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Dr. SZATHMÁRY SÁNDOR
(1919— 2001)
Június 4-én, hosszantartó betegség után elhunyt dr Szathmáry Sándor, Társulatunk
alapító tagja 1961— 1991 között a Számvizsgáló Bizottság elnökeként nagy hozzá
értéssel és lelkiismeretességgel tevékenykedett Tapasztalt jogászként több társulati
alapszabály kidolgozásában vett részt A Társulat érdekében hosszú időn át végzett
kiemelkedő tevékenységéért 1986-ban Hermán Ottó-éremmel tüntették ki, 1991-ben
a Társulat tiszteletbeli tagjává választották.
Családja, barátai és egykon kutatótársai június 21-én búcsúztatták a Szent Gellért
templomban.

Április 20-án, a Föld napja alkalmából,
dr Túri-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter
Pro
Natura-díjatadományozott
Székely Kinga tagtársunknak,
a Környezetvédelmi Minisztérium Barlangtani Osztálya vezetőjének
a magyar barlangkutatás és barlangvédelem terén több mint három évtizede
kiemelkedő felelősségtudattal és elhivatottsággal végzett, nemzetközi körökben is
elismert eredményes szakmai munkájáért, valamint publikációs és szervező
tevékenységéért

Dr. Tardy János tiszteletbeli tagunk
helyettes államtitkár, a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala
vezetője
május 28-án Geke Faber holland államtitkár asszonytól vette át
az Orániai Nassau Rendjének tiszti fokozatát
természetvédelmi munkájának elismeréseként, illetve a holland—magyar
természetvédelmi kapcsolatok kiépítéséért
♦♦♦
A kitüntetésekhez a Társulat elnöksége
- a tagság nevében is szívből gratulál!

W V/ w w w w w w w w w
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7. SZUADÓ-VÖLGYI KUTATÓTÁBOR
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület idén is megrendezi hagyományos
nyári kutatótáborát A helyszín: Nyugati-Mecsek, az Orfütöl 4 km-re található Szuadó-völgyi táborhely (a Bagoly-forrás mellett). A tábor célja a Vízfö-forráshoz tartozó
barlangrendszer feltárásának folytatása. Időpontja: július 26—augusztus 12 Szállás
saját sátorban, vagy a táborhelyen található esőbeálló emeletén A tábor költsége a
résztvevőknek, ha a közös étkezést igénybe veszi: 300 Ft/fö/nap A táborhely elér
hető Orfütöl a kék kereszt turistajelzést követve kb. 45 perces gyaloglás után A ku
tatandó objektumok: a Szuadó-barlang, illetve az egyre biztatóbb Trió-barlang, ahol
2001-ben már jelentős áttörést értünk el.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk és látunk!
A tábor teljes kiírása megtalálható a: v/ww szkbe.hu honlap alatt
Bővebb felvilágosítás kapható: szkbe@szkbe.hu e-mail címen vagy telefonon a
62/ 452-106-os számon Kurunczi Edinánál

ÚJABB VULKÁNTÚRA OLASZORSZÁGBA
Az idén áprilisban lezajlott sikeres kirándulást követően, immáron negyedik alka
lommal szervezzük meg olaszországi vulkánexpedíciónkat. A szeptember 20—30.
között lezajló program célja többek között, hogy a résztvevőket elvezesse Itália ma is
aktív tűzhányóihoz, így a Vezúvra, Etnára, Vulcanora és Strombolira Emellett külön
leges látnivalókat és élményeket tartogat a firenzei és taorminai városnézés, a
vulcanoi sárdagasztás és búvárkodás, a Lipari-szigetek közötti hajóút és az Etna
lábánál lévő gyönyörű bazaltszurdok az Alcantara
Utazás különjárati autóbusszal történik, szállás kempingekben lesz
A részvételi díj: 90 000 Ft (a következőket tartalmazza az autóbusz- és hajókölt
ségeket, szállás költségeit, belépődíjak, szakmai idegenvezetés, tolmácsolás költ
ségeit).
Ha érdekel programunk, bővebb információval is szolgálhatunk
A részletek és korábbi útjaink képes beszámolói megtalálhatók honlapunkon:
http://bebte.findhere.com.
Jelentkezés és felvilágosítás: Láng István (20/315-7936), Lieber Tamás 2510
Dorog, Schmidt Sándor Itp 36 3/15 Tel.. 33/443-823 E-mail bebte@drotposta.hu;
lieber@oncol hu; Internet: http://bebte.findhere com.
Felhívom figyelmeteket, hogy a Magyar Televízió előreláthatóan június—július
hónapban mutatja be az áprilisi túráról szóló ismeretterjesztő útifilmünket. A pontos
időpontról honlapunkon időben adunk tájékoztatást.
Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE)
Ueber Tamás elnöl-
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A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI
Küldöttközgyűlés: 2001. április 21.
A Társulat küldöttközgyűlését 2001 április 21-én tartotta a Szemlö-hegyi-barlang
fogadóépületének vetítőtermében A küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek száma
34 fő, a szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 13 fő volt
A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság az alábbi kitüntetéseket adta át:
— a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló ered
ményért adományozható Vass Imre-éremmel dr. Jakucs Lászlót
— a magyar karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudom ányo^^
munkáért adományozható Kadic Ottokár-éremmel, posztumusz elismerésként,
halálának 10 évfordulóján dr. Ernst Lajost
tüntette ki;
— a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollek
tív eredményért adományozható Vass Imre-emléklapot az Ariadne Barlangkutató Egyesületnek ítélte oda a Legény- és Leány-barlangban végzett jelentős
feltáró munka elismeréseként.
A közgyűlés
85. születésnapja alkalmából Jamrik Károlyt,
75 születésnapja alkalmából dr. Jakucs Lászlót és dr Jánossy Dénest,
70. születésnapja alkalmából Vidics Zoltánnét.
65. születésnapja alkalmából Csekö Árpádot, Gádoros Miklóst és Kesselyák Pétert.
60. születésnapja alkalmából Eszterhás Istvánt, dr. Lorberer Árpádot és dr Szentes
Györgyöt
emléklappal tüntette ki
A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
— a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta
Dr Schweitzer Ferencet, az MTA Földrajztudományt Kutató Intézetének igazgatóját
(K-1/2001)
— elfogadta a 2000 évről szóló főtitkári beszámolót (K-2/2001)
— elfogadta a 2000 évről szóló közhasznúsági beszámolót(K-3/2001)
— elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 2000 évi gazdálkodásáról szóló
jelentését (K-4/2001)
— elfogadta a Társulat 2001 évi munkatervét és költségvetését (K-5/2001)

FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ
Társulati élet:
Az 1999 évi időszak sikeresnek mondható gazdasági konszolidációja után,
minden pozitív jel ellenére inkább beszélhetünk egy kényes egyensúlyi helyzetről
MTESZ tartozásunk az elmúlt időszakban a kezdeti 2 millió forintról alig 700 ezer
forintra csökkent, melyet az év végére remélhetőleg sikerül megszüntetnünk
Pályázatokkal az elmúlt időszakban kisebb összegeket sikerült elnyerni Okta
tásra és oktatást segítő kiadványokra ez alkalommal nem kaptunk támogatást
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Cholnoky pályázatra 1,2 millió forintot kaptunk, és osztottunk szét a pályázatot
benyújtó csoportok és egyéni tagok között
Korábbi támogatások eredményeként sikeres túravezetői és kutatásvezetői tanfo
lyamot zártunk, ahol 46 tagtársunk túravezetői, 37-en kutatásvezetői képesítést sze
reztek Minden fórumot megragadtunk, hogy köszönetét mondjunk előadóknak és
oktatóknak a tanfolyamhoz nyújtott segítségéért Engedjétek meg, hogy itt a kül
döttközgyűlés előtt ismételten megköszönjem önzetlen munkáját mindenkinek, aki a
tanfolyam sikeréhez hozzájárult
Az év elején barlangi idegenvezetői tanfolyamot szerveztünk 12 fő részére A
szervezést és bonyolítást teljes egészében Hazslinszky Tamás társelnök és Fleck
Jslóra végezte, melyet ezúton is szeretnénk nekik megköszönni.
Sokan várják az oktatást folytatását. Jelenleg az elmúlt év tapasztalatai alapján
igyekszünk az oktatást a csoportok igényeihez és lehetőségeihez igazítani. Elnök
ségi és választmányi üléseken foglalkoztunk az alapképzés beillesztésével az új
oktatási rendszerbe. Jelenleg módosítási javaslattal fordultunk a KöM illetékes fő
osztályához. Reményeink szerint az őszi időszakban, de legkésőbb jövő tavasszal az
oktatás módosított formában folytatódhat.
Együttműködés:
Alapelvünk, az együttműködés a közös érdekeltségű felekkel nem változott. A
nemzeti parkok folyamatos kapcsolattartás eredményeként eseti megbízásokkal
keresték.meg Társulatunkat, amelyek nemcsak szakmai tekintélyünket növelték, de
anyagilag is segítették működésűnket.
Kapcsolattartás csoportokkal: ezen a téren a tanfolyam sokat segített Számos
vidéki csoport közvetlen bepillantást nyert a Társulat életébe, és a tanfolyam végez
tével visszatérő kapcsolat jött létre, melyet a jövőben fent kell tartani és bővíteni.
Vezetőségi ülések:
Az elmúlt küldöttközgyűlés óta szeptember végén rendkívüli küldöttközgyűlést
tartottunk a Karszt és Barlang Alapítvány alapító okirat módosítása, valamint az új
kuratórium megválasztása céljából.
Választmányi ülést 4 alkalommal tartottunk, elnökségi ülést 6 alkalommal. Ebből
kiemelt esemény volt Jakucs László köszöntése 75. születésnapja alkalmából, nyílt
elnökségi és választmányi ülés keretében.
Taglétszám alakulása tavaly ilyenkor 102 új belépővel büszkélkedhettünk, és a
Társulatunk iránti megerősödött bizalomról beszéltünk Sajnos az idén ez a szám
másképp alakult. Reméljük, hogy nem bizalomvesztésről van szó, és a fizetési kése
delmeknek csupán anyagi oka van. A küldöttközgyűlésen elfogadott alapszabályhoz
igazodva közel 300 tagtársunk tagságát fel kellett függeszteni és törölni tagdíjfizetési
elmaradás miatt. Jelenlegi taglétszámunk 630-ra csökkent.
Rendezvények:
Barlangkutatók Szakmai Találkozóját október 27—29 között Pécsett, 111 fő rész
vételével tartottuk meg. A találkozón 29 előadás hangzott el, 9 videó és 4 poszter
került bemutatásra Sikeres barlangvilágítási konferenciát zártunk 33 fő részvé
telével, amelyből 26 fő külföldi résztvevő volt. Az előadásokat tartalmazó kiadvány
utószerkesztése folyamatban van,
s várhatóan még ebben a negyedévben
megjelenik.
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A Pál-völgyben rendezett millenniumi barlangnap 250 fő résztvevővel sikeresen
lezajlott Változatos barlangtúrák, izgalmas versenyek és esti tábortűz zárta a talá
lkozót.
Október 31-én, mint minden évben most is a Szemlö-hegyi emlékkertben meg
emlékeztünk halottainkról.
Sikeres kezdeményezés eredményeként az év elején szerdai napokon barlangos
videofilmek vetítésével igyekeztünk a társulati klubéletet élénkíteni. A növekvő ér
deklődést további előadásokkal kellene életben tartani. Várjuk további előadók je
lentkezését.
Az elmúlt évi hagyományt követve decemberben és az elmúlt hetekben a
Szemlö-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében zenés táncos összejövetelt
tartottunk 2 alkalommal.
^
Kiadványok:
Túravezetöi és kutatásvezetői jegyzetek 3 kötetben, 350 oldalon 100— 150 pél
dányban megjelent. Túravezetöi I és Kutatásvezetői jegyzet korlátozott példány
számban még kapható a Társulat Titkárságán. A jövő évi oktatáshoz a jegyzetek
átdolgozását és módosítását tervezzük.
Barlangi idegenvezetői tanfolyam jegyzetét módosítva és aktualizálva a tanfo
lyam hallgatóinak elkészítettük.
Kiadásra került a Ferenc-hegyi-barlang atlasza, melyet a KöM támogatásával
jelentettünk meg.
A Karszt és Barlang elmaradt 1993/1-11. száma a közeljövőben jelenik meg.
Társulati Tájékoztató kéthavonta változatlanul, kb 20 oldalon megjelenik a tag
ság informálására
Az internetes honlapunkat dr. Nyerges Miklós szerkeszti sok érdekes és új
információval, melynek további bővítéséhez új anyagokat és segítőket várunk.
Könyvtárunk rendezése rövidebb szünet után ismét folytatódik.
KÖ ZH ASZN Ú SÁG I BESZÁM O LÓ
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999 január
19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően
közhasznú szervezetnek minősítette
^
1. Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről
- A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlan
gok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevé
kenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgo
zásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.
- Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok
térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, ame
lyek a természet védelméről szóló 1996 évi Lili Törvény végrehajtását segítették
elő.
- Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publiká
ciók, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.
- Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve tevékenysége a ma
gyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tu-
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dományos tevékenysége koordinációs, információs feladatainak ellátásában is
kiteljesedett
- A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvá
nos használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el

•

2 A fentiekben részletezett kiemelkedően közhasznú tevékenységek kiadásaihoz
2000-ben
a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatától
- a barlangi túra- és kutatásvezetői tanfolyam lebonyolításához 900 000 Ft-ot
- a Fekete- és István-lápai- barlang természetvédelmi célú barlangkiépítéshez
500 000 Ft-ot
- a Ferenc-hegyi-barlang térképének megjelentetéséhez 350 000 Ft-ot
- a Barlangkutatók Szakmai Találkozójához 300 000 Ft-ot
- a Barlangvilágítási Konferenciához 300 000 Ft-ot
- a szakkönyvtár működtetéséhez 150 000 Ft-ot
- a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázathoz 1 200 000 Ft-ot,
- a MTESZ Szövetségi Tanácstól a működési kiadások fedezésére 1 194 203 Ftot,
a Karszt és Barlang Alapítványtól
-a Karszt és Barlang 1997/1— II számához 314 800 Ft-ot,
a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítványtól
- a Karszt és Barlang 1993/1— II számához 100 000 Ft-ot,
a Magyar Fejlesztési Banktól
- a baradlai élettani vizsgálatok eredményének feldolgozásához 250 000 Ft-ot,
a Millenniumi Kormánybiztosi Hivataltól
- a Barlangnaphoz 400 000 Ft-ot,
a Vakond Barlangkutató Csoporttól
- a Barlangnaphoz 50 000 Ft-ot
kapott a Társulat.
3. 2000. év folyamán a Társulat 326 897 Ft támogatást kapott a magánszemélyek
jövedelemadójának 1 %-ából, melyet a tagság informálásának érdekében kéthavon
ta megjelenő MKBT Tájékoztató megjelentetésére fordítottunk.

^ ^ 4 . A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2000 évben
járulékokkal együtt 66 600 Ft pénzügyi juttatás került kifizetésre. A Társulatban mun
kaviszonyban állók részére 2000. évben járulékokkal együtt 1 068 001 Ft került
kifizetésre.
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KETTŐS KÖNYWITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜ
LETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE - 2000 ÉV

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLE
TEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA — 2000 ÉV
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A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA
A Karszt és Barlang Alapítvány által kiírt 2001 évi pályázati fordulójára 15 pályá
zat érkezett be, összesen 985 000 Ft. értékben Ennek eredményeként 8 pályázatot
volt módunk, összességében 210 000 ezer forintnyi értékben támogatni.
Alapítványunk sok esetben csak töredékét tudja a kért összegeknek biztosítani,
azonban reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a hazai karszt- és barlangkutatás
sikereihez Reméljük, hogy más forrásokból ki tudják egészíteni az általunk biztosí
tott összeget.

Jó munkái kívánva, a KBA kurátorok:
Hegedűs Gyula (elnök). Borzsák Sarolta (titkár), dr. Végh Zsolt (gazd. vez ),
dr. Leél-Őssy Szabolcs, Schäfer István
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MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A
HÁGÓ KUPA

2001 május 11— 13 Klastrompuszta nagyrét
Szervezők: FTSK és Ariadne barlangászklub

Péntek este hét óra harminc perckor jelentek meg az első versenyzők, teljes lét
szám kb 60—70 fő Dicséretes tény a kevés érdeklődőhöz képest, hogy Pécsről is
érkeztek versenyzők, sajnos a többi vidékről nem tolongtak a barlangászok.
Az est csodás folyadéka a külön hűtővel felszerelt csapolt sör volt. A hozzávaló
kánikula elkerülte a környéket, ez a fogyasztáson is látszott: 100 I fogyott el a hét
végén.
Este diavetítés hazai feltárásokról és külföldi túrákról.
Szombat: versenykezdés 9 óra körül, befejeződött 20 órakor. A rendezőség csak
találgatni tudott a helyezéseken, mivel a barlangi időt az utolsó pillanatig nem tud
tuk, és mint láthatjuk, nagyon sokat számított az eredményekben. Egy-két hozzá
szólás a versenyhez:
Legszimpatikusabb csapat a KAJUMA (Kagyó, Juju, Kucsera Marci) volt. Show
parádét prezentált a Függő komposzt csapata (Dénes, Búbba, Levi). A leány csapat
nak sajnos nem akadt ellenfele, így hozták össze a kilencedik helyet (Pác, Szilágyi
Nóri, Vera).
A győztesek, mint a videón is látható, egy közmondást személyesítettek meg,
miszerint nem az overall teszi a barlangászt ügyessé, a leghitványabb gúnyákban
gyorsult a Papp Ferenc klub I. csapata (Spe-Leo, Ligeti Marci, Gyurma). A gyorsa
ságban még mindig ott vannak, de nem legyözhetetlenek (16")!
A győzteseket szorongató társaságban, két Papp Ferencest olvashatunk: Atyuka,
Emil, és a lelkesedés bajnoka: Egri Csaba (BEAC). Versgyártásban a KAJUMA és a
Vassemberek (Kismoha, Ferike, Vas Peti) a profik, a barlangban nagyon elszaladt a
másodperc velük. Itt kell megjegyezni mindenki megnyugtatására, hogy minden csa
pat eltévedt a kifelé vezető úton. 16 csapat indult, ebből kettő alapfokú után közvet
len! Este pezsgöbontásos eredményhirdetés, utána dögös barlangász képek szín
vonalas minőségben 11 órakor kezdődött el "a nap eseményei" videón, széles vász
non, nagy sikert aratva.
á
Vasárnap egyéni verseny a környék legnagyobb fáján. Új dobogós ember
Németh Viktor
Szokvány kötélpálya, spékelve létramászással és bég pakolással. A leányoknál
volt egy kis riadalom (ifjú erős leány a láthatáron), de a két megszokott nagyágyúnk
megoldotta egy évre a kérdést; de mi lesz jövőre? Hát ilyen izgalmakkal teli hét
végéje volt azoknak, akik kilátogattak a Pilisbe versenyzőként vagy nézőként.
Kissé rövidre sikeredett az összecsapás, de ennek ellenére reméljük, mindenki
jól érezte magát
Nagy vágyunk, hogy jövőre új csapat nyerje meg a kupát (Gubacs, Szabó József,
stb ), de ehhez több gyakorlás szükséges! Köszönjük szépen a szemétszedést a
megjelenteknek, nagy segítség volt a rendezőségnek
Itt köszönjük meg a versenyzők nevében is azt a sok ajándékot, utalványt (kb
100 000 Ft), amit sponzoraink adtak: DUALP KFT, TENGERSZEM SPORT.
Rendezőség
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Egyéni verseny helyezései:
Fiúk:
1. Szabó Leó
2. Ligeti Marci
3. Németh Viktor
4. Vass Peti
5. Egri Csaba

Lányok.
7'01"
8' 29"
8'42”
9' 03”
9'21"

1 Vaspöri Szilvia
2. Szilágyi Nóra
3. Kurucz
Kriszta
4 Hajnal Ágnes
5 Seres Anikó

10'05"
11'01"
11'46”
21’ 22"
27'22"

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

A 13/2001. (V. 9 ) KöM rendelettel újabb barlangok kerültek a fokozottan védett
kategóriába. Ezek az alábbiak:
Aggteleki-karsztvidék
Hosszú-tetöi-barlang
Kopasz-vigasz-barlang
Magas-tetöi-barlang
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Bakony hegység
Döme-barlang
Tihanyi Forrás-barlang
Bükk hegység
Jáspis-barlang
Nagykömázsa-oldali-zsomboly
Speizi-barlang
Tatár-árki-barlang
Vár-tetöi-barlang
Villányi-hegység
Nagyharsányi-kristálybarlang

VÁLASZ
FERENC-HEGYI-BARLANGI FELFEDEZÉS ÜGYBEN
Meglepetéssel olvastam Hopoczky László írását a Ferenc-hegyi-barlang atlasza
kapcsán a DK Vll-X hasadékok felfedezésének idejéről, s személyeiről. Ennek kap
csán szeretnék pár szót közreadni kiegészítésül és okulásul.
Az atlasz szövegének írásakor véletlenül került szóba, hogy a DK-i l-es föhasadékot előbb, és mások ismerték, mint azt a tájékoztatóban hírül adták Szilvásyék,
feltehetően nem tudtak róla A Régi- és Új-részt összekötő szakaszt miért kellett újra
kibontani, arról nem tudunk semmit. A Vll-X. föhasadékokban a jól ismert kormos
nagy A betűt nem láttuk a bejáráskor, tehát nem is sejthettük, hogy Antosék ezt a
szakaszt már ismerték, főleg, hogy valami oknál fogva nemhogy a térképükön nem
szerepel a járat, de említés sem történik róla sehol. Ha már egyszer viszont Ho
poczky L. bejárta a járatokat, s tudta, hogy a térképen nem szerepel, ezt azonnal
jelezni kellett volna a hivatalok és a köz számára, nem évtizedekkel az e s e m é n ^^
után közölni rossz időzítésben Főleg, hogy a járatokról akkoriban az Acheronoso^P
hírt adtak a Műsorfüzetben
Az is tény, hogy az Omladék-termi és Törekvés úti új részeket már valaki ismerte
a MÁFI-sok előtt, hiszen térképezési pontok (vasszegek) voltak benn. De senki nem
adott hírt a járatok felfedezéséről, a MÁFI-sok így felfedezőként érezhették magukat,
térképükön szerepelnek a járatok, s nagyon örültek az eredménynek
Okulásul tehát annyit, hogy ha valaki felfedez egy barlangot, vagy járatszakaszt,
ne restellje bejelentem (most már kötelező is), s amennyiben érdeklődésre tarthat
számot, a siker tényét IDŐBEN közreadni a műsorfűzét, esetleg a Karszt és Barlang
hasábjain
Sásdi László
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A PÁL-VOLGYI-BAR LANG ÁTADASA
Befejeződött a Pál-völgyi-barlang felújításának II üteme Április ?0 an a Fold
Napján a környezetvédelmi miniszter adta at ünnepélyes külsőségek kozott a meg
szépült, korszerűen és igényesen kiépített bailángot a nagyközönségnek

MEGJELENT
Megjelent a Karszt és Barlang 1993/1—II. szama, melyet a Társulat tagjai az
1994 évben befizetett tagdíj fejében vehetnek át a Titkárságon
További példányok 250 Ft-ért vásárolhatók meg a Titkárságon

A Csíki-havasok és a Gyimesek 1 50 000 méretarányú térképe túrautvo
nalakkal és ismertető szövegekkel Ára 500 Ft

A Megalodus Barlangkutató Csoport 2001 augusztus 1—7 kozótt kutatótabort
szervez a Gorba-tetöi-barlang kutatására
A tábor önellátó (csekély étkezési hozzájárulásra lehet számítani) Szállás
faházban, de sátorozásra is van lehetőség
A Barlangnapon lehetőséget biztosítunk a helyszín megtekintésére és esetleges
kedvcsináló túrára
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
Részletes felvilágosítás
Jánoska Péter 33/474-469 vagy 06/20-4480-136
Almady Zoltán

VÁLOGATÁS ÉRDEKESEBB NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEKBŐL
Konferencia a karsztos területek fenntartható fejlődéséről
2001 augusztus 24—27 Beijing (Kína)
Információ Wang Wei, Geological Society of China
E-mail CAGSDIC@public bta net cn
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Szeminárium a denevérekről, kirándulásokkal, határozógyakorlatokkal,
denevérélösködök meghatározásával
2001 augusztus 27—28. Mansfeld-i Kastély (Sachsen-Anhalt, Németország)
Információ és jelentkezés: IWU Magdeburg, Gerhart-Hauptmann Str 30 Fax
0391/7362929
XI. Nemzeti Szpeleológiai Kongresszus, Svájc
2001. szeptember 15— 17
Információ www speleo2001.org
7,h Conference on Limestone Hydrology and Fissured Media
2001. szeptember 20—22 La Bouloie Campus, University of France-Comté,
Besancon (Franciaország)
Információ Jacques Mudry: fax 33 381 665 794, e-mail: jacques.mudry@univfcomte.fr
Olasz barlangkutatók találkozója — Corchia 2001
2001. november 1—4.
Információ info@corchia2001 org , www.corchia2001 org/index1 htm

2002. évi előzetes
Nemzetközi Vulkánszpeleológiai Szimpózium
2002 szeptember 1—2 Reykjavik (Izland)
Információ Sigurdur S. Jonsson, e-mail: ssjo@os.is, www iceland2002.com/

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.

Floppyn

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
ése-mail-en érkező anyagokat Microsoft Office 2000 ill Win 98/Office 97 formátumban
tudunk fogadni

Te n g e r s z e m - S p o r t
a Gortani-expedfció hivatalos támogatója

Budapest, VII. kér.
Dohány u. 29., Rákóczi út 32.
tel.: 322-1606, Int: 342-9551
wwwtengerszem.hu

Magyar Karszt- és BarÄgkutato Társulat
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

