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A tavalyi évben számos alkalommal végeztünk feltáró tevékenységet az üregben. 

Teljes szelvényben ki lett bontva a lejárati akna és a régi végpont közti rész, valamint a másik 

irányban lévő kisebb kürtőcskéig is ki lett tágítva a járat. Így feltárult a kb. 1- 1,5 méter 

átmérőjű, szabályos cső-keresztmetszet. A bontás során közel 10 köbméter anyag lett a 

felszínre csörlőzve, majd szétterítve. Sok helyütt a járatszelvény olyannyira meg növekedett, 

hogy már guggolva is járható. Ez a későbbiekben nagyban megkönnyítette a bontott anyag 

kiszállítását. Eleinte a régi végpont bontásával foglalkoztunk de- habár a bontás során 

találtunk két kisebb légteres fülkécskét is - sajnos egy idő után már gépi eszközökkel sem 

bírtunk a rendkívüli mértékben összecementálódott kitöltéssel, fel kellett hagynunk a járat 

ezirányú bontásával. 

A másik irányba ( tehát a kijárat felé) vezető járat talpszint-sülyesztésekor 

elhatároztuk, hogy tüzetesebben átvizsgáljuk ezen járatszakaszt a lehetséges továbbjutás 

reményében. Már ekkor kisebb üreget fedeztünk fel a járattalpon, majd később kitágítva egy 

kb. 20 cm átmérőjű szép szálkőcsövet találtunk, aljában sóderrel.( Lepke-lyuknak neveztük 

el) A lyukból ekkor egy felzavart lepke szállt ki. Mivel a felső rész teljesen el volt zárva, 

feltételezhető, hogy a szűk cső lejjebb folytatódik. Ennek bontását azonban későbbre 

szalasztottuk, ugyanis a kifelé vezető kürtőcske alatt újabb üregesedésre lettünk figyelmesek. 

Egy kisebb aknakezdemény tárult fel, melyet Golyós-aknának neveztünk el az aljából 

kikerült, rendkívül érdekes kőgolyó után. A golyó valószínűleg az áramlási üstökben 

előforduló görgeteg leget. Itt folytatva a bontást kibontottunk egy kisebb (1,5 m átmérőjű) 

termet aminek aljából szűk nyílás vezetett tovább. Ezen benézve egy lebukó aljzatú kis 

gömbfülkébe láttunk be, kb, 10 cm légréssel. A későbbiekben kibontottuk a fülkét, mely 

sajnos a járat eddigi részeihez hasonlóan elég lapos, de az oldalában továbbjutásra alkalmas, 

szűkebb hasadékok láthatóak. Ezek bontásához teljes szelvényben kellett süllyesztenünk a 

talpszintet. Egy kb. 15 cm-es lazább réteg után sajnos itt is megjelent a már megismert 

keményebb kitöltés, de szerencsére csak 40 cm vastagságban. Ezt áttörve egy újabb puhább 

réteg következett, majd elértük a szálkövet. Sajnos így a termecske magassága nem 

növekedett kényelmesen bontható üreggé, így a továbbiakban ilyen feltételekkel kell 

folytatnunk az előrejutást. 

 

A bontási munkálatok mellett rendbe hoztuk a polgármester által számunkra felajánlott 

régi iskola tetőzetét, kerítését, mellékhelységét, valamint lefestettük a közelben lévő kis 

kápolna harangtornyát és kerítését is.  
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