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DR. MÁRT O N G YUL A
(1928—2016)
Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte. Rövid
ideig bányában dolgozott, majd 1949-ben felvételt nyert az ELTE geológus szakára,
ahol 1953-ban szerzett oklevelet. Szakmai tevékenységét a MÁFI-ban kezdte (1953–
1956), majd 1956–1962 között bánya- és vízkutató vállalatok főgeológusaként dolgozott. 1962–1988 között a MÁV főgeológusa, majd főtanácsosa, ahol vasúti objektumok
vízellátásának megoldása volt a feladata. Közben 1966–1969 között részt vett az első
mongol-magyar geológiai kutató expedíció munkájában, 1972–1979 között pedig
egyéni hidrogeológiai szakértőként dolgozott Irakban, ahol többek között elkészítette
az ország hidrogeológiai atlaszát. 1988-ban történt nyugdíjazása után szakértői tevékenységet folytatott itthon és külföldön, folytatta a dia- és videovetítéses népszerű
tudományos előadások tartását, hazai és külföldi szakmai tanulmányutak szervezését.
A barlangok iránti érdeklődését a bányászat, majd a geológia keltette fel. Egyetemista korában társaival bejárta a Budai-hegység és a Pilis barlangjait. Már ebben az
időben végzett az ország különböző területein (Bükk, Mecsek) forrásmegfigyeléseket.
1952–53-ban részt vett a Jakucs László által vezetett bükki és Aggtelek környéki
barlangkutatásokban, köztük az akkor feltárt Béke-barlangban is. A későbbiekben is –
itthon és külföldön – számtalan barlangot keresett fel, vizsgált meg. Így járta be a
hazaiakon kívül a Morva-karszt barlangjait és Irak, Libanon, Törökország számos
barlangját. Szülőfalujában, Hajdúsámsonban 2006-ban egy állandó emlékkiállítást
hozott létre, ahol úti élményeiből 4400 színes diát és képet dolgoztak fel tablók
formájában.
1972-ben lépett be a Társulatba, de külföldi munkavállalásai miatt tagsága hosszú
ideig szünetelt, csak 2004-től újította fel ismét.
Temetése március 1-én volt a debreceni köztemetőben.
F. N.

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
ELŐADÁSOK
Március 23. szerda 18 óra
Dolgos Miklós–Kunisch Péter–Szigetvári István: Egy átmenő túra története – Új
lehetőségek a Gilberti-rendszerben
Helyszín: Szemlő-hegyi-barlang fogadóépülete
Április 6. (szerda) 17 óra
Fosszília Klub tavaszi összejövetele, benne 18 órától filmvetítés a Társulat
archívumából
Helyszín: Szemlő-hegyi-barlang fogadóépülete
Április 12 (kedd) 18 óra
Tóth Zsolt Marcell–Lerner János: A Vargyas-szoros elveszett világa (52 perc) A film
előtt az alkotók mesélnek a film készítésének körülményeiről.

Helyszín: DocuArt mozi
1092 Budapest, Ráday u. 18. Erkel u. 15. (Bejárat az Erkel utcai kapun!)
Belépődíj nincs, de szívesen vesznek mindenkitől pár száz forint adományt a helyiség
fenntartására.

TANULMÁNYÚT SZLOVÉNIÁBA
Mint a Tájékoztató január–február havi számában már jeleztük, 2016. június 3–12.
között Szlovéniába látogatunk. Célunk között olyan karsztos és barlangos látnivalók
szerepelnek, melyek a klasszikus karszton tett látogatásoknál általában kimaradnak,
de néhány csemege is helyet kap a programban.
Tervezett látnivalók:
1. nap: utazás és Zupanova-barlang (idegenforgalmi).
2. nap: overállos túra a Postojnai-barlangban (kétféle választható),– 6 órás túra:
Postojnai-, Fekete- és Pivka-barlangok, Alsó Tartarusz és a kis barlangok, valamint
Otoska-barlang 110 euró helyett 77/fő.
– 5 órás túra: Postojnai-barlang, Alsó Tartarusz és a kis barlangok, valamint
Otoska-barlang, 90 euró helyett 63/fő.
délután: overállos túra a Betalov Spodmol-barlangban Postojna közelében.
3. nap: túra a Planina-barlangban gumicsónakkal (kb. 7 órás), ár szervezés alatt.
4. nap: Velika ledena jama v Paradani – 1550 m hosszú, 385 mély (szervezés alatt).
5. nap: Idrija, látogatás ezüstbányában, dinoszaurusz lábnyomok felkeresése, Divje
jezero karszttó.
6. nap: Radensko polje, Kolpa-völgy látnivalói, Kolpa-forrás, Krka-forrás-barlang (idegenforgalmi)
7. nap: Kostanjevica-barlang (idegenforgalmi), de a helyi csoport segítségével a nem
kiépített részeket is fel fogjuk keresni
8. nap: látogatás a velenjei szénbányában, illetve a környék kisebb barlangjaiban
9. nap: overállos túra a Huda luknja-átmenőbarlangban (30 euró helyett 10/fő)
10. nap: hazautazás, útközben városnézés Celjében.
A sorrendben változás lehetséges.
Utazás: busszal, várható útiköltség a jelentkezők számától függően kb. 20–25 ezer
F/fő.
Szállás:
– az első 5 éjszaka a Laze-i szpeleokempingben (szobában 20 euro/fő/éj, sátorban 8
euro/fő/éj)
– a középső 3 éjszaka a Kostanjevica-barlang közelében sátorban (valószínűleg
ingyen)
– utolsó két nap a Velenjei-kempingben sátorban (9 euro/fő).
Jelentkezés: 2016. március 31-ig 5000 Ft előleg befizetésével.

60. BARLANGNAP 2016
Idén a barlangnapok június 24–26. között a Csévi-szirteken lesznek az Ariadne
Karszt- és Barlangkutató Egyesület szervezésében. Igazán különleges túralehetőségekkel készülünk, ritkán látható helyszíneken. Természetesen lesznek mindenről
bővebb információk.
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A helyszín apropóját az is adja, hogy idén 25 éve kutatjuk a térség barlangjait. Így
ez a hétvége egy jubileumi ünnepség is lesz egyben, amikor is szeretnénk bemutatni
az eltelt hosszú évek munkáját, eredményeit. 25 év alatt 19 kilométer járatot fedeztünk
fel a Csévi-szirteken, így van bőven hol túrázni. A barlangösszekötéseknek köszönhetően pedig az útvonalak nagy része átmenő túra lesz.
Szóval készüljetek! Írjátok be a naptárba! És gyertek! Jó lesz meglátjátok!
Kovács Richárd (Ricsi)
ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
A TÁRSULAT ÚJ ELÉRHETŐSÉGEI
A MKBT elkezdett átlépni végre a XXI századba. Ezzel összefüggésben új
telefonszámon is elérhető: +36-70-881-1477. Ez már mobil szám, amelyen az internet
is működik, így a Társulat hétköznapokon reggel 8-tól este 7-ig telefonon és e-mail-en
is elérhetővé vált, akár külföldi tanulmányutak alkalmával is. Akinek drága a mobiltelefonálás, az kérhet sms-ben vagy e-mail-ben visszahívást.
A régi telefonszámok még elérhetőek lesznek egy darabig.
Szintén újítás, hogy a barlang.hu-n található naptárat folyamatosan frissítjük,
próbálunk folyamatosan feltölteni minden közérdekű időpontot, pl: barlangnap, központi vizsga, Montenegró expedíció stb., ha valamiről tudtok és nincs benne, kérjük,
küldjétek el a Társulat új e-mail címére: mkbtiroda@gmail.com.
Titkárság

LEGLÉNYEGESEBB VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ
ALAPSZABÁLYBAN
2016. február 6-án sikeresen lezajlott a Társulat rendkívüli küldöttközgyűlése. Ezen,
és a korábbi, 2015. májusi küldöttközgyűlésen elfogadott módosításokkal több ponton
megváltozott a Társulat alapszabálya. A változtatások jelentős része – így a közgyűlési rendszerre történő áttérés és a tagdíjfizetés rendjének változtatása – a tagság
döntése alapján történt, másokra a jogszabályváltozások és a Fővárosi Törvényszék
hiánypótlási felszólítása alapján kellett sort kerítenünk. Az új alapszabály szövegét,
valamint a két küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét a Társulat honlapján, valamint a Társulat Titkárságán találjátok, az alábbiakban csak a legfontosabb és legtöbb tagot érintő változásokat soroljuk fel:
– A tagság számos fórumon kifejezett akaratának megfelelően a Társulat legfőbb
döntéshozó szerve mostantól a Közgyűlés (küldöttközgyűlés helyett), ahol minden
szavazásra jogosult tag személyesen vagy meghatalmazott útján szavazhat és ezáltal
dönthet a Társulat fejlődésének irányáról. A következő közgyűlést az Elnökség 2016.

május 21-re hívta össze (lásd az erről szóló külön hírt a 10. oldalon).
– 2016-tól az éves tagdíj fizetése a tárgyév március 31-ig esedékes. A tagdíj megfizetése a döntéshozatalban való részvétel (szavazási jogosultság) és tisztségre választhatóság feltétele. Az Elnökség 2016. március 3-i döntése értelmében a rendes
tagsági jogviszony felújítása a legutóbbi fizetés óta felhalmozott tagdíjhátralék megfizetése nélkül is lehetséges (visszamenőlegesen nem kell kifizetni a tagdíjat és nem
szükséges új belépési nyilatkozatot kitölteni), ez azonban nem eredményez folyamatos tagsági jogviszonyt.
– Tekintettel a Társulat anyagi helyzetére, 2016-tól megszűnik a 30 éves tagsági
jogviszonnyal rendelkezők tagdíjmentessége. Az érintett tagok szavazati joga és
tisztségre választhatósága fenntartásának előfeltétele a tagdíjfizetés, azonban az
Elnökség döntése alapján a Tájékoztató e nélkül is kiküldésre kerül számukra. Az
érintetteket külön levélben is értesítjük.
– Mostantól írásbeli értesítésnek minősül az elektronikus levél is, legalább 24 óra
időkülönbséggel történő kétszeri küldéssel. Költség-takarékossági okból, valamint a
gyorsabb kommunikáció érdekében törekszünk arra, hogy minél több tagot elektronikusan érjünk el. Ezért március folyamán egyeztetjük tagjaink nálunk nyilvántartásban lévő e-mail címét, többszöri küldési kísérlettel. Kérjük továbbá azokat a tagjainkat,
akiket eddig csak postai úton értünk el, hogy ha tehetik, e-mail címük megadásával
(mkbtiroda@gmail.com címre) járuljanak hozzá az elektronikus értesítéshez.
Ha szükséges, további információval a kosztrab@yahoo.com címen és a +36 20
935 0050 számon tudok szolgálni.
Köszönettel, az elnökség nevében:
Kosztra Barbara
Titkárság

A KÖNYVTÁR-RENDEZÉS ÉRTÉKELÉSE
Kik és mit segítettek
Kik voltak ott: az előzetesen jelzett 88 résztvevőt kicsit elhamarkodva küldtem ki,
az még nem volt pontos, a teljes létszám tehát 96 fő volt.
Ebből 41 fő MKBT tag, és a 41 főből csupán 3 MKBT elnökségi tag. A nem MKBT
tagok száma 56.
Akiknek külön szeretném megköszönni a segítségét:
Adamoczky-Belme Dóra, a könyvtáros, Ács-Kovács Milán, aki rengeteget segített az
Excel rendezésében, de tényleg rengeteget, sokszor hajnalban még ott voltunk a
Szemlőben és dolgoztunk, Matuszka Fanni és Csurka Mária, akik szintén több éjjelt
és nappalt töltöttek a könyvtárban, rendszeresen hajnalban is még pörögtek és
csinálták a feladatokat. Várkonyi Andrea, aki minden munkafolyamatból kivette a
részét, az adatbeviteltől kezdve a virágültetésig. Fleck Nóra, aki tényleg mindenben a
segítségünkre volt és segített minket, nem egyszer este kilenckor kellett haza zavarni.
Hegedűs András, Balázs Andrea, akik helyettesítettek a munkahelyemen, és rajtuk
kívül természetesen mindenkinek, aki ott volt, és csinálta, amit kellett. Remélhetőleg
ez most már a teljes névsor a ledolgozott munkaórák szerint, a munkaórákat pedig
beszoroztam a jelenlegi végzettség nélküli minimálbérrel, és ebben se éjszakai, se
túlóra, se egyéb pótlék nem szerepel:
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Név

MKBT tag?

MKBT
Elnökségi
tag?

Munkaóra

alap minimálbér
alapján pénzben
kifejezett munka

Börcsök Péter

igen

nem

12

7 668Ft

Füredi Márton

igen

nem

12

7 668Ft

Füredi Zoltán

igen

nem

12

7 668Ft

Gyovai Tamás

igen

nem

12

7 668Ft

Lődy Nóra

igen

nem

12

7 668Ft

Perényi Katalin

igen

nem

12

7 668Ft

Katzer-Sölétormos István

igen

nem

244

155 916Ft

Katzer-Sölétormos Annamária

igen

nem

120

76 680Ft

Zih József

igen

nem

12

7 668Ft

Matuszka Fanni

nem

nem

116

74 124Ft

Orbán Csaba (Kabóca)

nem

nem

12

7 668Ft

Fleck Nóra

igen

nem

112

71 568Ft

Keresztes Andrea

nem

nem

12

7 668Ft

Kiss Adrienn

nem

nem

12

7 668Ft

Krkos Márk

nem

nem

12

7 668Ft

Tóth Magdolna

nem

nem

84

53 676Ft

Ács-Kovács Milán

nem

nem

80

51 120Ft

Kun Botond

nem

nem

12

7 668Ft

Adamoczky-Belme Dóra

nem

nem

60

38 340Ft

Mészáros Melinda

nem

nem

12

7 668Ft

Várkonyi Andrea

nem

nem

56

35 784Ft

Regős Bálint

nem

nem

12

7 668Ft

Németh András

nem

nem

52

33 228Ft

Steierlein Ildikó

nem

nem

12

7 668Ft

Nagy Géza

igen

nem

48

30 672Ft

Spanyur Emese

nem

nem

12

7 668Ft

Borhi Anita

nem

nem

44

28 116Ft

Göröcs Dorka

igen

igen

8

5 112Ft

Csurka Mária

nem

nem

44

28 116Ft

Szabó Zoltán

igen

igen

8

5 112Ft

Tarczi Zsófia

igen

nem

36

23 004Ft

Ambrus Gergely

igen

nem

8

5 112Ft

Stavinovszki Viktor

nem

nem

36

23 004Ft

Andrássi Zoltán

igen

nem

8

5 112Ft

Sári Attila

igen

nem

32

20 448Ft

Hegedűs András

igen

nem

8

5 112Ft

Karabecsny József

igen

nem

28

17 892Ft

Köblös Gabriella

igen

nem

8

5 112Ft

Nagy Zsófia

igen

nem

28

17 892Ft

Madár Zsuzsa

igen

nem

8

5 112Ft

Kunné Béres Rita

nem

nem

28

17 892Ft

Szegedi László (Modor)

igen

nem

8

5 112Ft

Lómen Orsolya

nem

nem

28

17 892Ft

Pápista Ákos

igen

nem

8

5 112Ft

Németh Tamás

igen

nem

24

15 336Ft

Fekete István (Steve)

igen

nem

8

5 112Ft

Pusztai Mária

igen

nem

24

15 336Ft

Bárdos Gyula

nem

nem

8

5 112Ft

Szarka Gyula

igen

nem

24

15 336Ft

Csondor Katalin

nem

nem

8

5 112Ft

Csomor Miklós

igen

nem

20

12 780Ft

Katona József

nem

nem

8

5 112Ft

Benedek Orsolya

nem

nem

20

12 780Ft

Makó Lajos

nem

nem

8

5 112Ft

Gyolcsos Ferenc

nem

nem

20

12 780Ft

Márton Nikoletta

nem

nem

8

5 112Ft

Kalotai Zsófia

nem

nem

20

12 780Ft

Nagy Balázs

nem

nem

8

5 112Ft

Rogos Dóra

nem

nem

20

12 780Ft

Soproni Péter

nem

nem

8

5 112Ft

Kosztra Barbara

igen

igen

16

10 224Ft

Sümegi Zoltán

nem

nem

8

5 112Ft

Tamasi Dóra

igen

nem

16

10 224Ft

Svercsok Gábor

nem

nem

8

5 112Ft

Balogh Ágnes

nem

nem

16

10 224Ft

Tóth László

nem

nem

8

5 112Ft

Farkas Vince

nem

nem

16

10 224Ft

Turi László

nem

nem

8

5 112Ft

Turi Zoltán

nem

nem

16

10 224Ft

Szeredi Anna (Tücsök)

nem

nem

8

5 112Ft
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Bauer Márton

igen

nem

4

2 556Ft

Csépe Beáta

igen

nem

4

2 556Ft

Csépe Zoltán

igen

nem

4

2 556Ft

Dr. Zádor Zsófia Erzsébet

igen

nem

4

2 556Ft

Fritz Zsolt

igen

nem

4

2 556Ft

Horváth Gábor

igen

nem

4

2 556Ft

Horváth Kata

igen

nem

4

2 556Ft

Lénárt Ibolya

igen

nem

4

2 556Ft

Majoros Zsuzsanna

igen

nem

4

2 556Ft

Ács Réka

nem

nem

4

2 556Ft

Bajer Gabriella

nem

nem

4

2 556Ft

Borsody János

nem

nem

4

2 556Ft

Bőnisch Adrienn

nem

nem

4

2 556Ft

Farkas László

nem

nem

4

2 556Ft

Fillei Károly

igen

nem

4

2 556Ft

Kiss Anikó

nem

nem

4

2 556Ft

Kökény Áron

nem

nem

4

2 556Ft

Mersdorf Anna

nem

nem

4

2 556Ft

Mészáros József

nem

nem

4

2 556Ft

Németh György

nem

nem

4

2 556Ft

Osváth Judit

nem

nem

4

2 556Ft

Pálfi Károly

nem

nem

4

2 556Ft

Szabó Anna

nem

nem

4

2 556Ft

Szlatki Gabriella

nem

nem

4

2 556Ft

Vattai Alina

nem

nem

4

2 556Ft

Vörös Richárd

nem

nem

4

2 556Ft

Pénzügyek és tárgyi adományok
Nem feledkeztünk el azokról sem, akik pénzbeli, adománybeli segítséggel járultak
hozzá a munka sikeréhez. Aki kéri, természetesen kiírom a teljes nevét, de a személyiségi jogok miatt egyelőre ezt csak monogrammal teszem meg. Ha valaki nem
találja magát, de utalt, az mindenképpen szóljon!!!
MKBT Oktatás: 50 000 Huf új szekrény alapanyag.
Gerecse egyesület: 6 db vitrines iroda szekrény.
Tolerancia Barlangkutató Egyesület: 25 000 Huf.
G. I. K.
A. H.
G. H.
Gy. U.
G. B.
D.
T.V.G.
T. M.

10 500 Huf
10 000 Huf
10 000 Huf
10 000 Huf
10 000 Huf
10 000 Huf
5 000 Huf
5 000 Huf

H. A.
P. G.
R. N.
Névtelen001
G. Á.
B. B.
M. L.

5000 Huf
5000 Huf
5000 Huf
4000 Huf
4000 Huf
3000 Huf
2500 Huf

Sz. P.
Sz. T.
T. Z.
L. L.
D. D.
Gy. L.
Sz. Gy.

2000 Huf
2000 Huf
2000 Huf
2000 Huf
1000 Huf
1000 Huf
1000 Huf

Ezen kívül a rendrakás alatt 15 000 forint értékben adtunk el kiadványokat, és a
MÉH telepre elszállított szemétből (nem kiadvány, hanem ténylegesen szemét) 6 300
Huf jött be.
A befolyt pénzeket pedig a következőkre költöttük:
A 10 000 darab egyedi vonalkód matrica 24 130 Huf.
Új polcok faanyaga 48 360 Huf.
Csavarok, polc-rögzítők, egyéb szerelési anyagok: 13 365 Huf.
Kávé, tea (mindenki tudja, aki ott volt, hogy rengeteg kávét és teát megittak az ott dolgozók, akik a legalapabb kézbe kapott minimálbérrel számolva összesen 1 278 000
Huf értékű munkát végeztek el) 13 230 Huf (ez közel 300 kávé vagy tea).
Falfestékre, takarófóliára 14 220 Huf-ot költöttünk.
Genotherm 2 100 Huf, meg még többen vettek, akik nem kérték el az árát támogatás
gyanánt.
Égők a folyosóra 1 000 Huf.
Ezek után a könyvtár rendezésre befolyt pénzből 39 895 Huf maradt meg, amiből szeretnénk még egy vonalkód olvasót és egy scanner-t vásárolni.
Mi történt két hét alatt
A két hét első felében minden egyes könyv, plakát, térkép adatait bevittük egy
excel táblázatba, és minden kapott egy egyedi vonalkódot, aminek a számát ha beírjunk a táblázatba vagy beolvassuk okostelefonnal, scannerrel, akkor kihozza az
adott elem összes adatát (típus, szerző, cím, kiadó, kiadás éve, illusztrált-e, tartalmaz-e mellékletet, méretaránya, milyen nyelven íródott, vagy melyik országról szól, és
ezekre az adatokra is lehet keresni). Egy adott elem az adatainak rögzítése után
kikerült a Társulat helyiségéből egy ideiglenes raktárba. Ahogy kiürült a Társulat emeleti része, meg is indult a festés, az alsó és felső részt fóliával elválasztottuk (Sári Attila), hiszen az alsó szinten még mindig folyt az adatrögzítés. Mikorra végeztek a fenti
részek festésével, pont végeztünk az alsó szinten is az adatbevitellel is, így ott is
megindulhatott a festés. Közben nem csak a berögzített anyagot szállították le az ideiglenes raktárba, hanem a rengeteg Karszt és Barlang folyóiratot is, aminek a mozgatása a súlyából adódóan nem kis feladat volt. Amikor kifestették a lenti szintet is, elkezdődhetett a visszapakolás, először az új polcok, szekrények kerültek a helyükre.
Az eredeti terv szerint az új polcok az emeleti részre kerültek volna, és alul maradt
volna a tárgyaló, azonban ezt sajnos a fából készült galéria állapota nem tette lehetővé, emiatt az alsó szint lett a könyvtáré, és az emeltre került a tárgyaló. Ezzel azonban sajnos több gond is van, az egyik, hogy a jelenlegi lépcső nagyon meredek, nehezen használható, az idősebbek számára pedig gyakorlatilag használhatatlan. Ezt a
problémát meg kellene oldani, ki kell cserélni a jelenlegit egy kényelmesebb lép-csőre.
A másik probléma az emeleti tárgyalóval, hogy nyáron nem lehet ablakot nyitni, így
olyan az egész, mint egy üvegház. Erre szintén megoldást kell találni nyár előtt, az
elképzelés az, hogy be kell építeni egy működőképes ventilátort a régi helyére, és a
tetőablakok árnyékolását kívülről kell megoldani.
Miután a szekrények a helyükre kerültek, elkezdődött a könyvek visszapakolása.
Minden vonalkódhoz kiosztottunk egy helyet, ahová került, az elsődleges szempont az
elhelyezésnél a könyvek mérete volt, az, hogy mi hova fér el, a tematikus rendezéshez még évek kellenek. De már legalább van honnan hova. Azaz, ha az adatbázisban kikeresünk egy könyvet, akkor az megmondja, melyik polcon találom, és
lehet, hogy tematika szerint nem oda tartozik, de legalább tudjuk, hol van. Ha valaki
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olvas egy könyvet, azt kérjük hagyja elöl, és majd Dóri, Nóra, vagy én visszarakjuk, és
akkor már nézzük azt is, hogy tematika szerint hol lenne a megfelelő helye. Arra kérek
mindenkit, hogy ne rakjátok át önhatalmúlag a könyveket, mert ha azzal párhuzamosan az adatbázisban nem írjuk át, hogy hol az új helye, akkor többet senki nem találja meg.
Végül a második hét végére minden egy rögzített helyre került, ezzel körülbelül
6000 tétel vált kereshetővé.
A két hét alatt úgy éreztem magam, mintha a Discovery egyik műsorában lennénk,
a Hogyan építsünk egy hét alatt felhőkarcolót-ban.
Mivel nem végeztünk
Az adatok bevitele közben kimaradt kb. 20–30 könyv, aminek az adatai nem, vagy
rosszul lettek rögzítve, ezeket újra kell rögzíteni. Több ezer Karszt és Barlang áll az
MKBT folyosón, aminek helyet kell csinálni a Társulaton belül, legalábbis egy részének, a többi szétosztogatásáról gondoskodni kell, mert a folyosón semmi nem maradhat.
20–30 térkép vonalkódja rosszul lett rögzítve, ezeket át kell leltározni és javítani
kell a hibát.
Az excel adattáblából át kell vinni az adatokat adatbázis kezelőbe, ezt Csépe Zoli
már intézi, remélhetőleg mihamarabb kész lesz, és akkor mindenki számára kereshetővé válik.
Mik a feladatok
A fentebb már leírt dolgokra várunk még jelentkezőket.
Ezen kívül amit még lehet csinálni, azok kisebb-nagyobb rendrakások, könyvek
tematikus helyére mozgatása, leltározás. A rendezés során előkerült folyóiratok
feldolgozása és helyre pakolása. Előre láthatólag keddenként este 6–7-től lenne egy
éjszakába nyúló pakolászás (ilyet igazándiból Csurival és Milánnal már csináltunk is,
de más is társulhat).
Valaki műszaki beállítottságú ember lemérhetné, letervezhetné és kivitelezhetné
az új lépcsőt. Természetesen nem egy embertől várjuk mindezt, de az összeszervezését egy embernek kellene csinálni.
Külső árnyékolóval ugyanez a helyzet, jó volna, ha valaki el tudná vállalni a menedzselését.
Még egyszer mindenkinek köszönöm a támogatást és segítséget, ez a projekt
nagyon sok embert mozgatott meg, nagyon eredményes volt, és nagyon jól látszik,
hogyha van kitűzött cél, és valaki rászán egy kis időt a szervezésre, akkor nem pénz
kérdése, hogy eredményt érjünk el!
Katzer-Sölétormos István

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY
Az Elnökség 2016. március 3-i ülésén a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
2016. évi rendes Közgyűlését 2016. május 21.10,00 órai időpontra hívta össze.
A Közgyűlés helyszíne és napirendje a Közgyűlés előtt legkésőbb 30 nappal kerül
kihirdetésre. A napirendi pontok között biztosan szerepelnek a tagság által kívánt társulati reformokhoz szükséges szervezeti módosítások és a tisztújítás. Az ezzel kapcsolatos teendőkről folyamatos tájékoztatást nyújtunk a holnapon (www.barlang.hu),

levelezőlistákon és a Társulat Facebook oldalán – kérjük, kövessétek figyelemmel
ezeket és az információt osszátok meg a csoportlistákon is.
Titkárság

TÁMOGATÓINK
Adventure Caving 40 000 Ft.
A Speleo Band karácsonyi koncertjén 106 460 Ft támogatás folyt be, melyet az
adományozók kérésére célzottan kutatási célra kell fordítani.

KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA 2016
A Karszt és Barlang Alapítvány pályázatot hirdet a hazai barlangkutatás elősegítése érdekében a 2016. évi tevékenységek támogatására. Bár erőforrásaink szűkösek, de szeretnénk, ha az Alapítvány támogatása hatékonyan tudna hozzájárulni a
hazai kutatásokhoz, és minél szélesebb körben hasznosulna. Megpályázható maximális összeg 150 000 HUF. Az Alapítvány olyan pályázatok beérkezését várja, melyek széles összefogással megvalósuló, több csoportot, ill. sok barlangkutatót megmozgató kutatás, vagy tábor megvalósítására irányul. A pályázatok elbírálásakor
előnyt élveznek az alábbi szempontok:
 nyílt kutatótáborok lebonyolítása
 több kutatócsoport együttes munkája
 hazai feltáró kutatás
Pályázni kizárólag a megadott űrlapon (az űrlap letölthető az Alapítvány honlapjáról:
http://www.karsztesbarlang.hu/), a kívánt mellékletek csatolásával lehet. Minden pályázathoz
csatolni kell egy, a pályázandó tevékenységről szóló, max. 2 oldalas összefoglalót és a költségvetést. A pályázat feltétele, hogy a pályázó a kutatandó barlangra, ill. tevékenységre érvényes kutatási engedéllyel rendelkezzen, melynek számát fel kell tüntetni a pályázati űrlapon.
A Kuratórium döntésének értelmében a nyertes pályázó a pályázaton elnyert összeg maximum 20%-át fordíthatja üzemanyagköltségre, további 30 %-a fordítható szállásköltségre,
a többit tárgyi eszközök vásárlására kell fordítani. Ezt kérjük figyelembe venni a pályázatok
benyújtásakor, ellenkező esetben nem áll módunkban pozitívan elbírálni a pályázatot.
A pályázatot elnyert tevékenységről és az elért eredményről a Karszt és Barlang Alapítványnak max. 2 oldalas jelentést szükséges leadni a pénzügyi elszámolóval és a tevékenység digitális fotodokumentációjával együtt, melyet a megadott címre kell eljuttatni.
Az elnyert pályázattal végzett tevékenységről a 2016 vagy 2017-os Barlangkutatók Szakmai
Találkozóján, vagy egyéb szakmai fórumokon előadást szükséges tartani, melyben a Karszt
és Barlang Alapítvány támogatását megemlítik. A pályázatok elbírálásánál előny a tevékenységek részletes dokumentációja a tervezett publikációk és fórumok megnevezése.
A pályázatokat kérjük, hogy
1. elektronikus formában jutassák el a hajnala@pizolit.hu e-mail címre (world dokumentumként a pályázathoz szükséges dokumentumokat, ill. aláírt, scannelt formáját
is). Tárgy rovatban kérjük feltüntetni "KBA Pályázat".
és
2. postai úton az MKBT címére: Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. A levélen kérjük feltüntetni "KBA Pályázat".
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A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 15.
A nyertes pályázat bejelentése az MKBT közgyűlésen lesz, ezt követően az MKBT
Tájékoztatóban, és az Alapítvány honlapján (http://www.karsztesbarlang.hu/) hozzuk
nyilvánosságra.
Pályázat lebonyolításának határideje: 2016. december 31.
Az elnyert összeg elszámolásának határideje: 2017. február 28.
Érdeklődni Hajnal Ágnesnél: a 30/300-2420-as telefonszámon, vagy a
hajnala@pizolit.hu e-mail címen lehet.
a Karszt és Barlang Alapítvány
Kuratóriuma

MÉG EGYSZER ÉS RÉSZEMRŐL UTOLJÁRA
A 1965. DECEMBER 31-I BARADLAI TRAGÉDIÁRÓL
Az MKBT TÁJÉKOZTATÓ 2016. január-februári szám 8–10. oldalain Dr. Jakucs
Lászlóné kritikai írást tett közzé korábbi megemlékezésemmel kapcsolatban. Nem
igazán akartam erre reagálni, de többszöri elolvasás után úgy érzem, kötelességem a
válaszadás. De ezt a „vitát” itt részemről ezzel a cikkel befejezem.
Dr. Jakucs Lászlóné indítékait megértem: szeretné férje emlékét úgy megőrizni és
hirdetni, ahogyan az egy családtagtól magától értetődően elvárható. Nem véletlen az,
hogy a bírósági tárgyalások során a családtagok vallomásait általában (a válóperek és
büntető ügyek kivételével) elfogultnak tartják, és aszerint értékelik.
Ha csak ennyi lett volna Dr. Jakucs Lászlóné írásában, nem is reagáltam volna.
De kritikai írásában több olyan vádpont jelenik meg, amelyeket viszont nem lehet szó
nélkül hagyni.
Kezdeném Dr. Jakucs Lászlóval. Az 50 év előtti miskolci perben általunk megismert viselkedésének semmi köze sincs ahhoz, hogy ő korábban a Baradla igazgatója
volt, hogy elismeréseket kapott a látogatóktól, hogy (másoktól kapott információk szerint) népszerű előadó volt Szegeden, hogy cikkei, szakkönyvei és „barlangi regényei”
is megjelentek. Mi, azaz az 1965-ös baradlai tragédiával kapcsolatban álló és tágabban értelmezett „társaság” (sok pannonhalmi diák vett részt hallgatóként a perben) nagyon is érzékeltük Dr. Jakucs László ellenséges indulatait, véleményeit, kérdéseit.
Hiába hivatkozik Dr. Jakucs Lászlóné arra, hogy bármely szakmában vannak szakmai
viták (magam is TTK vegyész voltam, jól ismerem az igazi szakmai vitákat), ott érdekes módon majd minden, általunk szaktekintélynek tartott barlangkutató (Kessler Hubert, Dr. Dénes György, Magyari Gábor, Révész Lajos) élénk vitába keveredett Dr. Jakucs Lászlóval. Ez nagyon is feltűnő volt. Természetesen az elhangzottakat nem tudom pontosan idézni, és közben 50 év telt el, de a hangulatot bármely, még ma is élő
és jelen levő, „egy táborban található” érintett és baráti köri tag fel tudja idézni. A hozzám intézett kérdései és reagálása alapján ma is határozottan állítom, hogy a miskolci
perben Dr. Jakucs László államügyészi szerepkört játszott és nem felkért szakértőként
jelent meg.

Dr. Jakucs Lászlóné másik vádpontja az, hogy ha a férje lett volna akkor még a
Baradla igazgatója, nem adott volna engedélyt a táborozásra. Meg hivatkozás történt a
Borsodi Idegenforgalmi Hivatal vezetőjének tiltására. Levelének ezen része egyben
Magyari Gábor akkori barlangigazgató elleni támadásnak is értékelhető, hiszen ő engedélyezte a táborozást és a földalatti utakat, és én ezért részemről hálás is vagyok
neki. Én nem akarok itt Magyari Gábor védőügyvédje lenni, ő majd megvédi magát, ha
szükségét érzi. De itt azért érdekes számomra az, hogy Dr. Jakucs László könyveiben
több olyan eseményt is leírt, amelyeknek ő főszereplője volt, és amelyek – ha kötekedni
akarnék – erősen súrolták a felelőtlenség határait. Gondolok azokra az esetekre, amikor
egy gátáttörés miatt hatalmas vízmennyiség tört a még a víznyelőben maradt kutató
társakra, vagy amikor éppen a Baradlában egy nagyon szűk kis hasadékon eresztettek
le egy női kutatót, akit azután csak óriási nehézségek árán tudtak kihúzni. Mit mondjak:
nagy szerencséje volt Dr. Jakucs Lászlónak. Én ehhez csak azt tudnám hozzátenni,
hogy manapság sokkal veszélyesebb még zöld lámpánál is átmenni a zebrán Budapest
utcáin, mint barlangokban túrázni, de senkinek sem jut eszébe ezért a városi gyalogos
közlekedést betiltani. Ami a „Hivatal” vezetőjének tiltását illeti, az is érthető: egy abszolút
laikus adminisztratív vezető nem akar semmiféle kockázatot vállalni, és nem is érdekli a
kutatás és a sport. A betiltások, szigorú előírások tekintetében kiváló tapasztalataim vannak 37 éves gyógyszeripari tevékenységem okán, és ha mindenki minden előírást szigorúan betartana, az a termelés és a kutatás totális leállítását eredményezné.
Dr. Jakucs Lászlóné felemlegeti a „táplálkozást”. Itt megjelenik előttem az a korabeli lapokban megjelent és aljasnak minősíthető politikai vád, miszerint mi „imádkoztunk és koplaltunk” és ezért következett be a tragédia. Én csak a magam nevében beszélhetek: sosem voltam aszkéta, nem koplaltam, nem sanyargattam magam, sosem
fogyókúráztam, én mindig és mindenkor – manapság is – annyit eszek és azt, amihez
kedvem és étvágyam van. A négy napig tartó és külön melegedés nélküli földalatti túrázásról csak annyit, hogy a 8-ezresek megmászói vagy a sarkok elérői (Scott,
Amundsen) elég hosszú ideig voltak tűzhely nélkül, és sokszor mínusz 10–20–30 fokos hidegben is. Scottékkal lényegében véve a kudarcélmény végzett.
Most következne Szűcs Béla esete, akit és Dr. Jakucs Lászlóné szerint „leminősítettem”. Itt egy kis statisztikát kell végeznem. 34 db olyan újságcikk képezi gyűjteményemet, ami a baradlai eseményekkel kapcsolatban látott napvilágot 1966 január 3. és
1966 december 14. között (HÉTFŐI HÍREK, ESTI HÍRLAP, NÉPSZAVA, NÉPSZABADSÁG, MAGYAR NEMZET, NÉPSPORT, ÚJ EMBER, ÉSZAKMAGYARORSZÁG,
TURISTA, MAGYAR IFJÚSÁG, HATÁRVIDÉK, ORSZÁG VILÁG, PAJTÁS). Ezek közül kizárólag a PAJTÁS említette Szűcs Béla nevét a megmosolyogni való kép mellett
A miskolci per alatt csak akkortól kezdve vettem részt a tárgyaláson, hogy behívtak tanúnak. Előtte kint kellett ülnöm. Akkor honnan tudtam volna Szűcs Béla valódi szerepéről? Hiszen erről ma sincs birtokomban érdemleges információ. A Ságvári érdemrendet is a Pajtás újság írta. Talán ott náluk kellene reklamálni.
Utószóként talán az illik ide, hogy a pannonhalmi emléktábla erőszakkal történő eltávolíttatása és a három, már vagy 10 méteresre nőtt emlékfa erőszakkal történő kivágattatása már önmagában is jelzi a kor politikai viszonyait: a három elhunyt diák emlékének ápolása rettenetesen zavarta az akkori politikai hatalmat. Én az eseményeknek nem ezt az oldalát szerettem volna kihangsúlyozni, de meg kell említenem már
csak azért is, mert feltételezéseim szerint a mai ifjú generációknak vajmi kevés fogalmuk lehet az akkori viszonyokról.
Dr. Rill Attila PhD
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KUTATÁSOK AZ AGGTELEKI-KARSZT BARLANGJAIBAN
A téli kutatási szezonban folytatódott az Aggteleki-karszt egyes barlangjainak kutatása, kiemelten a hagyományos szilveszteri jósvafői egy hetes kutatótáborok célhelyszínein. A kutatótáborok szerveződése távolabbi múltra tekint vissza. A Plózer István Víz
alatti Barlangkutató Csoport 1997 óta kutat az Aggteleki-karszt barlangjaiban. Táborainkat
rendszerint nyaranta rendeztük, de gyakran töltöttük a szilvesztert is a karsztvidéken. Ez
később rendszeressé vált, és tevékenységi körünket szélesítve a Baradla Csoporttal közösen megkezdtük a Baradla-barlang oldalágainak és kürtőinek kutatását. 2009-ben a Pokol
Gyíkjai elnevezésű oldalág feltárásával vette kezdetét a barlang kürtőinek kimászása, ill.
újra mászása. Ez utóbbit főleg a dokumentáció hiánya vagy hiányossága indokolta. Évről
évre gyarapodott a táborok létszáma, és a víz alatti kutatástól egyre inkább a tágabb közösség számára is hozzáférhető területek felé orientálódott.
A Baradla-tetői-zsomboly és a Pócsa-kői-víznyelő kutatása Polacsek Zsolt és Tóth
Attila vezetésével, a Vass Imre-barlang kutatása Kovács Richárd és Polacsek Zsolt
vezetésével, valamint a Baradla-barlangi kürtők mászása a Baradla Csoporttal közösen több kutatásvezető közreműködésével, az alsó barlangok, a Vízfakadás-barlang,
és a Kastély-kerti-barlangok kutatása Szabó Zoltán vezetésével történik. A kutatásban
számos csoport tagjai és csoportokon kívüli barlangászok vesznek részt.
A 2015. évi téli kutatótáborban külön hangsúlyt fektettünk a Baradla-barlang kürtőinek kutatására. Mivel a
Vaskapunál történt mászások kivételével alig maradt használható információ a korábbi mászásokról, az a
döntés született, hogy készüljön egy
ún. kürtőkataszter. A kataszter tartalmazza minden kürtő helyét, a nyílás
peremének magasságát, az azonosításhoz szükséges fényképét és rövid
helyszíni leírást. A mennyezeten, nagy
magasságban nyíló kürtők kimászásához legalkalmasabb eszköznek, Krkos
Márk és Lukács László javaslata alapján, a színpadtechnikában gyakran használatos Layher
állványrendszer és alumínium rácsos tartók kombinációját ítéltük. Az eszközöket a Hungarian
Stage Rental támogatásaként kaptuk kölcsön. Tudomásunk szerint ilyen megoldás használatával barlangban korábban más nem próbálkozott. A rendszer előnye a könnyű szállíthatóság, illetve az, hogy szabad terek közepén függőlegesen, támasztás nélkül állítható. A
szilveszteri tábor ideje alatt az állványt öt kürtőnél, a barlang aggteleki szakaszában építettük
föl, 12–18 méter magasságba. A rendelkezésre álló idő alatt minden esetben csak a biztonságos stand kiépítését tudtuk megoldani, a további kutatások folytatásához. 2016. februárjában folytattuk az aggteleki szakasz kürtőinek kimászását. Ez alkalommal a legmagasabban
nyíló nyolc kürtőt vettük célba a Táncteremben és a Színpadnál. 30 méteres magasság elérésére alkalmas torony alkatrészeit szállítottuk a helyszínre, melyek segítségével a kürtőperemek elérésén túl több helyen sikerült továbbmászni, de a járatok végét még nem értük
el. Megkezdtük a felső járatok térképezését, és fényképes dokumentációjának elkészítését.
Szabó Zoltán

SPELEO SPORT ÁRLISTA 2016.
Cordura overall (700 g./m2) extra nagy foltokkal: 24 500 Ft.
Standard overall cordura foltozással: 21 500 Ft.
Hobby overall: 18 500 Ft.
Műnyúl: 11 000 Ft.
Cserélhető betétes térdvédő: 4200 Ft.
Sloszos bag, kicsi: 2500 Ft.
Nagy: 2800 Ft.
Bag 40L: 6800 Ft.
Bag 60L: 7800 Ft.
Bag 80L: 9000 Ft.
Expedíciós bag.: 11000 Ft.
Petzl Stop: 26 500 Ft.
Pantin: 15 150 Ft.
Croll: 12 050 Ft.
Ascension: 14 350 Ft.
Vertex: 20 550 Ft.
Elia-Elios: 14 600 Ft.
Myo RXP: 22 100 Ft.
Myo: 21 500 Ft.
Tikka XP: 13 750 Ft.
Tikka RXP: 24 350 Ft.
Fixo Duo: 30 100 Ft.
Duo Led14: 35 850 Ft.
Fenix HP 12: max 900 lumen! Ára: 21 800 Ft.
Fenix HP 30: max 900 lumen! aksival, töltővel: 39 500 Ft.
Fenix HP 25: 360 lumen, 4 db AA elemmel: 22 000 Ft.
Elérhetőség: www.speleo.hu
1094. Bp. Balázs Béla u.30.
06 20 367 6964,
06 1 785 9551
Nyitva tartás: h-k-sz:
10-18 óráig,
csütörtök: 10-19 óráig,
péntek: 10-17 óráig.
Üdvözlettel:
Kocsis András

MKBT TÁJÉKOZTATÓ
Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.
Tel.: 346-0494, 346-0495, +36-70-881-1477 E-mail: mkbtiroda@gmail.com
Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs
A Tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.
Floppyn, CD-n és e-mail-en érkező anyagokat World formátumban tudjuk fogadni.

