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A 290. Gábor Áron Úttörő Csapat Természetbarát 

Szakosztályának Barlangkutató Csoportja a Magyar 

Karszt- és Barlangkutató Társulat tagjaként 

működik. 

A csoport 7 tagból áll. 

1967-es évben 48 megmozdulásban vettünk részt, 

ebből: 

1 ankét, amelyen 4 fővel vettünk részt, 21 

barlangi kutató munka. 

Ez 33 munkanapból, 196 munkaórából, 122 

kilométer gyaloglásból, 116 tag és 20 vendég 

részvételével történt. 

Kis létszámunk miatt szocialista 

munkaszerződést kötöttünk a Kinizsi és a Vörös 

Meteor barlangkutató csoportokkal, amit 

becsülettel teljesítettünk, továbbá a dorogi 

barlangkutató csoport meghívásai alapján is 

végeztünk együtt kutató munkát. 

A Kőhegyi Vasas-szakadékban engedélyezett 

barlangkutató munkát felkészültség hiányában nem 

végeztünk el. 

14 alkalommal barlangi oktató túrákat 

tartottunk. Ez 15 napi, 96 oktatási órából, 22 km 

gyaloglásból, 98 tag és 23 vendég résztvevővel 

történt. 

Oktatási anyagunk geológiai, biológiai és 

speleológiai tárgykörűek voltak. 
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2 alkalommal sziklamászási oktatást tartottunk 

a Pilis hegységben lévő Vaskapu és az Oszoly 

szikláin 

Ez 3 napi, 8 oktatási órából, 22 km 

gyaloglásból, 8 tag és 1 vendég résztvevővel 

történt. 

8 barlangi turát végeztük. 

Ez 12 napi, 56 barlangi tura órából, 

47 km gyaloglásból, 75 tag és 6 vendég 

résztvevővel történt. 

1 szabadság tura. 

Ez 1 napi, 7 barlangi tura órából, 

2 tag és 4 vendég résztvevővel történt. 

1 ügyeleti szolgálat a Mátyáshegyi-barlangban. 

Ez 1 napos, 4 órai barlangi tartózkodás, 4 tag 

és 2 vendég résztvevővel történt. Végső 

összegezés: 

48 alkalommal: 

66 napot 

371 órát 

213 kilométert 

307 taggal 

és 56 vendéggel 

a magunk és szocialista társadalmunk részére 

végeztünk hasznos mim át. 
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A következő hegységekben levő 

barlangokban voltunk: 

Aggteleki alsóhegy 

Aggteleki és Jósvafői cseppkőbarlang 

Meteor barlang. 

Budai hegység 

Báthory-, Bagyura-, Harcsaszáj-, 

Hideglyuk-, Ferenchegyi-, Mátyáshegy, 

Pálvölgyi-, Solymári Ördöglyuk-, 

Szemlőhegyi barlangok. 

Gerecse hegység 

Szelim barlang, 

Tokod-áltárói kaverna 

Pilis hegység 

Leány- és Legény barlang, 

Sátorkőpusztai gipszbarlang, 

Vasasszakadéki barlang. 

A jelentésből kiemelem részvételünket az 

MKBT ankétján, továbbá a Marcel Loubens 

koszorúázási emlék túrán a Solymári-Ördyuk 

barlangban. 

Jelentésünk végezetéül ezúton jelentjük, 

hogy három alkalommal mentettünk ki csoportos 
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kalandvágyó fiatalokat a Mátyáshegyi 

barlangból. 

Jó szerencsét! 

Laufer Ferenc 

csoportvezető 

 


