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Magyarok 5000 méter felett

Adminisztrátor, 2013. május 25. szombat - 11:00:00

AZ OLDAL FOLYAMATOS SZERKESZTÉS ALATT VAN!
Az összeállításokba való felkerüléshez az értesítést
üzenetben

kérjük

a "Komarnicki.hu" Facebook oldalnak küldendQ

.

Komarnicki.hu a Facebookon

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

Aktuális magyar 8000-es vállalkozások

MAGYAROK 8000-ES CSÚCSOKON
MAGYAROK 7000-ES CSÚCSOKON
MAGYAROK 6000-ES CSÚCSOKON
MAGYAROK 5000-ES CSÚCSOKON
Magyarok 5000 m feletti hágókon

(még csak adatgyqjtés

)

Ezeken az oldalakon magyar állampolgárok 5000 méter feletti hegyi tevékenységének rendelkezésemre álló adatait
próbálom meg egy helyen összesítve közreadni, elQre is köszönettel kérve az olvasók további adatközléseit, és
esetleges pontosításait.
KIK, MIKOR, KIKKEL, MILYEN SZERVEZÉSBEN VOLTAK EGY ADOTT CSÚCSON?
Jelenlegi ismereteim szerint a vastagon kiemelt nevek az egyes csúcsok elsQ magyar ill. elsQ magyar nQi megmászói.

A lista minél teljesebbé tétele vezérel, az adatszolgáltatás természetesen önkéntes. Terjesszétek a lehetQséget az
adatbázisba való felkerülésre olyanok körében is, akik eddig még nem publikálták csúcssikereiket.
ÚJ : lehetQség van képgalériák és feltöltött videofelvételek elérési linkjeinek megadására is.
Folyamatban van az adatgyqjtés a
állampolgárságú

nem magyar állampolgárságú

és a

nem Magyarországon élQ kettQs

magyarok teljesítményeinek összeállítására is.

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

Akiknek esetleg másokról is van információjuk, adják tovább az
elérhetQséget, és hívják fel a figyelmet erre az oldalra!
RemélhetQleg nem lesz senkinek személyiségi problémája azzal, hogy a neve itt szerepel.
A csúcssikerek kizárólag publikus anyagokból lettek összeállítva, ill. egyesek személyes hozzájárulásával lettek
megadva. Ha valakinek mégis kifogása lenne, tegye meg a fent közölt elérhetQségen, és törlésre kerül az
adatbázisból.
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AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS CÉLJA

:

- a fQ cél elsQsorban a folyamatos archiválás
- információ az egyes csúcsok elsQ és további magyar megmászásairól
- egy nyilvános, kutatható adatbázis létrehozása
- pl. szervezéskor kit lehet még megkeresni információkért
- pl. magyarok által még meg nem mászott csúcsok keresése
- pl. magyar nQk által még meg nem mászott csúcsok keresése
- &

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

VISSZATEKINTP
A Hegymászó évfolyamaiban

az adatok publikálását annak idején

méter feletti csúcsokon való teljesítményeinek felsorolásával. Utána

dr. Dezsényi János kezdte

a magyarok 7000

Kunos Gábor folytatta ezt, majd kiegészítette

több magyar nyolcezres siker adataival. Táblázatos formában publikálódott az anyag (Dezsényi János, majd Kunos Gábor),
majd 1997-ben megjelent egy összefoglaló cikk a magyarok 7000 méter feletti 30 éves teljesítményeirQl (Kunos Gábor,
kiegészítés és helyesbítés 1998-ban).
A magyar hölgyek 5000 méter feletti csúcsmászásait

Vörös László

állította össze az általa ismert 1978-2003

közötti adatokkal.

Ez az összeállítás azért készült, hogy a további 5000 méternél magasabb csúcsokon elért magyar sikerek listái
folyamatosan kiegészüljenek.
Sajnos az utóbbi idQben nehéz követni ezeket a teljesítményeket, mert sokan szerveznek maguknak túrát. De
kalandtúra cég és "egyesületnek álcázott vállalkozás" is vezet túrákat

több

ilyen magasságokba (a Damavandra, az

Elbruszra, az Ararátra, a Kilimandzsáróra, az Aconcaguára, a Himalája és az Andok trekking csúcsaira, stb.), de
eredményekrQl csak ritkán olvashatunk

. Megkeresésekre már adnak adatokat ezekrQl a túrákról is, de egyre többen

ismerik már ezeket az oldalakat.
HA MINDEN ÉRINTETT ÚGY AKARJA, A LEHETP LEGTELJESEBB LESZ EZ AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS

.

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

AZ ELÉRT MAGASSÁGOK ALAKULÁSA
Változások idQrendben, az elért csúcs illetve a relatív magasság figyelembe vételével:

1857. Popocatepetl, 5452 m (Rosty Pál, nagy valószínqséggel Q volt az elsQ magyar egy 5000 méter feletti csúcson)
1884. Elbrusz NY csúcs, 5642 m (Déchy Mór)
1967. Lenin-csúcs, 7134 m (Honfi Tivadar, Tátrai Rupert; Kristóf Péter Pál, Pick József)
1972. Kommunizmus csúcs, 7495 m (Holler Huba)
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1977. Elbrusz, NY csúcs 5642 m (Juhász Judit)
1979. Kilimandzsáró, Uhuru 5895 m

(Machek-Hajdú Éva)

1984. a Kommunizmus-csúcson kb. 7300 m (Major Irén)
1985. Lenin-csúcs, 7134 m (Vörösné Zsohovszky Piroska)
1985. Himalchuli 7893 m (Csíkos József, Vörös László)
1987. Shisha Pangma Central-Peak, 8008 m (dr. Nagy Sándor, Ozsváth Attila; Balaton Zoltán, Csíkos József, Várkonyi
László, Vörös László)
1988. Kommunizmus-csúcs, 7495 m (Kovács Márta)
1990. Cho Oyu, 8201 m (Koncz Ákos, Straub József; Csíkos József, Pajor István, Tóth Csaba, Várkonyi László, Vörös
László; Decsi István, dr. Nagy Sándor, SzendrQ Szabolcs)
1996. kb. 8300 m a Mt. Everest tibeti normál útján (ErQss Zsolt)
1996. kb. 7800 m a Mt. Everest tibeti normál útján (Bradács Ágnes)
1999. kb. 8650 m a Mt. Everest tibeti normál útján (Várkonyi László)
2001. kb. 7800 m a Mt. Everest tibeti normál útján (Bradács Ágnes, Ugyan Anita)
---> 2002. Mt. Everest D csúcs 8750 m (Várkonyi László,

oxigén nélkül

)

---> 2002. MOUNT EVEREST, 8850 m (ErQss Zsolt, oxigénnel )
2003. Gasherbrum II, 8035 m (Nedeczky Júlia; Csollány Katalin, Ugyan Anita)
2007. Hidden Peak, 8068 m (Csollány Katalin, Sterczer Hilda, Ugyan Anita)
2008. Makalu, 8463 m (ErQss Zsolt)
---> 2008. kb. 8450 m a Makalu normál útján (Sterczer Hilda,

oxigén nélkül

)

---> 2009. MOUNT EVEREST, 8850 m (Ugyan Anita, 7950 m-tQl oxigénnel )
---> 2009. CHO OYU, 8201 m (Baranyi Éva,

oxigén nélkül

)

2011. Lhotse, 8516 m (Gál László, ErQss Zsolt)
---> 2013. KANCSENDZÖNGA, 8586 m ( Kiss Péter, ErQss Zsolt)

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

KITÜNTETÉSEK HEGYMÁSZÁSÉRT
Ismereteink szerint kiemelkedQ teljesítményekért állami kitüntetéseket is kaptak hegymászóink.
- 1967-ben Honfi Tivadar, Kristóf Péter Pál, Pick József, Tátrai Rupert - miniszteri kitüntetés - a Lenin-csúcs, az elsQ
magyar 7000-es megmászásáért
- 1972-ben Holler Huba - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata - a Kommunizmus csúcs elsQ
magyar megmászásáért
- 1979-ben Bucsek Henrik - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst fokozata - a hegymászó közéletben
végzett kiemelkedQ munkájáért
- 1985. február 1. Major Irén

- Sportszerqségi díj - 1984-ben a Kommunizmus-csúcson egy német mászó mentésekor

lemondott a csúcsmászásról, pedig Q lehetett volna az elsQ magyar nQ hétezres csúcson
- 1986. május 4. Csíkos József - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata - a Himalchuli elsQ magyar
megmászásáért
- 1986. május 4. Vörös László - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata - a Himalchuli elsQ
magyar megmászásáért
- 1986. május 4. Vörösné Zsohovszky Piroska

- a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata - elsQ
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magyar nQ egy 7000 méter feletti csúcson (Lenin-csúcs)
- 1986. május 4. Péterváry Gábor - Minisztertanács oklevele - kiváló társadalmi munkáért
- 1986. május 4. Babcsán Gábor, Fodor Tibor, Kertész Zoltán, Kovács István, Toldi György, Tolnai István és Tóth Csaba
- OTSH elnöki dicsérQ oklevél - az 1985. évi teljesítményeikért
- 1986. május 4. Frigyik Attila, dr. Nagy Sándor, Ozsváth Attila és Tarjányi István - MTSZ oklevél - az 1985. évi
teljesítményeikért
- 1987. november 26. dr. Nagy Sándor - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata - az elsQ magyar
nyolcezer méter feletti csúcs megmászásáért
- 1987. november 26. Ozsváth Attila - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata - az elsQ magyar
nyolcezer méter feletti csúcs megmászásáért
- 1987. november 26. Balaton Zoltán - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata - az elsQ magyar
nyolcezer méter feletti csúcs megmászásáért
- 1987. november 26. Várkonyi László - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata - az elsQ magyar
nyolcezer méter feletti csúcs megmászásáért
(mivel Csíkos József és Vörös László már megkapták az arany fokozatot a Himalchuli megmászásáért, Qk ezért
nem kaptak)
- 1987. november 26. Dékány Péter - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst fokozata - a sikeres Shisha
Pangma expedíció tagjaként
- 1987. november 26. Szabó László - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst fokozata - a sikeres Shisha
Pangma expedíció tagjaként
- 1987. november 26. Dr. Papp Kálmán - a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem bronz fokozata - a sikeres Shisha
Pangma expedíció tagjaként
- 2002. június 11. ErQss Zsolt - a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje - a Mt. Everest elsQ magyar
eléréséért
- 2002. június 11. Várkonyi László - a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje - a Mt. Everest Déli csúcsának
oxigén nélküli eléréséért
- 2002. június 11. Ács Zoltán - a Magyar Köztársaság arany Érdemkeresztje - a sikeres Mt. Everest expedíció tagjaként
- 2002. június 11. Mezey László - a Magyar Köztársaság arany Érdemkeresztje - a sikeres Mt. Everest expedíció
tagjaként
- 2002. június 11. Mécs László - a Magyar Köztársaság arany Érdemkeresztje - a sikeres Mt. Everest expedíció
tagjaként
- 2005-ben SzendrQ Szabolcs - a Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérme - addigi teljesítményeiért
- 2007. május & Magyarok a világ nyolcezresein - Miniszteri ElismerQ Oklevél - az eddig elért sportteljesítményeikért
- 2009. augusztus 18. Ugyan Anita - a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje - a Mt. Everest elsQ magyar nQi
eléréséért
- 2010. október 23. Várkonyi László ( 2010. április 26. Mt. Everest) - posztumusz Magyar Sportért Életmq díj - addigi
teljesítményeiért

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

FORRÁSOK

:

- saját archívum adatai
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- régi magyar turista folyóiratok és évkönyvek
- a HEGYMÁSZÓ, és elQdeinek évfolyamai (1967-tQl)
- BESZÁMOLÓ a Magyar Földrajzi Társaság Hegymászó szakosztály mqködésérQl (1977-1989)
- Balázs D. Oszkár - M. Szabó Imre: Magyarok a Kilimandzsárón (Budapest, 1985.)
- Dura Lajos: Magyar hegymászók a Kaukázusban (1988., 1976-1984 között)
- Dura Lajos: Magyar hegymászók a Kaukázusban - Kiegészítés (1989., 1985-1988 között)
- Vörös László: NQk magashegyen (1978-2003 között)
- egyes outdoor folyóiratok, és internetes oldalak
- egyesületi oldalak
- egyes kalandtúra cégek oldalai és azok adatközlései
- egyes személyek adatközlései
- egyéb internetes megjelenések

Összeállította: Kunos Gábor

