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Magyar expedíciós hírek

Adminisztrátor, 2019. január 17. csütörtök - 19:57:31

Ezen az oldalon az aktuális, nyolcezer méter feletti csúcsok elérésére induló,
magyar állampolgárok szervezésében megvalósuló expedíciók híreivel
foglalkozunk és igyekszünk azokról tényszerq tájékoztatást adni.
Itt lehet követni a legfrissebb eseményeket, és tájékozódni a korábban történtekrQl is.
Emellett a Facebook oldalunk is számos érdekes információval szolgál.

A Magyarok 8000-es csúcsokon összeállításban napjainkig 35 sikeres magyar állampolgár (

köztük 9 nQ

) eredményei

szerepelnek a Himalája és a Karakorum nyolcezres csúcsain, de a sikertelen vállalkozások részletei is rögzítésre
kerültek. Sajnos

tragédiák is beárnyékolták a magyar vállalkozásokat

Az utóbbi évek magyar vállalkozásai, amelyeket dokumentáltan követtünk
- 2009-es magyar expedíciók

.

:

: a Manaslu elsQ magyar megmászása ( dr. Szabó Levente meghalt ), a Mount Everest és a

Cho Oyu elsQ magyar nQi megmászásai
- 2010-es magyar expedíciók

: sikertelen Everest (Várkonyi László meghalt

Pangma, két sikertelen Cho Oyu,

), Everest nQi ismétlés

, sikertelen Shisha

sikertelen Manaslu nQi kísérlet

- 2011-es magyar expedíciók

: a Lhotse elsQ magyar megmászása, sikertelen Shisha Pangma

- 2012-es magyar expedíciók

: sikertelen Annapurna (Horváth Tibor meghalt ), sikertelen Everest, sikertelen Gasherbrum I és

II
- 2013-as magyar expedíciók

: a Nanga Parbat elsQ téli megmászásának kísérlete, a

megmászása ( ErQss Zsolt és Kiss Péter meghalt
- 2014-es magyar expedíciók

), a Shisha Pangma központi csúcs

Kancsendzönga elsQ magyar
elsQ magyar nQi megmászása

: sikertelen Everest oxigén nélkül, Shisha Pangma terv helyett engedély hiányában letiltott

Lhotse, a Broad Peak újabb magyar megmászása
- 2015-ös magyar expedíciók
- 2016-os magyar expedíciók

: sikertelen K2, a Manaslu újabb megmászása
: az Annapurna elsQ magyar megmászása, a

Mt. Everest újabb elérése oxigénnel

(elsQként Tibet felQl), sikertelen K2
- 2017-es magyar expedíciók

: sikertelen Mt. Everest, tavasszal sikertelen és Qsszel sikeres

- 2018-as magyar expedíciók

: sikertelen Shisha Pangma, sikertelen Kancsendzönga, újabb nQi Everest és ezzel elsQ

magyar Seven Summit teljesítés

Manaslu

, sikertelen Hidden Peak, Manaslu elsQ magyar nQi megmászás

Hóba lenne taposva az igazság?
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Az 1987. évi elsQ magyar nyolcezres expedíció eredményével kapcsolatban 2010 óta áll fenn a kétség, miszerint akkor
a magyarok nem a Shisha Pangma fQcsúcsán, hanem annak csak a Central-Peak nevq mellékcsúcsán álltak. Ennek
ellenére az akkori teljesítményük történelmi jelentQségq, hiszen elsQ magyar állampolgárokként jutottak fel egy
8000 méternél magasabb csúcsra, még akkor is, ha ez nem a tizennégy fQcsúcs egyike volt. Egy sikertelen egyeztetés
után egyikük megpróbálta a fQcsúcsra jutásukat megkérdQjelezhetetlenné tenni.
A történtekrQl részletesebben itt lehet olvasni

.

Nyolceres magyar expedíciók 2019-ben
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****************************************

Már több terv is van, de ezek egyelQre még nem publikusak.
Lengyel Ferenc is nyolcezresre készül
"A Kalifa január második felében jelenti be, merrefelé veszi az irányt ebben az évben, annyi azonban biztos, hogy 2019-ben a
sportemberrel próbálja öregbíteni a magyar hegymászósport hírnevét."
Cikk a Csupasport oldalán .

További bejelentések is hamarosan publikálásra kerülnek

.

...

**********

A 2018-as tavaszi szezon vállalkozásai :
- a Kalifa Shisha Pangma Expedíció 2018 (Klein Dávid) csúcssiker nélkül ért véget
- a Kalifa Kancsendzönga Expedíció 2018 (Varga Csaba) csúcssiker nélkül ért véget
- Mount Everest 2018 (elsQ magyar Seven Summits teljesítés,

A 2018-as nyári szezon vállalkozása

Németh Alexandra ) újabb nQi csúcssiker

:

Kalifa Gasherbrum I és II Expedíció 2018 (Klein Dávid, Suhajda Szilárd) csúcssiker nélkül ért véget.
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A 2018-as Qszi szezon vállalkozása :
Manaslu elsQ magyar nQi megmászás!

A részletesebb tartalmak már a

(Herczeg Angelika, Kerekes Éva

2018-as magyar expedíciók

)

oldalon olvashatók.

****************************************

Összeállította: Kunos Gábor

