MAGYAR KARSZT- ÉS BAR LANGKUTATO TÁRSULAT

meghívó

1978. március hó

A füzet tartalmazza :

A Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat havi előadásait, valamint
közérdekű közleményeit.
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Március 13., hétfő
16.30

TIHANYI PÉTER
A Legény- és Leány-barlang lezárása.

(<

Az Országos Term észet- és Környezetvédel
mi Hivatal Barlangtani Intézetének felkérésé
re a Vörös Meteor T. E. FOTON csoportja
lezárta a két barlangot. A barlangok lezárá
sának indokai, az elkészitett műszaki tervek
indokai, a lezárás munkafolyamatai, további
tervek.*
Szines dia vetítéssel kisért előadás.
Az előadás helye : Budapest, V ., Kossuth Lajos tér 6-8.
VU. em. 707.
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- az 1978. ÉVI TAGDÍJAK BEFIZETÉSÉRE

A Társulat Elnökségének korábbi határozata alapján a
tagdíjakat a mellékelt csekken kell befizetni.
A Titkárságon történő készpénz befizetése megszűnt.
Ezzel egyidejűleg a tagbélyeg is megszűnt. Helyette - a
befizetést követően - a tárgyévre érvényes tagsági lapot
kapnak tagjaink.
Kérjük befizetéskor a csekken feltüntetni a küldő nevét,
címét és kutató csoportját, vagy azt, hogy egyéni tag.
Az 1978. évi tagdij :
ifjúsági tagoknak <
felnőtt tagoknak

6 0 .- Ft
100.- Ft.

TITKÁRSÁG
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A MÁTYÁS-HEGYI- és a FERENC-HEGYI-BAB LÁNGOK
látogath atóságárc/ l

Saskó István, a Barlangtani Intézet igazgatója 1978. január
11-én kelt levelében értesítette a Társulatot, hogy a Má tyás-hegyi- és a Ferenc-hegyi barlangok kulcsait barlangi
túrázás céljából a Pál-völgyi-barlangnál lehet átvenni min
den péntek, szombat és vasárnap, vagy előre megbeszélve
más napokon is. A kulcsokat csak az MKBT által nyilván tartott csoportok vezetőinek, vagy azok írásos megbízottjai
nak adják ki.
0

A látogatóknak minimális biztonsági felszereléssel, úgy mint fejvédő sisakkal és világitó eszközzel rendelkezniük
kell.
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r o b b a n t c / m e s t e r i m u n k a t á r s a bü k ki n e m z e t i

PARK TERÜLETÉN

Saskó István a Barlangtani Intézet igazgatója, 1978. ja 
nuár 16-án kelt levelében tájékoztatta a Társulatot,
hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága külső munka társként robbantómesteri munkakörben foglalkoztatja
Várszegi Sándor technikust. Feladata a térségben folyó
barlangi feltárásoknál az engedélyes barlangkutató cso
port kérésére a szükséges robbantások elvégzése. Cél
ja az illegális robbantási tevékenység megszüntetése.
Az engedélyes barlangkutató csoport fenntartó szerve a
robbantási igényt bejelenti a Bükki Nemzeti Park Igaz
gatóságának. A kérelmek elbírálását és a robbantások
ütemezését az igazgatóság végzi. A robbantás során
felmerült összes költség a fenntartó szervet terheli. A
robbantás ideje alatt a barlangkutatás felelős vezetője
Várszegi Sándor. Köteles betartani és betartatni a v o 
natkozó szabályzat (ÁRBSZ) utasításait. A kutatásban
résztvevő csoporttagok az utasítást kötelesek végrehaj
tani.

HÍREK

A Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály
"Gerecse'* csoportja 1977 november 6-án bejutott a
Hófehérke-barlang (Tóni-barlang) első szakaszába.
A barlangot az 1965-66-os években a VasutépitŐ Tö
rekvés barlangkutatói tárták fel, Dienes István veze
tésével, s azóta eltömődött bejáratát 4 m -es horda lékréteg alól ásták ki kutatóink.
A munkák jelenleg 8 m -es mélységben folynak.
F. T.
A Herman Ottó Barlangkutató csoport értesiti a kuta
tókat, hogy a Bolhási-yizuyelőbarlang lejáratát le zárták. Kérik azokat, akik a barlangba leszállni
szeretnének, szándékukat előre Írásban jelezzék,
bogy részükre vezetőt tudjanak biztosi tani.
Cim : Herman Ottó Barlangkutató Csoport,
3535 Miskolc, Árpád u. 4. Ady Endre Művelődési Ház
Sz. T.
A NME TDK csoport 1978. január 28- február 5.
között tartotta meg szokásos téli táborozását Létrástetőn. A tábor programja a dolomitban képződött
Fekete-barlang továbbkutatása volt.
L. T.

I
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A Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport Dokumentá
ciós bizottságának kérése :
A barlangkutató csoportokról alkotott képünk teljesebbé
tétele érdekében szeretnénk minden csoport éves jelenté
sét (évkönyvét) elolvasni, áttanulmányozni. Amennyiben
a csoportok a jelentésük egy példányát kb. 2 heti időtar tamra kölcsön tudnák adni (célszerűen postai utánvéttel),
szivesen vennénk és nagyon megköszönnénk. Természete
sen maximális erkölcsi és anyagi felelősséget is válla lünk a dokumentációért, valamint a szerzői jogot is tis z 
teletben tartjuk. Cserébe a Marcel Loubens Barlangkutató
Szakcsoport 1977-es évkönyvének egy példányát (44 fény kép, 15 melléklet, 26 oldal kötve) hasonló feltételek mel lett kölcsönözni tudjuk.
Cim : Lénárt László,
3515 Miskolcs, Egyetemváros,
Földtan-Teleptani Tanszék
L. L.
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A Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport az általa
kutatott Létrási-vizesbarlang Tavi-ágából nyomjelzéssel
kimutatott kb. 1 km -es szakaszból csak kb. 20 m -t
ism er. 1977 október és december között a szokatlanul
száraz időjárás miatt a továbbjutást akadályozó szifon
vize kb. 1,5 m -t süllyedt. A barlang végét jelentő Tó vi
ze szintén, amire ezelőtt csak az 1962-63-as feltárás
idején volt példa. Különböző szivattyuzási módszerekkel
megpróbáltuk a vizet eltávolitani, s a búvárok által is mert hasadékon átjutni. Az időjárás megelégelte kísérle
teinket, s a decemberi esőzések mind a Tavat, mind a
szifont eredeti állapotára töltötték fel.
L. L.

A tatabányai Szabó József Geológiai Szakközépiskola
barlangkutatói közölték, hogy az általuk egy éve felfede
zett Keselő-hegyi-barlang mélysége 115 m, hosszúsága
260 m. Ezekben az adatokban még nem szerepel a bar lang 1977. november 13-án felfedezett uj szakasza.
B.S.
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A Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport közölte több
bükki barlang méretét, a tulajdonukban lévő térképek alap
ján :
barlang

mélység

hosszúság

év

Speizi-barlang
Utmenti-barlang
Szamentu-barlang
Soltészkerti-mésztufa
Szepesi (Létrástetői)
Istvánlépai-bg.
Létrási-vizesbarlang
Jávor-kuti-vnybg.
Bolhási-viznyelőbg.
V ár- tetői- bar 1ang
Nagykőmázsa-völgyi vny.
Anna-mésztufa-bg.

96 m
60
41

168 m
85
400
215
1250
950
2220
907
520
164
117
380

1968
1976
1976
1954
1962
1973
1975
1953
1955
1954
1955
1976

-

165
242,5
85
112
75,2
75
93
8,2

L.L.

Az MKBT Elnöksége 1978. január 24-én ülést tartott.
Napirendre került az Érem- és Emléklap Szabályzatának
tervezete, tájékoztató az uj alapszabály tervezetéről, a
Közgyűlés előkészítéséről, Tagfelvételről döntött, majd
egyéb ügyeket tárgyalt.
K. L.
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