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A Guanó Barlangjáró Csoport – alapszabályban megfogalmazott – célja: olyan tevékeny, 
alkotó közösség létrehozása, és összefogása, amely fő feladatának a barlangkutatást, a 
barlangjárást, a természet- és a környezet védelmét, és ennek a gondolatnak a fiatalabb 
korosztályoknak való átadását tekinti. 

A Guanó Barlangjáró Csoport 2014 évi taglétszáma: 
• 24 rendes tag („törzs”) 
• 19 pártoló tag („csíra”) 

Az év első negyedévében sikeres barlangtúrákat szerveztünk hazánkban: januárban a Bükk-
fennsík barlangjait, a Jávorkúti- és a Láner-barlangot kerestük fel. Március végén nagy 
csapattal látogattuk meg az Aggteleki-karszt, illetve az Alsó-hegy vertikális kiterjedésű 
barlangjait: a Rejtek-, a Vecsembükki-, az Almási-zsombolyt és a Baglyok-szakadékát. A 
csapat kisgyermekes, illetve kevésbé aktívabb része felszíni ügyeletet biztosított a barlangba 
leszállóknak, de emellett felszíni kirándulásokat is tettek, illetve többen az idegenforgalmilag 
kiépített Rákóczi-barlangot is megtekintették. A barlangtúrák díját az egyesület magára 
vállalta. 

Egyesületünk három kiváló tagja is részt vett a februárban megrendezésre kerülő olaszországi 
barlangkutató expedíción, ahol a Gortani-barlangrendszer feltárásában, kutatásában működtek 
közre. Az expedíció sikeréhez az egyesület nem csak személyi részvétellel, hanem 
nélkülözhetetlen tárgyi hozzájárulással is segítséget nyújtott, hiszen a kutatás során speciális 
egyesületi felszerelések is felhasználásra kerültek. 

Az évenként megrendezésre kerülő tavaszi barlangász verseny, a Hágó Kupa szervezésében 
idén az Egyesületünk is részt vállalt, hiszen egyik tagtársunk a megelőző évben a nyertes 
csapatban versenyzett, így a szervezés joga őt, azaz az egyesületet is megillette. Az 
eseményen számtalan egyesületi felszerelés került használatra. 

A pünkösdi hétvégén az egyesület szervezésében és anyagi támogatásával egy aktív családi 
hétvége tudott megvalósulni a Bükk hegységben, a Barátságkert turistaháznál. Számos 
barlangtúra, családi kirándulás és piknikezés, erdei gyermek-sportverseny és egyéb természet 
közeli lehetőség színesítette a hétvége programját, amelyen összesen 50 fő, benne 20 gyermek 
vett részt. 
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A nyár folyamán egyesületünk a montenegrói barlangkutató táborban is képviseltette magát, 
ahol több, eddig teljesen ismeretlen barlang feltárásában vettek részt. 

Nyár végén újabb családi nap került megszervezésre Budapest területén belül, a Kecske-hegyi 
kőfejtőben. A rendezvényen az egyesület a gyermekeknek kötélpályát, csúszóhidat épített, 
illetve a szükséges biztonsági felszereléseket (sisakok, beülők) biztosította.  

Gyógypedagógus egyesületi tagtársunk „Integráció a szabadidőben” címmel tartott előadást a 
Prizma Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben megrendezésre került 
Prizma napok keretében, különös tekintettel a sérült fiatalok barlangi túráztatására. A 
kívülállók számára nehezen elképzelhető helyszínek és helyzetek szemléltetésére az egyesület 
projektora és a raktári felszerelések voltak segítségére az előadása során. 

Az egyesület több tagja vesz részt rendszeresen segítőként sérült, beteg, illetve gyógyult 
gyermekeknek és családjaiknak szervezett sportélmény programok lebonyolításában. Ezek a 
tevékenységek a sérült (értelmi, testi, szociális hátrányokkal küzdő) fiatalok komplex 
fejlesztésében kivételes lehetőséget biztosítanak. 

Idén is az egyesület keretei között került megszervezésre a barlangászok Mikulás-napi játékos 
versenye, mely sok érdeklődőt vonzott a programra, illetve nagy sikerrel zárult. 

Az egyesület tagjai az idei év során is rendszeresen látogatták a Budapest területén található 
Mátyás-hegyi barlangot, amely túrákon az egyesületi tagsággal nem rendelkező érdeklődők is 
megismerkedhettek a természet csodáinak földalatti világával. 

A túrázások mellet a Guanó Barlangjáró Csoport tagjai több sikeres feltáró, kutató munkában 
is folyamatosan részt vállalnak (Baradla-, Ferenc-hegyi-, Ajándék-, Leány-barlang). 
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