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Magyar expedíciós hírek

Adminisztrátor, 2022. június 25. szombat - 19:50:00

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 36 sikeres magyar állampolgár (

köztük 9 nQ

) eredményei

szerepelnek a Himalája és a Karakorum nyolcezres csúcsain. Ezek mellett a sikertelen vállalkozások részletei is
rögzítésre kerültek. Sajnos olykor

tragédiák is beárnyékolták a magyar vállalkozásokat

Az utóbbi évek magyar vállalkozásai, amelyek dokumentáltan követve voltak
- 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
Pangma, két sikertelen Cho Oyu,

: sikertelen Everest (Várkonyi László meghalt

), 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
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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, sikertelen Nanga Parbat
- 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
- 2019-es magyar expedíciók

, sikertelen Hidden Peak, Manaslu elsQ magyar nQi megmászás
: a Hidden Peak újabb megmászása, a

megmászása , a Shisha Pangma elsQ magyar megmászásának terve
Dhaulagiri magyar nQi kísérlet
- 2020-as magyar expedíciók

Manaslu

K2 (VITATOTT oxigén nélküli
helyett sikertelen Manaslu kísérlet,

) elsQ magyar
sikertelen

, sikertelen újabb Dhaulagiri kísérlet
: Lobuche East elsQ magyar téli megmászás

, sikertelen téli Ama Dablam, sikertelen téli

Shkhara (Kaukázus) kísérlet, a kialakult helyzet miatt elmaradtak a további tervek
- 2021-es magyar expedíciók

: sikertelen téli Broad Peak, két sikertelen Everest, sikertelen Broad Peak,

Manaslun, a Dhaulagiri újabb megmászása
- 2022-es magyar expedíciók

, sikertelen Dhaulagiri

: ...

Hóba lenne taposva az igazság?

újabb magyar nQ a
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Az 1987. évi elsQ magyar nyolcezres expedíció eredményével kapcsolatban 2010 Qsze 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 készült egy elemzés, amit

itt lehet elolvasni.

Nyolcezres magyar expedíciók 2022-ben

*

A 2022-es nyári Karakorum szezon vállalkozásai

:

Broad Peak (8051 m)
Klein Dávid , aki 2000 nyarán tagja volt a csúcs elsQ magyar megmászását elvégzQ csapatnak, most társak nélkül vág
bele.
Aktuális helyzet: június 24-én BC.

Broad Peak (8051 m)
A Londonban élQ

Polgár Tivadar is a "Széles csúcs" megmászását tervezi. Lehetséges, hogy ebben Klein Dávid társa

lesz.
Aktuális helyzet: június 24-én BC.

Gasherbrum II (8035 m)
Lenkei Zoltán a 2021-es Broad Peak kísérlete után a Karakorum legkisebb nyolcezresére tervezi a feljutást. Lehet, lesz egy
társa is.
Aktuális helyzet: június 24-én Skardu.

Broad Peak (8051 m) és K2 (8611 m)
ErdQs Bálint , a Japánban élQ magyar programozó terve a Karakorum két nyolcezres csúcsának megmászása.
Aktuális helyzet: június 24-én Broad Peak BC.

További részletek a

Egyéb terv:

2022-es magyar expedíciók

oldalon.
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Sárpátki Zsuzsanna

(alias "Female Yeti", Suzy Kovacs) elQzetesen ugyan publikálta (?médiafogás?), de mégsem megy a

K2-re. Helyette mással foglalkozik.

**********

A 2022-es tavaszi Himalája szezon vállalkozásai

:

Most is lesznek, akiket követni lehet a 8000 méter feletti kísérleteikben, de olyanok is vannak, akiket nem.

Lhotse (8516 m)
Suhajda Szilárd a 2022-ben elindított "The Bif Five" projektje keretében a Föld 4. legmagasabb csúcsának megmászását
tervezi.
Mint ismert, a Föld öt legmagasabb hegye közül

2019-ben már járt a K2 (8611 m) csúcsán

.

A csúcssiker után hazatért.

Kancsendzönga (8586 m)
Varga Csaba ismét a Föld harmadik legmagasabb csúcsának megmászását tervezi.

2018 tavaszán volt már egy sikertelen

kísérlete.
Két sikertelen csúcstámadás után hazatért.

Everest (8848 m)
Neszmélyi Emil , miután 2021 tavaszán nem sikerült a terve

(7100 méterig ért fel), most is megkísérli, hogy Q legyen az

elsQ magyar, aki az Everest csúcsára mindkét oldaláról feljut.
A csúcssiker után hazatért.

Nem nyolcezres, de expedíciós engedélyhez kötött mászások:

Ama Dablam (6814 m)
Sárpátki Zsuzsanna

(alias "Female Yeti", Suzy Kovacs) április 25-én bejelentett terve.

A sikertelen csúcstámadás után nem próbálkozott újra, a vállalkozása véget ért.

... (... m)
Amint publikus lesz, errQl is lesz híradás.

További részletek a

2022-es magyar expedíciók

oldalon.

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

A 2021-es Qszi szezon vállalkozásai :

Manaslu (8163 m)
A médiában "

Female Yeti" néven ismert utazó blogger,

használatával feljutott a Foresummitra .

Sárpátki Zsuzanna szeptember 28-án pótlólagos oxigén
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Dhaulagiri (8167 m)
A nagyváradi Varga Csaba október 1-jén megmászta a csúcsot

.

Dhaulagiri (8167 m)
Eseményhorizont -

Klein Dávid és

Suhajda Szilárd

A két csúcstámadási kísérletük során kb. 7500 méterig jutottak.
A vállalkozás sikertelenül ért véget.

A 2021-es nyári szezon vállalkozásai

:

Broad Peak (8051 m)
Lenkei Zoltán az elsQ nyolcezresének megmászására indult.
A vállalkozás sikertelenül ért véget.

Laila Peak (6096 m)
Lengyel Ferenc (Kalifa Alpin Csapat), valamint GyQrffy Ákos és

Weiler Virág a Hushe-völgy egyik legszebb csúcsára

indultak.
A vállalkozás sikertelenül ért véget.

Lenin-csúcs (Pamír, 7134 m)
A Hegyi Kalandok újabb vállalkozása.
A vállalkozás sikertelenül ért véget.

GyQzelem csúcs (Tien-san, 7439 m)
Kovács Albert (Hópárduc Expedíciós-Sorozat) partnere most

Vitéz Péter

.

A vállalkozás sikertelenül ért véget.

A 2021-es tavaszi szezon vállalkozásai :

"Tisztán" Magyar Everest Expedíció (8848 m)
Varga Csaba, a Kalifa Alpin Csapat nagyváradi tagja a tavaszi szezonban Földünk legmagasabb csúcsának pótlólagos
oxigén nélküli megmászását tervezte.
Az erdélyi mászónak eddig már négy nyolcezrese van - Gasherbrum II (8035 m, 2013), Broad Peak (8047 m, 2014), Manaslu
(8163 m, 2017), Hidden Peak (8080 m, 2019). Lásd a Magyarok 8000-es csúcsokon adatbázisban.
A vállalkozás sikertelenül ért véget.

Everest 2021 Expedíció (8848 m)
Neszmélyi Emil

tervbe vette, hogy Q legyen az elsQ magyar állampolgár, aki Földünk legmagasabb csúcsára a déli és

az északi oldalról is feljut.

2016 tavaszán Tibet felQl érte el a csúcsot.

A vállalkozás sikertelenül ért véget.

A 2021-es téli szezon vállalkozása

:
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METE Broad Peak Winter Expedition 2021
Szlankó Zoltán , a Magyar Expedíciós Társaság Egyesület (METE) vezetQje a Föld tizenkettedik legmagasabb
csúcsának téli megmászására készül. A kísérletben a társa ismét az orosz-izraeli-amerikai állampolgárságú
orvos, Alexander Sztaniszlavovics Goldfarb-Rumjancev lesz a társa, akivel 2020 telén együtt járt a Himalájában.
A Broad Peak csúcsán télen a 2013. március 5-én történt elsQ téli megmászás óta nem járt még senki, legutóbb
Gyenyisz Urubko és Don Bowie tett erre sikertelen kísérletet.

Az Q Broad Peak kísérletük sem lett sikeres, erre el sem indultak, mert sajnálatos módon Alex Goldfarb a Pastore Peak
csúcsára indult akklimatizációs mászás során, miután szétváltak, vélhetQleg január 16-án életét vesztette.
A vállalkozás sikertelenül ért véget.

Részletek a

2021-es magyar expedíciók

oldalon olvashatók.

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

A 2020-as Qszi szezon tervei nem valósulhattak meg .

A 2020-as nyári szezon tervei nem valósulhattak meg .

A kialakult helyzetben a 2020-as tavaszi szezon vállalkozásai elmaradtak :
- az Eseményhorizont - Makalu (8485 m) -

elmaradt

Klein Dávid és Suhajda Szilárd a csúcs újabb magyar megmászását a 2021-re tervezett újabb Everest oxigénpalack
nélküli kísérletük próbájának szánták.
- Varga Csaba - Everest (8850 m) - elmaradt
A Kalifa Alpin Csapat nagyváradi tagja a csúcs oxigénpalack nélküli megmászását az elQzetes információk alapján a
tibeti oldalról kísérelte volna meg.
- elmaradt egy nem publikus magyar nyolcezres vállalkozás is, amelyik elkezdte a szervezést.

A 2020-as téli szezon vállalkozásai

- Szlankó Zoltán a

:

Lobuche East (6119 m) elsQ magyar téli megmászása

után a fQ cél, az Ama Dablam elsQ magyar

téli megmászásának kísérlete sikertelenül ért véget.
- a Magyar Nemzeti Hegymászó Válogatott terve a Shkhara (Grúzia, Kaukázus, 5193/5201 m) második téli
megmászásának kísérlete sikertelenül ért véget.

A részletek a

2020-as magyar expedíciók

oldalon olvashatók.

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

A 2019-es nyári szezon vállalkozásai

:

- a Hidden Peak újabb magyar megmászása:
- a K2 elsQ magyar ( vitatott oxigénpalack nélküli

Varga Csaba (Nagyvárad, Kalifa Alpin Csapat)
) megmászása:

Suhajda Szilárd (Eseményhorizont)
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A 2019-es Qszi szezon vállalkozásai :
- a Manaslu újabb magyar megmászásának sikertelen kísérlete (Lengyel Ferenc, Kalifa Alpin Csapat)
- a Dhaulagiri újabb magyar megmászásának sikertelen kísérlete (a nagyváradi Varga Csaba, Kalifa Alpin Csapat)
- a Dhaulagiri elsQ magyar nQi megmászásának sikertelen kísérlete (
- a Cho Oyu újabb magyar megmászása:

A részletek a

Herczeg Angelika és Kerekes Éva

Jeszek Imre (New York, amerikai állampolgárként jegyezve)

2019-es magyar expedíciók

oldalon olvashatók.

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

A 2018-as tavaszi szezon vállalkozásai :
- a Kalifa Shisha Pangma Expedíció (Klein Dávid) sikertelenül ért véget
- a Kalifa Kancsendzönga Expedíció (Varga Csaba) sikertelenül ért véget
- Mount Everest (8850 m) Németh Alexandra

A 2018-as nyári szezon vállalkozása

(újabb nQi csúcssiker, elsQ magyar Seven Summits teljesítés)

:

A Kalifa Gasherbrum I és II Expedíció (Klein Dávid, Suhajda Szilárd) sikertelenül ért véget.

A 2018-as Qszi szezon vállalkozása :
Manaslu (8163 m) - Herczeg Angelika és

A részletek a

2018-as magyar expedíciók

Kerekes Éva

) (elsQ magyar nQi megmászás)

oldalon olvashatók.

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

Összeállította: Kunos Gábor

)

