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A füzet tartalmazza:
i

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
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Május 19, Aétfo/

17.00 óra Gádoros Miklós

Barlangi ácsolatok

Alkalmas fafajták. A fa mechanikai 
tulajdonságai. A z ácsolatok statikája. 
A z  ácsolatkészités szerszámai és 
munkamenete. Biztositó ácsolatok 
folyosóban és aknában, Munkaácso- 
latok.

Az előadás helye:

Budapest, V .,
Kossuth Lajos tér 6-8. 
m . emelet 333 sz.

2



H Í R E K

A BUkk-hegységben lévő Létrási Kutatóház 1980. julius 
1-ig felújítás miatt zárva. A rend és a ház állagának
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Az FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály fennállásának 
15 éves évfordulója alkalmából 1980, március 20-tól 
április 20-ig tablókiállitást rendezett a Szakosztály Köz
raktár utcai helyiségében, A kiállított anyagban a Delfin 
búvárainak barlangkutató tevékenysége, s e területen 
elért eredményei -  különös tekintettel a Molnár János- 
barlang feltárására -  jelentős helyet foglaltak el.
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1980. 03. 22-én a Budapesti Gépipari Spartacus "Lóczy 
Lajos" barlangkutató csoport a Cserszegtomaji-kutbar- 
langban túrázott. A túra során -  csatlakozva az országos 
barlangtisztasági mozgalomhoz -  eltávolitották a barlang- 
kutatók által otthagyott szemetet.

K .L .

A Gépipari Spartacus S. E. "Lóczy Lajos" Barlangkutató 
csoportja a Déli-Btikkben tartott nyári tábora során egy 
7,5 m mély aknát fúrt rá a Lator-forrásbarlangra. A z 
akna helyét az ELGI munkatársai segítségével elektro
mágneses módszerrel jelölték ki. A mérés pontossága a 
számított érték és a valódi érték között 0,5 m volt.

K.J.

A BTSz Barlang Bizottsága természetjárók számára 
május 11-re nyilt túrát hirdetett a Mátyás-hegyibarlang
ba. Ezért kérjük a barlangkutatókat, hogy május 10-11-én 
a barlangot ne látogassák.

G.M.
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Kétszer három napos földalatti táborozás során az Álba 
Regia Barlangkutató Csoport, Kárpát József vezetésével 
feltérképezte a Cserszegtomajl-kutbarlangot.
Összes hosszúsága kb. 1.400 m, ebből a felmért és tér
képen ábrázolt járatok hossza 1.155 m.
A szövevényes, bonyolult labirintusban mindvégig kelle
mes kiima, megfelelő légáramlás volt.
A tapasztalatok alapján a további szakaszok feltárására ^  
van lehetőség.

A z Álba Regia csoport tagjainak februárban ismét jelen
tős hosszúságú oldalágat sikerült feltárni az Álba 
Reg la-barlang bán, a Szarka-ág tektonikai irányát kö
vetve.
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A miskolci "Hermán Ottó" Barlangkutató Csoport 1980. 
május 1-3. között Mészáros Károlyremlékturát rendez.



BARLANGKATASZTEREZÉSI PÁLYÁZAT

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat meghirde
ti harmadik "Barlangkataszterezési pályázatát” .

Pályázati feltételek:

1. / Nyomdai kivitelezésre alkalmas pályaműveket kell ^  
benyújtani, amelyek szerkesztői és lektori tevé
kenység után alkalmasak a tervezett ''Magyarország 
barlangkatasztere” c. időszakos kiadványsorozat
ra.

2. / Pályázni lehet egy vagy több alább felsorolt jelen
tős hazai barlang feldolgozásával:

a. / A baligeti-barlang
b. / Ferenc-hegyi-barlang
c. / Szemlo-hegyi-barlang
e. / Pál-völgyi-barlang
f. / Solymári Ördög-lyuk
g. / István-barlang
h» / Béke-barlang
i. / Vass Imre-barlang
j. / Meteor-barlang

3. / A pályázatoknak tartalmazziuk kell a felsorolt 
barlangok közül egy-egy alábbi adatait:

minden fellelhető irodalmi adatát, és azok 
rövid kritikai értékelését

az eddigi térképeket, valamint egy olyan 
térképet, amely a pályázat meghirdetésének
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időpontjában tartalmazza a feltárt szakaszo
kat, a barlangtérképek korszerű minőségi 
követelményeinek megfelel. Uj térkép esetén 
a felmérési jegyzőkönyvet is csatolni kell.

nyomdai kivitelezésre alkalmas fényképek a 
bejáratról, annak környékéről, valamint a 
barlang jellegzetes képződményeiről

monografikusán ismertetni a barlang kutatás- 
történetét, bejárási leírását, a feltáró és tu
dományos kutatások eredményeit

a barlangra vonatkozó irodalom pontos fe l
sorolását.

0

4. / A tervezett kiadvány egységes felépítése érdeké
ben az alábbi fejezet-rendszerben szükséges a 
feldolgozást elvégezni:

1. / A barlang földrajzi elhelyezkedése

2. / Kutatástörténet

3. / A barlang leirása

4 . / Feltáró és tudományos kutatások

5. / Adattár

6. / A barlang irodalma

5. -A—A pályázatot két teljes példányban kell elkészíteni.
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7./ Eredményhirdetés:

1981. évi "Vándorgyűlésen*1

8./ A pályázat feltételeinek megfelelő dolgozatokat az 
MKBT Elnöksége által kijelölt Biráló Bizottság 
az alábbi dijakban részesiti:

1 db I. dij 5.000.- Ft

2 db II. dij 3.500.- Ft

3 db III. dij 2.000.- Ft
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MEGHÍVÓ

MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ 
TÁRSULAT XXV. VÁNDORGYŰLÉSE



Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
XXV. Országos Vándorgyűlése

1980. junius 27-29.

Tatabánya -  Gerecse-hegység

P R O G R A M  

juniusJ2 7 ̂  jrént ek_

8.00 órától A résztvevők fogadása a sátortábor
ban.

14.00 órától Turalehetoségek:

Felszíni kirándulások

A. , Kálvária-hegy -  Keselő-hegy -
-Veres-hegy

B. Vértess zolős -  Kovács-hegy
-  Halyagos

C. Kő-hegy -  Lengyel-barlang
-  Halyagos

Barlangturák

D. Vértes Lászió-bariang

E. Kés elő-hegyi-barlang
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junius 28. szombat
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junius 19. vasárnap

Felszíni kirándulások

A . Kálvária-hegy -  Keselő-hegy
-  Veres-hegy

B. Vértesszőlos -  Kovács-hegy
-  Halyagos

C. Kő-hegy -  Lengyel-barlang ,
-  Halyagos

Barlangturák

*5. 3 O  \ Vértes László-barláng

9. ' E. Keselő^hegyi-barlang / / •  JÖ.

Qd . F. Lengyel-barlang

Hazautazás



junisu 28. szombat



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Program hel yszlnék:

1. Bányász Művelődési és Oktatási Központ 
Tatabánya, Rózsa Ferenc u. 19.

Megközelités:

Tatabánya v.m .-tó l a Béke téren ke- &  
resztül kb. 400 m,

a város bármely részéről helyi járatú 
autóbusszal.

az előadásokra a sátortáborból, ill. 
vissza a szállításról a rendező cso
portok gondoskodnak.

2. Sátortábor

Nagyréti Csemetekert
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Megközelítés:

Tatabánya alsó v. á. -ró l a Győri utón 
kb. 300 m.

a város bármely részéről helyi járatú 
autóbusszal.

4. Hotel Árpád

Tatabánya, Felszabadulás tér, te l. : 10-299 

Megkö zelitéB:

Tatabánya alsó v. á. -ról a Felszabadulás 
tér felé, kb. 500 m.

a város bármely részéről helyijáratu 
autóbusszal.

Szállás:

1. Díjtalan sátorozás a csemetekerti réten saját 
felszereléssel.

2. Csoportos elszállásolás a Tatabányai Szén
bányák Gerecse Szállójában előzetes helyfogla
lással /jelentkezési lapon/.
Elhelyezés 3 ágyas szobákban. Összesen 25 
férőhely, kb. 60. -  Ft/fő/nap.

3. Hotel Árpád, Kétágyas szobák, 520.- Ft/nap 
Az ár a reggeli költségét is tartalmazza. 
Javasoljuk az előzetes helyfoglalást !



1.

2. A Szelim csárdában naponta 10-18 óra között 
hideg-meleg ételek kaphatók.

3. A  Bányász Művelődési és Oktatási Központ- ^  
bán az előadások után ebédet, a szombat e st^ ^  
tábortűznél a vacsorához nyersanyagot biz
tosítunk.

. Saját hozott élelmiszerből. ,

Részvételi dij:

50 .- Ft, amely a szállás, a /fentieken kivüli/ ét
kezési és az útiköltséget nem tartalmazza.

Jelentkezés:

A  sátortábor információs sátránál, szombat dél
előtt a Bányász Művelődési és Oktatási Központ
ban.

0
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Felszini kirándulások:

A. sátortábor -  Szelim-barláng -  Tatabánya Újváros - 
autóbusszal Felsőgallára -  a Kálvária-hegy bar
langjainak bemutatása -  Nagy-Kes elő-hegy -  a Veres
hegyi barlangfeltáró munkák megtekintése -  Kis-rét - 
sátortábor.

Felszerelés: turista öltözet, zseblámpa.

Táv: kb. 12 km.

B. sátortábor -  Szelim-barláng -  Tatabánya Újváros - 
autóbusszal Vértesszőlősre -  az előember kiállítási 
hely megtekintése -  Kovács-hegy -  Halyagosi viz-

. nyelők -  sátortábor.

Felszerelés: turista öltözet.

Táv: kb. 12 km.

C. sátortábor -  Szelim-barlang -  Kő-hegy -  a Lengyel
barlang környékének bemutatása -  K is-rét -  Halya
gosi víznyelők -  sátortábor.

Felszerelés: turista öltözet, zseblámpa.

Táv: kb. 10 km.
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Barlangit! rák:

D. Vértes László-barlang. 60 m mély, időszakosan 
aktiv viznyelőbarlang. Közepes nehézségű, néhol 
szllkjáratu.

E. Kés elő-hegyi-barlang. 115 m mély, a Gerecse
legmélyebb, nehezen járható barlangja.
Csak gyakorlott, karcsú barlang járóknak aján
lott.

Felszerelés: barlangos öltözet, önbiztositás, 
világítóeszköz.

F. Lengyel-barlang. 73 m mély labirintus.
Rossz levegője nehezíti bejárását. Könnyű-,közép- 
és nehéztura tehető ide. Csak gyakorlott, karcsú 
barlang jár óknak ajánlott.
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TÉRKÉPVÁZLAT AZ MKBT. XXY. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK 

RENDEZVÉNYEIHEZ

m Lengyel-barlang





JELENTKEZÉSI LAP

MKBT. XXV. Országos Vándorgyűlése
1980, junius 27-29. Tatabánya-Gerecse-hegység

Név: _

Lakcím:

Csoport:

A z alábbi programokon kívánok részt venni:

junius 27. A . B. C. D. E.
junius 28. Csoportbeszámoiót tartok

igen -  nem
A z ügyességi versenyen részt veszek 

igen -  nem

junius 29. A. B. C. D. E. F.

Szállást junius 27-re 28-ra igényelek.

/korlátozott számú férőhely miatt az igényeket a jelent
kezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni/.

A kívánt szöveg aláhúzandó !

A részvételi dij a helyszínen, a jelentkezéskor fizetendő. 
A jelentkezési lapot kérjük a Társulat Titkárságára 
1980, május 30-ig beküldeni.





H I R K Á R T Y A

A Társulat a karszt- és barlangkutatás friss híreit a 
"Műsorfüzet"-ben adja közre.

Ezért kérünk minden MKBT tagot, de elsősorban a kuta
tásvezetőket, hogy a minden műsorfüzetben megjelenő 
"Hirkártyán" a jelentős és közérdekű eredményekről 
rövid, legfeljebb 5-6 soros tudósítást adjanak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műsorfűzét nyomdába 
adási határideje minden páros hónap 5-e, igy technikai 
okokból csak az előző hónap 25-ig leadott hírek kerül
hetnek a következő kéthavi műsorfüzetbe.

Amennyiben a híranyaghoz rajz is tartozik /pl, uj barlang, 
vagy uj feltárás helyszinrajza, térképe/, azt kizárólag 
nyomdai kivitelezésre alkalmas minőségű, max, 12x7 cm- 
es pauszrajzon küldjék be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a híranyag beküldőjének ne
vét csak kezdőbetűkkel jelöljük, de a hir hitelességéért 
felelős. A "Hirkártyát" a Társulat Titkárságára
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H I R K  Á R T Y A

Az alábbi hirt a műsorfűzét........................................ havi
számában kívánom megjelentetni.

A hir szövege:

*

Melléklet:

A hírközlő neve: 

cime: 

telefonszáma:

Dátum:...............
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MTESZ egyesületi használatra !

Kiadja: Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat

Készült: 1200 példányban
80-1491 MTESZ Házinyomda, Budapest.
Felelős vezető: Deli Sándor






