A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANG 2014. ÉVI LÁTOGATÁSI RENDJE
(SZOMBAT – VASÁRNAP)

FEBRUÁR 8-9.

JÚNIUS 7-8.

MÁRCIUS 8-9.

SZEPTEMBER 13-14.

ÁPRILIS 12-13.

OKTÓBER 11-12.

MÁJUS 3-4.

20 fő feletti csoport esetén a fentiektől eltérő időpontok is egyeztethetők!
Nyitva tartás 9-14 óráig
(Utolsó túra 12 órakor indul)
Előzetes jelentkezés: +3620/9558-211 (Gyarmati György), +3620/396-7386 (Lieber Tamás)
Amennyiben ez megoldható, kérjük a jelentkezési szándékot a bebte@index.hu e-mail címen is
jelezni, telefonszám megadásával.
A BEBTE az időpontok megváltoztatásának jogát fenntartja!

A belépődíjak egységesen: 1500 Ft/fő (Átutalással*, előre fizetve 1200 Ft/fő)
A belépődíj magában foglalja a balesetbiztosítás költségét is. A barlangot 10 éves kor alatti
gyerekek csak szülői kísérettel látogathatják! A barlangtúra ideje (15 fős turnusokban): 1,5-2 óra.
A barlang hőmérséklete (egész évben) 13 Celsius-fok. A barlang kivilágított. Sisakról a túravezetők
gondoskodnak. Ajánlott öltözék: overall vagy szabadidőruha (koszolható), bakancs vagy
gumicsizma. (Tornacipő, utcai cipő viselése nem ajánlott!)
A barlang megközelítése
Amennyiben Ön Budapest felől érkezik, kezdetben a Bécsi (vagy 10-es) utat javasoljuk
(Pilisvörösvár – Piliscsaba – Pilisjászfalu – Leányvár), majd a Leányvár utáni jelzőlámpás
kereszteződésnél (kesztölci elágazás) jobbra, a 117-es útra kell rátérni. A főutat Esztergom
irányába kell követni, az elágazástól kb. 6 km-re lévő homokbányáig. Itt bal oldalon találjuk
Esztergom városának volt hulladéklerakóját, vele szemközt pedig a Duna-Ipoly Nemzeti Park
egyik bejáratát. Az autót mindkét oldalon hagyhatjuk, bár a jobb oldali leálló csak 5-6 autónak
enged biztonságos parkolást. Ez a pont egyúttal a túravezetővel való találkozás helyszíne is.
Innen kb. 15 perces séta vezet fel a barlanghoz.
Ha Ön Esztergom-Kertváros felől érkezik, a kertvárosi körforgalomnál kell a 117-es útra ráhajtani,
majd Kesztölc irányába fordulni. A körforgalomtól kb. 2 km-re, jobb oldalon találja a fentebb már
említett találkozóhelyet. Esztergomból, illetve Dobogókő felől jövet az ún. „Suzuki úton”
(Esztergomi Ipari Park) közelíthető meg a 117-es főútvonal. Esztergom-Kertvárosban az első
elágazásnál a Duna-Ipoly Nemzeti Park fogadóépületénél (vele szemben egy OMV benzinkút
található) balra kell kanyarodni, ahonnan kb. 1,5 km-re található a jelzett parkolóhely.
* A belépődíj összegét átutalással a tervezett kirándulás előtt legalább 5 nappal kérjük befizetni az alábbi
számlaszámra (CIB): 10700361-24479200-51100005. A befizetésről számlát adunk!

TÚRA A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANGBAN
A barlang 1993 óta látogatható a nagyközönség számára is, úgynevezett kalandtúra vagy
overallos barlangtúra keretében. A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi
Egyesület (BEBTE) gondozásában lévő barlangot bárki felkeresheti, előzetes
bejelentkezés útján a fentiekben jelzett nyitvatartási időben.
A barlangtúrákat általában 10-15 fős csoportokban vezetik az egyesület tagjai. A túra
közepesen nehéz, némi állóképességet igényel. A barlang bejárása barlangászok
irányítása mellett történik, akik gyakorlatilag szinte kézről-kézre adogatják a vendégeket
a függőleges járatokban. A nehezebb szakaszokon a mászást létrák, láncok és kötelek
könnyítik meg.
A barlanghoz érkező vendég először tájékoztatást kap a túra várható időtartamáról, ami
nagyjából 1,5-2 óra csoportonként, a barlanglátogatás írott és íratlan szabályairól,
valamint a bejárás mikéntjéről. Az eligazítás néhány percet vesz igénybe, amit a
beöltözés, majd a túracsoportok kialakítása követ.
A barlangtúra résztvevői saját öltözékükben, de az egyesület által biztosított
védősisakban lépnek be a barlangba, a sziklába épített vasajtón. A barlangban
aggregátorról üzemeltetett világítás van.
A Fogadó-teremben lévő tabló segítségével vezetőink képeken elevenítik fel a barlang
kutatástörténetét, itt tekinthetjük meg túraútvonalunkat is a barlang térképén, és itt már
megfigyelhetjük a barlangra oly jellemző oldásformákat, a gömbfülkéket.
A főág néhány méteres vízszintes szakasszal indul, majd az ún. Kiskútnál a járat
függőlegesbe vált. Innen, a -45 méteren lévő végpontig szinte végig lefelé haladunk.
Jobbról és balról barlangászok biztosítása mellett ereszkedünk.
A második létrát követően elérkezünk a túra kulcspontjához, a „Kacsához”. Bár néhány
éve lánccal és létrával is biztosították ezt a szakaszt, a beszállás kitettsége (alattunk a
mélység érzésével) megmaradt. Természetesen kellő odafigyeléssel már ez is
gyerekjáték.
A Ferde-terem lejtőjén kötélbe kapaszkodhatunk, tágas alján néhány percre kifújhatjuk
magunkat. Túránknak azonban még nincs vége, ugyanis előbb a Nagykút szűk aknája,
majd a 10 méteres létrával biztosított Nagy-akna következik. Ezen leereszkedve a barlang
legszebb részébe, és egyben utolsó termébe, a Benedek Endréről elnevezett
nagyterembe érkezünk.
A túravezetés érdemi része általában itt zajlik. Itt ismerkedhetünk meg a barlang
sajátosságaival, lenyűgöző képződményeivel, valamint feltárásának és kutatásának
történetével. A teremben kb. fél órát töltünk. Itt már a többnyire vízszintes szakaszon
könnyű sétát teszünk. Út közben a Forrás tiszta vizéből szomjunkat is olthatjuk.
Az ismertető után, a már bejárt útvonalon térünk vissza a felszínre.
Mivel a barlang bejárása mindkét irányban egy útvonalon történik, nagyobb látogatottság
idején előfordulhat, hogy a csoportok a nagyteremben váltják egymást. Emiatt
megtörténhet, hogy hosszabb-rövidebb időt várakozással töltünk (ezt általában a
barlangászokkal való beszélgetéssel tehetjük hasznossá).

A barlang alsó szakaszának hőmérséklete télen-nyáron állandó: 13,1 Celsius-fok, a felsőbb
szakaszokon évszakfüggő. A levegő relatív páratartalma 95-98%. Érdemes tehát
rétegesen öltözködni.
Túránk végeztével lehetőség van a barlangról készült kiadványokból (poszterek,
képeslapok) vásárolnunk, ezért érdemes némi pénzt (a belépődíjon felül) magunkkal
hoznunk.

A fenti grafikán a barlang jelképe látható, ami 2006-ban a törmelékből előkerült gipszhattyú lett.
Sajnos a szépséges pici kristály néhány hónappal megtalálása után eltörött.

BEBTE 2013

