61. Barlangnap
2017. június 23-25. Szögliget
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal
együttműködésben 2017. évben június 23-25-én az Aggteleki-karszt területén szervezi az 61.
Barlangnapot. A rendezvény színhelye Szögliget, Nyárádi Major Turistaház (3762 Szögliget,
Arany János u. 28.), ahol pénteken 10 órától várjuk az érdeklődőket.
Regisztrációs díj
-

MKBT tagoknak 3000 Ft
Nem MKBT tagoknak 4500 Ft
Gyerek 6-18 éves kor között 1000 Ft

Az ár tartalmazza a welcome drinket (pálinka vagy üdítő), a programfüzetet, a barlangok
látogatási díját (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság felajánlása) és a szombati meleg
vacsorát.
Szálláslehetőségek a helyszínen:
-

Sátorban a Turistaház melletti réten, WC és zuhanyzási lehetőséggel 500 Ft/fő/éj
Turistaházban ( http://www.nyaradimajor.hu/), 52 ágy a helyszínen (2 faház, 2 nagy
szoba közös mosdóval), 12+20 ágy a buszfordulónál lévő két házban 2500 Ft /fő/éj
Az árak az IFÁ-t tartalmazzák.

Szállás- és regisztrációs díjjal kapcsolatos számlaigényeteket kérjük, előre jelezzétek az
mkbtiroda@gmail.com email címen!
A Nyárádi Major területén kedvező árú büfé fog üzemelni rendezvény ideje alatt, ahol meleg
étel is kapható lesz. A szombati esti közös vacsora utána az Adrenalin Tourist Rock Band
játszik. A hagyományokhoz híven a Marcel Loubens Kupa és Kessler Kupa is megrendezésre
kerül.
A rendezvény időtartama alatt Magyar Barlangi Mentőszolgálat és a Természetvédelmi
Őrszolgálat helyszíni ügyeletet biztosít.
Barlangtúrák
A Barlangnap során a következő barlangokba tervezünk túralehetőséget biztosítani (ahol
másképp nem jeleztük, szombaton és vasárnap):
Alsó-hegy (gyalogos megközelítés)





Almási-zsomboly
Széki-zsomboly
Baglyok (a Mozdonyig) és 1 végponti túra
Vecsembükki-zsomboly

 Rejtek-zsomboly (pénteken is)
 Frank-zsomboly**
 404-es zsomboly**
 Meteor-barlang
 Fenyves-zsomboly – kimondottan gyerekeknek!
Esztramos-csomag (autós megközelítés)
 Rákóczi II. – Földvári Aladár - Surrantós (pénteken is)
Jósvafő-Aggtelek (autós / Volánbuszos megközelítés)
 Vass Imre gyerek túra
 Vass Imre végpont *
 Kossuth-barlang*
 Baradla
o Székely Kinga vezetésével átmenő „kul-túra” (1 alkalom, péntek)
o Hosszú túra*
o Klasszikus hosszú túra Pecze Imrével (1 alkalom)*
o Retek-ág*
 Domica-Csernai*
 Domica-Styx átmenő* (1 alkalom)
Égerszög (autós megközelítés)
 Szabadság-barlang
Szlovák oldal – rozsnyói barátaink jóvoltából (autós megközelítés)
 Milada
 Gombaszögi (szifonig)
 Majkó-barlang
 Barázdálás -zsomboly
 Feneketlen Lednice – Szilicei jégbarlang körtúra
*A vizes barlangokba a barlangtúrák az időjárás függvényében indulnak.
** Szén-dioxid helyzettől függ.
A barlangok megközelítése egyénileg történik. Az autóval megközelítendő helyszínekre
szállításnál ezért kérjük, osztozzatok az autókban lévő üres helyeken. Szükség esetén
korlátozott számban és alkalommal a szervezők saját autóikkal is segítik a helyszínre jutást (a
magyar oldalon).
Túra- és szállásjelentkezés:
A barlangtúrákra a helyszínen lehet majd jelentkezni. Túrát és túravezetést azonban csak
azokba a barlangokba szervezünk, amelyekre az előzetes igényfelmérés során elegendő
igény érkezik. Ezért kérünk minden kedves résztvevőt, hogy kísérje figyelemmel a
Barlangnap 2017 oldalt, és töltse majd ki az ott rövidesen megtalálható előzetes
barlangtúra regisztrációt, ezzel hozzájárulva az optimális túra csoportok megszervezéséhez.
Ugyanitt találjátok majd a túrákkal, barlangok megközelítésével, szállással, helyszínen árusító
felszerelés-forgalmazókkal, büféárakkal stb. kapcsolatos információkat is.
A fedett szállás igényeket kérjük, legkésőbb június 3-ig jelezzétek az mkbtiroda@gmail.com
email címen. A foglalás a szállásdíj befizetésével válik biztosítottá (készpénz vagy utalás a
10200830-32310384-00000000 számlaszámra). Sátorhely igényt nem szükséges előre külön

jelezni. A regisztrációs díjat ugyancsak utalhatjátok előzetesen, így gyorsabban halad majd a
helyszíni regisztráció.
A Barlangnap a barlangászok közös rendezvénye barlangászoknak, ezért várjuk
túravezetésre vállalkozó (arra képzett) társaink jelentkezését. A túravezetést végző
résztvevők részvételi díjából 1000 Ft-ot átvállalunk.
Sok szeretettel várunk titeket Szögligeten, reméljük, minél többen jöttök!
Üdvözlettel:
A Szervezők
Fleck Nóra, Csépe-Muladi Beáta, Köblös Gabriella, Kosztra Barbara

