
 

Tisztelt Feri-bátyám! 

Mellékelten küldöm az ígért beszámolót /kivonatot/ a 

tavalyi feltáró munkáról. 

Elnézést kérek a késésért, de sajnos nekem kellett gépelni, 

ami számomra nagyon kínos. 

A várpalotai TSz-nek küldött levél másolatát megkaptam 

nagyon szépen köszönöm. 

Jelenleg az 1-12 -es víznyelőben dolgozunk,és kb.l30 m 

mélyen vagyunk, lehet, hogy erről Bertalan Karcsi-bácsi is 

tájékoztatott. 

Még egyszer köszönve a levelet kívánok: 

 

Székesfehérvár.1975.máj.20. 

Jó szerencsét! 



I-31 "Táblavölgyi barlang 

Több évi jelentéktelen feltárás után új genetikai 

elképzeléseink bizonyítására bontani kezdtük a Táblavölgyi 

barlangot, közvetlenül a bejárat alatti szakaszban. 

A feltárást egy 3m, hosszú vízszintes folyosó kibontásával 

kezdtük. Itt megnyílt az út lefelé és két álfenék átbontása 

után, egy nem várt méretű terem tetején lyukadtunk ki. A terembe 

való lejutáshoz 8m hosszú hágcsót építettünk be. 

Az őszi hétvégeken nagy lendülettel folytattuk a bon 

tást, de -40 m-en omlás veszély miatt rövid időre 

megtorpantunk. 

Az omladék stabilizálása után folytattuk a feltárást és a 

jelenlegi végpont -80 m-en van. 



I-28-as zsomboly  

A zsomboly feltárása az 1973-as év legszebb eredménye volt. 

Mivel a le és felszállás komoly fizikai igénybevételt jelentett 

további bontást csak a nyári táborra terveztünk a -74m-es végporiton. 

Ennek ellenére hétvégeken is gyakran leszálltunk,különféle vizsgálatok 

végzése miatt. 

Mivel a zsomboly jelenleg is időszakosan aktív, a befolyt vízzel 

bejutott hordalék nagyon megnehezítette a munkát. Kb. 2,6m híg agyag 

kitermelésével lm-t mélyítettük a végpontot. Ennek következtében 3m-t 

jutottunk előre nagy kövek között. A további bontást megfelelő 

bontóeszköz hiánya miatt abba kellett hagyni. 

Feltártunk még a végpont felett 3m-re nyíló részt amely lapos 

kuszodával indul,és egy oldalágba csatlakozik. Ez a fentebbi 

szakaszokon is nyomon követhető, lassan akkumulálódó szakasz. 



I-14—es víznyelő 

A vízhozzávezető árokban 1969—ben mélyített 4m—es 

kutatóakna aljáról feltártunk egy rövid vízszintes szakaszt, 

melyből egy erózióval kialakított akna visz lefelé. Ehek 3m mélyen 

lévő aljából egy újabb félkör szelvényű kuszoda vezet efelé amely 

4m után kiszélesedik és ellaposodik, majd egy kereszthasadékban 

törik le. 

Egyik őszi terepbejáráskor az új szakaszba kb.2oo l/p 

hozamú csapadékvíz folyt be. 



I-3-as víznyelő 

Márciusban az első bontási napon néhány órai bontás után 5m 

mélységben egy több helyen lyukadó álfenékre értünk. 

Következő alkalommal az egyik oldalfal mellett mélyítettük és 

bejutottunk az álfenék alá, majd tovább folytattuk a feltárást. Az 

alattunk lévő terembe való bejutás előtt veszélyes omlás volt ami miatt 

a munkát rövid időre meg kellett szakítani. Jelenlegi mélysége_14m,és 

az oldalfalak víz vájta üregeiben kalcit 

I-4-es víznyelő 

É-D-i irányban kialakult, három jól elkülöníthető részből álló 

víznyelő. 

Először a "b2 és a "c" jelű nyelő lyukakban végeztünk bontást, de 

hamar abba kellett hagyni,majd ezek után elkezdtük az"a" jelű nyelő 

lyuk bontását. 

Valószínűleg ez a legidősebb nyelő lyuk amelyben 2m mélységig 

löszben bontottunk,majd köves törmelék következette amelyben bauxit 

rögöket találtunk. Néhány méterbontás majd vésés után sikerült 

leereszkedni egy terembe, amelynek kitöltése szintén bauxit volt. 

Bontás után egy kb.18m-es szakaszba jutottunk. Innen egy kisebb 

terembe jutottunk úgy hogy egy 6m-es kerülőág-bál kitermeltük a 

bauxitot. A továbbjutást a hasadékok összeszűkülése megakadályozta. 

A kitöltést képező bauxit a Kincsesbányán végzett vizsgálat alapján 

2,2modulusu.







 


