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K Ü L D Ö T T K Ö Z G Y Ű L É S
2000. szeptember 27-én 17 órakor

a Szemlö-hegyi-barlang fogadóépületének 
(1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.) 

vetítőtermében.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés 1730-kor azonos napirend mellett kerül
megtartásra.

Napirend:

1. A Karszt és Barlang Alapítvány alapító okiratának módosítása a közhasznúvá 
nyilvánítás érdekében.

2. A Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának megválasztása.

3. Tagdíjemelési javaslat.

A küldöttközgyűlés nyílt, azon az MKBT bármely tagja részt vehet, szavazati joga 
azonban csak a küldötteknek van.

Dr. Korpás László 
elnök

BARLANGKUTATÓK 
SZAKMAI 
TALÁLKOZÓJA
2000. október 27-28.
Pécs, Tudományegyetem

Kérjük a rendezvényen részt venni -  valamint az előadást tartani -  kívánókat, 
hogy a szervezés biztosítása érdekében a Tájékoztató végén található jelentkezési 
lapot kitöltve szeptember 30-ig a Társulat titkárságára eljuttatni szíveskedjenek.

A rendezvény részvételi díja: 700 Ft.
Szállás a Kodály Zoltán úti középiskolai kollégiumban: 900 Ft/fő/éjszaka 
Étkezés a kollégium menzáján: előfizetéses reggeli (230 Ft), ebéd (400 Ft), vacso
ra (400 Ft) rendelhető meg.

A részletes programot (előadások címe, sorrendje, stb.) a Tájékoztató 
november—decemberi számában közöljük, mely október 20-ig megjelenik.
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BARLANGI KÖTÉLTECHNIKAI TANFOLYAM

A Myotis Barlangkutató Csoport 2000. szeptember 21 -töl (első előadás) novem
ber 9-ig (utolsó előadás) barlangi kötéltechnikai tanfolyamot indít. A tanfolyam 
előadásai minden héten csütörtökön 17 és 20 óra között lesznek a csoport klub- 
helyiségében (Bp. XI. Bartók B. út 134 ).
Részvételi díj: 4000 Ft, vizsgadíj 1000 Ft.

Jelentkezés és részletes felvilágosítás:
Lengyel János 203-7681, 06-20/9531-220

0  LAKATOS KUPA 2000
|Rajt: 2000 szeptember 30. (szombat) reggel 9 óra (Bodyaszilas Vecsem-forrás) |

MOTTÓ: Minden barlangra ajtót lehet szerelni és lakatot tenni rá (ha ez valakinek 
úgy tetszik és nincs jobb dolga), de nem kell egy barlangnak bezárva lenni, hogy 
lakatot találjunk benne...

A LÉNYEG: A kupa nem elsősorban verseny! Célunk a teljesítménytúrák szelle
miségéhez hasonlóan a terület jellegzetességeinek bemutatása és a részvétel a 
fontos!

A FELADAT: A kézhez kapott információk alapján az Alsó-hegy kijelölt 
zsombolyainak bejárása, megismerése: a zsombolyokban megadott helyeken 
jelképes "lakatok" és ellenőrző lapok vannak elhelyezve. Minden csapat kap egy 
"lakatkulcsot". A feladat megtalálni a kapott kulccsal kinyitható "lakatot", és melles
leg minden zsombolyban aláírni az ott elhelyezett ellenőrzőlapot.

AMI KELL: A túrán 3 fős csapatok vehetnek részt. Szükséges felszerelés: egyéni 
barlangjáró felszerelés, iránytű, 1 db 60 méter hosszú kötél, nittfülek, karabinerek, 
kötélgyűrű és íróeszköz.

SZABÁLYOK: Egy barlangba csak egy csapattagnak szükséges leereszkedni, 
^izonban  nincs megtiltva, hogy többen is túrázzanak. Ha egy zsombolyban vala- 
^ n e ly ik  társunk lent van, akkor feltétlenül valamelyik csapattársnak a bejáratnál 

hallótávolságban kell tartózkodnia! Egy csapat egyszerre csak egy zsomboly 
bejárásával foglalatoskodhat. Amennyiben a rendezőség ettől eltérést tapasztal, 
pontlevonással és kizárással is büntethet, a megszokott gumipontozásnak meg
felelően. Minden barlangban az elhelyezett papíron a csapatnak az aláírását ott kell 
hagynia, igazolván, hogy érintették a pontot. 17 — után barlangba való leszállást 
megkezdeni nem lehet (nem minden rendező talál le sötétben a hegyről...).

KATEGÓRIÁK: A verseny során igyekszünk mindenkinek a kedvében járni, minél 
több győztest hirdetni: a szerencselovagok kategória kitüntető győztese címet az a 
csapat nyerheti el. amelyik elsőként leérkezik a Vecsem-forrásnál lévő bázishoz, 
úgy, hogy a "lakatjának" párját megtalálta, és azt sem felejtette el, melyik zsom
bolyban. Ezt a kategóriát inkább idősebb, “megállapodott” kutatóknak ajánljuk A 
pedálos kategória győztese az lehet, aki a legtöbb zsombolyt (a megadott pontok
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alapján számolva) bejárta. Pontegyenlőség esetén az időeredmény is számit. A 
födij ebben a kategóriában kerül kiosztásra.

A TÁBOR: Péntek estétől a Vecsem-forrásnál található szokásos táborhelyen vár 
minden résztvevőt a rendezőség. A tábor a falu Komjáti felől eső végéről gyalog, 
illetve megfelelően száraz időjárás esetén autóval közelíthető meg, egy turistatérkép 
birtokában még az sem vétheti el, aki még soha nem volt ott.

Támogatóink: GURU, a mi barlangászboltunk, Aggteleki Nemzeti Park és a 
Társulat (és mi magunk).

Mindenkit sok szeretettel vár az örökös rendező

KÜLFÖLD

MAFC Barlangkutató Csop

BORA 2000 NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI TALÁLKOZÓ 
2000. november 1—5. Triest, Sistiana-öböl (Olaszország)

Motto: “és először volt a karszt...”
Rendező: Federaziona Speleologica Triestina 
P.O.Box. n. 309 — 34100 Trieste 
Mobil: 0349.7776786 — 0347.8182135 
Fax: 040.422.106 — 040.8323.984 
E-mail: bora2000@speleo.it.
Jelentkezési lap beszerezhető a Titkárságon.

8. MULTI DISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA A VÍZNYELŐKRŐL ÉS A 
KARSZTRA GYAKOROLT MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSOKRÓL 

Luisville (Kentucky). 2001. április 1—4.

A konferencia keretében tanulmányi kirándulás Bowling Green-be és a Mammut- 
barlang térségébe.

Az előadások összefoglalóit 2000. augusztus 25-ig kell beküldeni.
Tájékoztatás: E-mail: pela@icx.net és a konferencia www.pela.com/8thcon.htr^ 

honlapján.

JELENTÉS A XVI. VULKÁNSZPELEOLÓGIAI TÁBORRÓL
A XVI. Vulkánszpeleológiai Tábor 2000. július 8— 15. között került megren

dezésre a Vulkánszpeleológiai Kollektíva és a Styx Barlangkutató Csoport közös 
rendezésében a Balaton-felvidéki Szent György-hegyen, melyen 27-en vettek részt. 
A tábor központja a Kaán Károly turistaházban volt. Tevékenységünk célja a Gyur- 
kovits György által 1737-ben leírt, jelentős méretű Sárkány-barlang feltárása volt, 
melynek bejáratát azóta nagy mennyiségű törmelék fedte be

mailto:bora2000@speleo.it
mailto:pela@icx.net
http://www.pela.com/8thcon.htr%5e
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A bejáratot takaró hatalmas törmeléklejtö eltakarítása eleve reménytelennek 
tűnt, így a barlang feltételezett végpontjára kívántunk aknát mélyíteni. A felszín 
tüzetes szemléje után ezt is elvetettük, mert optimális bontási hely nem mutatkozott 
a kézi szerszámokkal végrehajtandó feladathoz a bozóttal sűrűn benőtt, törések 
alkotta sziklalépcsők között. A további kiegészítő helyszíni szemlék egyikén, a hegy 
nyugati oldalán Ferenczi Balázs egy huzatoló rést talált, amelyet kézzel kibontott és 
egy 10 m-t meghaladó repedésbarlangba jutott. A továbbiakban ez az "Araszoló- 
barlangnak" elnevezett üreg vált feltáró kutatásunk fő helyszínévé, melyről azt re
méljük, hogy összefüggésben van a keresett Sárkány-barlanggal. A barlangot és 
előterét öt napon át bontottuk, és igy 26 m hosszúságú és 10 m mélységű lett. A 
tábor ideje alatt egy másik, szintén a nyugati oldalon levő, már korábban ismert 
fczelelő lyukat is barlangméretűvé (2 m-essé) bontottunk, melynek a Meleg-fülke ne
vet adtuk. Mindkét barlangban erős a légáramlás 15 °C-os kinti hőmérsékletnél az 
Araszoló-barlangban a levegő befelé áramlik és 9,2 °C-ra hűl, a Meleg-fülkében 
viszont kifelé áramlik a 18,7 °C-os levegő.

Tervezett célunkat sajnos nem értük el, csak számos további adatot re
gisztráltuk, melyek a Gyurkovits-féle, jelentős méretű Sárkány-barlang létezését 
támasztják alá. Továbbá két újabb barlanggal gyarapítottuk a Szent György-hegy 
ismert barlangjainak számát, mely igy már összesen 10 barlangot jelent, 85 m 
összhos szú Ságban.

Az időjárás egyre esösebbé és hűvösebbé válása mind több nehézséget okozott 
a tábor életében és a terepen való mozgásban, ezért a tervezettnél egy nappal 
korábban bontottunk tábort, és igy megnézhettük a balatonedericsi Döme-barlang 
világhírű gyökérsztalagmitjait és egyéb érdekességeit.

Tevékenységünket a Karszt és Barlang Alapítvány 30 ezer Ft-tal, a Kisapáti 
Önkormányzat Képviselőtestülete a turistaház térítésmentes átengedésével támo
gatta. Segítségüket ezúton is köszönjük.

Eszterhás István és John Szilárd

SIKER 1000 M MELYEGBEN
A magyar barlangász expedíció 8 tagja elérte a spanyolországi Torca Urriello -  

1022 m-es mélységben lévő végpontját. A központi Picos de Európa fennsíkon 
|2000 m-es tszf. magasságában töltött 8 nap alatt jól összehangolt csapatmunkával 
folyamatosan került beszerelésre a több mint 40 akna, amelyek közül a legnagyobb 
a 125 m-es bejárati volt. A 950 m-en látványos kötélhídrendszerrel elért főág 
hatalmas kanyonja és sötétbe vesző mennyezete vezetett el a homokos partú 
végponti szifonhoz.

Spanyolországban 12 barlang mélysége haladja meg a -1000 m-t, ebből 8 db a 
Picos-on található, ahol még további 47 db mélyebb mint -500 m. A legmélyebb, az 
1999-ben feltárt -1589 m mély Torca dél Cerro is itt van. mely jelenleg a 
világranglistán 4., de ennek csak egyetlen bejárata ismert (az első háromnak több 
is), és ezért a bejárása a legnehezebbnek számít. A világ 64 db -1000 m-nél 
mélyebb barlangjából az 59. a Torca Urriello. Mélysége. -1022 m, hossza: 3632 m. 
A barlang feltárását a francia Centre Loisir Piein Air de Montpelier, a Speleo Club de 
Seine és még sokan mások végezték 1979-83. között. Az Urriello felső szakasza -  
300 m-ig erősen függőleges, ami alatt a több emelet mély aknákat rövidebb-
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hosszabb vízszintes szakaszok (meanderek) kötik össze. -373 m-nél a járat ketté
válik egy aktiv és egy fosszilis aknasorrá, amelyek -620 m-nél újra egyesülnek. -950 
m mélységben a barlang elér egy, a karsztvizszinten húzódó 1,5 km hosszú, 
nagyméretű horizontális rendszert. A kétszintes járatból csak az alsóban található 
patak. Az elfolyó viz egy szifonban tűnik el és felszínre csak a 6,5 km távolságra és 
még további -520 m-el mélyebben lévő (Farfao de la Viiía) forrásban bukkan elő. A 
terület sok kecsegtetően mély barlangja közül azért az Urriellora esett a válasz
tásunk, mivel ez egy viszonylag régen feltárt, mára már nem kutatott barlang, ahol 
a sok akna után a főág tágas vízszintes járatában az ember úgy érzi, valahova 
megérkezett és ez lélektanilag nagyon fontos.

A Torca Urriello és bejárásának története több részre tagolható:
1. A bejárat—295 m közötti aknasort a kétfős csapat 8 óra alatt építette ki 

beszerelést jelentősen lassította a 24 db új nitt befúrása, ami több kötelet is igényel^^ 
ezért a kötélen való átbegelés sem volt ritka. Az utolsó 60 m-es akna alján érte be 
őket a következő, telefont kiépítő, szintén kétfős brigád, nyakukon a további 
részeket beszerelőkkel.

2. 295— 602 m Közötti szakaszt hárman 14 óra alatt építették lri, egész éjjel, 
reggelig. A 20 db kisebb aknát (ma*. 25 m) három hosszabb (150— 200 m) és sok 
rövidebb vízszintes meander osztotta több részre. A befolyó víz útjából -373 m-nél 
egy száraz oldalágba kellett eltraverzálni a veszélyesen omladékos Mikádo terem
ből, a kitett Kamikáze-akna felett. A fő cél a -567 m-nél található bivak komfort 
fokozatának bekalibrálása után (földön fekvös bivak), a -602 m-nél lévő kritikus 10 
m hosszú szűkületsor állította meg a csapatot, amely visszavezet az aktív vizes 
járatrendszerbe.

3. A transzportáló csapatok túráján a maradék 5 zsák felszerelést 14 óra alatt a 
bivakig szállították le, és utána visszamásztak a felszínre, közben a telefonkábel 
kiépítését is befejezték -450 m-től a bivakig.

4. A bivak kiépítése és a kritikus -602 m-nél lévő homokköves betelepülés miatt 
kialakult szűkület kivésése után az éjszakát hatan töltötték a bivakban.

5. 602— 1022 m közötti 20 aknával tarkított szakasz kiépítését négy fő végezte.
Itt a vizes aknák mellett az egyre kellemetlenebbül elszükülő Egyiptomi-meander 
vált igen emlékezetessé. A 33 db új nitt harmadát az utolsó 50-es akna félúton lévő 
föági kiszállásnak kiépítésénél kellett befúrni, ami igencsak próbára tette a der
mesztő huzatban várakozók tűrőképességét. A hatalmas, minden várakozási, 
felülmúló főág omladékhegyein átkelve érhettük el az -1022 m-es mélységben lévo^  
szifont. A sikeres végponti túra bivaktól-bivakig 21 órásra nyúlt.

6. A végpontról visszatérők némi alvás után gyors információ-cserét folytattak a 
felszínről érkező kiszerelő csapattal, akik vízhatlanba, neoprénbe öltözve folytatták 
vágtájukat a végponti szifonig. A visszaindulás előtt még bejárták a vízszintes főág 
mindkét oldaljáratát. A kiszerelés 15 órás felszin-bivak—végpont-bivak távjából, 
kifelé is 2—2,5 órát a kritikus szűkületen való átcuccolás vette igénybe.

7. A hálózsák- és transzportzsák-csere után folytatódott a felhozott felszerelés 
kiszállítása a felszínig. A kiszerelők rövid alvás után a bivak kiszállítása mellett 
folytatták a kiszerelést egészen a Mikádó-ig (-373 m).

8. A legfelső szakasz teljes kiszerelését -373 m-től a bejáratig több kisebb 
csapatra bontva végeztük el.
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A túra számos tapasztalat szerzésére adott lehetőséget. Pl.: a leírásban szereplő 
köteleknél, karabinereknél legalább 10 %-al érdemes többet vinni. A telefon kiépí
tése soha nem elfecsérelt energia, amit egy hatalmas hidegfront érkezése szá
munkra is nyomatékosított. Motoros fúró nélkül nem érdemes nagy mélységekbe 
indulni, de azt legalább kétszeresen érdemes felkötni. Sajnos egy fúrónk a bag 
húzózsinórjának kioldódása miatt leesett, a kár szerencsére csak anyagi vonzatú: 
260 ezer Ft...stb.

A Torca Urriello bejárása igen nehéz túra volt. Már a bejárat megközelítése sem 
volt egyszerű. A 8 km-es gyalogtávot 950 m szintkülönbségen keresztül a felsze
relés mennyisége miatt többször is meg kellett tenni. A barlangba összesen kb. 
1000 m kötél, 150 karabiner és nittfül került beszerelésre, amit a közel 60 db új nitt 
kifúrása és egy 10 m hosszú szűkület kivésése nehezített. 567 m mélységben 6 fős 
^bivakot kellett létesítenünk, amit folyamatos váltásban használtunk. A résztvevők ez 
idáig általam még soha nem tapasztalt összhangban végezték az expedíció fela
datait, aminek gyümölcse az 1000 m alatti siker.

A Picoson tett számtalan felszíni kirándulás után megtekintettük a környék 
legnevezetesebb, 12 km hosszú, aktív vizes barlangját, az Aqua-t, amit egy szép 
vizes kanyonon végigereszkedve közelítettünk meg. A 3 hétből hátralévő egy hétben 
túráztunk a Pierre St. Martin-barlang nevezetes Verna-termében, ami 230 x 180 x 
150 m-es méretével a Világ 3., de Európa legnagyobb barlangterme, valamint a 
híres közép-pireneusi Ordesa Nemzeti Park számtalan kanyonja közül háromban 
végigereszkedve mosattuk tisztára neoprén ruháinkat.

Köszönet minden résztvevőnek, akik hozzá járultak a túra sikeréhez:

Bende Bea, Bocskor Erika, Holupkó Anti, Invics Gábor (Maci), Kertész Balázs, 
Kovács Ferike, Kucsera Marci, Menyhárt Krisztina, Molnár Tamás (Függő), Németh 
Zsolt (Kutya), Nyerges Attila (kis Moha), Nyerges Miklós (Moha), Sas Lajos, Söregi 
Ildikó, Szabó Andi, Szabó Lénárd, Takács Robi, Török Ágnes, Zengő Beáta.

Az expedíción résztvevő csoportok és támogatóik:
BEAC, MAFC, Tolerancia, Pybacs és a Papp Ferenc csoport 

Magyar Barlangi Mentőszolgálat (2 km telefonkábel)
Guru (40 db önfúró nitt, 15 db heveder, 6 db karabiner, 12 db nittfül) 

Tengerszem (20 kg karbid és 30 db karabiner kölcsönbe)
Mountex (4 db transzportzsák, 16 kg karbid).

Nyerges Attila
Irodalom: Spelunca 1984/16, vagy 1985/19, pp. 38-39. és az 50-es szám

Exploration 11 (1967) Atlas de las grandes cavidades espanolas 
Mark Minton — NSS News 1984/10; V42, N10, pp. 313-314,

Internetes információk: A Picos de Europa barlangjairól:
http://www cavepage magna.com.au/cave/Picos.html

ELÉG A VAKOSKODÁSBÓL !
Nagy térfogatú, masszív, vízpumpás, zártrendszerű alumínium karbidtartályok kap
hatók 1 év garanciával, 11 000 Ft-ért.
(Az olaszországi Michele Gortani-barlangban alaposan tesztelve.)

Hlavács György (30) 986-46-67

http://www
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MILLENNIUMI BARLANGNAP

LIFTAKNA-VERSENY

A BEAC Barlangkutató Csoport június 24-én, a Vándorgyűlés szombatján egyéni 
kötéltechnikai versenyt szervezett a Szemlö-hegyi-barlang liftaknájában. A verseny 
jellegében hasonlított a szokásos csapatversenyekre, hiszen közönség és a pálya 
előzetes ismerete nélkül zajlott A versenyzőknek a liftaknába lépést követően leg
feljebb egy percük volt az indításig. Az elért időeredményeket csak a nagy izga
lommal járó eredményhirdetésen hoztuk nyilvánosságra.

Minden technikai hiba kizárást vont maga után, de ezzel egyetlen esetben sem 
kellett élnünk.

A lányoknál megosztott első díj került kiosztásra (persze Ildikótól nem kívánjuk^ 
elvenni a legjobb időeredmény tényét), a fiúknál érdemes megfigyelni, hogy a 2. és™ 
5. helyezettek között mindössze 14 másodperc a különbség, valamint hogy a 6 és 
15. helyezettek közötti középmezőny másfél perc különbséggel végzett.

Végül az általános ismertetésen kívül egy személyre szóló közleményt is 
szeretnék közreadni, amely azonban sokakat érint.

Kedves Leo !

A liftakna versenyen született győzelmedet az eddigiekhez hasonlóan megérde
melten érted el, hiszen tudom, mennyi edzés és gyakorlás van egy ilyen kiemelkedő
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eredmény hátterében
Ám az eredményhirdetéskor, a díj átvételénél nagy nyilvánosság előtt tett meg

nyilatkozásod mérhetetlenül megalázó volt azokra nézve, akik önzetlenül a munká
jukkal és támogatásukkal járultak hozzá ehhez a programot adó és barlangász 
tudást fejlesztő megmérettetéshez.

A dijakat a te tanácsodat követve, (mást nem kérdeztem erről) úgy alakítottam, 
hogy a verseny ne váljék díjazás-központúvá. Anyagi lehetőségeinket megosztva 24 
db kisebb-nagyobb díj került kiosztásra. Butaságnak tartottad, hogy a dobogósok 
választhassanak a dijak közül, és én szavad nyomán azonnal beláttam ötletem 
ostobaságát.

Azzal, hogy előzőleg megkérdeztem, mit szeretnél nyerni, mintegy megelőle
gezve  számodra a győzelmet -  ismerve saját hiúságomat (és a tiédet) -  csupán 
képességeidnek baráti, érzelmi elismerését szerettem volna kimutatni. Talán hibáz
tam. Beláthatod, hogy tisztességtelen lett volna az első helyezetti díjat számodra 
választanom, egy verseny kimenetele minden esetben kétséges.

Azt hiszem, kapott díjaid hasznára válhatnak sporttársaidnak, szeretteidnek.
A díjazásról annyit szeretnék tudatni veled, -  sajnos a verseny előtt elmu

lasztottam -  hogy részben egy barlangász-csoport névtelenül sokat dolgozó tagja-itól 
származik, részben egy sportbolt tulajdonosainak nyereségét és dolgozóinak 
jövedelmét csökkentette (cserében egy barlangnapi reklám a részükre inkább 
jelképes, mint hasznot hozó), részben egy csoporttársad kezdődő vállalkozása 
teremtette elő.

Ismerve a barlangászaiban betöltött fontos szereped és a fiatalokra gyakorolt 
hatásod, azon leszek, hogy a verseny támogatói az elhangzott megnyilvánulásod 
miatt a jövőben ne zárjanak ki azon versenyekről, amelyeket ók szponzorálnak.

Elekes Balázs

Választmányi határozatok
^Választmányi ülés: 2000. június 23.

V-8/2000 Köszönettel elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló be
számolót.
V-9/2000 A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. fejezetének módosítására 
létrehozott javaslattal egyetértett, azt az elhangzott módosításokkal kiegészítve 
egyhangúlag elfogadta.
A módosítással kapcsolatban felmerült a Jelölő Bizottság összetételének kérdése. A 
szavazás összesítésére a Választmány az alábbi összetételű Jelölő Bizottságot 
fogadta el:
Börcsök Péter, dr. Dénes György, dr. Leél-Őssy Szabolcs. Maucha Gergely, 
Szablyár Péter, Szabó Zoltán
V-10/2000 A Gubacs és a Júra Barlangkutató Csoportok Társulatba történő felvéte- 
felvételével kapcsolatban hiánypótlást állapított meg. s a felvételi kérelmek tárgya
lását a következő ülésre elnapolta.
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T e n g e r s z e m - S p o r t
a Gortani-expedfoió hivatalos támogatója

Budapest, VII. kér.
Dohány u. 29., Rákóoi út 32. 
tel.: 322-1606, fai: 342-9551

www.tengerszem.hu

http://www.tengerszem.hu
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A Társulatban korlátozott számban kapható:
Daday János: Barangolások a Bihar-hegységben Czárán Gyula nyomdokain
Nagyvárad 1999. 173 oldal.
Ára: 1000 Ft.

á% 4%♦ V V

Megjelent a Barlangnapra a Társulat kiadásában -  a Millenniumi Kormánybiztos 
Hivatalának támogatásával:

.Millenniumi Barlangnap -  Budapest, a barlangok fővárosa 
'Budapest. 65 oldal.
Ára: 500 Ft.

A Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület munkájának eredményei 
1998-1999.
Veszprém 2000. 47 oldal.
Ára: 200 Ft.

A 2000. évi jósvaföi falunapokra megjelent a “Jósvafő -  település a források és 
barlangok völgyében” c. monográfia a Jósvaföi Önkormányzat kiadásában. A 200 
oldalas, 8 színes táblát és számos -  eddig nem publikált -  fekete-fehér fotót 
tartalmazó kis kötet összefoglalja mindazon ismereteket, amelyeket erről -  a sokak 
számára oly kedves -  településről ma ismerünk. Külön fejezet foglalkozik a Baradla 
jósvaföi szakaszának megismerés-történetével, idegenforgalomba történt bekap
csolásával, a település területén található barlangokkal, forrásokkal, karsztjelen
ségekkel.

A kötet 1200 Ft-os áron -  korlátozott példányszámban -  beszerezhető a Társulat 
titkárságán.

❖  ❖  ❖

*Az erdélyi térképsorozat újabb tagja jelent meg:
A Torockói-hegység középső része 1:45 000.

Kapható a Társulat titkárságán, ára: 350 Ft

MKBT TÁJÉKOZTATÓ
Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én) 

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35 

Tel 346-0494, tel /fax: 346-0495. E-mail: mkbt@mail.matav.hu 
Szerkesztő: Fleck Nóra 

Felelős kiadó: Börcsök Péter
A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek. 

Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat, 8 karakter hosszúságú és ékezet nélküli file- 
___________  megnevezéssel, Win95 /6 0 formátumban tjjdunk fogadni._______

mailto:mkbt@mail.matav.hu
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Beküldendő: szeptember 30-ig.

JELENTKEZÉSI LAP
a Barlangkutatók Szakmai Találkozójára 

Pécs, 2000. október 27—29.

Vállalom, hogy a rendezvény részvételi diját, valamint a fentiekben igényelt szállás és étkezés 
költségeit október 5-ig a Társulat Titkárságához személyesen vagy csekken eljuttatom.

2000 szeptember.........

aláírás
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