Óbudai Szeszgyár Kinizsi Sportkör barlangkutató csop
1966 évi beszámolója.
A csoport ez elmúlt évben a Szemlőhegyi barlangban feltáró munkát
nem végzett, tevékenysége csupán a barlang karbantartására kor.
Ennek során a barlangot új vasajtóval látta el. Ez az új ajtó a korábbinál lényegesen
biztosabb "Légó" ajtó és zárhatósága teljeses megbízható. Feltérő , kutatásokat a Pálvölgyi
barlangban a "Kőhíd teremben" valamint a "Ötösök folyó sója" szakaszban végeztünk.
A korábban újra kibontott "Harcsaszáj" barlangot vasrács ajtóval láttuk el.
1966 évben a Pálvölgyi barlangban négy helyen csepegés mérést végeztünk, és
az így kapott 1460 mérési adatot a VITUKI -nak adtuk át. A Mátyáshegyi
barlangban a tó vízállását valamint a patak vízhozamát 60 esetben rögzítettük
és az így nyert adatokat szintén. a VITUKI rendelkezésére bocsájtottuk. 1966
áprilisában a Rozsnyói Múzeum barlangkutató szakosztályának felkérésére az
Egyesült Izzó könnyűbuvárainak bevonásával összesen 9 fővel szifon átúszási
expedíciót bonyolítottunk le./Részletes beszámoló mellékelve./
Május hóban két fővel részt vettünk az I Nemzetközi Barlangmentő
Szemináriumon Zokopánéban.
Július hóban 12 fővel barlangkutató tábort vezettünk Aggteleken melynek
során Dr. Dénes György irányítása mellett a Baradla barlang korábban feltárt
de fel nem mért szakaszainak felmérésében részt vettünk valamint a Stix
meder vízszint, süllyesztését és fix pontok elhelyezésében közreműködtünk.
Augusztus hóban csoportunk négy tagja a Turistaházakat Kezelő Vállalt
megbízásából az Aggteleki barlang vil lanyvilágítási hálózatának kiépítését
valamint karbantartását tanulmányozta, hogy az így nyert tapasztalatokat a
Pálvölgyi barlang üzemeltetésénél hasznosíthassa.
Október hóban csoportunk tagjai részt vettek a Rozsnyói barlangkutatók által
rendezett Kuntapolcai zúgó forrás barlangjának feltárási munkájában
Csehszlovákiában. Az expedíció során több Szlovákiai barlangot bejártak és az
Ardói barlangban értékes régészeti leleteket találtak illetve szolgáltattak be a
Rozsnyói Múzeumnak. /Cseppkövesedett emberi koponya stb./
A csoport szeptemberben megkezdte egy 30 napos orvosi megfigyeléseket is
tartalmazó barlangi táborozás szervezését, mely terv szerint november és
december hóban került volna lebonyolításra, de az orvosi program kidolgozass
miatt és a közreműködő orvosi intézmények kérésére 1967 évre tolódott át.
Budapest 1967 február 5.
Jó szerencsét.

