Kedves Barlangászok és Barlangkedvelők!
Eljött a június, a Barlangnap hónapja! A mai naptól megnyitjuk a regisztrációt a 63. Barlangnapra, mely az idén
a bükki Hollóstetői Hegyi Kempingben lesz június 21-23-án.
A regisztráció a levél alján található linken keresztül történik. A kérdőívben részletes információkat találtok a
regisztrációs díjakról és kedvezményekről. Minden tudnivalót összegyűjtve megkaptok a helyszínen
programfüzetben is. Az online regisztráció nem feltétele a részvételnek, de a túrák szervezésekor és a
vacsoramennyiség kiszámításakor ezt vesszük alapul. Természetesen az esetleges fennmaradó túra és
szálláshelyekre az érkezéskor még lehet majd jelentkezni. Reméljük, az alábbiakban minden részletet
megtaláltok. Ha mégis maradtak kérdések, keressétek a szervezőket:
Csépe-Muladi Beát (a barlangtúrákra való jelentkezéssel kapcsolatban)
Köblös Gabit (szállással, valamint a részvételi és egyéb díjakkal kapcsolatban)
Kosztra Barbarát (a szervezéssel és az étkezéssel kapcsolatban)

Szállás, büfé:
A szállást a helyszínen lehet fizetni, készpénzben. Az árakat a regisztrációs űrlap részletesen tartalmazza. A
sátrazáshoz nem szükséges az előregisztráció, azonban a korlátozott számban rendelkezésre álló faházakban
alváshoz igen. Ezek 6 illetve 2 ágyasak. A nagyobbak klasszikus sátor formájú, emeletes házak, a kicsik inkább
annyiban emlékeztetnek a sátorra, hogy tényleg csak két személyesek. Ezek foglalásához keressétek
közvetlenül Köblös Gabit (+36 70 88 11 477)
A kempingben büfé működik, ahol hűtött italokat (pl. sör 350 Ft, pálinka 650 Ft), és virslit, szendvicset,
ilyesfélét lehet kapni. Természetesen saját ételt, italt is be lehet hozni, de hűtőszekrényt nem találtok a
házakban sem. Lehetőség van azonban jégakkuk lefagyasztására (50 Ft/db). A kemping területén több állandó
és mobil wc-t találtok majd, valamint kulturált körülmények között van lehetőség melegvizes zuhanyzásra is.
Konyha és mosókonyha nincs, de a zuhanyzónál vannak mosogatók. Kiépített tűzrakóhely van, de csak akkor
használható, ha nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Áramvételi lehetőség és a regisztrációnál telefontöltési
lehetőség lesz.
Figyelem! A kemping területén pávák előfordulására lehet számítani. Megközelítésük nem ajánlott.
A szóba jöhető szálláshelyek közül csak ez az egy vállalta, hogy egy ilyen méretű és hangerejű rendezvényt
befogad. Az esetleges kritikák megtétele előtt ezt érdemes mérlegelni.

Programok:
Péntek este 6-kor Regős József vezeti körbe az érdeklődőket a Szilvásváradon található Archaeo Parkban.
Szombat délután régészeti szakvezetést tart a Hillebrand Jenő-barlangban, és a Kő-lyukban. A kiállítás és a
hozzá kapcsolódó helytörténeti múzeum egyéb időpontban is látogatható, erről érdemes Jocóval egyeztetni.
A szombati nap folyamán a hagyományokhoz híven megrendezésre kerül a Marcel Loubens Kupa, ez úttal a
legautentikusabb szervezésben, a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület szervezésében. A verseny a
kemping területén lesz. 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, a részvételi díj 1500 Ft/csapat.
A szombat esti közös vacsorát bográcsban készítjük. Húsos és vegetáriánus étellel is készülünk. A vacsorajegyet
a bejelentkezéskor kapjátok meg. A műanyag hulladék csökkentése érdekében kérjük, hozzatok saját tálat és
evőeszközt. A büfében is használhatjátok a saját bögréteket!
Szombat este az Adrenalin Tourist Rock Band koncertjét láthatjuk, hallhatjuk és tombolhatjuk végig. Köszönjük,
hogy idén is eljönnek!
Természetesen idén is minden résztvevő kitöltheti Adamkó Péter furmányos kérdéssorát a Kessler Kupáért. Itt
emelnénk ki, hogy a verseny egyéni!

Barlangtúrák:
Minden barlangra csak napi egy túrára kaptunk engedélyt. Ezért a túrák pontos időpontja még változhat.
Minden egyes barlangtúra csoportnak a barlangnap előtt levelet fogunk küldeni a túrával kapcsolatos pontos
információkról.
Az egyes túrák különböző gyakorlatot és felkészültséget igényelnek. Mivel mindannyiunk érdeke a biztonságos,
jó hangulatú barlangjárás, a kezdő túrák kivételével a jelentkezéshez a beugró minimum alapfokú vizsga, vagy

egy jelenleg is aktív túravezető (szóbeli elég) ajánlása. A köteles barlangok bejárásához megfelelő szintű
kötéltechnikai tudás szükséges. Ezt a túra előtt a túravezetőnek jogában áll ellenőrizni. (Az Oktatási Szakosztály
előzetesen és a helyszínen is a segítségünkre lesz). Egyes barlangok olyan szűkületekkel bírnak, melyek nem
mindenki számára teszik lehetővé az áthaladást. A jelentkezéskor ezért tanulmányozzátok a barlangtúrák
táblázatát és a kérjük, a fentieket vegyétek figyelembe!
A barlangtúrák részleteit aprólékosan egyeztettük a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, amelynek a
támogatását élvezzük. Ennek fényében nyomatékosan kérünk minden résztvevőt, hogy az alapvető
természetvédelmi szabályok mellett még néhány egyszerű kérést tartsunk be: szükségleteinket a barlangon
kívül végezzük el (ha mégis odabent kéne, az eredményt erre alkalmas tárolókban hozzuk ki); az overált, slószt
NE az élő felszíni vízfolyásokban tisztítsuk!
Mindenki hozzon megfelelő barlangi túrához való öltözéket (sisak és elektromos lámpa kötelező, overál,
gumicsizma, munkavédelmi kesztyű ajánlott). A lábbeli mindenképp jól tapadó legyen! Hosszabb túrákhoz
kötelező kiegészítő a széles szájú, fél literes, jól zárható műanyag palack. Amennyiben köteles túrára
jelentkeztek, ehhez barlangász beülő, melles, croll, poigné, lépőszár, ereszkedőgép, maillon is szükséges.
Felszerelést a helyszínen nem áll módunkban kölcsönözni!
18 év alatti gyermek jelentkezése esetében, ha szülő nem vesz részt az adott túrán, beleegyező nyilatkozatot
fogunk kérni a helyszínen.
A barlangok megközelítése egyénileg történik. Az autóval megközelítendő helyszínekre célszerű a csapatoknak
közösen megszervezni az odajutást. Kérjük, osztozzatok az autókban lévő üres helyeken! Szükség esetén
korlátozott számban és alkalommal a szervezők saját autóikkal is segítik a szállítást.
Tapasztalataink szerint a kemping teljes területén van térerő, azonban a túrák helyszínén ez koránt sem igaz. Az
indulásoknál, találkozóknál, autószervezéseknél ezt vegyétek figyelembe!
Kiépített barlangok:
Az idegenforgalmi barlangok (Anna-barlang, Szent István-barlang) belépődíj ellenében látogathatók. Erre
kedvezményes díjszabást kaptunk, minden résztvevőnk diákjeggyel vehet részt a vezetett túrákon (1000 Ft/fő).
Mivel 20 fő fölött csoportos kedvezményre is jogosulttá válunk (800 Ft/fő), illetve az Anna-barlangba nagyon
sok csoportos foglalás érkezett a hétvégére, ezért mindkét barlangba előjegyeztettünk egy-egy túraidőpontot:
Anna-barlang (30 perc): szombat 15 óra, vasárnap 13 óra
Szent István-barlang (30-50 perc): szombat 17 óra, vasárnap 11 óra
A két barlang közel van egymáshoz, azonban útközben is rengeteg a látnivaló (pl. vízesés), ám ezekkel az
időpontokkal a két barlang látogatása összekapcsolható. Információink szerint kisgyermekek számára a Szent
István-barlang sokkal jobban élvezhető.
Regisztráció és barlangtúra jelentkezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemEcN9MSllZv-W76CjmR3cSqrMHEqUw_QX2scunGJWIUBWA/viewform
A barlang túrákról az információkat az alábbi táblázatban találjátok:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16e42HkoSdva5IsHskjSh5pNFFLn9wnlhZCy5Lq_Idls/edit#gid=0
Barlangok elhelyezkedése:
https://drive.google.com/open?id=1EEk8Z7BVABfHJaN1avqNRtcgZTd2EVaD&usp=sharing
Mindenkinek kellemes és biztonságos szórakozást kívánnak:
a Szervezők

