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AZ ÓBUDAI KINIZSI BARLANGKUTATÓ CSOPORT 198o. ÉVI KUTATÁSI
ÉS TÚRAJELENTÉSE

/Adamkó Péter/

Barlangkutató csoportunk az 1980-as évben feltáró kutatást Magyarországon nem végzett - 
nem rendelkezett megfelelő érvényes kutatási engedéllyel.
Túraprogramjaink keretén belül az ország nehezen járható barlangjait vettük előtérbe, 
hogy a barlangjáró technikánkat kellően magas szinten tudjuk tartani.
Türaprogramunk keretében főleg az Észak-borsodi karsztvidék barlangjait látogatjuk, ezen 
belül is kiemelve az Alsóhegy zsombolyait.
Csoportunk az 1980-as évben többször szervezett külföldi túrákat és tanulmányutakat.
Két fő látogatást tett az NDK-ban a Harz hegységben, 2 fő Ausztriában, 7 fő Csehszlová
kiai és Lengyelországi barlangokban túrázott.
Kiemeljük az 1980. szeptemberében Szófiában rendezett barlangkutató konferenciát, melyen 
14 fő vett részt csoportunkból. Az emlitett konferencia után Karlukovóban tettünk bolgár 
barlangászokkal közösen kirándulást, és e kirándulás során Bartha László és Kovács György 
sporttársaink egy ismert barlang oldalhasadékának bontásával egy új járatba jutottak be 
és mintegy 500-600 méter barlangszakasz feltárása után időhiány miatt vissza kellett for
dulniuk. Azóta értesítettek bolgár barlangkutató kollégáink, hogy mintegy 2 km-es bar
langszakasz mértek fel a? újonnan feltárt ágból. A bulgáriai konferencia és az utána kö
vetkező kiránduláson kivül Adamkó Péter és Bartha László tagtársunk részt vett a Kolozs
vári Amatőr Barlangkutatók által a Bihar-hegységben rendezett feltáró táborozásbn.
Csoportún 11 fővel képviselte magát a Tatabányán rendezett barlangnapon, valamint három 
csapattal a Marcel Loubens kupán.
Fentieken kivül négy csapatunk indult a Ferenc-hegyi-barlangnál rendezett országos barlang- 
versenyen - sajnos az általunk alapitott KINIZSI Kupát elnyerni nem sikerült.
Csoportunk 9 fő részvételével novemberben egyhetes tábort szervezett a Kopolya-zsomboly 
és forrásnyelő rendszeréhez. Több helyen próbabontást végeztünk ennek alapján. Sikerült 
találnunk olyan helyet, amelyből feltételezésünk alapján a Kopolya-barlangrendszerbe le- 
hét bejutni. Ennek ismeretében tervbe vettük a területre a kutatási engedély megszerzé
sét. A Nagy-oldali-zsomboly kutatásét csak több-hetes tábor megszervezésével lehet foly
tatni, igy szükségünk van a területen olyan kisebb bontási, illetve kutatási helyekre, a- 
hová érdemes hétvégeken elutazni és 1-2 napos munkatúrát szervezni.
Csoportunk több alkalommal vett részt a Barlangi Mentőszolgálat munkájában. Ennek alap
ján Adamkó Péter és Márton Géza tagtársunk "Életmentő Emlékérem" kitüntetést kapott.


