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Barlangmentési gyakorlat



Útmutató
 Egy olyan kutatásvezetői bizottság tagjai 

vagytok, amely a bezárt emberek 
magatartásával kapcsolatos programokat 
finanszírozza.

 Most rendkívüli ülésre kellett összejönnötök, 
mert az egyik kísérlettel nagy gond van.

 Hat önkéntest levittek az ország távoli részében 
fekvő barlangrendszerbe, akik csak rádión 
tartják a kapcsolatot a kijáratnál levő kutatókkal.

 Az eredeti tervek szerint az önkéntesek négy 
napot töltöttek volna a föld alatt, most azonban 
sziklaomlás és vízbetörés miatt beszorultak a 
barlangba.



 Az egyetlen elérhető mentőcsapat szerint 
a mentés nagyon nehéz lesz, és a 
rendelkezésre álló eszközeikkel óránként 
csak egy embert tudnak kihozni. Az 
emelkedő vízbe valószínűleg néhány 
önkéntes bele fog fulladni, még mielőtt 
nekiállnak a mentésnek.

 Az önkéntesek jól tudják vállalkozásuk 
veszélyeit. Rádión felvették a kapcsolatot 
a kutatókkal és elmondták, hogy nem 
tudnak a mentési sorrendre vonatkozó 
döntést meghozni.



 A kutatási program feltételei értelmében 
ennek a döntésnek a meghozatala a Ti 
bizottságotokra vár.

 Az életmentő berendezések negyven perc 
múlva érnek a barlang lejáratához és a 
csapatot tájékoztatni kell a mentési 
sorrendről a besorolási lap kitöltésével.

 Csak a programanyagból származó 
információkat tudjátok az önkéntesekről. A 
döntés meghozatalához bármilyen 
helyesnek vélt kritériumot 
felhasználhattok.



1. önkéntes: Ágnes

 34 éves háziasszony

 Négy gyereke van: a legkisebb 7 
hónapos, a legidősebb 8 éves

 Hobbija: olvasás, főzés

 Pécs mellett egy szép házban lakik

 Budapesten született

 Titkos romantikus kapcsolata van 
egy másik önkéntessel (Imrével)



2. önkéntes: Tozó

 19 éves

 A Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen tanul.

 Gazdag tokiói szülők lánya

 Apja gyáros, de országos hírnevet 
szerzett a hagyományos japán 
pantomimszínház terén is

 Tozó hajadon, de számos előkelő 
udvarlója van, mivel nagyon csinos lány

 Nemrég főszereplője volt egy tévés 
dokumentumfilmnek, ami a japán nőkről 
és az ikebanáról szólt



3. önkéntes: Jobe

 41 éves, Közép-Afrikában született

 Pap, aki egész eddigi életét az 
afrikaiak társadalmi és politikai 
fejlődésének szentelte.

 Jobe aktívan politizál, és az utóbbi 
években többször járt az USA-ban 
és Oroszországban

 Nős, tizenegy 6 és 19 év közötti 
gyereke van

 Szabadidejében egy dzsessz-
zenekarban játszik



4. önkéntes: Imre

 Nőtlen, 27 éves és a hadseregben szolgált

 Tisztként egy ideig Nyugat-
Magyarországon szolgált, ahol titkos 
ügynökként lecsapott egy az osztrák határ 
mellett tanyázó német terrorista csoportra. 
Ezért különleges elismerést kapott

 Amióta visszatért a civil életbe, nem találja 
a helyét és elég sokat iszik

 Jelenleg egy ifjúsági csoport vezetője, s 
nagy energiát fektet a fiatalok segítésébe 
és barlangász-csoportok vezetésébe

 Hobbija az úszás

 Egy Balaton melletti faluban él.



5. önkéntes: László
 42 éves, hat éve külön él feleségétől. Felesége 

jelenleg mással él tartós kapcsolatban

 Baranya megyében született, de most 
Békásmegyeren lakik.

 Orvos-kutatóként a Budapesti Központi Kórházban 
dolgozik és a veszettség gyógyításának elismert 
szaktekintélye

 Nemrégiben olyan olcsó kezelési módot talált fel, 
amit mindenki saját maga alkalmazhat. A kutatási 
adatok nagy része még a jegyzetfüzeteiben
található, amiknek a megfejtése elég nehéz

 Sajnos érzelmi problémái voltak az utóbbi 
időkben, és kétszer ítélték el erőszakos 
támadásért, legutoljára 11 hónappal ezelőtt

 Hobbija a klasszikus zene, az opera és a vitorlázás



6. önkéntes: József

 54 éves, s élete nagy részét Budapesten élte le. 

 Egy gépipari gumiszíjakat gyártó vállalat 
vezérigazgatója. A gyárnak 71 alkalmazottja van

 A helyi közösségben elismert ember, és 
önkormányzati képviselő

 Nős, két gyereke van, akik már saját családot 
alapítottak és elköltöztek Budapestről

 Most jött vissza Németországból, ahol egy öt évre 
szóló, komoly gépszíjszállítási szerződésről 
tárgyalt. Ha a szerződés megköttetik, további 25 
embernek teremt munkahelyet

 Régi fegyvereket gyűjt és könyvet akar írni a 
fegyverek fejlődéséről

 Lelkes futballrajongó és minden hétvégén kimegy 
a Ferencváros-meccsekre


