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MÜLLER ERNŐ 
1937—2003

2003. július 9-én, hosszú, súlyos betegségben elhunyt Társulatunk alapító tagja, 
Müller Ernő, ahogy a barlangászok ismerték. „Mütyi\

Barlangkutató tevékenységét a Meteor Barlangkutató Szakosztályában kezdte. Az 
50-es, 60-as években állandó résztvevője volt a szakosztály túráinak. Tevékenyen 
közreműködött a Mátyás-hegyi- és Szemlő-hegyi-barlangban végzett feltáró kutatás
ban, ugyanakkor a szakosztálybeli klubélet aktív résztvevője is volt. 1958-ban részt 
vett a VITUKI által vezetett albániai vízkutató expedíció munkájában.

A családalapítás következtében később kissé eltávolodott a barlangkutatástól, d ^ ^  
1981-től -  immár fia révén -  ismét bekapcsolódott a barlangkutatásba a Bekey Im r^ P  
Gábor Barlangkutató Csoport keretében. Rendszeresen részt vett a Pál-vőlgyi- 
barlang feltárására irányuló munkákban. Az utolsó nagy akció, melynek részese volt: 
a Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi-barlang összeköttetésének megtalálása.

Csendes, szerény alakját nem felejtjük, emlékét szeretettel megőrizzük.

❖  ❖  ❖

KÖSZÖNTÉSEK
Dr. Hevesi Attila volt elnökünket a Miskolci Egyetem Természetföldrajzi Tanszé
kének tanszékvezető egyetemi tanárává nevezték ki.

Dr. Leél-Őssy Szabolcs társelnökünket az ELTE Általános és Történeti Földtani 
Tanszékének egyetemi docensévé nevezték ki.

Dr. Dénes György tiszteletbeli elnökünk 2003. szeptember 3-án ünnepelte 80 
születésnapját. Az ünnepeltet az elnökség szeptember 9-i ülésén kis ünnepség 
keretében köszöntötte

Mindannyiuknak szívből gratulálunk és további munkájukhoz sok sikert kívánunk.

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 346-0484, tel./fax: 346-0495 E-mail: mkbt©axelero.hu 
Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó Börcsök Péter 

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek. 
Floppyn ése-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office ill. Win 95 /S formátumban

tudunk fogadni.
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Előadás
2003. november 12.18 óra, Szemlö-hegyi-barlang vetítőterme 
Kalinovits Sándor. Új felfedezés a Molnár János-barlangban 
Utána videovetítés a Beremendi-kristálybarlangról.

HALOTTAK EMLÉKÉÜL -  ÉLŐK INTELMÉÜL
A Szemlő-hegyi-barlang feletti Barlangkutató Emlékkertber) -  immár hagyományo

san -  csendes megemlékezést tartunk elhunyt barlangkutató társainkról 2003. 
Október 31-én 17*°-kor.

Ez alkalommal helyezzük el az év elején a Danca-barlangban megtalált Kovács 
Péter (Félix) barlangkutató társunk emlékkövét is.

A Barlangkutató Emlékkert idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, amelynek 
tiszteletére kis leporellót jelentetünk meg.

Az ünnepi megemlékezésre minden tagtársunkat és hozzátartozót szeretettel 
várunk.

BARLANGKUTATÓK
SZAKMAI

TALÁLKOZÓJA
2003. november 7-9. 

Debrecen, Poroszlai u. 6 
ATOMKI Nagyelőadója

A helyszín megközelítése: a vasútállomástól az 1-es villamossal a Bem térig, onnan 
gyalog (kb. 200 m) a villamos mellett az út (tér) bal oldalán és az első utcán balra. A 

k33-as úton (Budapest felöl) érkezve végig (egyenesen) tovább a 33-ason (a városban 
*s) a villamos kereszteződésig (Bem tér), itt balra és az első utcán szintén balra.
A szállás és étkezések helyét a regisztrációnál közöljük

Részvételi díj: 1000 Ft. Szállás kb. 1000 Ft, ebéd kb. 400-450 Ft, vacsora kb. 400 Ft 
(á la carte).

Program:
November 7., péntek

Regisztráció

November 8., szombat
8W Regisztráció 
900 Megnyitó

-  Korpás László: Elnöki megnyitó
-  Köszöntés a Debreceni Egyetem és az ATOMKI részéről
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9m Szakelőadások
-  Rónaki László: A Dél-Dunántúl karsztkutatását újjáélesztő Szabó Pál Zoltán emlékei
-  Korpás László-Siklósy Zoltán Felső kréta forráskúpok a Vértes hegységben
-  Palcsu László-Szántó Zsuzsa-Sringor Éva-Molnár Mihály-Futó István-Rinyu László: A

Pasnyag-forrás karsztvízrendszerének izotóp-hidrológiai vizsgálata
-  Dezső Zoltán-Palcsó László-Szántó Zsuzsa-Molnár Mihály: Forrásvizek korbecslésének

lehetősége trícium tartalom alapján
-  Csige István: Áramlási jelenségek törtdimenziós (fraktál) terekben és barlangokban
-  Dezső Zoltán-Molnár Lajos-Kugyela Lóránd: Radon viszonyok a Hajnóczy-barlangban
-  Molnár Lajos-Mányai Zoltán-Nagy András: A keveredési korrózió szerepe a Hajnóczy-

barlang kialakulásában
-  Supák Éva-Dezső Zoltán-Molnár Lajos: Barlangászok radontól származó

sugárterhelése a Hajnóczy-barlangban

Ebédszünet <
Szakelőadások
Kertész Zsófia: Aerosol vizsgálatok a Szemlö-hegyi-barlangban 
Szunyogh Gábor: Témajavaslatok a Béke-barlang tudományos kutatására 
Hazsllnszky Tamás-Maucha László: A Kárpát-medence szivornyás forrásai 
Mányai Zoltán-Molnár Lajos: Mit rejt a Hajnóczy-barlang. avagy szemezgetés e dél-bükki 

barlang képződményeiből
Sásdi László: Mátyás-hegyi-barlang üledékes kitöltéseinek vizsgálata 
Eszterhás István-Szentes György: Magyarország nemkarsztos barlangjainak katasztere 
Egri Csaba: Az Országos Barlangnyilvántartás-használat gyakorlatban 
Nagy András: Számítógépes barlangtérképrajzolás
Nyerges Attila: Szabadság-barlang részletes felmérése (BEAC 2000-2003). különleges 

macro felvételek az Új rész (1991) képződményeiből 
Leél-óssy Szabolcs: Dél-franciaországi barlangok különleges képződményei 
Szabó Zoltán: összefoglaló a Mátyás-hegyi-barlang Agyagos-tavának megfigyeléséről

Szakelőadások
Eszterhás István: A Vajdavár-vidék barlangjai 
Rónaki László: A dél-dunántúli barlangkutatás két évszázada 
Csige István: Bizonytalanságok a barlangi radon veszélyességének megítélésében 
Kiss Attila-Takácsné Bolner Katalin: Barlangkutató expedíció Njegusi (Montenegro) kör

nyékén
Rudolf Zoltán: A Debreceni Búvárklub tevékenysége az elmúlt 5 évben 
Lengyel János: Egy feltárás alatt lévő barlang „kitárása“
Hegedűs András-Berecz László: Új feltárások a Jávorkúti-viznyelőbarlangban 
Leél-óssy Szabolcs-Adamkó Péter-Szabó Zoltán: A budapesti Ferenchegyi út barlang

jainak feltárása
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-  Szabó Zoltán: Beszámoló a Plózer István Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 2003. évi
kelet-hercegovinai expedíciójáról

-  Polacsek Zsolt: Az Anubisz Barlangkutató Csoport kutatási eredményei
-  Ország János: A mecseki és a villányi barlangkataszter eredményei
-  Rántó András-Kiss Orsolya: A Hajnóczy-bartang ritkán látogatott részei I.
-  Kávási Norbert: Radon-mérések a Csatár-hegyi-barlangban
-  Vida Tamás: A radon koncentrációjának vizsgálata bakonyi barlangokban
-  Zalka Zsuzsanna: A radon és leányelemeinek koncentrációja a tapolcai Kórház-barlang

ban

Poszterek
-  Csige Isván-Juhász Márton: Radon a tatai Tükör-forrási-barlangban
-  Kraus Sándor: Pöttyös májú szemelvények a magyar szakirodalomból
-  Nyerges Attila: Szabadság-barlang részletes felmérése (BEAC 2000-2003), különleges 

| macro felvételek az Új rész (1991) képződményeiből
-  Szabó Zoltán: Mátyás-hegyi-barlang Agyagos-tó, Kelet-hercegovinai merülések 2003, A

Ferenc-hegyi út barlangjai

„ BARLANGÁSZ KARÁCSONY A SZEMLŐBENI
2003. december 20-án megrendezésre kerül az immár hagyományossá vált 

„Barlangász Karácsony" elnevezésű műsoros est a GUBACS szervezésében.
A rendezvény helyszíne a Szemlő-hegyi-barlang előadóterme és előtere (Budapest 
1025. Pusztaszeri út 35.)

Kapunyitás: 20°°
Belépődíj: 399 Ft
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

GUBACS „ Info: szabo denes@axetero.hu 

KARSZTFEJLŐDÉS KONFERENCIA
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Természetföldrajzi Tan

széke 2004. március 19—20-án szervezi a VI Karsztfejlődés konferenciát.
Jelentkezni lehet előadóként, poszter bemutatással, hallgatóként.

Az előadónak mellékelni kell az előadásának címét és rövid összefoglalóját (max 800 
leütés).

fc Azt az előadást fogadjuk el, melyben a szerző/k új eredményekről számolnak be 
* A jelentkezőket körlevélben fogjuk értesíteni.
A részvételi díj előadónak és poszter bemutatónak 5000 Ft, hallgatónak 7000 Ft A 
részvételi dijak magukba foglalják a Karsztfejlődés IX kötetét, valamint két étkezést.

Szervezők

8. NEMZETKÖZI PSZEUDOKARSZT SZIMPÓZIUM
A szimpóziumot Szlovákiában, Rimaszombattól 12 km-re, Meleghegyen (Teply 

Vrch) a .Driefiok" Környezeti Oktatótáborban rendezik 2004. május 25— 29. között 
Az előadásokat az UIS nyelveken várják.

Előzetes program:
V 25. érkezés, regisztráció (a 14 óra előtt érkezetteknek kirándulás)

mailto:denes@axetero.hu
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V. 26. megnyitó, előadások, este dia- és videoműsor 
V. 27. egész napos kirándulás (Pogányvár, Ragács), este bizottsági ülés 
V. 28. délelőtt előadások, délután kirándulás a falenyomatüregekhez, este bankett 
V. 29. választható kirándulások: szlovák idegenforgalmi barlangok vagy a Salgó
tarján környéki bazaltbarlangok (kb. 12 euro)
Regisztrációs díj: 20 euro, amely magában foglalja az ülésközi üdítőket és a 
tanulmánykötetet.
Szállás az oktatóközpont szállásán vagy szállodában (1, 2, 3 vagy 4-ágyas 
szobákban) 6 és 20 euro között éjszakánként.
Étkezés: reggeli 1 euro, ebéd 5 euro, vacsora 4 euro.
Jelentkezés és az angol nyelvű összefoglalók lemezének beküldési határideje: 2004. 
január 1.

Bővebb felvilágosítás a rendezőség címén: ^
Správa slovensk^ch jask^h 
2elezniőná 31
SK-97901 Rimavská Sobota 
Slovakia
E-mail: gaal@ssj.sk -  Tel: 00-421/47/5811-528

Eszterhás István, az UIS Pszeudokarszt Bizottságának elnöke

HÉVIZES BARLANGOK MORFOGENETIKÁJA ÉS KÉPZŐDMÉNYEI
- Nemzetközi konferencia a Pál-völgyi-barlang felfedezésének 

100. évfordulójához kapcsolódva 
2004. június 21-24. Budapest

A Társulat -  a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi 
Hivatala Barlangtani és Földtani Osztályának és a Duna-lpoly Nemzeti Park 
Igazgatóságának társrendezésével -  konferenciát szervez. További részletek (prog
ram, részvételi feltételek, határidők stb.) a Tájékoztató következő számában.

Elnökségi ülés: 2003. szeptember 9.
E-13/2003 Elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót. Ennek 
keretében döntött arról, hogy a munkabizottságok megalakítására felkért szemé
lyektől be kell kérni a munkaterveket, hogy azokkal a következő választmányi ülésen 
foglalkozni lehessen.
E-14/2003 Elfogadta 7 fő új belépő tagfelvételi kérelmét.
E-15/2003 Elfogadta Hazslinszky Tamás társelnök javaslatát, mely szerint a Társulat 
2004-ben a Pál-völgyi-barlang felfedezésének 100 éves évfordulója alkalmából a 
hévizes barlangok keletkezésével és kitöltésével foglalkozó nemzetközi rendezvényt 
szervezzen. Egyúttal megbízta az előterjesztőt a konferencia előkészítésével és 
lebonyolításával.
E-16/2003 Elfogadta Hazslinszky Tamás társelnök javaslatát, mely szerint a Társulat

mailto:gaal@ssj.sk
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2004-től kezdődően a szomszédos országok (Szlovénia, Ausztria, Csehország, 
Németország) elsősorban idegenforgalmi barlangjaiba, valamint a 2005-ben Athében 
megrendezésre kerülő 14. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusra szakmai tanul- 
mányutakat szervezzen. Egyúttal megbízta az előterjesztőt a szervezés lebonyo
lításával.

Választmányi ülés: 2003. szeptember 23.
V-11/2003 Elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót.
V-12/2003 Megvitatta a munkabizottságok megalakítására felkért személyektől beér
kezett munkaterveket, s egyúttal örömmel vette a munkabizottságok aktivizálódását. 
V-13/2003 Elfogadta Hazslinszky Tamás társelnöknek a szomszédos országok 
idegenforgalmi barlangjaiba szakmai tanulmányutak szervezésére tett javaslatát. Az 

Ä idöpon tok és a program időben megjelenik a Tájékoztatóban.

BESZÁMOLÓ NEMZETKÖZI BARLANGI TÚRAVEZETŐI 
TANFOLYAMRÓL

A BMSZ és a Francia Barlangász Szövetség /FFS/ sikeres együttműködéseként 
vettünk részt Balogh Andrással egy nemzetközi barlangi túravezetői tanfolyamon.

Hosszú utunk után szívélyes fogadtatásban részesültünk. Az első két napon 
kötéltechnikai felvételi zajlott barlangban és felszínen: beszereléstechnika, társmen
tés, húzórendszerek, kötéllétráról való önmentés. A sikeres felvételi után harmadnap 
csatlakoztak hozzánk az alapfokú- és technikai tanfolyamosok, őket oktattuk napköz
ben a helyi barlangokban és zsombolyokban, este mi kaptuk meg az elméleti fejtá
gítást. A tíz nap végül sikerrel zárult, a folyamatos vizsga eredményeként megsze
reztük a képesítést, és reményeink szerint a Magyar Szpeleológiai Oktatási Rend
szerben hatékonyan tudjuk alkalmazni a tanultakat.

Szabó Dénes (Hőmi)

PIEMONTEI UTAKON
) A BEAC Barlangkutató csoport jó tíz esztendő elteltével ismét nyári túracéljává 
tette az olasz-francia határon, Torinótól délre, a Liguri-Alpok vonulataiban található 
Piaggia Bella barlangrendszert. A barlangrendszer mélysége 925 méter, ősszhossza 
a legújabb kutatások eredményeként immár a 40 km-t is meghaladja.

A 2150 méteren nyíló főbejáraton kívül tíz zsombolyon keresztül érhetjük el a fő 
járatrendszert. E tény igen változatos, eltérő felkészültségi igényeket támasztó túrák 
szervezésére ad lehetőséget.

A túra előkészületi munkálatait júniusban kezdtük meg Hajnal Ágnesnek kö
szönhetően sikerült egy kinti olasz kontakt személyt kerítenünk, aki végül csak vála
szolt információkat sürgető leveleinkre, így egyre inkább realitássá kezdett válni az 
oly sokszor a kétely homályába vesző túra

A gondos előkészítést követően végül augusztus 2-án hajnalban elérkezett a 
pillanat, kocsiba ugrottunk, és az olasz földek felé vettük az irányt. Egy hosszú, jó 
1300 km-es napot hátrahagyva értük el az olasz tábort, a Marguares-hegy alatt
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Másnap átestünk a szokásos pofafürdőn. Az olaszok igen kedvesek voltak, mi 
meg persze orvul -  az utolsó lehetőséget megragadva -  annyi információt sajtoltunk 
ki belőlük, amennyit csak tudtunk. Első napunk a hozott 650 méternyi kötél, 
hevedergyűrűk, és megszámlálhatóan végtelen sok karabiner felclgölésével telt. 
Estére hullaként zuhantunk a főbejárat feletti turistaház mellé vert sátrainkba

Túránk fő célja az utolsó napra tervezett átmenőtúra volt. Az előző napok mind e 
vállalkozás előkészületi munkálatai voltak. Első napi J. Noir-főbejárat, főbejárat-J. 
Noir szembemenő túránk sikertelenségét követően (a két csoport sajnos nem 
találkozott) másnap végre sikerült kiismerni a barlangrendszer fortélyait, és hozzá
szokni a kissé megalomán mértekhez. Harmadik napon a fotózás szenvedélyének 
éltünk, majd hamarosan elérkezett fő célunk megvalósításának hajnala.

Ä  Csakúgy, mint az első két napon, ekkor is két csoportban mentünk. Az egyik 
^fcsoport a Mastrelle-főbejárat útvonalat kapta, a másik ennek inverzét. Mindkét 

csoport vitt magával kötelet, mert a Mastrelle teljes beszereltsége nem volt biztos, a 
főág vízesései melletti kötelek épségét pedig badarság lett volna a szerencse 
szeszélyeire bízni.

Jómagam a Mastrelle-zsomboly felől induló csoport tagja voltam. A zsomboly első, 
kissé szokatlan, furcsa fintora az, hogy 325 méteres ereszkedésünket megelőzően 
egy cirka 25 méteres felmászást kell leküzdenünk. A főágba vezető aknasor feled
hetetlen élményt nyújt, és jó minőségű kötélpályákon haladva érhettünk le a Canyon 
Torinoba. Rövidke pihenő és egy fotó elcsattanása után a kijárat felé vettük az irányt.

Kalandos, vízesésekkel tűzdelt rész következett, az aktív, alpesies, patakos 
főágban. A vízeséssorozatot hátrahagyva egyre inkább a törmelék és az omladék 
vette át a hatalmat. így volt ez akkor is, amikor végre összetalálkoztunk szemből jövő 
társainkkal a Pass. Volante-ban. Egy csoportképet és a tapasztaltak kicserélését 
követően ki-ki ment a maga útjára, s jó két óra elteltével el is értük a Paris-Cote 
D’Azur tiszteletet parancsoló méretű termét. Minthogy ekkor már 8 órája úton voltunk, 
tartottunk egy amolyan igazi római lakomát (amit nagyban Orsinak köszönhettünk, aki 
aznap is fenomenális kosztot állított össze számunkra) A Paris termet követően cirka 
két óra alatt értük el a már oly ismerős Confluenza-t. Itt összegyűjtöttük erőinket, és 
egy majd' másfél órás rohammal hajnali 1 óra 20 perckor megpillantottuk a bejárati 
sziklaeresz felett szikrázó csillagos eget

A másik csoport túrája kissé tovább tartott, így ők hajnali 4 felé érkeztek vissza a 
tábo rhe ly re .
™  A hátralevő napokat felszereléstranszporttal, fürdéssel, és városnézéssel töltöttük.

Úgy érzem, joggal mondhatom, ismét sikeres túrát tett csoportunk a Liguri-Alpok e 
feledhetetlen óriásában.

A túráról fotók a http://atomcat.freeweb hu oldalon találhatóak.
Tamás
BEAC

A POKOL VÉGE
Befejezésükhöz közelednek az Égerszög melletti Szabadság-barlang térképezési 

munkálatai. Az utolsó műszakot november elsejére tervezzük, így év végére már 
nagy valószínűséggel elkészül az Aggteleki-karszt harmadik leghosszabb barlang
jának legújabb térképe

Ádám Tamás 
BEAC

http://atomcat.freeweb
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X. LAKATOS KUPA -  SZÖGLIGET
A MAFC Barlangkutató Csoport szeptember 27-én az idén immáron tizedik 

alkalommal rendezte meg a Lakatos kupa barlangi teljesítménytúrát és versenyt. A 
rendezvény elsődleges célja, mint eddig mindig, minden évben, az Alsó-hegy 
zsombolyainak megismerése, a zsombolytúrázás népszerűsítése. A feladat, az 
indulás előtt kézhez kapott túrakalauz és térképek segítségével a kijelölt alsó-hegyi 
zsombolyok bejárása. A túrán 3 fős csapatok indulhattak, egy zsombolyba elég volt 
egy csapattagnak leereszkedni. A verseny idén a Szabó-pallagi vadászház elől indult 
a teljesítménytúrákon megszokott folyamatos indítási rendben 9 és 10 óra között. A 
Szalamandra-ház és a Szabó-pallag közötti .bemelegítő" szakaszon két csapat 
rögtön hátrányba került -  a csapattagok eltévedése miatt... Az este 6-ig tartó nagy 
menetelés során 3 csapat is bejárta a meglehetősen szétszórtan elhelyezkedő, 
esetenként nem könnyen megtalálható zsombolyokat. Ennek megfelelően az idei 
versenyt a pluszfeladatok döntötték el, melyek a következőek voltak: 1) Sz/O-s 
(Zsozsóka) zsomboly -  barlangi kommunikációs teszt. 2) Almási-zsomboly -  
kötéltechnikai feladat 3) Körte-zsomboly -  barlangkutatási tömegbecslés.

A Rendezőség az idei évben -  a jubileum alkalmából -  alulmúlta önmagát, az 
eredmények kiszámításába több hiba is csúszott, így az itt megjelentetett eredmény 
némileg eltér a kihirdetettől, amiért az érintettek elnézését kérjük. Nem volt jó 
választás a Szalamandra-ház mint helyszín sem, mert amellett, hogy más vendégek 
nem mindig szimpatikus viselkedését is el kellett viselnünk, -  a Nemzeti Parktól 
kapott jelentős kedvezmény ellenére -  egy kicsit kidobott pénz volt a szállásra szedett 
500 Ft/fő, mert a fürdés melegvízben és a szobában ücsőrgés nem kifejezetten a 
Lakatos-kupa közönségének átlagigénye, ezért a jövőben visszatérünk a Vecsem- 
forrás melletti gazos térségre, ahol a WC csapja helyett ismét karsztforrás vizét 
szürcsőlheti a nép. További részletek a Társulat honlapján.

Az idei rendezvény fő támogatója -  mint már évek óta -  a GURU sportbolt volt. A 
Rendezőség (Unicum, sörök) és a résztvevők befizetései mellett juttatott még nyere
ményeket (kiadványokat) a nyertes csapatok részére Székely Kinga, az Aggteleki 
Nemzeti Park és az MKBT is. Ezúton is köszönet érte.

Lakatos Kupa eredménye a következő oldalon.)

MAFC Barlangkutató Csoport
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KÖZÖS KÖZLEMÉNY
A Tájékoztató július-augusztus, illetve szeptember-október havi számában Sásdi 

László, illetve dr. Móga János szakmai vitáját közöltük. A vita lezárásaként a két 
érintett az alábbi közös közlemény megjelentetését kérte.

Dr. Móga János és Sásdi László, ezúton tudatjuk a Tájékoztató olvasóival és a 
Tagsággal, hogy személyes, baráti hangulatú találkozón egyeztettük álláspontjainkat. 
Kölcsönösen elnézést kértünk egymástól a Tájékoztató legutóbbi számaiban m e g ^  
jelent, helyenként fésületlen stílusért (Hozzászólás ... ill. Válasz Móga János: A tornai 
Alsó-hegy felszínalaktani vizsgálatának új eredményei című tanulmányával kap
csolatban). Majd két órás szakmai megbeszélésünk során megállapodtunk, hogy a kis 
számú, továbbra is vitás kérdésekben újabb -  olykor közös -  vizsgálatokkal 
igyekszünk igazunkat bizonyítani, hogy ezzel is gazdagítsuk az Aggteleki-karsztra (is) 
vonatkozó morfológiai-földtani-vlzföldtani ismeretanyagot.

Dr. Móga János, Sásdi László

(Örömmel fogadjuk a vita kultúrált lezárását. A szerk.)
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A Társulat Titkárságán (Budapest II. Pusztaszeri út 35.) megvásárolható
MKBT és egyéb kiadványok

Egyéb MKBT cikkek Ft
plakátok, matricák 30
MKBT jelvény 80
képeslapok (2 féle Solymári-ö.lyuk) 30

Nem MKBT kiadványok
Képeslapok:

lstállós-kői-bg., Szalajka-vizesés 40
; Postojna 1905., reprint 40
Tájak-Korok-Múzeumok füzetei:

Vár-barlang 150
Die Höhle von Szemló-hegy* 150
Pálvölgyer Höhle* 150

Barlangkutató csoportok kiadványai 
..; Veszpr. Egy. eredményei '97* 100
...Veszpr. Egy. eredményei '98— '99* 200
.. BEBTE Képes Krónika 300
... Sátorkő-pusztai-gipszbartang X
Mecseki Karsztkutató Csop. 25 éve 100
Könyvek, egyéb kiadványok 

Jósvafö ..a ..barlangok völgyében 1100
A Kárpátmedence túr. irodalma* 900

..  .Nagyváthy J.: 50 újabb 3500
hegymászótúra 1500
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Két barlangász barlangtúrázik. Egyszercsak az egyik beleesik egy mély aknába, 
másik rémülten utánakiált:

Hé, megvagy ?
Meeeg !

-  Jól vagy ?
Igeeeen !

-  Nem tördet el valamidet ?
Neeem!

-  Akkor miért nem jössz már föl?
Mert még nem értem leeee1

Antal Imre által a Szeszélyes évszakok-ban előadott vicc
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A SPELEO JUNIOR SPORTBOLT 2003. ÉVI ÁRLISTÁJA

Címünk: 1095 Budapest, Mester u. 41/A

Telefon: 06-1/216-1734
Mobil: 06-20/367-6964, 06-20/373-9418
E-mail cím: kocsis andras@freestart.hu

mailto:andras@freestart.hu


M
agyar Karszt- és B

arlangkutató Társulat 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.


