
MAGYAR KARSZT- ÉS BAR LANGKUTATÓ TÁRSULAT

1976. május hó

M E G H Í V Ó





A füzet tartalmazza:

a Magyar Karszt- és Barlangkutató 

Társulat, és

a Társulat Északmagyarországi 

Területi Osztályának havi előadásait, 

valamint a Társulat közérdekű köz

leményeit.
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15.00 óra DR. BÖCKÉR TIVADAR

A Hévízi -tó ma és holnap

Május 3. hétfő

Az előadás ismerteti a VITUKI H évizi-tó

val kapcsolatos 1975. évi kutatásait. Be

mutatja az újonnan felfedezett fo rrá s -b a r

langot, a feltárt hideg és melegvizii fo rrá 

sokat, a vizkár meghatározás, valamint a 

geokémiai vizsgálatok eredményeit, a 

H évizi-tó-forrás vízhozamának utánpótló- 

dására vonatkozó újabb elméletet, a nyirá- 

di bauxitbányászat vizem éiése, és a tó -fo r -  

rás kapcsolatát, a várható hatásokat, t o 

vábbá a jövő érdekében a gazdasági döntés 

meghozatalához szükséges kutatások tervét.
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PL(4z ER ISTVÁN

Búvárok a H évizi-tó forrásbarlangjában

Az előadás e lső  részében a Hévízi -tó történe

téről szóló fekete-fehér diadokumentum felvé

telek kerülnek bemutatásra. Ez összefoglalja 

az 1908-től 1972-ig végrehajtott fontosabb bu- 

vármerülések történetét.

1975. szeptember 15-től a VITUKI felkérésé

re az Amfora Könnyűbúvár Klub búvárai v é 

geztek felderítéseket és méréseket a tóban. 

Erről számol be az előadó színes viz felett 

és viz alatt készült diapozitivek bemutatása 

mellett.

Az előadás helye:

Budapest, V .,
Kossuth L. tér 6-8. III. em. 337.
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Május 10. hétfő

17. 00 óra MAJOROS ZSUZSANNA - 
LENÁRT LÁSZLÓ

Amit ma а Вükk-fennsíkon lévő Létrási- 
V izes-barlangról tudunk

A szerzők vetitettképes előadás kereté

ben számolnak be a barlangban elvégzett, 

vagy ma is folyamatban lévő kutatásokról. 

Az előadáson kitérnek a barlang feltárá

sának történetére, a barlang térképezési 

munkálataira, a viz - és léghőmérsékleti, 

valamint csepeg és mérési eredményekre, 

morfológiai mérésekre és m egfigyelések

re, geofizikai m érésekre, öled ék vizsgála

tokra, biológiai megfigyelésekre, s egyéb, 

a barlangra vonatkozó érdekességekre.

Az előadás helye:

Budapest, V .,

Kossuth Lajos tér 6-8. VI. em. 635.
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Május 17, hétfő

17.00 óra DR. BALÁZS DÉNES

Karsztvidékek Afrika déli részén

A kontinens déli része a késő gondwanai 

fejlődési szakasztól napjainkig szárazulata 

képezett, igy kevés tengeri üledékes kőzet 

található a felszínén. A karsztok általában 

nagyon idős /р те kambriumi/ dolomitból 

alakultak ki, hosszú erróziós időszak alatt 

és viszonylag száraz éghajlati viszonyok 

mellett. Bemutatásra kerül diaképeken a 

transvaali Strydpoort-hegység karsztos fo r 

makincse, továbbá a fokföldi Oudtshoom v i

déki karszt, a namibiai Otavi-karsztvidék és 

a rhodesiai Sinoia-barlang.

Az előadás helye:
Budapest, V . ,
Kossuth L. tér 6-8. VII. em. 702.
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Május 24. hétfő

17. 00 óra BOGNÁR GYULA-GAZDAG LÁSZL<4- 
TIHANYI PÉTER

Filmkészítés barlangokban

- a barlangban készült filmek műfajai
- a filmezés technikai feltételei
- a filmek összeállítása
- hangosítás, vetítés

Az előadás helye:
Budapest, V ., Kossuth Lajos tér 6-8.
VI. em. 635.

7



A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és 
a TIT Természettudományi Stúdiója

címm el fotókiállítást rendez.

Ünnepélyes megnyitó: 1976. május 10-én 16 órakor

A kiállítás a további napokon 8-20 óra között tekint
hető meg.

A kiállítás helye:

1976. május 10-21 között

B A R L A N G O K  V I L Á G A

TIT Természettudományi Stúdió 
Budapest, X I., Bocskai ut 35.

Kiáll itók:

Bajomi Dániel 

Bor zsák Péter 

CsekÓ Árpád 

Gazdag László 

Hazslinszky Tamás 

Kunkovács László 

Lénárt László

Somodi László 

Szilvay Péter 

Tihanyi Péter 

Tokár Ferenc

Prágai Albert 

Seregélyes Tibor



A kiállítással kapcsolatosan 1976. május 10-én 18 órakor

A Barlangok világa

cimm ei előadás hangzik e l.

Előadó: DR. BÖCKER TIVADAR, 
az MKBT főtitkára

^ ^ A z előadást követően az alábbi mozgófilmek kerülnek ve
títésre:

Ismerd meg barlangodat 
/Készítette: SÁRVÁRY ISTVÁN - 

BOGNÁR GYULA/

A Musztáng-barlang 
/Készítette: GAZDAG LÁSZLÓ/

A Meteor-barlang és Alm ási-zsom boly 
/Készítette: TIHANYI PÉTER/

Aggtelek /s z ín e s / 
/rendezte: KISS Jö ZSE F /

Az előadás és filmvetítés helye;

TIT Természettudományi Stúdió 
Budapest, X I ., Bocskai ut 35.
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BARLANGOK VEDELME 
ankét

1976. junius 5 -6 -án

Az ankét helye: MTESZ Székház Miskolc,
Szemere u. 4.

Rendezi: az MKBT Északmagyarországi Területi
Osztálya,

a BAZ megyei Idegenforgalmi Hivatal, 
a TIT Miskolci Városi Szervezete, 
a BAZ megyei Természetbarát Szövetség

P R O G R A M :

1976. junius 5. Előadóülés

9 .00 -9 .30 érkezés, jelentkezés
9 .30 -10 .00 elnöki megnyitó, a "Barlangok világa 

fotokiállitás megnyitása
10.00-12.00 előadások
12.00-13.00 ebéd /egyén ileg /
13.00-15.00 előadások
15.00-15.30 szünet
15.30-17.00 vita
17.00-17.30 szünet
17.30-19.00 barlangi filmest
19.00-20.00 kötetlen klubest

A barlangi filmest műsora;

Gazdag László: A Musztáng-barlang

Bognár Gyula - Sárvári István: Ismert meg barlangodat



Tihanyi Péter: A Meteor-barlang és A l
más i-zsom boly 
Aggtelek /s z in e s /

1976. junius 6.

Találkozás Lillafüreden, a íbtőfi S.-Mésztufa -barlang előtt.

8 .0 0 -  8.30 A Petőfi S. mésztufa-barlang megtekin
tése

9 .0 0 - 9 .30  Az István-cseppkőbarlang megtekintése

1 0 .0 0 - 14.00 Létrástetői túra

Létrástetón bemutatásra kerülnek a feltárt barlangok b e 
járatai, a barlangok védelmének első  lépcsője, a beomlás
elleni védelem.

0

A túra alkalmával lehetőség nyilika L étrási-V izes-bar
lang megtekintésére. /F e lszere lés , lámpa, túra öltözet 
szü k séges ./

Csoportos jelentkezés esetén kirándulás-vezetés a Bükk- 
hegység más területére is. külön kérés alapján.

Javasolt túra; Szeleta - Kőlyuk - Büdöspest -  Kecskelyuk

A jelentkezési lap vissza igazolási határideje: 1976. máj. 10.

Cim: MKBT Északmagyarországi Területi Osztály 
3530 Miskolc, Szemere u. 4.

Ügyintéző: M észáros Károly

A beérkezett jelentkezési lapok alapján küldjük a rendez
vény forgatókönyvét és választ a felmerült kérdésekre.

S ze rve z őbizo tts ág
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Bejelentem részvételemet a "Barlangok védelme" cimü 
ankéton.

A rendezvény ideje: 1976. junius 5-6.

Név;

Lakcím:

Munkahely:

Kis érő szem ély/ek /:

Részvételemet és kisérő szem ély /ek /-et bejelentem:

1. a délelőtti előadásokra
2. a délutáni előadásokra
3. a barlangi film estre
4. a iétrástetői túrára
5. Létrási-Vizes-bg. túrára
6. Külön túrára

Szállást igényelek:

szállodában:

campingben:

Szállás igénylés esetén a napok számát kérjük megjelölni. 
A szállás és az étkezés költs égéit mindenki maga téríti.

A jelentkezési lap visszaküldési határideje: 1976. május J

JELENTKEZESI LAP

a jelentkező aláírása





I

XXI. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS

1976. junius 17-20 
Pécs -  Abaliget

P R O G R A M

junius 17.

4^ 1 6 .00  óra "Barlangok világa" fotokiállitás megnyitása
Barlangi mozgófilm vetítés
Helye; Pécs, Ságvári E. Művelődési Ház

Junius 18, * •

15, 00 óra A Társulat és a MHT Pécsi Csoportjának
• közös rendezésében a Mecsek és a Villányi

hegységgel kapcsolatos tudományos előadás - 
sorozat.

MAJOR PÁL
Pécsi pincerendszerek hidrológiai vizsgálata

ELŐD SZANISZL<4
A Ny-i Mecsek tektonikai viszonyai és bar 
lang-feltárás lehetőségei

VASS BÉLA
A mecseki barlangkutatás és karsztviz ki 
termelés

LORBERER ÁRPÁD
Villányi -hegy ség és környezetének hidrogeoló 
giai viszonyai

MTESZ Technika Háza 
15
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junius 19.

8 .00 -12 .00  Tanulmányút, az Orfü-Kőlyuki karsztvíz 
óra kivételi mü bemutatása /külön autóbusz/

1-5. 00 óra A barlangkutató csoportok beszámolója
Abaligeten /külön autóbusz/

17.00-20.00 Barlangi ügyességi verseny, ill. az 
óra Abaligeti-barlang megtekintése

20.00-23. 00 Tábortűz

junius 20.

7 .00-12 .00  Túrák/barlangi és felszini, Abaliget, 
óra ill. Pécs környék/

Részvételi dij: 50, - Ft /am i a szállás - és étkezési 
költs égeket nem tartalm azza/.

Szolgáltatás: emlékplakett, barlangi belépő, szak
mai kiránduláshoz külön autóbusz.

Szálláslehetőség: 
ral, díjmentes.

sátorozás Abaligeten saját sátor -

Csoportos elszállásolás /3 -6  ágyas szobák/ irány
á r / á 3 0 ,- Ft; Pécsett/M É V  Szálló/.

Étkezés Pécsett ill. Abaligeten étteremben* saját igény 
szerint.
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XXL Országos Vándorgyűlés Pécs -Abaliget

JELENTKEZÉSI LAP

Név:

Lakcím:

Munkahely:

Csoport:

Kísérő személyek száma:

Csoportos e lszá llá 
solást kérek 
/MÉV Szálló/

Programon rész t-  
veszek

igen nem

VI. 17.

VI. 18. !

[Y k A 9.- ..........
ÍVI. 20.

i-----------------

Csoport beszámoltót tartok: igen q  nem p

/А  megfelelő rovatot kérjük x jellel m egjelölni/.

A befizetési csekket és a részletes programot a jelentke

zési lap alapján küldjük meg.

Beküldési határidő: 1976. május 10.
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Társulatunk könyvtára részére a III. kér. Tanács a III.,

Tim ár u. 13. sz . alatt 48 m 2-es helyiséget utalt ki.

A helyiség rendbehozatala és berendezése nagy anyagi 

terhet ró  a Társulatra. Kérjük ezért tagjainkat, c s o 

portjainkat, hogy mind anyagilag, mind társadalmi mun

kával járuljanak hozzá a könyvtár mielőbbi üzembehelye

zéséhez.

A jelentkezéseket ill. befizetéseket Titkárságunkra 

kérjük eljuttatni.



h ib a ig a z ít á s

Felhívjuk a Tagság figyelmét, hogy 1976. április havi 

programfüzetünkben a barlangkataszteri pályázat be

küldési határidejének m egjelölése sajtóhibával történt.

A beküldési határidő helyesen;

1977. január 31.

76-2088 MTESZ Hny.Bp./850 pld.






