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ÉVKÖZBENI TEVÉKENYSÉG
A felrobbantott kutatóház hiánya erősen rányomta bélyegét az idei
túrák mennyiségére.
A Pestújhelyi Közösségi Házban háromhetente dia és videóvetítést
tartottunk, melyen bárki részt vehetett.
Időrendi sorrendben:
Január 5 - 6.
Terepbejárás, akusztikai mérés a 3 km-es barlangban. Sajnos
hangrögzítő berendezést nem sikerült kölcsön kapni, így a mérés
csak „hallás” alapján történt.

Résztvevők: 8 fő

Március 1-2.
Terepbejárás, akusztikai mérés a 3 km-es barlangban. Most már
sikerült a mérés eredményét rögzíteni. Sajnos a várakozásokkal
ellentétben nem tudtuk rögzíteni azokat a hangokat, amelyeket
társaink korábban egymástól függetlenül is hallottak.

Résztvevők: 8 fő

Március 9.
Túra a Sátorkő-pusztai barlangban. A BEBTE barlangkutatóinak
meghívására részt vettünk egy remek túrán.

Résztvevők: 10 fő

Március 20-23.
A Békás barlangban időszerűvé vált a szállítórendszer és a villamos
rendszer átépítése. Új szállítópályát építettünk a barlangban, amely
vízszintesen mozgatja a megrakott zsákokat. Ezzel párhuzamosan
kiépítettünk egy állandó szellőztető rendszert is, ami folyamatosan
cseréli a levegőt a barlang alján dolgozóknak. Véglegesítettük a
beépített világítás kábeleit, valamint kialakítottuk a két aggregát
egyszerű átkapcsolását és a felszíni csörlő áramellátását is. Ezzel
megszűnt a felszínen kiterített hosszabbítók halmaza.

A beszivárgó víz miatt a hegesztési munkákat nem tudtuk befejezni,
azt a nyári tábor első napján pótoltuk.

Résztvevők: 10 fő

Április 6.
Túra a Ferenc-hegyi barlangban, szolnoki barátaink részvételével.

Résztvevők: 4 fő

április 30-május 3.
A felrobbantott ház környékének takarítása, a megmaradt
építőanyagok összegyűjtése, a szemét és hulladék összegyűjtése.
A koporsós víznyelő állapotfelmérése egy esetleges későbbi bontás
előkészítéséhez.

Résztvevők: 6 fő

Május 26.
A Pestújhelyi Napok keretében nagysikerű bemutatót tartottunk.
Ennek keretében a környék iskolásai kipróbálhatták a kötélmászási
technikákat.

Résztvevők: 6 fő
Május 31-június 1.
Terepbejárás.

Résztvevők: 1 fő

Június 14-15.
A bérelt terület karbantartása, fűnyírás.

Résztvevők: 6 fő

Június 26.
A szünidödő program keretében a BEBTE kutatóival közösen
látogatókat vittünk a Sátorkő-pusztai barlangba. Itt is volt lehetőség
a kötélmászási technikák kipróbálására.

Résztvevők: 6 fő
Július 2 - július 20.
Nyári tábor. Részletesen a következő fejezetben.

Július 9.
Túra a Kiskőháti - zsombolyban. A nyári tábor idején néhány
társunk túrát tett a zsombolyban. Sajnálattal állapították meg, hogy
a képződmények erősen szennyezettek, mivel lelketlen túrázók
sáros lábbal felmásztak rájuk.

Résztvevők: 4 fő

Július 26.
Túra a Mecsekben, látogatás a szegedi barlangkutatók táborában.

Résztvevők: 7 fő

Augusztus 19-24.
Őszi tábor. Az ünnep adta lehetőséget kihasználva kiépítettük a
kitermelő rendszert, és jelentős agyagmennyiséget hoztunk a
felszínre.

Résztvevők: 11 fő

Október 11-12.
Túra Aggteleken. Nagysikerű túrát szerveztünk az aggteleki Baradla
és Béke barlangokba.

Résztvevők: 25 fő

Október 23-26.
A bontási munkák előrehaladtával szükségessé vált a Békás
víznyelő ismételt térképezése. A felmérés adatait számítógépes
program segítségével tettük „láthatóvá”.

Résztvevők: 4 fő

November 22-23.
Terepbejárás.

Résztvevők: 4 fő.

december 27-január 2.
Terepbejárás, óévbúcsúztatás.

Résztvevők: 11 fő
Ebben az évben is rendszeresen felkerestük Szilvássy Gyula bácsit.
Tájékoztattuk az elért eredményekről, bemutattuk neki a készült
videófilmeket és a képeket.

Összesítés a túrákról
Túrák száma:
Túranapok
száma:
Tag résztvevő:
Vendég
résztvevő:
Összes
résztvevő:

17
59
94
69
163

Nyári tábor
A nyári tábort a XV. Kerületi önkormányzat támogatásával, valamint
a tagok és résztvevők anyagi hozzájárulásával 2003. július 4-től
július 20-ig tartottuk meg Tebe - pusztán az Észak Erdő Rt.-től bérelt
területen.
A tábort a BNP és az Észak Erdő Rt. Répáshutai Igazgatóságával
egyeztetett helyen és időben tartottuk. Minden ideiglenes építményt
elbontottunk. A keletkezett szemetet, hulladékot eltávolítottuk.
FELADATOK:
1. A végpont felé szintsüllyesztés teljes keresztmetszetben
2. Akadályoztatás esetén az Ilona-kúti visszafolyó előkészítése
Az előző évek gyakorlatának megfelelően ketten néhány nappal a
kezdés előtt felutaztak a tábort előkészíteni, illetve a megvásárolt
élelmiszereket és a felszerelés egy részét is felszállították.
Felállították az új sörsátrat, ami a konyha és ebédlő közös szerepét
töltötte be. Felállították a raktársátrat, valamint asztalt és padokat
készítettek az elégettek helyett.
Összeállítottuk a csörlő bitót, a kivezető kötélpályát beállítottuk,
majd telepítettük a lenti kiscsörlőket, az elektromos hálózat felszíni
részét, a lámpákat, a telefont és az aggregátorokat.
Mivel tavasszal nagy mennyiségű víz szivárgott a barlangba, a
hegesztési munkák egy részét most fejeztük be.
A bontási munkákhoz a tavasszal kiépített lenti szállítórendszert, a
felszínre szállításhoz, a korábban tökéletesen bevált rendszert
alkalmaztuk a zsákok mozgatására és ürítésére.
A bontást a végpontnál kezdtük, mert itt könnyen szedhető az
agyag, másrészt a barlang többi részén a járat annyira összeszűkül,
hogy csak egy ember tud fáradságos munkával bontani.
A végpont bontása gyorsan haladt, de a szint süllyedésével
arányosan nőtt a zsákok kiszállításának ideje. A „sufni”
megnyílásával két helyen lehetett dolgozni. A jelentős előrehaladás
miatt a beépített pálya a tábor végére már rövidnek bizonyult, a
zsákok kiemelését a lenti dolgozóknak kellett segíteni.

A műszakok hossza a lent dolgozók belátása és teherbírása szerint
átlagban 3-4 óra volt.
Egy műszakban – létszámtól függően – 6-7 fő dolgozott. Ebből
ketten a felszínen, a többiek a barlangban dolgoztak. A lenti
munkahelyen két-három fő a bontáson dolgozott, egy fő a zsákok
mozgatását végezte a kiépített pályán, és egy fő folyamatosan
kezelte a lenti csörlőket, és az átakasztást végezte a kiscsörlő és a
kiszállító nagycsörlő között. Az itt dolgozónak most sem volt
könnyű dolga, mert a műszak ideje alatt végig a vízszintes
csörlőpályán kellett állnia.
Sajnos a beépített csörlők kapcsolója nagyon gyenge minőségű,
ezért többször kellett őket kiszerelni és a felszínen megjavítani.
Minden nehézség ellenére a tábor sikeres volt, kb. 10 köbméter
agyagot és követ tudtunk a felszínre hozni. A kihozott agyagból,
vizsgálat céljából, mintát vettünk.

A táborban összesen 22 felnőtt és 3 gyerek vett részt. Ebből 8-an a
tábor teljes ideje alatt, 8 fő egy, másfél hetet, a többiek hosszú
hétvégéken vettek részt a munkákban. Az egyesület tagjai közül
tizennégyen vettek részt a táborban, a többiek pártolók, és
családtagok voltak.
A végzett munkákról és a kiépített rendszer működéséről
videofilmet készítettünk
A bontás során fosszilis csontot, maradványt nem találtunk.

Tevékenységünk napi bontásban
2-4
5
6
7-18
19
20

Felszerelés egy részének felszállítása, tábor kialakítása
Csörlőállás, vezetőpálya, villanyvilágítás, telefon kiépítése
Próbaüzem, termelés megkezdése
Termelés
A kiépített rendszer teljes bontása, a nyelő környékének
“tereprendezése”, felszerelés karbantartás
Csomagolás, táborterület takarítása, hazautazás

KIMUTATÁSOK

Térképek

Fotók az új rendszerről

az energia centrálé

a pálya vége

a zsák felemelve

vízszintes mozgatás

jön a zsák

emelésre várva

a második csörlő

átakasztás

útban a felszínre

üres zsák jön vissza

kimászás a végpontról

a szellőzőcső

