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A Pro Natura KBE törökországi túrája
2001 július 8-22.
Szatyor Miklós
Egyesületünk tagjai 2001 nyarán egy törökországi túrán vettek részt, mely során
megismerkedtünk az ország természeti adottságaival, formakincsével. A túrán a Mecseki
Karsztkutató Csoport is képviselte magát két fővel.
Résztvevők:
Balogh András
Fodor István
Kéki Antal (MKCS)
Lőrincz Zoltán
Pónya Péter (MKCS)
Szatyor Miklós
Tegzes András
Tegzes Zoltán
A túra célja:
Célunk volt, hogy a szokásos közös túránkat ebben az évben is megrendezzük. Egy olyan
országot választottunk, mely távol esik hazánktól, így a csapat nagy része először lépett
Ázsia területére. Célunk volt továbbá, hogy a lehetőségeink és a rendelkezésre álló idő
szerint a lehető legnagyobb utat járjuk be és minél többet ismerjünk meg az ország
természeti értékeiből és kultúrájából.
A túra útvonala:
Pécs – Belgrád – Nis – Szófia – Svilengrad – Edirne – Istanbul – Şile – Ankara – Kaysrei –
Erciyes-vulkán – Içel – Antalya – Pamukkale – Kütahya – Izmit – Istanbul – Edirne –
Svilengrad – Dimitrovgrad – Giurgiu – Craiova – Herkulesfürdő – Temesvár – Arad –
Pécs.
A túra során érintettük a Fekete-, Földközi-, és Márvány-tengereket. Ankara és
Kayseri között található a Tuz-tó, mely állítólag a világ legsósabb tava. Fantasztikus
látványt nyújtott a víztelen tó, melynek medrét hófehér sókristályréteg borította. Csak az év
esős részében található benne víz, egyébként csaknem teljesen kiszárad.
Egyik fő célunk volt az Erciyes-vulkán megmászása és a vulkáni tufából
kipreparálódott Kappadókia megtekintése. A vulkán 3916 méter magas, már régóta inaktív.
Megmászását a keleti oldalon kíséreltük meg egy tengerszint feletti 2000 méter magasan
lévő táborból. A távolról könnyűnek látszó hegyoldal közelről egészen más képet mutatott.
Meredek, omladékos gerincen lehetett megközelíteni a csúcsot. A kopár és kietlen sziklás
oldal a napsugárzás hatására folyamatosan aprózódik és ezért omlik. A még meglévő
sziklatornyok is erősen töredezett állapotban vannak. Az előző napok tengerszint közeli
magasságban teltek, ezért nagy megpróbáltatást jelentett a közel 4000 méteres csúcs
meghódítása. A csapat kisebb része hegyibetegségben szenvedett, így visszafordultak,
ketten napszúrást kaptak, ennek ellenére egyiküknek sikerült feljutni a csúcsra. Gyönyörű
kilátás nyílt a környező tájra, melyből a vulkán egyeduralkodóként emelkedett ki. A
csúcson lévő kis barlangban egy vendégkönyv és egy több száz éves korán volt elhelyezve.
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A vendégkönyvbe természetesen bekerült a csúcshódító csapat névsora (Balogh András,
Fodor István, Tegzes András, Tegzes Zoltán). Lőrincz Zoltán és Szatyor Miklós a
csúcstömb előtt, kb. 3800 méteren fordult vissza.

Az Erciyes látképe
A vulkán környékén, de főként a nyugati oldalon, vastag hamu rakódott le az egykori
vulkanikus tevékenység hatására. Ez cementálódott, majd az eróziós hatások a területet
mély völgyekkel szabdalták. Így a lefolyó vizek igen gazdag és változatos formavilágot
kölcsönöztek a tájnak. a helyi lakosok egész városokat vájtak a tufába és évezredeken
keresztül laktak ott. Helyenként még napjainkban is használják ezeket a lakásokat. a köztes
völgyekben öntözéses fölművelés folyik, a kis kertekben gyümölcsöt, zöldséget
termesztenek.
A Földközi-tenger partvidékén végighaladva, majd betérve az ország belseje felé
eljutottunk Pamukkale-ba, amely a hófehér mésztufagátjairól híres. A hegység
peremterületén található Pamukkale, ahol a mélyből felszálló karsztvíz a felszínre tör.
A túra végén megtekintettük Istambul történelmi városrészét a kék mecsettel, és a
Hagia Sophia mecsettel. Rövid látogatást tettünk a bazárba is, majd hazafelé vettünk
utunkat. Az útvonalat módosítva nem Jugoszlávián, hanem Románián keresztül jöttünk
haza, ahol megtekintettük a Kazán-szorost és egy napot túráztunk a hegyekben
Herkulesfürdő környékén.
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2001. június 22-24 Barlangnap Gerecsében
Lotz Tamás
A Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége Tardoson a Malomvölgyben
rendezte meg a XLV Barlangnapot. A regisztrációs és a pálinkajegyek átvétele után sátort
vertünk a Pizolit Barlangkutató SC tagjaival közösen. Barlangtúrát tettünk a Megalodusz barlangba (sokat gyönyörködtünk az ásványkiválásokba), a Jura- zsombolyba (amelyet
elsősorban kintről csodáltunk a bejárat szűkössége miatt), a Tűzköves- barlangba
(amelynél kipróbáltuk a pattintott kőszerszámok készítését), a Pisznice- barlangba
(amelynek minden részét átvizsgáltuk) és a
Pisznice- zsombolyba (ami meglepően
hűvös volt). Néhányan közülünk felszíni
túrát is tettek saját szervezésben.
A szombat esti dia is videó vetítést
megtekintése után, az Effect rock zenekar
előadását, - amely reggelig tartott - időnként
felneszelve a hálózsákból „élveztük”. Az
MKBT által hozott könyvek és egyéb
kiadványok révén egyesületi és saját
könyvtárunkat bővíthettük.
A szervezés jó volt, a halászlé
fenséges (bár kicsit csípős), az időjárás
kitűnő, a táj csodálatos. Kár, hogy a
megszokott
információt
tartalmazó
ismertető kiadványt nem készítették el, amit
azért hiányoltunk.

Ereszkedés a Tűzköves-barlangba
Résztvevők: Balogh András, Fodor István, Lotz Tamás, Past András, Tegzes
Zoltán, Ollé Péter, Márton Gábor, Montskó Péter,
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Kis csapatunk a Megalodusz-barlang előtt

A tábor
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Téli túra a Szlovák Paradicsomban
Szira Fruzsina

2001.január 28-tól 5 napos téli túrát tettünk a Szlovák Paradicsomban. Vonattal
mentünk Hidasnémetiig, ahol gyalog keltünk át a határon. Innen busszal majd ismét
vonattal jutottunk Kassán és Spisska Nov Vesen keresztül az első szálláshelyünkhöz
Cingovba. Két éjszakát töltöttük egy fűthető, de nyári használatra berendezett faházban.
Megérkezésünk napján rövid sétát tettünk a környéken. Másnap bejártuk a közeli
völgyeket
és
felmentünk
a
Tamásfalvi-kilátóhoz. Hideg, de
tiszta idő volt így az Alacsony-Tátra
is látszott. Harmadnap korán
indultunk,
mert
Podlesokban
akartunk aludni. Nagy zsákjaink nem
könnyítették meg a láncos utakon
való közlekedést. Sok helyen a
kapaszkodást segítő medvetalpak és
láncok egészen bele voltak fagyva a
sziklákon lefolyó kisebb erekbe,
vízesésekbe. Néhol jégcsákánnyal
kiszabadítottuk őket. A podlesoki
kempingbe
érve
problémamentesebben
kaptunk
szállást, mint Cingovban. Igaz, a
nagy hideg miatt csak a harmadik
házban aludhattunk, mert gond volt a
vizel és a fűtéssel is. Hazaindulásunk
előtti nap bejártuk a Sucha Belá
szurdokot és felmentünk a teljesen
befagyott Fátyol-vízeséshez, ahol
néhány jégmászóval és zergével
találkoztunk!
Hazafelé vezető utunk gond
nélkül zajlott és egy igen jó
hangulatú túra emlékével, bár kicsit
szomorúan
indultunk
hétfőn
dolgozni, vagy iskolába.

Befagyott vízesés

A túra résztvevői: Szatyor Miklós, Szira Fruzsina, Balogh András, Angyal Dóra, Tegzes
András
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