
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

MŰSORFŰZET

1981, március - április hó





A füzet tartalmazza:

A Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat közéroekü közleményeit.

1



Pilis-hegység lezárt barlangjai II. 
/Pilia-barlang, Szoplak! Ördög-lyuk/

Március 23. /hétfő/
17.00 óra Tihanyi Péter
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Március 30. /hétfő/
I 7.OO óra Tihanyi Péter



Április 13. /hétfő/
17*00 óra Maucha László - Vermes János

Regionális hidrográfia vizsgálatok 
az Aggteleki karsztvidék JTy-i részén



M E G H Í V Ó
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II. KÖRLEVÉL

A XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
Műszaki Szekciójának ülései 9

Miskolc Nehézipari Műszaki Egyetem
1981. április 15-17. #
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3. / Miklós Gábor /NME/: A bükki Vesszős-
Várszegi Zsuzsanna gerinci barlang 
/NME/.: földtani, tektoni

kai, hidrogeológi
ai és klimatológiai 
viszonyai;

4. / Simon Gabriella: Német-magyar bar-
/NMü/ langászati szótár;

5. / Koch Zoltán /EPE/: Az izométrikus
barlangtérképezés;

6. / Piros Olga /KLTE/: Karbonátos kőzetek
képződése, hazai előfor
dulásai és karszttörténe
ti vonatkozásai;

7. / Sümegi György: A Baradla-vizgyuj-
/KLTh/ r tő karsztfedő üledékei, 
Vitális Éva növénytakarója és szere- 

* ALTÉ/ pük a karsztosodásban;
8. / Hir János /KLTE/: Adalékok a Hór-

völgy környéki mészkő- 
rögök negyedkori fejlő
déstörténetéhez;

1981.04.16. 18°°: Szakmai diavetítések
1. / Dr. Jakucs László: Gipszkarszt /Op-

/JATE/ timista-barlang, SZU/;
2. / Gyuricza György: Baradla-barlang;

/KLTE/
3. / Dr. Nagy Sándor: Trópusi karszt

/KE/ /Kuba/;
4. / Lénárt László: Középhegységi karszt

/NME/ /Csehszlovákia, Len
gyelország/;



1981.04.17• 9^ i Barlangkutatással foglalkozó
oktatók konzultatív megbeszé
lése

1. / Rövid ismertető az intézményen belül
végzett tevékenységről;

2. / A tapasztalatok megbeszélése;
3. / A különböző témájú szpeleológiai témák

összehangolása, távlati elképzelések 
rögzítése;

4. / Az MKBT-nek és az OTDK Tanácsnak kül
dendő javaslatok megfogalmazása;

1981.04.17. 13°°: Eredményhirdetés
19°°: Tábortűz a Bükkben a Létrási 

Munkásháznál
18-19-20: Terepi programok /Fekete-, István-

lápa-, Király-, Balekina-bar-
langok/

Pontos figyelmeztetés:
Egyetemi, főiskolai oktató, dolgozó és hallga
tó az egyetemen szállást és étkezést kap, ha 
saját intézménye delegálja. Előadni nem köte
lező1, az NiwE résztvevőként is fogacja az érdek
lődőket. Oktatással közvetlenül kapcsolatban 
nem állók igen korlátozott mértékben kaphatnak 
szállást és élelmezést. Ezügyben Lénárt Lászlót 
közvetlenül kell megkeresni. A terepi urogram 
megszervezéséhez kérjük a január-februári meg- 
hivóban közölt jelentkezési lag megküldését.
A terepi programhoz csak vezetőt tudunk adni, 
valamint a barlangba köteleket, létrákat, hág
csókat helyezünk be.

L.L.
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Az Újpalota Sportegyesülét Hermán Ottó és Szil- 
vássy Andor csoportja

1981. április 28-tól május 3-ig

Mészáros Károly és Lantos Imre emlékturát, 
és május 14-ig tartó 

kiállítást

rendez, melyre szeretettel meghiv minden bar
langkutató csoportot.
A tábor helye: Bükk-hegység Bolhási-rét

/turistatérkép jelöli/
Táborhely megközelítése:

Miskolc Tiszai pályaudvarról induló 
l-es jelzésű városi autóbusszal a ív'a- 

n_ jális-parkig /a járat másik végállo
mása/, majd innen induló 15-ös buszra 
átszállva Omassa végállomásig. Innen 
indul a kék jelzésű turistaút, melyen 
haladva a táborhoz érünk. Ez kb. 2 km 
távolságot és 300 m szintkülönbséget 
jelent. Az erdei útvonalat nemzetközi 
barlangos jelzéssel i'ogják ellátni.

Gépjármüvei érkezőknek ajánlható a Hámori-tónál 
™" Induló Jávorkutra vezető ut.
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április 28-án: 800-tól vendégek fogadása a tá
borban, a nap hátra levő 
részében, igényeknek megfe
lelő, felszini és barlangi 
túrák.

29- én 8O0-t<5l felszini és barlangi túrák ^
30- án 8°°-tól felszini és barlangi túrák

17°°-kor a kiállítás megnyitása.
Helyszín: Diósgyör-Városközpont 

Tóth Árpád ut 1.
21. sz. általános iskola

Megközelítés: Diósgyőri 1-es villamos 
végállomásától barlangos je
lölés / /. A táborból a le- és
felszállitás busszal történik.

Program:
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Létrási-vizesbarlang közepesen nehéz barlang 
Kiskutlápai-barlang könnyű barlang
Vesszős-gerini-barlang könnyű barlang
Kiskőháti-zsomboly nehéz barlang
Bolhás!-viznyelőbarlang közepesen nehéz barlang 
Jávor II viznyelőbarlang könnyű barlang
Király-zsomboly nehéz barlang

A barlangi túrákra egyéni felezerelés /ereszkedő 
ill. mászóeszköz/ szükséges.
Részletes ismertetés a turavezetőknél a túrák 
előtt.
Részvételi szándékot, valamint, hogy mely túrán 
kiván résztvenni, levélben 1981. március 20-ig 
az alábbi cimeken lehet jelezni:

Pécsi Lajos
3535 Miskolc Bokányi Dezső u. 20. 
Hernádi Béla
3508 Miskolc Hegyalja u. 15» IV/5.
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H Í R E K

Az Álba Regia-barlang Tüskés-termebői az ősz 
folyamán egy 80 m hosszú, cseppkövekkel gaz
dagon diszitett emeleti folyosóba sikerült be
jutni, amely jelentős méretű vakkürtőiről a 
Kürtős-ág nevet kapta.

Az Álba Regia Barlangkutató Csoport eddigi 
kutatási, nevelési és ismeretterjesztői te
vékenységéért 1980-ban megkapta a Fejér megyei 
Tanács legmagasabb közművelődési kitüntetését, 
a Velinszky-dijat.

12 -



A Magyar Televízió "Másfél millió lépés Ma
gyarországon" címmel filmsorozatot készített 
az országos kék túra útvonaláról, melyet elő
reláthatóan márciusban kezdenek el vetiteni.
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H ' I R K Á R T Y A

Az alábbi hirt a műsorfüzet..........havi
számában kivánom megjelentetni.
A hir szövege:



LETESZ - egyesületi használatra !
Kiadja: Magyar Karszt és

Barlangkutató Társulat 
Készült: 12oo néldányhan 
81/^63 IITESZ Házinyomda, Bp.
Felelős vezető: Deli Sándor


