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ÉVKÖZBENI TEVÉKENYSÉG
A Pestújhelyi Közösségi Házban, ami otthont ad egyesületünknek,
háromhetente dia és videóvetítést tartottunk, melyen bárki részt
vehetett. Ennek keretében október 27-én Kalinovics Sándor tartott
vetítést a Molnár János barlangról.
Időrendi sorrendben:
Január 29- 30.
Sajnos a régi vízszintes csörlőpályát kinőttük, így szükségessé vált egy
újat építeni. Ezt már úgy terveztük meg, hogy a teljes útvonalon tudjuk a
zsákokat mozgatni, így nem kell átakasztani. Valamint az is szempont
volt, hogy a kisméretű csörlővel is üzemeljen.

Kiolvastuk a faluban telepített szonda által rögzített adatokat is.
Résztvevők: 7 fő

Február 13-14.
Téli kirándulás, csak a kedvünkre.

Résztvevők: 4 fő
Február 19-20.
A januárban elkezdett pálya továbbépítése. A barlang alakja miatt az
elemeket nem lehetett pontosan legyártani, ami miatt a helyszínen
kellett a munka jelentős részét elvégezni.

Résztvevők: 7 fő
Március 12-15.
Az új pálya felszíni részének elkészítése. Sajnos a sok csapadék miatt a
pálya alsó része megint nem készült el.

Résztvevők: 7 fő
Március 26-27.
A Békásba vizet vezettünk, hogy a nyelőképességéről képet kapjunk.

Résztvevők: 4 fő
Április 6.
Sajnos idén is temetésre kellett mennünk. Elhunyt Szilvássy gyula
bácsi, egyesületünk alapító és tiszteletbeli tagja. Számtalan régi
tisztelője kísérte utolsó útjára. Az MKBT részéről – aminek alapító tagja
volt – Hazslinszky Tamás búcsúztatta.

Résztvevők: 7 fő+4
Április 9-10.

A kutatóház felújítása keretében sok apróság várt még elvégzésre.

Résztvevők: 3 fő
Április 23-24.
Wc-t is kellett építeni, valamint a ház környékét rendezett formába
öntöttük.

Résztvevők: 4 fő
Április 29 - Május1.
Házkörüli munkák és a csörlőpálya még be nem épített darabjainak

festése.

Résztvevők: 1 fő
Május 4-8.
Területrendezés, fűnyírás.
A felújított kutatóház ünnepélyes átadása.

Résztvevők: 6 fő és hat vendég

Május 14-15.
Házkörüli teendők mindig akadnak.

Résztvevők: 1 fő
Május28-29.
A Koporsós kutatásához szükséges csörlőpálya kiépítése, a szűrőgátak
kitakarítása, mérőszondák kiolvasása.

Résztvevők: 3 fő
Június 18-19.
A rengeteg csapadék miatt szükségessé vált a fű ismételt lenyírása,
egyéb házkörüli tevékenység.

Résztvevők: 2 fő
Június 28 - július 17.
Nyári tábor. Részletesen a következő fejezetben. A tábor ideje alatt –
egy esőnapon – látogatást tettünk Latorúton, egy szomszédos csapat
kutatási területén, valamint túráztunk az odorvári Hajnóczy barlangban.
Ezen a túrán sok vendég vett részt.

Július 30-31.
Szolnoki barátaink meglátogattak minket. Megmutattunk nekik néhány
kisebb barlangot, ahová a gyerekek is veszély nélkül bemehettek,
valamint a kutatott barlangokat is.

Résztvevők: 8 fő
Augusztus 17-21.
A Békásban folytattuk a pálya építését, amennyire a lehetőségek
engedték. Sajnos még most sem sikerült befejezni.
Családi látogatás a lillafüredi barlangokban.

Résztvevők: 7 fő

Augusztus 25-28.
Terepbejárás a Balla-völgy – Pazsag-völgy – Hór-völgy területen.
Résztvevők:2 fő

Szeptember 17-18.
Térképezési munkákat terveztünk a Koporsósban, de az időjárás
keresztülhúzta a számításokat, mivel az eső miatt folyamatosan folyt a
víz.

Résztvevők: 5 fő
Október 1-2.
Koporsós víznyelő térképezése. Vesztettpontos eljárással felmértük a
nyelő jelenlegi méreteit.

Résztvevők: 4 fő
Október 15-16.
Koporsós víznyelő szűrőgátjainak tisztítása. A rengeteg csapadék
jelentős mennyiségű hordalékot hagyott hátra a szűrőgátakban.
A két gátból összesen nyolcvan talicska hordalékot távolítottunk el.

Résztvevők: 2 fő.
október 22-23.
Kiss Pál hagyományőrző egyszemélyes túrája.
Résztvevők: 1 fő.
Október 29- november 1.
A faluban telepített mérőgátat elbontottuk, valamint a gát által
megfogott köveket, iszapot kitakarítottuk a mederből. A Békásban
telepített szondát is kiszereltük. Elkezdtük a kutatóháznál lévő kút
kitisztítását is. Amennyiben sikerül a teljes tisztítás, remek víznyerési
lehetőség lesz, fürdővizünket nem kell messzebbről hordani.

Résztvevők: 8 fő.
November 19-20.
Terepbejárás a Ballabérc – Laposágy területen.

Résztvevők: 3 fő.

December 3-4.
Terepbejárás folytatása a Ballabércen.
Résztvevők: 2 fő.

december 28-január 2.
A Békásban új szondát telepítettünk, és vidám hangulatban telt az óév
búcsúztatása is.

Résztvevők: 4 fő

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

23
73
95
38
133

Nyári tábor
A nyári tábort a XV. Kerületi önkormányzat támogatásával, valamint a
tagok és résztvevők anyagi hozzájárulásával 2005. július 2-től július 17ig 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 elszállítottuk.
FELADATOK:
1. Új pálya utolsó elemének beépítése
2. A végpont felé szintsüllyesztés teljes keresztmetszetben
3. Akadályoztatás esetén a Koporsós víznyelő bontása
Az előző évek gyakorlatának megfelelően négyen néhány nappal a
kezdés előtt felutaztak a tábort előkészíteni, illetve a megvásárolt
élelmiszereket és a felszerelés egy részét is felszállították. Felállították a
sörsátrat, ami a konyha és ebédlő közös szerepét töltötte be.
Felállították a raktársátrat, valamint szétszerelhető asztalt és padokat
készítettek. Összeállították a tábori zuhanyzót is, és feltöltötték, hogy a
nap minél hamarabb felmelegítse a vizet. Lenyírták a füvet is, ami a
rendszeres esőzések miatt rendkívül gyorsan növekedett. Az ő
feladatuk volt a Békás vízszintjének ellenőrzése is.
Az ellátás a korábbi évek szerinti napi egyszeri meleg étel, amit a lányok
idén is felséges étkek formájában raktak elénk. Az egyéb étkezéseket
mindenki a rendelkezésre álló anyagokból egyénileg oldotta meg. A
barlangnál dolgozó csapat részére minden reggel összeállításra került
az elemózsiás láda.
Sajnos az erősen csapadékos időjárás miatt a Békás barlang végpontja
víz alatt volt a tábor teljes ideje alatt, így a Koporsós víznyelő bontását
kezdtük meg.
Ám mivel mindjárt esőnappal kezdtünk, és a Békásban is víz volt,
megpróbáltuk a vizet felszivattyúzni az oldaljáratba. Ez esetlegesen
megmutatta volna, hogy az oldaljárat fizikailag összefüggésben áll-e a
barlang jelenlegi főágával. A használni kívánt szivattyú azonban nem
volt képes olyan magasra nyomni a vizet, amilyen magasra kellett volna.
A tavasszal kiépített drótkötélpályára felszereltük a csörlőt, és
kialakítottuk a mozgatás rendszerét is oly módon, hogy egy ember tudja

a csörlőt előre-hátra mozgatni a drótkötélen. A bontott anyag
kiszállításához fém vödröket vásároltunk, amiket kettesével tudtunk a
csörlőre akasztani. Ezt a rendszert naponta kellett építeni és elbontani.
Szerencsére a rendszer felépítéséből adódóan ez kb.: fél-fél órát vett
igénybe.
Először a korábban rakott kőfalat bontottuk el, kézről-kézre adva a
köveket, majd megkezdtük a föld és hordalék elbontását a szálkőig. A
könnyen bontható rétegben gyorsan haladtunk. Elértük a korábbi
ideiglenes ácsolatot, amit szintén elbontottunk. Innen függőleges
irányban haladtunk tovább. Rövidesen oldaljárat nyílt meg, aminek a
bontására egy ember állt rá folyamatosan. A munkák előrehaladtával
már minimálisan hat fő kellett a folyamatos munkavégzéshez. Ketten
legalul dolgoztak, egy ember a csörlő kötelét igazgatta félúton, míg a
felszínen egy ember a csörlő mozgatását végezte, ketten pedig a
vödröket borogatták és talicskáztak, valamint a csörlőt kezelték.
Az előzetes elgondolás szerint megvalósított rendszerben a csörlő a
barlangból kiemeli a vödröket, amiket a csörlővel együtt a barlang út
felőli oldalához húzunk. Itt talicskába borítjuk a vödröket és azt a BNPvelegyeztetett deponáló helyre toljuk.
Sajnos a direkt ehhez a munkához vásárolt csörlő tönkrement. Emiatt
egy teljes napig állt a termelés, mert megpróbáltuk megjavítani az
elromlott berendezést, de mivel nem sikerült (gyárilag menetzárlatos
volt), így kénytelenek voltunk a befolyt 1%-ból új csörlőt vásárolni. Ez a
csörlő már bírta a terhelést, a barlangból folyamatosan jöttek a vödrök.
A nagyobb köveket hevederekkel átkötöttük és a biztonsági előírások
figyelembevételével emeltük ki a barlangból. A kiemelés után részben a
gátak oldalának megerősítésére használtuk, a kisebb darabokat pedig
deponáltuk egy későbbi végleges ácsolat elkészítéséhez. Azokat a
köveket, amelyeket nem lehetett egyben kiemelni, lent törtük szállítható
méretűre. A széttöréshez egy MAKITA vésőgépet használtunk, amit
térítésmentesen bocsátottak rendelkezésünkre.
Sajnos az időjárás sem kedvezett, napi rendszerességgel voltak kisebb
nagyobb esők. Nem egy alkalommal, mire csurom vizesen lebontottuk a
csörlőt, hogy ne ázzon be, elállt az eső. Ilyenkor, ha még volt értelme,
visszaszereltünk és folytattuk a munkát. A legtöbb esetben azonban a
munkát nem tudtuk folytatni vagy elkezdeni, mert a környező hegyekből
lefolyó víz patakká duzzadva befolyt a barlangba.
Megtaláltuk azokat a „relikviákat” is amik a 79-es bontásnál maradtak a
barlangban, a folytatás szándékával.
Minden nehézség ellenére a tábor sikeres volt, kb. 10 köbméter agyagot
és követ tudtunk a felszínre hozni.
A tábor végére a barlang mélysége elérte a 10 métert.
A barlang út felőli részére korlátot készítettünk.
A táborban összesen 16 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
tizenketten vettek részt a táborban, a többiek pártolók, és családtagok
voltak.
A végzett munkákról és a kiépített rendszer működéséről videofilmet
készítettünk.
A bontás során talált régészeti anyagokat Mester Edit régésznek
átadtuk. Ő vezeti a közeli Üveghuta feltárását, így ismerős a környéken.
Tájékoztatása szerint a talált anyagok katalogizálás után a miskolci
Hermann Ottó Múzeumban lesznek kiállítva. Olyan régészeti anyagot,
csontot, aminek a feltalálási helye lényeges lehetne, nem találtunk.

Tevékenységünk napi bontásban
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Felszerelés nagy részének felszállítása, tábor kialakítása
Békás ellenőrzése
Túra az odorvári Hajnóczy barlangban
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A kiépített rendszer teljes bontása, a nyelő környékének
“tereprendezése”, felszerelés karbantartás
Csomagolás, táborterület takarítása, hazautazás
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