakult ki (Barta K. 2009). A barlangokat
befoglaló kőzetet napjainkban jelentős
vastagságban különböző típusú talajok
borítják,
melyek
feltehetőleg
erősen
korlátozzák a barlangi légtér és a felszín
közötti mikrotöréseken keresztül történő
légcseréjét. Ebből kifolyólag az ismert légcsere
feltehetőleg a fejlettebb járatrendszerekhez
köthető.
A barlangot befoglaló kőzet 240 millió éves
története alatt számos részre töredezett,
melyek vetők mentén elmozdultak, így a
barlangok kutatása meglehetősen nehéz feladat,
1. ábra: Szuadó-völgy és a három
barlang elhelyezkedése
melyet nagymértékben megkönnyíthetnek a
barlangi klimatológiai vizsgálatok.
A Szuadó-völgyben található Trió-barlang a 255 méteres hosszával és -58 méteres
mélységével, a Mecsek második legmélyebb és hetedik leghosszabb barlangja, bejárata
297 m magasságban található (1. ábra). Tipikus völgytalpi víznyelő barlang, jelenlegi
állapotában már csak időszakosan aktív. A völgy három barlangja közül feltételezések
szerint a legidősebb, de a nyelők szimultán működtek, így nem jelentheti azt, hogy a
legfejlettebb. (Barta K. 2009)
A barlangot morfológiailag három részre lehet osztani. A bejárattól az
aknarendszerig szűk egyenletes lejtésű 30 méter hosszan. Ez a szakasz három
függőleges aknából és a hozzájuk tartozó vízszintes részekből áll. A harmadik akna után
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egy elágazás található, ahol az Agyagos-ágon, illetve a Vizes-ágon eljuthatunk a barlang
két végpontjába (Bauer M. 2010).
A barlangok klímáját energiaforgalmuk határozza meg, valamint a barlang és a
felszín közötti energiacserék alakítják. Így az is nagyon fontos, hogy az adott tájra
milyen jellemző felszíni éghajlati viszonyok hatnak.
Klimatikus szempontból a Trió-barlang a sztatikus barlangok közé tartozik, és mivel a
barlang járatai meredeken lefelé tartanak, több függőleges aknával, a tipizálás szerint a
hidegebb sztatikus barlangok közé sorolható (Fodor. I. 1981).
Módszerek, eszközök
Az általunk használt eszköz a TELOSB alacsony fogyasztású vezeték nélküli szenzor
modul (2. ábra). Támogatja az IEEE 802.15.4/ZigBee vezeték nélküli kommunikációs
szabványt, melynek segítségével az alacsony adatátviteli sebességet megvalósítja.
A rádió modul 250 kbps adatátvitelre képes, melyet 2.4 Ghz-es ISM sávban biztosít.
A rádióhoz tartozó antenna az alaplapra
van integrálva, melynek hatótávolsága
méréseink alapján a barlangban elérheti a
15 métert is.
A vezérlésről egy 8 MHz-es MSP430-as
mikroprocesszor gondoskodik, mely 10 kB
RAM-mal rendelkezik. Az eszközbe gyárilag
többféle érzékelő van beépítve. Található rajta
látható és infravörös fényszenzor, továbbá egy
hőmérsékletés
páratartalom-érzékelő
szenzor. Az adatok tárolására 1 Mbyte flash
2. ábra: TelosB eszköz
(Forrás: Crossbow 2007)
memória áll rendelkezésünkre. A ki- és
bemeneti perifériák egy darab nyomógomb és
három darab Led. A felprogramozás USB-n keresztül lehetséges, melyet az adatok
kinyerésére is használhatunk. Az eszközön található még két csatlakozó felület, mellyel
további szenzorokat és perifériákat tudunk csatlakoztatni. Az eszköz operációs
rendszere a nyílt forráskódú TinyOS, melynek segítségével bárki tudja programozni az
eszközt. Az áramellátásról 2db. LR6-os elem gondoskodik (Crossbow, 2004).
Az általunk elkészített rendszerben kétféle módon programozhatók fel az egyes
eszközök. Az egyik egy mérőprogram, mely a hőmérsékletet tudja tárolni az eszközön
és a rádiókommunikációt valósítja meg a többi eszközzel. A másik program pedig a
számítógéphez csatlakoztatott bázisállomás vezérlőprogramja. Azért erre az eszközre
esett a választás, mert kis méretű, valamint amiatt, hogy vezeték nélküli eszközökről
beszélünk, ezek nem akadályozzák az overálos túra résztvevőit.
Annak ellenére, hogy a felszínen akár 100 méter távolságban is észlelik egymást a
szenzorok, a barlangban mért távolságot meghatározza a barlang geometriája is, az
elérhető távolság 20-25 méter.
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Az első nyári mérés
Az első mérés a 2010-es nyári kutatótábor ideje alatt, 2010. augusztus 5. 15:20-tól
augusztus 7. 18:55-ig tartott. Ebben az időszakban 4 szenzorral volt lehetőségünk
vizsgálatokat végezni. A szenzorok 5 percenként rögzítették a hőmérséklet adatokat.
Az eszközök közül az egyik szenzort a közvetlenül a barlang mellett lévő fára
helyeztük el. A további három mérőeszközt a barlangban arra a helyre helyeztük, ahol
feltételezésünk szerint a felszíni hőmérsékletnek már nincs befolyásoló hatása. Az
eszközök a Tamás-akna különböző pontjain kaptak helyet (3. ábra). Az egyik szenzort a
Tamás-aknában, a következő szenzort a Tamás-akna és a sziklapárkány közötti részen,
elég közel a létrához tudtuk elhelyezni. Ezt a két szenzort belógattuk, míg a harmadikat
a sziklapárkányon egy kis hasadékba a barlang falához rögzítettük. Előzetes mérések
során vizsgáltuk, és arra az eredményre jutottunk, hogy nincs különbség a szenzorok
működése között attól függően, hogy a falhoz rögzítve vagy légtérbe belógatva
helyezzük-e el azokat.

4. ábra: A felszíni és barlangi műszerek adatai

3. ábra: A 2010.08. 05-07. mérés
vizsgálati pontjai
5. ábra: A csoport hatására bekövetkezett hőmérsékletemelkedés
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A barlangi leszállásunk 16:20-kor történt. A Tamás-aknában 17:30-kor helyeztük el a
szenzorokat, 20 perc alatt értünk ki a barlangból, és 17:50-kor elhelyeztük a felszíni
eszközt. Ezután 1 óra telt el, mire a 16 °C-ot mérő barlangi hőmérők adatrögzítései
10 °C alá estek. A felszíni eszköznek pedig 25 perc kellett, hogy 16 °C-ról 19 °C-ra
emelkedjen a hőmérséklet.
A felszíni hőmérőn látható, hogy követi a nappalok és esték változásával bekövetkező
hőmérsékletingadozást. A diagramon az is észrevehető, hogy 2010. augusztus 6-án 6
órakor hirtelen zivatar érkezett a Szuadó-völgy felé, és a csapadékadatok is azt
mutatják, hogy a vihar miatt csökken a hőmérséklet. Mivel a barlangi szenzorokat már
a barlangklíma vizsgálat során abban a szakaszban helyeztük el, ahol a felszíni
hőmérséklet nem befolyásolja a mérést, ezért a vizsgálatok ideje alatt nem történt nagy
hőmérsékletváltozás, kivéve, amikor egy 12 fős csoport tartózkodott a barlangban (4.
ábra).
A mérésnél azt észleltük, hogy tizedfokos eltérések vannak a különböző szenzorok
között. A sziklapárkányon elhelyezett szenzor – ami a legvédettebb helyen volt a
hasadékban – mutatta a legmagasabb hőmérsékletet, 9,3 °C-ot, mivel az ilyen kisebb
hasadékoknál is kialakul egy mikroklíma, mely nem vesz részt a barlang egészének
légkörzésében, de hatással van arra. A középső szenzor 9,2 °C-os hőmérsékletet mért,
és a legmagasabban elhelyezett szenzor mérte a legalacsonyabb hőmérsékletet, 9,1 °Cot. A csoport megérkezésekor viszont a legnagyobb hőmérsékletemelkedést a Tamásaknában elhelyezett szenzor mutatja, valamint ezen a mérőműszeren jelentkezik
először a hőmérsékletemelkedés. Ez azzal magyarázható, hogy a csoport a létrán való
leereszkedés kezdetén emellett a szenzor mellett haladt el. A csoport 15 percig
tartózkodott a teremben, a diagramon két csúcsa van a hőmérsékletemelkedésnek: az
első a csoport érkezésekor, ekkor a hőmérséklet 0,8 °C-kal megemelkedik, majd a
csoport továbbhalad. A barlangban, ekkor 20 perc alatt 0,3 °C-ot csökken.
Majd amikor a csoport visszahalad a barlangból, akkor megemelkedik a hőmérséklet
egészen 10,3 °C-ig. Ezt a legmagasabb hőmérsékletet 13:25-kor mértük, és amikor
visszaállt a hőmérséklet 9 °C-ra, 15:00 volt. Viszont ez a hőmérsékletcsökkenés nem
egyenletesen következett be, hanem 15 perc alatt csökkent a hőmérséklet 0,8 °C-ot,
majd 1 óra 20 perc alatt további 0,3 °C-ot (5. ábra).

A Tamás-aknában mért eredmények
A következő mérés a 2011. február 24. 18:12-től február 26. 19:12-ig tartó
intervallumban volt. A Búbos kemence melletti nyíláshoz rögzítettünk egy kötelet, és
innen lógattuk be a 4 szenzort, melyek függőlegesen, egymástól egyenlő távolságra
helyezkedtek el.
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6. ábra: A Tamás-aknába belógatott eszközök helye, és az adatai

A hőmérsékleti adatok megjelenítése után az látható, hogy az aknákban különböző
magasságokban lamináris áramlás mérhető ki. A mért szenzorok átlaghőmérséklete a
következőképpen alakul: a szenzor 1, 2, 3, 4 átlaghőmérsékletei 9,0; 9,3; 9,1; 8,6 °C volt
(6. ábra). Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy az aknában alul a leghidegebb a
hőmérséklet (megül a levegő), míg középen egy örvénylő légmozgás alakul ki egy ott
lévő (Madáritató nevű) objektum következtében, melynek hatására a felső szenzor
körüli meleg levegő a két közbülső szenzorhoz cirkulál.
Második nyári mérés
A második nyári mérés során azt terveztük, hogy az egész barlangban vizsgáljuk a
léghőmérsékletet. Ehhez a vizsgálathoz 40 TELOSB szenzor állt a rendelkezésünkre,
melyeket próbáltunk úgy eloszlatni a barlangban, hogy minél több információt
megtudjunk a róla.
Abban az esetben, ha a felszíni hőmérséklet magasabb, mint a barlangé akkor a
barlangba áramlik be a levegő, mivel a barlangban uralkodik alacsonyabb légnyomás.
A mérés során egy műszert a felszínen helyeztünk el, hogy a völgy
hőmérsékletingadozását is rögzíteni tudjuk. A bejárati részen elhelyezett szenzorok
adatain látható, hogy itt még a felszíni hőmérséklet erőteljesen befolyásolja a barlang
klímáját (Kordos 1970).
Az ötödik szenzortól kezdve viszont az adatok egyre alacsonyabbak. A ’Gerinctörő’
aljában már 10 °C körüli a hőmérséklet. A vizsgált időszakban a barlangban uralkodó
klíma átlagosan 10,8 °C, mégis különbségek fedezhetők fel a barlangkülönböző
járataiban (7. ábra).
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7. ábra: A Trió-barlang hőmérséklet adatai 2011.08.03. 21:39-kor.
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Mint már említettük, a barlang morfológiailag 3 részre tagolható, a
hőmérsékletadatokat is 3 csoportba tudjuk sorolni, mely nagyban megegyezik
morfológiai csoportosítással.
1. Az első szakasz a szűk, egyenletes lejtésű bejárati szakasz, mely két réteglap között
indul, és egészen az Egyes-aknáig tart. Annak ellenére, hogy a felszíni meleg
levegőhöz közel van, ez a leghidegebb szakasza a barlangnak. Ennek a szakasznak az
átlaghőmérséklete 10,2 °C. Ez a kéményhatással magyarázható, mivel ilyenkor a
kinti levegő melegebb, és a barlangi hideg levegő megül, majd kifolyik a bejáraton.
Ez a hidegebb levegő, mely kifolyik a bejáron, szívó hatást hoz létre, és ezzel
légáramlást generál a barlangon belül. (Nyerges 2006)
2. A második szakasz az aknarendszert foglalja magába, itt még a kéményhatás
következtében örvénylik a levegő. Az átlagos hőmérséklet a termekben 10,5 °C.
3. A harmadik szakasz több részre osztható:
a) az aknarendszertől az elágazásig már nem érzékelhető a levegő áramlása, ezen a
szakaszon melegszik a levegő, az átlagos hőmérséklet 10,9 °C.
b) Az Agyagos-ág egy szűk agyaggal erősen feltöltött járat, melynek az átlagos
hőmérséklete 11,2 °C.
c) A Vizes-ág szálkövekkel határolt, szilvamag alakú járat, melynek az átlagos
hőmérséklete 11,3 °C
A mérési idő alatt augusztus 4-én két látogatócsoport tartózkodott a barlangban, így
megfigyelhettük, hogy a barlang egyes szakaszain mekkora hőmérsékletemelkedést
okoznak. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a csoportban résztvevők száma mekkora
különbséget okoz. Az első csoportban 14 fő tartózkodott 1 órát a barlangban. A csoport
a barlangban haladás közben különböző mértékű hőmérsékletemelkedést okozott az
egyes szakaszokon. A legnagyobb hőmérsékletemelkedést az aknákban mértük, mivel
itt tartózkodnak a legtovább a látogatók. Ezekben a légterekben majdnem 1 °C-os
emelkedés következett be.
A második csoport 9 személyből állt, és az adatokon is látszik, hogy sokkal kisebb
hatással voltak a hőmérsékletváltozásra, mint az előző csoport. A hőmérséklet
maximumok ugyanazoknál a pontoknál figyelhetők meg, mint az előző esetben (8.
ábra).
Mindkét csoport esetében a hőmérsékletemelkedés gyorsan következett, be, míg a
hőmérséklet visszaállása az eredeti szintre sokkal tovább tartott. Így arra
következtetünk, hogy a barlangban erős huzat nem mutatható ki.

8. ábra: Az első és második csoport okozta hőmérsékletváltozás az adott szenzoroknál
(ΔT)
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Szajha Felső-barlang mérése
Tegzes Zoltántól, a Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület kutatásvezetőjétől
kaptunk felkérést a kutatásukban való részvételre. A kutatási területük Abaliget
környékén található. A barlang, melyben a mérést végeztük, az Abaligeti-barlangtól
délre található, a hegytetőn. Ez a Szajha-felső barlang. A barlangban 12 szenzort
helyeztünk el, egyet pedig a felszínen (9. ábra).
A mérés 2011. január 22. 19:26-tól január 26. 8:32-ig tartott. A szenzorok barlangi
adatfelvétele alatti időszakban végpontbontásra is sor került, ennek hatása a
diagramon is megfigyelhető. A mért hőmérsékletadatokat 4 csoportra oszthatjuk az
átlagos értékük alapján (10. ábra):

9 ábra: A Szajha felső-barlang
elhelyezkedése

10 ábra: A Szajha felső-barlangban elhelyezett
szenzorok helyei
Barlangtérkép forrása: Tegzes Zoltán PNKBE
kutatás vezetője alapján saját szerkesztés

1. A első csoportba csak egyetlen szenzor tartozik, a 17-es, melyet a függőleges járat
aljára helyeztünk el. Ez a szenzor mérte a legalacsonyabb átlaghőmérsékletet,
11,5 °C-ot. Ez annak köszönhető, hogy az akna jellegű bejáratnál a függőleges szakasz
legalsó részén található a legalacsonyabb hőmérséklet. A hőmérsékleti görbén nem
látható emelkedés, amikor a barlangban tartózkodtak, ez azért van, mert a felszíni
hőmérséklet ezt a részt valószínűleg befolyásolja.
2. A második csoportba a 14, 16, 12 szenzorokat soroltuk, ezek átlaghőmérséklete 11,511,8 °C között mozog. Ezek a mérőműszerek a Depóban, és a Táró-ágban
helyezkednek el, ez a függőleges bejárati zóna utáni vízszintes rész. A legnagyobb
hőmérsékletemelkedést a 16-os szenzor mérte, ez található ezen a szakaszon
legbentebb. Két maximumérték található ezen a görbén, valószínű, hogy ez alatt az
idő alatt nem jártak ezen a részen, mert a két másik szenzoron is látszódik a két
maximum, csak nem olyan nagy a hőmérsékletkülönbség.
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3. A harmadik csoportba a 9. és 6. szenzor tartozik, ezek átlaghőmérséklete 12,112,2 °C. Ez a két szenzor a Pandzsábi-kettes kürtő, és Jackson-kürtő ágában
helyezkedik el. A 9-es szenzor az elágazásnál található, ezen látszódik a
barlangkutató műszak, vagyis a végpontbontás miatti hőmérsékletemelkedés, de a 6os közelében nem volt mozgás, így itt érthető módon nem látszódik a
hőmérsékletváltozás.
4. A negyedik csoportba a 8, 10, 11, 13, 15, 19 szenzorok tartoznak. Ezek
átlaghőmérséklete 12,4-12,5 °C között mozog. Ez a csoport azért lehet melegebb a
többinél, mert ez már kívül esik a bejárati zónán. A mérés alatt a leghidegebb felszíni
hőmérséklet -3,3 °C volt, ennek hatására megfigyelhető egy minimális
hőmérsékletesés (0,2 °C) a barlang ezen szakaszán. Ez valószínűleg a
repedéshálózatnak köszönhetően történhetett.
A negyedik csoport szenzorjai közül kettő a barlang végpontján található, ettől 10
méterrel előrébb helyezkedik el még két szenzor, valamint a Pandzsábi kürtőnél
helyeztünk el még két szenzort. A barlangi műszak 2011.01.23. 09:26-tól 14:58-ig
tartott. Látható, hogy a barlangi műszak alatt jelentősen megemelkedik a
hőmérséklet: 13,6 °C volt a maximum a 19-es szenzornál, pont azon a helyen, ahol a
végpont van. A 13-as szenzor, habár a végpont közelében van, mégsem jelentkezik
rajta jelentős hőmérsékletemelkedés, mivel a közvetlen közelében nem voltak a
barlangi kutatók. A hőmérséklet kb. 17:00-18:00 körül áll vissza az eredeti értékre,
de ez nem minden szenzornál egyformán történik (11. ábra).

11. ábra: A Szajha felső-barlang és a felszínen rögzített hőmérséklet adatok
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Összességében, a Szajha felső-barlangi mérési adatain az látható, hogy a 8-as és 19-es
szenzornál volt a legmagasabb a hőmérsékletemelkedés (0,9 °C) a műszak alatt. Ennek
ellenére mégis ennél a két szenzornál csökken a hőmérséklet a leggyorsabban, 1 óra
alatt 0,5 °C-ot, amely jól indikálja a kutatási irány helyességét.
Eredmények
A vizsgálataink arra vezettek, hogy a vezeték nélküli szenzorhálózat eszközei
barlangi körülmények között is megbízhatóan működnek. A műszerek pontossága elég
nagy volt ahhoz, hogy a legkisebb változásokat is kimutathassuk.
A Trió-barlangban vizsgáltuk a látogatócsoportok hatását a klímára, ahol láthatóvá
vált, hogy a 14 és a 9 fős csoport által okozott léghőmérséklet változás 0,5 °C-os
különbséget mutat.
A léghőmérséklet mérése során arra a következtetésre jutottunk, hogy fontos a
csoportok okozta léghőmérséklet változás mérése, mivel így a turizmus számára
megnyitott barlangoknál meg tudjuk állapítani azt az ideális csoport létszámot, mely
nem terheli a barlang klímáját. E vizsgálatok különösen fontosak a kisebb barlangok
esetében, amelyekben több idő szükséges az egész barlang átszellőzéséhez.
A fenti hőmérsékletvizsgálatok eredményeinek alátámasztásaként a jövőben
levegőminőség mérést is tervezünk a fentebb említett barlangoknál. Megerősítő választ
keresünk arra vonatkozólag, hogy milyen mértékben befolyásolják a levegő szén-dioxid
tartalmát az idelátogatók, illetve pontosítani kívánjuk a barlang szempontjából ideális
csoport létszámát.
A Szajha felső-barlangi mérések azt mutatták ki, hogy a barlangban a
végpontokon megfigyelhető légmozgás, így a feltárást ez irányban célszerű folytatni.
Ezen eredmények alapján a továbbiakban a hő- és légáramlás jellegének
tanulmányozása alapján a feltárás alatt lévő barlangoknál az eddigiekhez képest
viszonylag nagyobb pontossággal meg tudjuk határozni a barlangkutatók számára,
hogy a több végpont közül melyiknél célszerű további feltárásokat végezni, energiát,
pénz takarítva meg ezáltal.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet:
- Bauer Mártonnak és Bujdosó Évának a rengeteg terepi segítségért, barlangi
műszerbeszerelésekért és az ötletelésekért,
- a Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület kutatásvezetőjének, Tegzes
Zoltánnak a Szajha-felsőbarlang klímavizsgálatánál nyújtott segítségéért.
- Dr. Puskás Irénnek az építő jellegű tanácsaiért.
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Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem
Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2.-08/1/2008-0008
Projekt cím: Szenzorhálózat alapú adatgyűjtés és információfeldolgozás
Projekt támogatás: 341.185.099 HUF; (ESZA + hazai forrás) (85%)
Saját erő: 60.209.141 HUF (15%)
A konzorciumi tagszervezet: MTA Szegedi Biológiai Kutató
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Oktatás
Ország János
EREDMÉNYEK
T-1 technikai - tanfolyam
Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
2012. március

2012 márciusában az SZKBE megrendezte a második T-1 technikai tanfolyamát. A
tanfolyam elsődleges célja a gyakorlott, alapfokúval rendelkező barlangászok
felkészítése volt T-1 szintre, alapozó a T-2 felvételihez. A tanfolyam két hétvégéből állt.
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Az első alkalom 2012. március 15-16-án volt Orfűn, a Mecsek Házánál. A hétvége
témája: rövid elméleti előadás után húzórendszerek, csomók, társmentés, B-verziós
technikák és hágcsón közlekedés elsajátítása volt. A második hétvégét 2012. március
24-25-én a Mátyás-hegyi-barlangban és a Kecskehegyi-kőfejtőben rendeztük meg. Itt a
rosszul beszerelt kötélpályán való közlekedés, B-verziós technikák, társmentés,
közlekedés barlangban bag-el, közepesen nehéz mászások, társbiztosítás, tájékozódás
térképpel és elsősegély gyakorlása volt soron.
A tanfolyamra 7 fő jelentkezett: Illés Tamás, Klement András (MKCS), Lignerné
Hetényi Rita, Kőnig Ferenc (PNKBE), Sági Adrienn, Nagy Géza, Turi Barna (SZKBE). A
tanfolyam oktatói Szigetvári István, Novotnik Gergő, Klenk Péter, Tihanyi Keve és
Ország János voltak. A tanfolyamon résztvevők jól átlátják a kötéltechnikát, ügyesek és
szorgalmasak voltak. Természetesen nem volt mindenki azonos technikai szinten, így
mindenkit személyre szabottan véleményeztünk. Vizsgázni nem kellett, hiszen azt
júniusban a központi vizsgán lehet megtenni. Mindenki megtudhatta a tanfolyam
végén, hogy javasoljuk-e a júniusi vizsgára való jelentkezését, s ha igen, kinek miben
kellene még fejlődnie. A tanfolyam jól sikerült, jó hangulatban telt. Köszönjük az
oktatóknak az önzetlen segítséget!
Persze az oktatás más területén sem pihentek a fejlődni vágyók. Tihanyi Keve,
Mészáros (Joe) József, Mátyus Kornél sikeresen szerepeltek a március elejei T-2
szintfelmérőn. T-2 technikai tanfolyamuk április 27-től május 6-ig tart. Szurkolunk
nekik!
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Jelenleg az SZKBE tagjai között 2 fő aktív kutatásvezető, 6 fő aktív túravezető, 3 fő T-2
szintű és 6 fő T-1 szintű barlangász van. További jó tanulást és eredményes oktatást
mindenkinek!

Objektív - Egyesületi hírek

Jegyzőkönyv a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2012. március
17-i Tisztújító közgyűléséről
Nagy Géza egyesületi elnök 10 órakor megállapította, hogy a közgyűlés nem
szavazóképes. A 61 aktív tagból 20 volt jelen. A közgyűlést az elnök, a meghívóban
feltüntetett időpontra újra összehívta.
Nagy Géza egyesületi elnök
10.30-kor
megállapította,
hogy az újra összehívott
közgyűlés, a megjelentek
számától
függetlenül
szavazóképes
és
a
megnyitotta az ülést.
Elnöki beszámoló
 A 2011.évben a
kutatás üteme egy
kicsit lelassult.
 Az
elnökségi
ülések
jó
hangulatúak,
hatékonyak
voltak.
 A hétközi túrák
rendszeresen,
esetenként több
csoportban
is
zajlanak, a közös
programok
a
tagság aktív részvételével történnek.
 A 2012-es évben újabb lehetőségek nyílhatnak meg a Vízfő forrás építésiépítészeti múltjának bemutatására.
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A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.

Titkári beszámoló (Csurka Mária)
Csurka Mária titkár röviden beszámolt a 2011. évben történt titkári munkáról.
2011-ben 4 elnökségi ülésre került sor, illetve több évre visszamenőleg megtörtént a
tagsági státuszok pontosítása.
A közgyűlés a titkári beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.
Elnökségi tagok beszámolói
 Szigetvári István: Nem tudott jelen lenni a Közgyűlésen.
 Ország János: Az egyesület elnökségi munkájában a körszavazás
jelentőségét méltatta, mint hatékony eszközt akkor, amikor az elnökség
nem tud összeülni.
 Szabó Péter: Az elnökség működését hatékonynak látta, az elnökségi tagok
közötti együtt működés zavartalan. Az eszközpark karbantartása továbbra
sem működik olyan odafigyeléssel, mint kellene, a nyilvántartásba vétel az
elmúlt évben nem történt meg teljes körűen.
 Rostás Attila: Szintén mindent hatékonynak talált az egyesület
elnökségének működésében
A közgyűlés az összes elnökségi tag beszámolóját egyhangú szavazással
elfogadta.
Ellenőrző bizottsági beszámoló (Balogh Balázs)
Az ellenőrző bizottság beszámolóját Balogh Balázs tartotta meg. Részletesen
elemezte az évet és ismertette, hogy az ellenőrző bizottság az egyesület 2011. évi
működését törvényesnek és rendben valónak találta. Az ellenőrző bizottság a közgyűlés
előtt a közhasznúsági beszámolót is ellenőrizte és javasolja elfogadásra a közgyűlésnek.
A közgyűlés az Ellenőrző bizottság beszámolóját egyhangú szavazással
elfogadta.
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Közhasznúsági beszámoló (Nagy Géza):
Nagy Géza elnök először röviden vázolta az egyesület céljait (feltáró
barlangkutatás, természettudományos kutatás, Természet- és Környezetvédelmi
Nevelési Program, oktatás, képzés, részvétel a helyi barlangi mentő munkában), majd
beszámolt a 2011. évben megvalósult ilyen irányú programokról. Ezt követően
felolvasta a közhasznúsági beszámolót, részletesen ismertetve a szöveges részeket és a
pénzügyi beszámolókat.
A közgyűlés a közhasznúsági beszámolót egyhangú szavazással
elfogadta.

Alapszabály módosítás
Az elnökség a közgyűlésnek az alábbi alapszabály módosítást javasolta:
Az 5. § (2) pontját az alábbiakkal javasolja kiegészíteni:
„h) szálláshelyi szolgáltatást nyújt,
i) éttermi és mozgó vendéglátást nyújt,
j) utazásszervezést és múzeumi tevékenységet végez,
k) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységet végez,
l) máshova be nem sorolt egyéb szórakoztatási és szabadidős, fizikai közérzetet
javító és testedzési szolgáltatást nyújt.”
A közgyűlés az alapszabály módosítást egyhangú szavazással
elfogadta.

Tagfelvétel
A tagfelvételről normál esetben
az elnökség dönt, most azonban
az elnökség egyszerű technikai
megfontolásból a közgyűlés elé
terjesztette
az
új
tagok
felvételét. Az alábbi tagok
felvétele került előterjesztésre:
Baranyi Róbert; Dimény Áron,
Herman Bence, Karap Ágnes,
Kopasz Imre (újból kérte
felvételét), Soltész Mátyás,
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Szántó Gergely és Tóth Barnabás.
A közgyűlés az előterjesztett tagok felvételét egyhangú szavazással
elfogadta.
g megválasztása:
A Közgyűlés megválasztotta Csépe Zoltánt a választási bizottság elnökének,
Soltész Mátyást pedig választási bizottsági tagnak.
Az Egyesület Tisztségviselőinek megválasztás:
Elnökválasztás
 Jelöltek: Nagy Géza
 A közgyűlés Nagy Gézát 22 szavazattal elnöknek választotta.
Titkárválasztás
 Jelöltek: Csurka Mária
 A közgyűlés Csurka Máriát 22 szavazattal titkárnak választotta.
Elnökségi tagok megválasztása
 Jelöltek: Szigetvári István, Rostás Attila, Ország János, Sági Adrienn,
Szabó Péter, Mészáros József, Bauer Márton.
 A közgyűlés Mészáros Józsefet 14, Szabó Pétert 13, Ország Jánost 20,
Bauer Mártont 12 szavazattal elnökségi tagnak választotta.
Ellenőrző bizottság elnöke
 Jelöltek: Turi Barna, Szigetvári István.
 A közgyűlés Szigetvári Istvánt az ellenőrző bizottság elnökének
választotta meg 11 szavazattal.
Ellenőrző bizottsági tagok
 Jelöltek: Balogh Balázs, Turi Barna, Bujdosó Éva, Muladi Beáta.
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 A közgyűlés Balogh Balázst 11 és Bujdosó Évát 11 szavazattal ellenőrző
bizottsági tagnak választotta meg.
Kelt: Orfű, 2012.03.17

Jegyzőkönyv a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2012 április 21-i
elnökségi üléséről
Helyszín:
Orfű, Mecsek Háza
Időpont:
2012.04.21. 18:00-20:00
Tervezett napirendi pontok:
Elnökségi meghívóban részletezettek alapján.
Jelenlévők:
Balogh Balázs, Bauer Márton, Bujdosó Éva, Nagy Géza, Csurka Mária, Szabó Péter,
Ország János, Mészáros József.
Szavazásra jogosult jelenlévők:
Nagy Géza elnök, Csurka Mária titkár, Mészáros József elnökségi tag, Ország János
elnökségi tag, Szabó Péter elnökségi tag, Bauer Márton elnökségi tag.
Nagy Géza elnök megállapította, hogy a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
elnöksége szavazó képes. A jegyzőkönyv vezetését Csurka Mária végezte.
Elnökségi Határozatok

2012/04/21/1. sz. határozat:
Az elnökség elfogadta és hitelesítette a 2012.01.16-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

2012/04/21/2. sz. határozat:
A 2012-es évben folytatódik az egyesület tevékenységéhez kapcsolható pályázatok
figyelése, a kiírt pályázatokra pályázati anyagok benyújtása. A tagság figyelmét
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ismételten fel kell hívni arra, hogy az adóbevallások ideje még tart, szorgalmazzák az
1%-os nyilatkozatok kitöltését ismerőseik körében.
Az egyesület pályázat nyert: 4 barlang biztonsági előírásoknak megfelelő lezárása,
miűltal a barlangba való lejutás hosszú távon biztonságossá válik. A munkálatok
májusban indulnak, és előre láthatólag 2013. szeptemberéig tartanak.
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

2012/04/21/3. sz. határozat:
Csurka Mária titkár a közgyűlési jegyzőkönyvvel és tisztségvállalói nyilatkozatok
elkészítésével május első hetében elkészül és azt bírósági beadásra alkalmas állapotban
átadja Bauer Márton elnökségi tagnak. BM vállalja, hogy személyesen viszi be a Szegedi
Törvényszékre.
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

2012/04/21/4. sz. határozat:
A közhasznú szervezetek működését szabályozó jogszabályokban több változás történt
az elmúlt hónapokban. Nagy Géza és Csurka Mária vállalja, hogy ezen jogszabályoknak
utánajár, elektronikus formátumban az elnökség számára elérhetővé teszi. Az
egyesületet érintő változásokról egy kivonat formájában, legkésőbb a következő
elnökségiig tájékoztatást ad.
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

2012/04/21/5. sz. határozat:
Nagy Géza tájékoztatta a tagságot a Gomba-Projekt (Vízfő forrás szivattyúháza)
állásáról:
- plakátok készülőben, kiadvány szerkesztés alatt;
- az épület ki van takarítva, látogatókat már fogad;
- idei évben fontos elvégezni: beázás elleni védelem; veszélyes fák eltávolítása;
- 2013-as feladatok: belső kivilágítás kiépítése, egyéb javítások.
A terület magántulajdon, a kapcsolatot fel kell venni a felügyeleti szervekkel. Az
építmény műemlék, az állagmegóvás és a fenntartás ennek maximális
figyelembevételével történhet csak!
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

2012/04/21/6. sz. határozat:
Nyári „Miki” túra: időpontja 2012. július 21-22. Helyszín Jósvafő.
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Egyesületünk segíteni szeretne egy 14 éves, nevelőszülőknél elhelyezett fiú
kívánságának teljesítésében, aki a Baradla barlangba szeretne eljutni képzett
barlangászok segítségével. A kívánságra Marosi Csilla figyelt fel egy újság honlapján.
Amennyiben a mi egyesületünkre esik a választás, akkor alakítunk egy 4-5 fős csapatot
és a nyári Mikulás túra keretében teljesítjük a gyermek kívánságát.
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

2012/04/21/7. sz. határozat:
Egyéb vállalt feladatok áttekintése:
- kutatás idei feladatai;
- oktatás: a T1-es tanfolyam március hónapban rendben lezajlott, jól sikerült;
jövőre alapfokú tanfolyam indítása várható; ennek szervezése szeptemberben
elkezdődik;
- túrák: éves túrák szerveződnek;
- munkák: barlangok biztonságossá tétele.
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

2012/04/21/8. sz. határozat:
Ország János szeretné áttekinteni a korábbi elnökségi üléseken elhangzott vállalásokat,
illetve megnézni, hogy ezek mennyire valósultak meg, mennyire mondhatóak
eredményesnek.
Az esetleg nem teljesült feladatok újbóli átbeszélése és kivitelezése várható.
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

2012/04/21/09. sz. határozat:
Az elnökség a következő időpontokban fogja tartani megbeszéléseit:
- június 16., 18.00 óra, Orfű. Gomba projekt.
- augusztus 04., 18.00 óra, Nyári tábor.
- augusztus 25., 18.00 óra.
- szeptember 22., 18.00 óra.
- októberi Dezső Fesztivál.
Szavazás
eredménye:

igen: 6

nem: 0 tartózkodik: 0

Nagy Géza elnök, az elnökségi ülést lezárta.
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Túrák, programok

Szeredi Anna

1., június 29-július 1: Rax.
Terv, hogy 3 napra (egy napot ki kéne venni)
csoportosan menjünk Ferratazni. Jó lehetőség, hogy
mindenki kipróbálja. Ingyen kempingben szállunk
meg. Viszonylag laza csoportosulás lenne. Mindenki a
neki megfelelő útra menni, tudás szintje alapján.
Lényegében csak egyszerre mennénk. A szervező nem
vállal kocsi összekoordinálást, felszerelés beszerzést,
stb. Ezt mindenki maga intézi.
Szervező: Tücs
2., augusztus 17-22: Dachstein
Ferrata túra.
Szervező: Ország Jani
3., augusztus: Nyári Mikulás Túra, Aggtelek
Pontos időponttal a szervező, Csilla fog szolgálni.
4., október második fele: igény esetén újabb túra. Várom az ötleteket, hová
szeretnétek menni.
5., december első hétvégéje: Miki túra
Érdeklődés hiányában természetesen maradhat el túra.
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Ha kalandra vágyó fiatal vagy, akit érdekel a természet és a barlangok világ, akkor
gyere és táborozz velünk!
Orfűn, az erdő szélén lévő Mecsek Házában – ami barlangturisztikai központ –
tartjuk a táborunkat

A programokról:
Abaligeti-barlang és Denevér múzeum meglátogatása,
Felszíni túrák a Mecsekben,
Overallos barlangi kalandtúra a Trió-barlangba,
Strandolás,
Hajókázás a Pécsi-tavon,
Éjszakai túra, és még sok érdekesség!
A tábor időpontjai:

2012. június 25.-30.
2012. július 9.-14.
2012. augusztus 6.-11.

A tábor ára: 29. 999Ft (a díj tartalmazza a szállást, napi háromszori étkezést
és a programok költségét)
Ha tesódat, vagy barátodat is magaddal hozod, Neked csak fél árat kell fizetned!
Érdeklődni és jelentkezni lehet az info@mecsekhaza.hu –n és +36 20 380 20 64es telefonszámon.
Információ: ugyanitt vagy a www.mecsekhaza.hu -n

Gyere, mert jó lesz! 
A táborok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak és a programváltozás jogát fenntartjuk!
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Mecsekinfó

Marosi Csilla
MÁRCIUSI KUTATÓ 2012
Bevallom, várakozással teli néztem a márciusi kutatóhétvége elébe: elegem volt a
télből, társaságra, kikapcsolódásra vágytam. És nem csalódtam. Az időjárás ragyogó
tavaszi napsütéssel ajándékozott meg, lekerült mindannyiunkról a nagy kabát, és
kiülhettünk napfürdőzni a ház elé. Peti és Marcsi gondoskodott arról, hogy jó
falatokhoz juthassunk, mi több, tortáztunk is, köszönhetően annak, hogy Marcsi
betöltötte a 23. életévét (bár ő néhány évet szeretne letagadni). A márciusi kutató
immár elmaradhatatlan „kelléke”, a medvehagymás pogácsa sem maradt el: Lilla
szeretetcsomaggal lepett meg bennünket, minden párnán előre csomagolt kis pogácsa
ajándék díszelgett, és persze volt frissen sült pogácsa is Marcsi jóvoltából. Mivel a
gyerekcsősz pozíciómat nem adtam fel, barlangban nem jártam, a T1-es tanfolyamot és
a Gombában folyó munkálatokat is csak kívülről szemléltem, álljanak itt az illetékesek
beszámolói.
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Chikán Gábor
Vadász, vadász…
A márciusi közgyűlős-gombázós-kutató hétvégén a Gilisztás végpont közelében
járattágítást terveztünk. Tekintettel a barlang rossz szellőzésére, a korábban kiépített
szellőző csőhálózatra egy korábbi műszak már beszerelte a szellőzőventillátorokat.
A rendszer három ventillátorból áll: egy a felszínen, egy félúton, a nagy akna
tetején, és a harmadik az aknák alján. Ezeket a barlangba beépített csőhálózat köti
össze, és külön villamos vezetékek. Az energiaellátást a felszínen egy benzinmotoros
áramfejlesztő biztosítja. Az üzemeltetésnél fontos biztonsági szabály, hogy a lenti gépek
áramellátását érintésvédelmi relén keresztül szabad csak bekötni (mivel ott a barlangi
nedvesség miatt nagyobb az áramütés kockázata), továbbá a felső gépnek elég messze
kell lennie a motortól, nehogy annak füstjét szívja be a szellőzőrendszer.
A tágító-felszereléssel és némi előzetes gépészeti útbaigazítással Baranyi Robival ketten
kimentünk koraeste a barlanghoz. A helyszínen nagyon gyorsan rádöbbentünk, hogy a
legfelső szellőzőt nem tudjuk beüzemelni: vezetéke nem ér el az áramfejlesztőig, a
füstveszély miatt pedig azt nem vihetjük közelebb. Kellett volna még egy hosszabbító,
ami sem a kitelepített gépek között, sem a magunkkal hozott felszerelésben nem volt.
Csatlakoztatni csak a föld alatti gépek vezetékét tudtuk, de a rendszer elindítása
után gyenge áramlást sem tapasztaltunk a csőben, pedig erre azért számítottunk akkor
is, ha a három helyett csak két ventillátor működik. Ezek után lemondtunk a munkáról,
visszatértünk Orfűre.
Gyors tanácskozás keretében két problémát beszéltünk meg: egyrészt tényleg vinni kell
hosszabbítót, másrészt előfordulhat, hogy a feszültség alá helyezett ventillátor csak kézi
megforgatás után indul el.
A következő nap már négyen indultunk útnak. A felső ventillátor üzembe helyezésével
immár nem is volt gond, de a lentebbieket hiába kötöttük szintén az áramkörbe, a
csőben áramlás nem volt. Maradt hát az, hogy a lenti gépeket kézzel meg kell forgatni.
Ámde amíg nem működnek, addig ne is legyenek feszültség alatt. Tehát Robival ketten
elindultunk előre lecsatlakoztatni a lenti gépeket az áramkörről, ketten pedig félórával
utánunk elindítják az áramfejlesztőt, majd lejönnek, és csatlakoztatják a két lenti
szellőzőt. Eredmény: a két alsó gép továbbra sem működik.
Lenthagyva a szerszámokat, kimásztunk a felszínre, és kísérletezni kezdtünk:
hamar kiderült, hogy míg próbálkoztunk lent a gépekkel, az érintésvédelmi relé
lekapcsolt. Némi szaladgálás, ki-bemászás után odáig jutottunk, hogy csak a fenti és
középső ventillátort lehetett elindítani, de ketten még nem tudták megmozdítani a
csőben a levegőt.
Szóval ma sem dolgoztunk.
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A következő próbálkozásban már nem vettem részt, viszont a tapasztalatok és további
tanácskozás nyomán még több szakértelemmel és útbaigazítással meginduló csapat
sem tudott friss levegőt küldeni a mélybe. (Azért a tágítási munkákat végül szellőzés
nélkül is bevállalták.)
A szellőzéssel folyt hasztalan küzdelem pedig eszembe jutatta a medvevadász
történetét, aki elmegy a medve barlangjához. Puska elő, és belő a barlangba. Rövidesen
kijön a medve, szemébe néz a vadásznak:
– Vadász, te az életemre törtél. Most meghalsz, vagy lesz...psz!
A vadász életben marad, de kissé bántja az ügy, úgyhogy pár nap múlva kisebb ágyúval
tér vissza. Lövés a barlangba, eltelik pár perc,a medve jön kissé morcosan:
– Vadász, te megint az életemre törtél. Most meghalsz, vagy lesz…psz!
A vadász megint életben marad, de már nagyon kínosnak érzi a kudarcot. Minden
elérhető fegyverét összeszedve ismét csak visszatér a helyszínre. Lövés, csend, hosszú
csend, de csak előjön megint a medve:
– Vadász, vadász, te sz...pni jársz ide!

Nagy Géza
A „Gomba projekt”
Az SzKBE zsargonban Gombának
nevezett épület hivatalosan Forrásház,
tervezője Csete György, az épület
sziluettjének formáját pedig mákgubó
ihlette. 1970-74 között épült a komlói
vízmű megbízásából, és ez a magyar
organikus építészet első, világszerte ismert építménye.
1989-ig működött mint szivattyúház, innen vezetéken juttatták el a Vízfőforrásból kitermelt vizet a Vízmű nyelőig, majd onnan föld alatt – a barlangot
vízvezetéknek használva – jutott el Mánfai Kőlyukhoz, ahonnan szabadesésben ment
tovább Komlóra.
Az épület 2005-óta ipari műemlék, és az önkormányzat kezelésébe került.
A 2011-es őszi elnökségi ülésen jelentette be Tamás, hogy a Gomba
bemutatásának lehetőségét megkaptuk az önkormányzattól.
A „projekt” kezelése Lilla hatásköre lesz, mi a háttér feladatokat segítünk ellátni.
Bálint már télen felmérte a szükséges tennivalókat, és – a téli nehézségek ellenére – el
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is kezdődött a takarítás és csinosítás. Ezekben nagy előrelépést jelentett a márciusi
hosszú hétvége. Az első lépés a takarítás befejezése volt. Ez a lépcsőházban és a felső
részen a hulladék, majd a por eltakarításból, az alsó részen a törmelék és a tavalyi
nagyvíz által behordott uszadék és föld kihordásából állt. A biztonságos
bemutathatóság céljából a felső részen ki kellett egészíteni a lépcsőház lezáró fedelét is.
Közben folyt a leendő belső elrendezés tervezése, a falakra kerülő, a Vízfőforrásbarlangot, a Forrásházat bemutató plakátok előkészítése. Ezekhez Vass Béla
bácsinak a könyvtárunkban meglévő fotóalbumai biztosítottak archív felvételeket. A
Gomba alsó szintjének egyik terme pedig be lett rendezve barlangászattörténeti
kiállításnak, bár a 60-as évek barlangász eszközeit tekintve kínzókamrának sem lenne
utolsó.
A Gomba működtetése és fenntartása még nagyon sok feladatot fog adni a
közösségünknek, így aki az eddigi munkálatokban nem tudott részt venni, bizonyosan
„kárpótolva” lesz még részvételi lehetőségekkel.

Világjárás

Ács Réka
Maximális extázis, avagy barangolás a
Dolomitokban

2011 augusztusában Emi és Jani szervezésének köszönhetően már sokadik
alkalommal töltődhettünk fel az Olaszország északi részén fekvő Dolomitokban. Ez
évben is lelkesen készültünk az útra, válogattunk a lehetséges túraútvonalak és a
leküzdendő csúcsok között.
Bár az indulás nem volt fájdalommentes, mivel nem kevés (és nem könnyű…)
csomagot kellett vonattal elvinnünk Pécsre, ahol Ákos már várt ránk, de megérte a
gyűrődést. Kilenc óra autózás után sikerült még zárás előtt odaérnünk a Cortina
D’Ampezzoban található dolomiti kempingbe. Marcsi és Peti, valamint Barnáék ekkor
már a kempingben voltak valamerre, de a sötétben nem sok esélyt láttunk rá, hogy
megtaláljuk a sátraikat, így a keresésüket reggelre halasztottuk. (Mint kiderült, ott
voltak a szomszédos sátorhelyen… ) Esti érkezésünkkor még hallhattuk az éppen
elvonuló vihar dörgését, reggelre azonban gyönyörű napsütésre ébredtünk. Bár nem
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először szembesültem a táj
szépségével, mégis újra
meg tudott lepni hihetetlen
sziklafalaival és lenyűgöző
hegycsúcsaival,
melyek
körülölelik Cortina városát.
Nem véletlenül nevezik ezt
a települést a Dolomitok
szívének.
Nem
sokkal
később
Janiék
is
megérkeztek. A sátorállítást
és a reggelit követően végre
nekiállhattunk megtervezni
az aznapi útvonalat. Jani, mint eddig minden évben, ez alkalommal is számos tervvel és
túraleírással érkezett. Az első napra az Averau-csúcs megmászása volt a terv. Az ide
vezető ferráta könnyű útvonalnak számít, kiválóan alkalmas a bemelegítésre. Egy rövid
autózást követően, valamint az elmaradhatatlan csoportkép elkészítése után végre
nekivághattunk az első túránknak.
Az első nevezetes látnivaló a Cinque Torri volt,
egy különleges, magányosan álló torony.
Különösen büszkék lehettünk Csengére, aki
meglehetősen fiatal kora ellenére több száz
méter szintkülönbséget küzdött le úgy, hogy
másnapra még csak izomláza sem lett . A
torony, és a róla elnevezett menedékház elérése
után, az Averau-csúcs helyett a 2575 méteren
található Rifuggio Nuvolau felé vettük az irányt.
Bár csak nagyon rövid szakaszon, de végre
előkerülhettek a ferráta felszerelések is. A
menedékházhoz felérve megpihenhetett a kis
csapat. Fentről gyönyörű kilátás nyílt a
Marmoláda
gleccserére
(a
Dolomitok
legmagasabb pontja, 3343 m), valamit a Tofána
csoport csúcsaira. Az Averau ferrátára sajnos
nem maradt idő, így elindultunk a parkolóban várakozó autókhoz. Az este már izgatott
készülődéssel telt, hiszen másnap várt ránk a kétnapos Popera-körtúra.
Reggel korán keltünk, reggeliztünk, bepakoltunk (rengeteg vizet és meleg ruhát),
még egyszer átfutottuk a túraleírást, aztán indultunk is, hogy minél előbb elkezdhessük
a túrát.
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Az autót a Lunelli menedékháznál
hagytuk, innen egy kellemesen meredek
ösvény vezetett fel a 400 méterrel feljebb
lévő Berti házhoz. A jó idő továbbra is
kitartott, hétágra sütött a nap,
olyannyira, hogy a ház alatt található
vízesésre
életünk
megmentőjeként
emlékszem vissza.  Innen még további
400 méter szintet kellett felkapaszkodni
egy kőlefolyáson a Roghel ferráta
beszállásáig. Az utat az tette különösen
izgalmassá, hogy a hegycsoport déli
oldalán haladt, így végig tűzte a nap.
Valószínűleg ez a tényező tehető felelőssé a
vádlim
rákvörössé
égéséért (amellett
természetesen, hogy a sok meleg ruha és víz
mellé nem csomagoltam naptejet ). 11-12
óra
magasságában
végre
elértük
a
beszállását.
Mivel
az
útleírások
figyelmeztettek, hogy a Roghel ferráta nem
könnyű, Joe és Ákos nem tartották
elképzelhetetlennek, hogy segítségre lesz
szükségem (vagy legalábbis egy kis biztatásra
), így Ákos előttem, míg Joe mögöttem
vágott neki a sziklafalnak, Jani pedig a
hátvéd szerepét vállalta magára. Ákos „jujuj”
felkiáltásaival
minden
szakasznál
gondoskodott róla, hogy azt higgyem: Itt a
vég! Ha már ő is jajgat, akkor mi lesz
velem??? Az esetek többségében felesleges
volt az aggodalom, bár voltak megerőltető
szakaszok, de végül mind leküzdhetőnek
bizonyult. Mint később kiderült, Ákos nem
jajgatásnak szánta a felkiáltásait, hanem
valami szépre (például egy virág, szép kilátás, stb.) próbálta felhívni a figyelmet, csak
ezt elfelejtette közölni . Körülbelül egy órára felértünk a nyeregbe, ahonnan már
látható volt az aznapi úti célként kijelölt Cadore bivakház.
Az ereszkedés nagyjából egy órát vett igénybe, így a délután további részét pihenéssel
és a völgy megismerésével tölthettük. Az első felfedezés az volt, hogy a bivakház mellett
egy forrás volt, tehát feleslegesen cipeltünk fel magunkkal kétnapi vízmennyiséget.
Miután feltöltöttük palackjainkat hideg olvadékvízzel, a hasunkat pedig a felhozott
konzervekkel, elnyúltunk a bivakház körül zöldellő réten, és átadtuk magunkat a jól
megérdemelt pihenésnek. Ezalatt Ákos a szomszédos völgy felfedezésére indult. Mivel
már jó ideje elment, aggódni kezdtünk, hogy nem történt-e vele valami, amikor
pijjogást hallottunk a völgy tetejéből. Ismét felesleges volt aggódni, megint valami
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szépet talált: egy látványos hónyelvet, és az abban kialakult barlangot. Eltöltöttünk itt
egy kis időt, majd visszasétáltunk a bivakházhoz, megvacsoráztunk, és készültünk
lefeküdni.
Ahogy pakolásztunk, észrevettünk egy
havasi gyopárkát, ami ott állt egyedül a
fűben. Csoda, hogy nem tapostuk el!
Gyorsan körberaktuk kövekkel, hogy ez
később se történjen meg. Közben
túrázók érkeztek, akik a bivakházzal
szemben lévő völgy felé folytatták
útjukat. Ebben az irányban még nem
néztem körül, és mivel még nem voltam
álmos, elindultam a sík terület széle
felé. Hihetetlen, hogy eddig nem vettük
észre! Alattunk egy hosszú és mély
kanyon futott lefelé a hegyről, ami
összegyűjtötte a lefolyó olvadékvizeket,
majd szinte már folyóvá szélesedve érte
el a lent található várost. Egy jó
darabon le lehetett volna mászni a
patak mellett, de mivel már sötétedett,
nem vágtunk neki.
Mikor délután kettő körül odaértünk az
úti célunkhoz, furcsának éreztem, hogy
a nap további részét semmittevéssel
fogjuk tölteni egyhelyben egy völgyben,
de nagyon tanulságos volt, hogy egy ekkora területen is mennyi érdekességet lehet
találni, ha alaposabban körülnézünk .
Másnap reggel ismét korán keltünk, mert bár a szintkülönbség nehezén túl voltunk, de
távban jócskán több várt ránk, mint előző nap. Ezt a napot is kőlefolyáson felmászással
kezdtük, de szerencsére a korábbinál lényegesen kevesebb szintet kellett megtennünk
így. A ferráta első és meglehetősen hosszú szakasza a Gabriella párkányon vezet,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a völgyre, ahol az éjszakát töltöttük, valamint az azt
övező sziklafalakra.
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Az ösvény, amin haladtunk lentről
nézve elég kitettnek és keskenynek
látszott, odaérve azonban nem
bizonyult nehéznek. Ahol szükség
volt rá, mindenhol drótkötél
segítette a haladást. Ekkor a
„jujujokat” a címadó „Maximális
extázis” felkiáltás váltotta fel. Ezt
hallva, a tegnapiakból okulva már
nem kitett szakaszokat kerestünk,
hanem a falon növő virágok vagy a
különösen szép kilátás után
kezdtünk kutatni.
Túljutva a
párkányon, megpihenhettünk a
Carducci-turistaházban.
Miután
elszürcsölgettük
frissítőinket,
továbbindultunk, hiszen még várt
ránk a híres Strada Delghi Alpini.
Már régóta nagyon szerettem volna
mormotát látni. Hát most végre
sikerült. Kettő is átszaladt előttünk
az ösvényen, hogy aztán elbújjanak
az utat szegélyező kőtömbök
között. A Strada Delghi Alpini felé
haladva a távolban láthattuk a Tre Cime szintén híres tornyait. A Stradara érve rövid
idő után elértük annak szerintem legismertebb pontját, ahol az út visszakanyarodik, és
a párkányok szembe kerülnek egymással. Itt a fotózás természetesen nem maradhatott
el, ami majdnem katasztrófába torkollott, ugyanis Ákos leejtette a gépét. Szerencsére
csak pár métert zuhant, így túlélte a kalandot.  Az útleírások több helyen említették,
hogy a párkányokon, illetve a kuloárokban hónyelvek nehezíthetik a haladást, ezért
nem árt hágóvasat is tenni a hátizsákba. Nálunk ilyen természetesen nem volt.
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Szerencsére ennél a visszakanyarodó szakasznál találkoztunk először és utoljára olyan
hónyelvvel, amin keresztül kellett haladnunk, itt azonban praktikus módon be volt
készítve egy ásó, hogy ha nincs eléggé kitaposva a szakasz, akkor lépéseket áshassunk
magunknak. Szellemesek ezek az olaszok! 
A Strada meglehetősen népszerű útvonal a Dolomitokban, ami nem is csoda, hiszen
gyönyörű helyeken vezet, ugyanakkor technikailag kifejezetten könnyű. Találkoztunk
rajta olyan párral is, akik a kutyájukat is magukkal hozták! A vége felé találtunk még
egy hóbarlangot, itt csoportképet is készítettünk. A napsütés ezen a napon sem kímélt
minket, jól esett a hűsölés. Délutánra elértük annak a kuloárnak a tetejét, melyen
leereszkedve visszajuthattunk a Berti-házhoz, onnan pedig a Lunelli-háznál várakozó
autóhoz. Az 1200 méteres szintkülönbség megadta a kegyelemdöfést kissé megviselt
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izületeinknek (legalábbis az enyémnek biztosan), így megtörve bár, de fogyva nem 6-7
óra körülre visszaértünk a kempingbe, ahol a szerencséseket már várta a hideg sör.
Míg mi a Popera-csoport szépségeiben gyönyörködtünk, a csapat másik fele sikeresen
felmászott a Col Rosa nevű csúcsra, ami a hallottak alapján nem kis teljesítmény, főleg,
hogy gyerekek is voltak velük! 
Az utolsó napon ismét
több csapatra osztva vágtunk
neki a túrázásnak. Mi (Joe,
Ákos, és én) a Cristallocsoportban található Dibona
ferrátát tűztük ki célul, ami a
függőhídjáról vált híressé. Ez a
híd szerepelt a Cliffhanger című
„nagysikerű” Stallone filmben,
aminek legtöbb jelenetét a
Dolomitokban
forgatták.
(Stallone egy hegyimentőt alakít
benne, nagyon mókás, érdemes
megnézni…) Szép útvonal, nagy
előnye, hogy akár gyerekekkel is
végigjárható. Érdekessége, hogy
több
világháborús
épület
maradványa mellett vezet el. A
beszállás
felvonóval
is
megközelíthető (sőt, szinte csak
azzal, ha az ember nem akar egy
meglehetősen meredek és kijárt
ösvényektől
mentes
kőlefolyáson több száz méter
szintet
felkapaszkodni).
A
ferráta végigjárása után tettünk
egy rövid kitérőt egy kisebb
csúcsra, ahova szintén felvezet a drótkötél. Itt volt szerencsénk megetetni egy egész
seregnyi csókát, akik, amint észrevették, hogy előkerültek az uzsizacsik, odatelepültek
körénk. Olyannyira nem félnek az emberektől, hogy a kezünkből is kivették a
kenyérdarabkákat.  Ezután, már nem maradt más hátra, mint lefelvonózni félútig,
innen pedig visszasétálni a parkolóba.
Mialatt mi madarakat etettünk, és stallonésat játszottunk, Emi és Marcsi átmászott a
Tofana di Mezzo 3244 méteres csúcsáról a nem sokkal alacsonyabb Tofana di
Dentrora, majd a Pascal Sombardier-féle leírásban említett szintidőnél lényegesen
gyorsabban (ami nem sűrűn szokott sikerülni!) le is másztak a félúton található felvonó
állomásig. 
A túra zárásaként közös pizzázást terveztünk. A probléma csak az volt, hogy
Észak-Olaszországban nem olyan egyszerű pizzériát találni… Végül nagyjából félórás
autókázás után rábukkantunk egyre. A kempingbe való visszatérés után a csapat
nyugovóra tért, vagy haza indult. Mivel Joe még nem járt Cortinában, feltétlenül meg
szerettem volna mutatni neki, így mi még levezetésként besétáltunk a városba, majd mi
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is csatlakoztunk a többiekhez, és aludni mentünk. Másnapra nem maradt más, mint a
sátorbontás és a hazautazás. Így fájó szívvel ismét búcsút vettünk a Dolomitoktól, bízva
abban, hogy nemsokára újra visszatérhetünk ide.

Legyetek jók, ha tudtok…

Marosi Csilla
Jótékonysági Miki-túra

Lakik egy 14 éves fiú Nagykőröstől nem messze, Kocséron, akinek legnagyobb vágya
eljutni Aggtelekre, látni a Baradla-barlangot, az aggteleki karrokat, és barlangászokkal
találkozni. Sulymosi Imre bekerült azon 33 szerencsés gyermek közé, akiknek a vágyát
teljesítik a Nők Lapja Café internetes oldal olvasói.
Ez az internetes oldal 33 kívánság címmel hirdette meg a jótékonysági akciót:
hátrányos helyzetű gyerekeknek, köztük transzpalntáltaknak, gyengénlátóknak és
szociálisan hátrányos helyzetűeknek teszik szebbé egy-két napjukat olvasóik
segítségével.
Ahogy olvastam a kívánságokat, könnybe lábadt a szemem, mert számunkra többnyire
igen könnyen elérhető, teljesíthető álmaik vannak ezeknek a gyerekeknek: egy
balettelőadás, látogatás az állatkertben, egy kalandparkban vagy egy
falmászóteremben. És ott volt Imre kívánsága: „Szeretnék eljutni az Aggteleki
cseppkőbarlangba”.
„Amikor olvastam Imre kívánságát, nagyot dobbant a szívem. Megszólítva éreztem
magam. Sőt, gondolatban már túl is szárnyaltam az ő kívánságát: láttam Imrét magam
előtt, amint barátjának azzal dicsekszik, hogy ő a Baradla-barlangnak nem csak a
turisták által látogatott, kivilágított szakaszaiban járt, hanem olyan helyeken is, ahová
csak igazi barlangászok jutnak el. Sisakkal és lámpával a fején, barlangász overálban
túrázta végig e csodálatos barlang főágának 7 kilométeres szakaszát.
A felhívás olvasásakor úgy éreztem, Imre engem, a barlangászt, a Szegedi Karszt- és
Barlangkutató Egyesület tagját kért meg, hogy elvigyem őt Aggtelekre. Rövidesen
rájöttem, hogy tévedtem: ő minket, az egész egyesületet kért erre. Mi több, egy baráti
társaságot, egy igazi barlangász közösséget.
Egyesületünk rendszeresen szervez túrát tagjai számára az Aggteleki karsztra, egy
hétvégére (már szervezzük is!) szeretettel látnánk vendégül Sulymosi Imrét, aki így egy
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Baradla-barlangi túra mellett abba is belekóstolhat, hogy milyen – jó dolog! – egy
barlangász közösség tagja lenni.
Amikor egyesületi levelezőlistánkon kértem a vezetőség és társaim támogatását,
biztatást és csupa szeretetteljes hozzászólást kaptam. Mindannyian szeretnénk
megismerni ezt a fiút, aki hozzánk hasonlóan a barlangok szerelmese. És persze
teljesíteni szeretnénk a kívánságát.”
Ezzel a szöveggel pályáztam/pályáztunk Imre kívánságának teljesítésére. Ugyanis
minden kívánság teljesítésére többen is jelentkezhettek, és a honlap olvasói szavazták
meg azt, hogy végül ki legyen a „jótündér”. Nyertünk. Hiszem azt, hogy nem csupán
azért, mert sokan vagyunk, sokan szavaztunk, hanem azért is, mert Imre kívánságát mi
tudjuk igazán teljesíteni. Ő barlangászokkal szeretne találkozni, egy nyakkendős túrán
viszont nem találkozna. Volt egy barlangász pár, aki szintén elvitte volna Imrét
Baradlát látni. Hiszem, hogy a pályázatunk azért volt jobb az övéknél is, mert mi egy
csapatként voltunk jelen, és ez a fiú egy SZKBE-s hétvégén lelkiekben is többet kapna,
mint egy „magányos” túrán.
Remélem, Imre lelki sérüléseinek (gyermekkori traumák; három éve lakik a mostani
nevelőinél) gyógyulásához mi is hozzájárulhatunk, és mi is épülhetünk lelkileg.
Summa summarum: Imrét a július 21-22-i hétvégére hívtuk meg Aggtelekre egy „nyári
Miki-túrára”.
Gyertek
minél
többen,
mutassuk meg, milyen jó
csapat vagyunk!
Szállás
az
aggteleki
kempingben,
a
szállás
foglalását
mindenki
egyénileg
intézze!
Van
turistaszálló, 4 fős kis faház,
sátorozási
lehetőség
egyaránt.
Engedélyt
kértünk
a
következő
barlangokra:
Baradla,
Béke,
Kossuth,
Meteor,
Baradla-tetőizsomboly.

Találkozzunk Aggteleken!
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A virágzás havában…

Beregi-Nagy Edit
Tündérkert földi halandóknak –
a Jeli Arborétum

Hófehér, vérbíbor, narancs, rózsaszín, lila és a szivárvány ezernyi árnyalatával bontja
szirmait több ezer havasszépe májusban a Jeli Arborétumban. A hatalmas bokrokon
nyíló, virágzuhatagként pompázó növények őshazája a hűvös klímájú magashegyek
vidéke, de a vasi tájon éppúgy otthon érzik magukat, mint a Himalája, Tibet, Burma,
Kína, vagy éppen Japán és Észak-Amerika tájain.
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Ám nem csak virágözönnel kápráztatja el a látogatót Magyarország legnagyobb
rododendron gyűjteményével bíró botanikus kertje. Találunk itt csöppnyi lápot,
forrásokat, és mindössze néhány óra leforgása alatt négy kontinens erdeiben is
barangolhatunk.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a Jeli Arborétum bejárásakor a kalauzom
erdész volt. Mint ahogyan a mesék alapján elképzeljük az erdei embereket: zöld ruhája,
köpcös termete, hosszú, őszülő szakálla, pirospozsgás arca volt. Zöld kalapjával a fején
olybá tűnt, mint aki egy tündérmeséből lépett elő. Ám az igazi csoda az volt, ahogyan
beszél a kertről, s közben megsimogatta a bokrokat, fákat, és végtelen tisztelettel
beszélt arról a férfiúról, akinek a létét köszönheti a kert.
S hogy ki is volt az, aki 80 éve botanikus kert építésébe kezdett a középkorban
elpusztult Jeli község környékén? Nem más ő, mint a virágok és örökzöldek szerelmese
gróf Ambrózy-Migazzi István. Aki a közelben, Vas megyében cseperedett fel, és a
hajdani családi birtokukhoz közeli területet választotta arborétuma színhelyeként.
Hiszen a Kemeneshát hűvös völgyekkel, csöppnyi lápokkal, forrásokkal és patakokkal
szabdalt vidékét különösen alkalmasnak találta gyűjteményes kert létesítésére.
A gróf az arborétumát egy
akkoriban
birkalegelőnek
használt csarabos, borókás,
nyíres
területen,
tölgymatuzsálemekkel
és
ciklámenekkel
ékesített,
öthektáros területen kezdte
kialakítani. Terve az volt,
hogy a természet élő és
mindig zöldellő múzeumát
hozza létre. A Koponyáspatak és a Hét-forrás
vidékén,
a
nyirkos
szurdokvölgyekben
és
lankás, napsütötte dombhátakon kialakult mikroklíma szubalpin és szubmediterrán
hatásokban bővelkedik. Így kiváló élőhelyet kínált örökzöldek meghonosítására, az
őshazájukban egymástól több ezer kilométerre előforduló fenyőfélék, tuják, páfrányok,
babérok, ciprusfélék, hagymás, rizómás növények és rododendronok telepítésére.
Kísérőmmel elsőként a bejárathoz közeli területeket jártuk be. Itt, amerre a szem ellát,
mindenütt embermagasságú vagy még nagyobb, virágözönbe burkolódzott bokrok
fogadtak. A sétautak mentén, a lazán ültetett fenyőfák tövében, a tűlevelek árnyékában
pillantottuk meg az örökzöld és lombhullató havasszépéket. A lila, a narancs, a bíbor, a
rózsaszín és a fehér ezernyi árnyalatába öltözött virágokon a napfény különleges táncot
járt, ahogyan a szél mozgatta a fák leveleit. S a virágillat kavalkád még inkább
mesebelivé tette a kertet. S mivel hétköznap volt, látogató is alig bukkant elő, ám ha
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mégis, oly lassan haladt, mintha ügyelne arra, nehogy megzavarja a tündérkert
nyugalmát.
Vélhetően gróf Ambrózy-Migazzi István is erre a mesebeliségre törekedett. Talán egyik
gyermekkori álmát kívánta megvalósítani. Hiszen legendák szólnak arról, hogy
mennyire elbűvölte már akkor is a természet világa. S amikor hitvese felvidéki
birtokán, Malonyán az első botanikus kertjét szenvedélyesen építette, a környékbeliek
„virágos grófnak”, „bolond grófnak” kezdték nevezni.
Növénytelepítési sikerét a
természet
szeretetén
túl
annak is köszönheti, hogy
amellett,
hogy
jogi
tanulmányokat
folytatott,
botanikai ismeretekre is szert
tett Bécsben, Lövenben és
Budapesten. Körültekintően
készítette elő a területet a
messzi
földről
származó
növények meghonosításához.
Tanulmányozta a társulások
világát, a talaj, a klíma, a
növényzet
élőhely-alakító
hatását.
Kedvenc virágai minden bizonnyal a magashegyek ékességéi, a rododendronok voltak.
E növények első példányait a 17. században hozták Európába [u2]a távoli vidékek
magashegységeiből. Hamarosan hazai nevük is lett. S talán bátran állítható, hogy a
havasszépe elnevezésnél találóbbat nem is kaphattak volna. Bár a nép hangarózsának
vagy babérrózsának is nevezte, a rózsafélékkel valójában nincsenek rokonságban. A
rododendronok a hangafélék (Ericaceae) családjába tartoznak. Jelibe a Himalája,
Tibet, Burma, Kína, Japán és Észak-Amerika hegyvidékeiről származó példányokat is
telepített a gróf.
Ám lenyűgöző a bejárathoz közeli fenyőgyűjtemény is. Itt atlaszcédrusokat, kínai
szúrósfenyőket, japán ciprusokat, borókákat láthatunk. Megcsodálhatjuk az oregoni
hamisciprust, valamint a himalájai selyemfenyő puhán leomló, és a keleti luc parányi
tűleveleit. Gróf Ambrózy-Migazzi István arcának fatörzsbe faragott szobrához
közeledve babérmeggyre, japán babérhangára és tigrisliliomra is bukkanhatunk.
A felső-park és növényeinek megtekintése után vegyük az irányt a tájövezetek felé. Itt
elsőként a Kaukázus világába cseppenünk: Bornmüller jegenyefenyők, keleti lucok és
kaukázusi jegenyefenyők között haladva megérkezünk a Balkán növényei közé.
Pihenőpadok és esőbeállók is sorakoznak a balkáni cirbolya, a szerbluc, a görög
jegenyefenyő és a szitkaluc foltjai között. Ahogyan közeledünk a Kaponyás-patak
völgyéhez, változik a kép: kisázsiai jegenyefenyőket láthatunk, majd lombhullató kínai
mamutfenyőt, kínai szúrósfenyőt és kéktobozú jegenyefenyőt. Szinte észre sem
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vesszük, és máris a Himalája tájövezetében barangolunk: himalájai cédrusok és
selyemfenyők között. Innen pillanthatjuk meg az arborétum tavacskáját. Körülötte a
Japánban őshonos legyezős törpebambusz, botnád, japánciprus és a japán liliomfa
sorakozik. A tavacskán túl pedig a patak mentén lápi növénytársulások, a páfrányok
világába érkezünk. Itt kezdődik mocsárciprussal, mocsártölggyel és mocsári
lepényfával a „Mississippi völgye”. Azon túl pedig az Appalache-hegység tájövezete, a
kanadai hosszútűs fenyő, a simafenyő, a vöröstölgy, a fehérnyír és a fehértölgy világa
tárul elénk.
Ám
a
tóparttól
elindulhatunk felfelé az
emelkedőn is, amely a
Hét-forrás
dimbesdombos vidékére vezet. Itt
a Kemeneshát eredeti
vegetációja
virul.
A
gyermekeknek különleges
élményt kínál e terület. A
kis hidak és falépcsők
kalandossá
teszik
a
források
bejárását.
E
hűvös szurdokban a hazai
erdők ismerős illatával és
ősbükkös erdőtársulással
találkozhatunk, és egy
különlegesen hatalmas, odvas fát pillanthatunk meg, amelyet a kert alapítójáról
neveztek el. Érdemes itt megpihenni a padoknál, asztaloknál, hallgatni az erdőben a
madarak késő tavaszi dalát és a víz csobogását. Továbbindulva hamarosan a „Szikláshegység” erdejébe, óriás jegenyefenyők, ezüstfenyők, szitkafenyők, vöröstobozú
jegenyefenyők és kolorádó fenyők között sétálhatunk. Ez az Óriások erdeje, amelynek
fái mellett csak törpének tűnhetnek a hazai fáink. Itt elámulhatunk a hegyi
mamutfenyő láttán, az óriás tuja szorosan záródó lombja alatti félhomályon. Ha pedig
felkapaszkodunk a kilátóba, érdekes mozaikját pillanthatjuk meg a tájövezetek
facsoportjainak.
A kert bejárásakor itt kapott el egy kiadós tavaszi zápor minket. Behúzódtunk egy
esőbeálló házikóba, s megvártuk, míg kitombolja magát a szeszélyes természet. Ám ez
idő sem telt haszontalanul. Megtudtam, hogy gróf Ambrózy Mizaggi István az első
arborétumát 1892-ben a Felvidéken, Malonyán kezdte építeni, azt követően, hogy nőül
vette Migazzi Antónia grófnőt. Hitvesének a Zsitva folyó partján elterülő családi
birtokán a világ különböző tájairól származó növényeket telepített, és botanikai
kísérleteket is folytatott. Járta a világot, tanulmányozta a különböző éghajlati övek
növényvilágát, a mediterrán területektől a hűvös klímájú magashegységekig. Mintegy
másfél ezer növényt telepített első gyűjteményes kertjébe. Az első világháborút lezáró
Trianoni békeszerződés után azonban választania kellett a grófnak: vagy visszatér
Malonyára, s lemond magyar állampolgárságáról, vagy veszni hagyja felvidéki birtokát,
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és beéri vas megyei uradalmával, és magyarként élhet tovább. A gróf ez utóbbi, és
szeretett kertje elvesztése mellett döntött. Nem tért vissza Malonyára, ahol azonban
napjainkban is a rododendronok és messzi földről származó örökzöldek ezreivel
pompázik hajdani arborétuma. Egykori családi kastélyában a Szlovák Tudományos
Akadémia Dendrológiai Intézete működik. A kertben több mint kétezer növényfaj és a
gróf bronz szobra tekinthető meg.

A vihar elmúltával a párától gőzölgő erdő ködében sétáltunk vissza az arborétum
bejáratához. Ami látvány, illat ekkor fogadott, az tette örökre feledhetetlenné kertet. A
hirtelen kiragyogó napsütésben a lila, a sárga, a rózsaszín, a narancs és a bíbor
szirmokon pihenő esőcseppekben ezernyi szivárvány szikrázott. Fényforrásként
ragyogtak a havasszépék. Alattuk pára gomolygott, felettük a mélykék égbolt. Az eső, a
virágok és a fenyők illata pedig valami olyan módon ötvöződött, amilyenre csak
vágynak Párizsban a csábító illatok előállítói. A földi halandó ily kivételes alkalmakkor
érezheti csak igazán a természet testet-lelket felfrissítő varázserejét, amely
ellenállhatatlan vágyat fakaszt bennünk, hogy életünkbe kicsit több virágot,
madárcsicsergést, erdőt és persze a természet ösvényein való barangolást iktassunk be.

Oldal: 43 / 48

A kert alapítója mindössze bő egy évtizedig élvezhette munkája gyümölcsét. Ambrózy
gróf 1933-ban bekövetkezett halálaután gazdátlanul maradt kertet nem gondozták.
1953-ban védetté nyilvánították, ám ekkorra a gróf munkájából alig néhány tucat
növényfaj maradt meg. A botanikus kert a megmenekülését a 60-as évek erdészeinek
köszönheti. Gondos kezek folytatták Ambrózy gróf rododendron telepítéseit, és
kialakították a tájkörzeteket, ahol Kína, Japán, a Kaukázus, a Balkán és Észak-Amerika
erdőtársulásait mutatják be. Napjainkban 107 hektáron, mintegy 300 rododendron faj
több ezer példányát, valamint további 400 növényfaj különleges egyedeit tekinthetjük
meg.

Rendszeres egyesületi programok

1. Kúszó-mászó, kalandos és edző barlangtúrák:
Budapest, Mátyás hegyi-barlang
Kedd: haladóknak, 18.30-21.00, vezető: Novotnik Gergő
Szerda: kezdő-haladó, 18.00-21.30, vezető: Szigetvári István
Csütörtök: kemény edzőtúra, 18.00-21.00, vezető Szeredi Anna
2. Kötéltechnikai edzés: (igény esetén a készlet erejéig felszerelés
kölcsönözhető)
Budapest, változó (barlangi és felszíni) helyszíneken:
Kedd: kezdő-haladó, 18.00-21.00, vezető: Szigetvári István
Előzetes jelentkezéssel!
Szeged, tornateremben és szabadban:
Szerda 18.00-21.00 vezető: Bauer Márton
Pécs: Jelenleg még nincs sem barlangi túra, sem kötelezés. Várjuk a felelős
szervező jelentkezését!

Orfű-programok
2012. május 25- 27. Ironteam Triathlon Fesztivál
Helyszín: Orfű
2012. május 26 - 27. Sárkányhajó Bajnokság
Helyszín: Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ
2012. június 21 – 24. Fishing on Orfű
Helyszín: Orfű, Panoráma Camping
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2012. augusztus 4 – 5. Orfűi Napok, Orfűi Bor- és Fürdőfesztivál
Helyszín: Orfű, Pécsi-tó Strand Nagyparkoló

Mecsek Háza

Gomba kiállítás: Június 16-ig hétvégén, június 16-tól minden nap nyitva.
Felnőtt: 450 Ft/fő;
Gyerek (6-14 éves korig): 300Ft/fő
Gyerek (0-6 éves korig): ingyenes
Vezetés: az idegenvezetés, kiállításbemutatás a Gomba elől indul. Jelentkezés itt, a
helyszínen! Az első szinten főleg a barlangászatról, a Vízfő-forrásról, illetve Csete
Györgyről, a forrásház tervezőjéről szóló kiállítást láthatnak a betérők. A felső részen
pihenő található. A föld alatt a hajdani vízmű gépháza tekinthető meg.
A MECSEK HÁZA szállásdíjai a 2012-es évre
TAGOKNAK:
Padlástér:
1300 Ft + 300 Ft fűtési díj/fő/éjszaka
I. emelet:
1.300 Ft + 300 Ft fűtési díj/fő/éjszaka
Gondnoki: 4.000 Ft/fő/éjszaka (Reggeli: hidegtál: + 600 Ft/fő)
Egész ház bérlése, pártoló tagoknak is: 45 000 Ft/nap
KÜLSŐS BARLANGÁSZOKAK:
Padlástér:
1.800 + 300 Ft fűtési díj/fő/éjszaka
I. emelet:
1.800 + 300 Ft fűtési díj/fő/éjszaka
Gondnoki: 4.000 Ft/fő/éjszaka (Reggeli: hidegtál: + 600 Ft/fő)
KÜLSŐSÖKNEK:
Padlástér:
2.300 Ft + 300 Ft fűtési díj/fő/éjszaka
I. emelet:
2.300 Ft + 300 Ft fűtési díj/fő/éjszaka
Gondnoki: 4.000 Ft/fő/éjszaka (Reggeli: hidegtál: + 600 Ft/fő)
Megjegyzés:
 tagnak számít az a személy, aki a tárgyévben már befizette a tagdíjat;
 6 év alatti gyermek ingyen száll meg; 6-14 éves korig fél áron,
 a kupon értéke 250 Ft (kuponból készpénzt nem tudunk visszaadni);
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 Bronz fokozatú támogatóink részére (1 000-1 999 Ft/hó) nyolc, ezüst fokozatú
támogatóink részére (2 000-4 999 Ft/hó) tizenhat, arany fokozatú
támogatóink részére (5 000-9 999 Ft/hó) negyven, gyémánt fokozatú
támogatóink részére (> 10 000 Ft/hó) száz vendégéjszakát biztosítunk vagy a
padlástérben vagy az I emeleti szobák valamelyikében,
 a pártoló tag közvetlen hozzátartozója is jogosult igénybe venni a pártolói tag
kedvezményét (barátokra ez nem vonatkozik);
 pártoló tag apartmanban való megszállása esetén 2 vendégéjszakát kell
elszámolni éjszakánként.
 Az apartman egy személnek is kiadható;
 A szállást 14 órától lehet elfoglalni és 11 óráig kell elhagyni;
 Csomagot előbb is le lehet tenni a házban, a turisztikai programvezetővel
egyezteteést követően;
 Az iroda szállásként nem használható!

A Mecsek Háza szolgáltatási díjai a 2012-es évre

1. barlangtúra:
 4 800 Ft/fő - túravezető,
overall,
kobak,
gumicsizma,
lámpa,
biztosítás benne foglaltatik;
 családi csomag: 2 felnőtt és 1
gyermek: 12 500 Ft; 2 felnőtt
és 2 gyermek: 14 000 Ft; 2
felnőtt és 3 gyermek: 14 000
Ft
 csoportos kedvezmény: 10
főtől: 10% kedvezményt, 20
fő felett: 20% kedvezményt
adunk,
30
fő
felett
megbeszélés szerint.
2. tematikus felszíni túra (kaland-, geológiai-, botanikai túra stb.):
 1-4 óra: 5000 Ft alapdíj + 500 Ft/fő részvételi díj
 5-6 óra: 7000 Ft alapdíj + 600Ft/fő részvételi díj
 Éjszakai túra: 9000 Ft alapdíj + 700Ft/fő részvételi díj
3. rekeszépítés: 5000 Ft alapdíj + 500 Ft/fő részvételi díj (barlangtúrával együtt,
megegyezés szerint)
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4. GPS-es kincskeresés: a 7 db. egyesületi GPS-el, a diákok csoportba tömörülve a
kiírt pontok alapján megkeresik a "kincset", ami általában cukorka.

Az SzKBE illetékeseinek elérhetőségei
Nagy Géza elnök
mail: tetarata@gmail.com

Tarnai Tamás ügyvezető
Tel: 20/910-7762
E-mail: ttarnai@freemail.hu

Csurka Mária titkár
Tel: 70/422-3775
E-mail: maria.csurka@gmail.com

Szigetvári István
ellenőrző bizottsági elnök
tel: 70/932-9059
E-mail:
barlangasz@gmail.com

Lukáts Lilla turisztikai projektvezető
Tel: 20/380-2064
E-mail: lukatslilla@gmail.com
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