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2009 tavasz, előkészítő táborok a Békás víznyelő és a Koporsós 

víznyelő kutatására 

 

 
A tavaszi háromnapos ünnepeken és egyéb hétvégeken megkezdtük a felkészülést 

arra, hogy a nyári táborban fogadni tudjuk azokat a civil segítőket, akik a nyárra 

tervezett rendhagyó összejövetelre eljönnek. Véleményünk szerint a résztvevő 

szervezetek között könnyebben alakul ki kapcsolat a személyes kötődések révén.  

A munka, a közösen megoldott feladatok, könnyebben kovácsolnak kapcsolatokat, 

mint a hivatalos összejövetelek, nagyszabású rendezvények, ahol a résztvevők 

könnyen elmennek egymás mellett.  

 

 

Első lépésben hivatásos földmérő 

segítségével elkészítettük a barlang 

szájának és környezetének felmérését és 

térképi ábrázolását. Ennek során pontosan 

meghatároztuk a beépített térképezési nulla 

pontunk tengerszint feletti magasságát. 

 

Az előző évben épített pálya, mely jól 

szolgált 2008-as táborunk alatt, bizonyos 

kiegészítésekre és megerősítésre szorult. 

Ezt a stabil és biztonságos munkavégzés 

érdekében kellett elvégezni. 

Meghosszabbításra került, hogy a 

talicskázás nehéz feladatát kiválthassuk, 

valamint újabb oldalkitámasztást is 

készítettünk. Ezáltal lehetővé vált, hogy a 

csörlő erejét mégjobban kihasználjuk és 

egyszerre két vödröt tudjunk a felszínre 

emelni. A résztvevők létszáma megengedett 

olyan kitérőt is, mint a vízszűrő gátak kitakarítása és az egyik igen omlásveszélyes 

oldal visszabontását. Ezzel ugyan nem szűnt meg teljesen az omlásveszély csak 

jelentősen csökkent. 

Egy másik hétvégén elkészült a végleges villamos hálózat is. Ennek részeként 

könnyen leszerelhető halogén reflektorokat építettünk be. A kábelt pattintós 

kábelrögzítőkkel szereltük, hogy a bontás könnyű legyen, ugyanis az árvízveszély 

miatt a kábeleket és a lámpákat csak a munkavégzések idejére szereljük fel. 

Felújítottuk a Békás víznyelő elektromos elosztó dobozát is, és egy újabb hétvégén 

ebben a barlangban is kiépítettük az új villamos rendszert. Itt nem kell árvíztől 

tartanunk, ezért a kábelt nem szereltük ki, ez gyorsítja a munkavégzéshez szükséges 

eszközök telepítését. 

 







 



2009 nyár, emléktábla avatás és nyári tábor 

 
A tábor előtt még egy kísérletet tettünk a nyári tábori vendégek toborzására a barlangkutatók 

találkozóján. Segítettünk az állomások felkutatásában is. Sajnos eredményként csak a táborhely 

előkészítését számolhattuk el. 

 

 

 
 

 

2009 július 4-én hosszas szervező munka után sikeresen felavattuk Szilvássy Andor és Szilvássy 

Gyula emléktábláját. Ök alapították 1959-ben egyesületünk jogelődjét a Vámőrség Barlangkutató 

Csoportot. Nevükhöz több nevezetes feltárás tartozik. Az emléktáblát egy olyan barlang bejáratánál 

helyeztük el, amelynek feltárását ugyan megkezdték, de a mai napig jelentős áttörést nem sikerült 

elérni. 

Szombat délelőtt folyamatosan érkeztek a meghívottak. A régi csoport tagjai hosszú idő óta nem 

találkoztak, így volt miről beszélgetni. 

A várakozás perceit rövidítettük a nagy elődökről készült diabemutatóval, valamint olyan képekkel 

amelyek az általuk kutatott barlangokat mutatják be az akkor készült diákon. 

Rövid megemlékezést tartott Hazslinszky Tamás a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 

részéről, majd leleplezte a táblát. Az emléktáblánál az egyesület és a tisztelők nevében Hopoczky 

László helyezett el koszorút. 

A megemlékezést követően Répáshuta polgármestere által elkészített finom ebéddel vendégeltük 

meg a megjelenteket. A délután az emlékek felelevenítésével és a szomorú búcsúval telt.   

Mivel Szilvássy Gyula özvegye megromlott egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni, ezért 

neki és Szilvássy Gyula fiának egy emlékajándékot adtunk át. 

 



 
 

 
 

 

A nyár nagy esőkkel köszöntött be. A Koporsósba rengeteg víz zúdult, az egyik alkalommal a 

nyelő nem bírta a befolyó vizet elvezetni és feltelt. A táblaavató utáni vasárnapon megkezdtük a 

pálya elemeinek átszállítását, valamint a megtelt szűrőgátak takarítását. A takarításban nagy 

lelkesedéssel vettek részt a tábor legfiatalabb résztvevői. A kellő segítséggel értékes munkát 

végeztek. 

 
 



 

 
 

A tábor első hetében a barlang végpontjánál található nagy keresztmetszetű kürtőt mélyítettük. A 

nagyobb munkaterületen egyszerre ketten tudtak dolgozni egymástól függetlenül. A vödröket a lent 

dolgozók és az átakasztást végző együttesen emelték fel az átakasztási pontig egy csomókkal 

megerősített kötélgyűrűvel. Elkészült egy újabb kocsi is, így a korábbi évhez képest két vödröt 

tudtunk kihúzni. Sajnos a második héten létszámhiány miatt a munkák leálltak, csak a 

dokumentálás folyt. 

 

 

2009 ősz 

 
Az ősz folyamán különösebb tevékenységet nem folytattunk, csupán a barlangok állapotát kísértük 

figyelemmel. 

Egy esős napon megkezdtük a víz beterelését az útról a régi patakmederbe. Ennek elérésére két 

helyen átvágtuk az út szegélyét, valamint a belsőbb részeken a víz utját keskeny árokba tereltük. 



 
 

Csapadékmérés 

 
Egész évben folyamatosan mértük a területre hulló csapadékot. Erre a célra a kutatóháznál 

telepítettünk egy mini csapadékmérő állomást. A diagram a mért értékeket heti bontásban 

tartalmazza. 
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