
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

M Ű S O R F Ü Z E T

1986 május - június hó





ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK, HATÁRIDŐK

Május 12. /Budapest/ Dr. Balázs Dénes: A Húsvét-sziget
barlangjai

Május 20. /Miskolc/ Hazslinszky Tamás - Székely Kinga:
A Barlangtani Intézet nyilvántartási 
rendszere, annak hasznos!thatósági lehe
tőségei a tudományos és feltáró kutatásban

X X X

Május 6. /Miskolc/ A Nehézipari Műszaki Egyetem környezet- és
természetvédelmi tevékenységének bemutatása 
c. ankét

Június 3. /Miskolc/ Szpeleológiai és karszthidrogeológiai ankét 

Június 27-29. /Budapest/ XXXI. Országos Vándorgyűlés

X X X

Nyári táborok bejelentésének határideje: 1986. június 10.

Szakbizottságvezetők figyelem!

Előre jelezzük, hogy az előzetes munka tér vet és költségvetést 
augusztus 31-ig fogjuk kérni.

x x x

Felhívjuk a figyelmet, hagy - elsősorban azoknál a csoportok
nál, ahol nincs még kutatásvezető - van még lehetőség a tan
folyamra való jelentkezésre.

Jelentkezési lap a március - április havi Műsorfüzetben talál
ható .
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DR. BOGSCH LÁSZLÓ

1906 - 1986

Társulatunk tiszteletbeli elnöke 1986. február 19-én 
váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásán, 
március 27-én a Farkasréti temetőben dr. Dénes György 
társelnök búcsúzott az MKBT elnöksége és tagsága nevé
ben dr. Bogsch Lászlótól.



Május 12. 'hétfő/

17.CG óra Dr. Balázs Dénes

A Húsvét-sziget barlangjai
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a Nehézipari Műszaki
Egyetem közösen

A Nehézipari Műszaki Egyetem környezet- és természetvédelmi 
munkáinak és tevékenységének bemutatása című

ankétet rendez.

Időpont: 1986. május 6 . 10 óra

Helye: Bükki Nemzeti Park Keleti Kapujának előadóterme 
/1-es autóbusz végállomásánál/

Program:

Or. Bartucz Ferenc IBNP: Elnöki megnyitó
Dr. Somfai Attila /NME/: Elnöki megnyitó
Dr. Juhász József /NME/: A NME Foldtan-Teleptam Tanszékén 

folyó hidrogeológiai és környezetvédelmi kutatások
Dr. Bereczki László /NME/: Karsztvizek ipari felnasználásó

val kapcsolatos környezetvédelmi problémák
Dr. Bán Miklós /NME/: A De-42 termálkút vizkőkiválási 

problémái
Or. Somogyi György /ATOMKI/ - Dr. Lénárt László /NME : 

Nyomdetektoros radonmérések a bükki karsztvizekben

Ebédszünet

Dr. Egerer Frigyes /NME/: A víz-kőzet kölcsönhatás metodiká
jának alkalmazása a földtani kutatásokban Bükk-hegységi 
adatok alapján

Dr. Juhász József /NME/ - Dr. Zerginé Savanyú Katalin /NME/ -
Or. Lénárt László /NME/: A noszvaji, a kácsi és a sályl íor

rások vízkészlet védelme
Dr. Lénárt László /NME/ - Dr. Szabó Imre /NME/: A lillafüredi 

Anna-barlang és környezete hasznosíthatóságának barlang
tani -mérnökgeológiai vizsgálata

Dr. Bereczki László /NME/ - Dr. Lénárt László /NME/: Hőmér
séklet, fényerősség és vízkémiai mérések a lillafüredi 
kiépített barlangokban
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Gr. Földesi János /NME/: Biztonságos robbantástechnológiák 
alkalmazása a mészkőbányákban lévő barlangok cseppkő- 
képződményeinek védelme érdekében 

Dr. Lénárt László /NME/: A bükki barlangok feltártságának, 
tudományos kutatottságának helyzete és a további teendők 

Dr. Szabó Imre /NME/: A szomolyai műemlékjellegű oarlang- 
lakások helyreállításának mérnökgeológiai vizsgálata 

Dr. Kovács Attila /NME/: Védett területekkel kapcsolatos 
zajproblémák

Gr. Juhász József /NME/ - Dr. Szabó Imre /NME/: Felszín 
alatti olajszennyeződés eltávolítása porózus kőzetből 

Dr. Egerer Frigyes /NME/ - Namesányszky Károly /NME/ - 
Badinszky Péter /FTV/ - Simon László /Borsodi Szénbányák/:

A Bükk és környezete meddőhányóinak rekultivációs helyzete 
Gr. Juhász József /NME/ - Dr. Szabó Imre /NME/: A lázbérci 

tározó környezeti hatása

Az előadások időtartama 20 perc, az írásos anyag a Borsodi 
Műszaki Gazdasági Életben fog megjelenni.

8



A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Észak-magyarországi 
Területi Szervezete a Magyar Hidrológiai Társaság Észak-magyar
országi Területi Szervezete Hidrogeológiai Szakosztályával 
közösen Szpeleológiai és karszthidrogeológiai ankét-ot rendez 
a Borsodi Műszaki és Közgazdasági Hetek rendezvényén.

A rendezvény időpontja: 1986. június 3. 10 óra

A rendezvény helye: Miskolc, MTESZ Székház Szemere u. 4.

Program:

Dr. Lénárt László

Szpeleológiai eredmények a Létrási-vizesbarlangból

0r. Böcker Tivadar - Dr. juhász András

Bükk-hegységi karsztvízszintváltozások az észlelő 
fúrások adatai alapján

Czakó László

Vízszint alatti aknahajtások tapasztalatai a Bükk- 
hegység peremi részein

Dr. Bársonyos Jenő - Borbély Sándor - Hegedűs Ferenc 

A tapolcai barlangfürdő bővítési munkái

Hernádi Béla

Barlanglezárások tapasztalatai és eredményei
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XXXI. Országos Vándorgyűlés 

Budapest, 1986. június 27-29.

ársulatunk ez évi vándorgyűlését az Acheron, a Bekey és a 
Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató Csoportok rendezik Budapesten, 
a Pál-volgyi-barlangnál levő kőfejtőben /Bp. II. Szépvölgyi út 
162.,. A tábor a Kolosy térről induló 65-ós autóbusszal, i11. 
személygépkocsival egyaránt megközelíthető /parkolásra a tá
borban a sátrak kozott nincs lehetőség/.

részvételi díj: 70 Ft, amely egyben a barlangtúrákon és a Marcel 
Loubens Kupán való részvétel feltétele is.

Június 27. péntek

8 J0-tól az érkezők fogadása, regisztráció

9J,J_2D* 1 2 3 4 5 -ig: Barlangtúrák a terület barlangjaiba /a túrákhoz 
csak barlangjáró alapfelszerelés szükséges/

1. Pál-völgyí-barlang

a/ Hosszú túra /kb. 5 óra/: Decemberi -szakasz - Déli- 
szakasz - IV. negyed

b/ Közép túra /kb. 3,5 óra/: A Decemberi- és Déli-, vagy 
a IV. negyed és a Déli-szakasz megtekintése 

c. Rövid túra 'kb. 1,5 óra/: A Decemberi szakasz bejárása 
a Tollas-teremig

2 . >'á lyás-hegy i-barlang

a/ Rövid túra / kb. 2 óra/ 
b/ Hosszú túra /kb. 3 óra/

3. Ferenc-hegyi-barlang /kb. 3,5 óra/

4. Szemlő-hegyi-barlang

a/ Könnyű túra a kiépített szakaszokon /csak világító
eszköz szükséges/

b/ Túra a kiépítetlen szakaszokon /kb. 2,5 óra/

5. jőzsef-hegyi-barlang 'kb. 2,5 órás túra a Felsó-labirin
tus - Kinizsi-pályaudvar - Cagylaltcs-ág útvonalon/
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A barlang szigorú védettségére való tekintettel összesen 
kb. 50 fó leszállását tudjuk biztosítani. A leszálláshoz 
minimum barlangjáró II. tanfolyam és tisztára mosott külső 
ruházat szükséges.

20oo-tőli Fotós túrák /4-6 fö részére/ a terület barlangjaiba, 
igény szerint

Június 28. szombat

7°°-133o-ig: Marcel Loubens Kupa barl'angverseny a Mátyás-hegyi- 
barlangban
A versenyre 3 fős csapatok jelentkezhetnek. A jelentkezése
ket írásban a Társulat Titkárságán előzetesen is le lehet 
adni. A nevezési határidő a helyszínen: június 28. reggel 6 óra. 
Rajtsorrend sorsolása: 63o-kor, a kőfejtő bejáratánál lévő 
információs sátornál.
A versenyhez szükséges felszerelés:

- barlangjáró alapfelszerelés
- íróeszköz
- önbiztosítás

800-1330-ig: Túrák a Pál-völgyi, Ferenc-hegyi-, Szemlő-hegyi- és 
József-hegyi-barlángokba

1500 Előadások:
Dr. Müller Pál: A Budai-hegység szpeleológiai viszonyai 
Kárpát József: A Mátyás-hegyi-barlang komplex kutatása 
Takácsné Bolner Katalin: Újabb kutatási eredmények a Pál- 

völgyi -bar lángban
Adamkó Péter - Leél-Őssy Szabolcs: A József-hegyi-barlang 

A Cholnoky-pályázat eredményhirdetése 

Csoportbeszámolók

1900: Vacsora /csajka és evőeszköz szükséges/
20°°: Tábortűz
2100: Marcel Loubens Kupa eredményhirdetése 

Június 29. vasárnap

0OO_15OO: Barlangtúrák a terület barlangjaiba 
16°°: Táborzárás
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Tisztújító küldöttközgyűlés

A Társulat 1986. március 22-én tartotta tisztújító küldött
közgyűlését. A közgyűlésen a 163 küldöttből megjelent 128 fő, 
az összes résztvevők száma 158 fő volt.

A közgyűlés napirendje az alábbi volt:

Elnöki megnyitó: Dr. Fodor István

Megemlékezés az előző közgyűlés óta elhunytakról: Dr. Dénes
György

Főtitkári beszámoló: Hazslinszky Tamás

A Számvizsgáló Bizottság jelentése: Dr. Szathmáry Sándor 

Vita

Kitüntetések, jutalmak átadása

A Jelölő Bizottság jelentése: Dr. Tardy János

Szavazás

S Z Ü N E T
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4/ Az Érembizottság javaslata alapján az alábbi érmeket és
emléklapokat adományozta:

Hermán Ottó-érem tír. Szathmáry Sándor részére, aki negyed
százada tölti be Társulatunk Számvizsgáló 
Bizottsága elnökének felelőstisztét, mely 
idő alatt nemcsak a megbízatásával összefüg
gő rendszeres ellenőrzéseket és vizsgálato
kat bonyolította le, de vállalta a rendkí

vüli vizsgálatok elvégzését is. Tevékenyen 
közreműködött az új alapszabály kidolgozá
sában is.

Hermán Ottó-érem Vid Ödönnek, aki 1974 óta vesz részt a Tár
sulat vezetöszerveinek munkájában. Értékes 
munkát végzett a Társulat rendezvényemet 
szervezésében, a csoportokkal való foglalko
zás területén és az oktatási munkaDan való 
részvételével.

KadiC Ottokár-érem tír. Leél-össy Sándornak, aki Közel félsz;z 
karszt- és barlangvonatkczású szakcikkével, 
tanulmányával, valamint karsztmorfológiai 
problémák Magyarorszagcn című kandidátusi ér
tekezésével jelentős érdemeket szerzett a 
magyar karszt- és barlangtudomány művelésében

Vass Imre-érem Kárpát Józsefnek, aki számos eredményes bar- 
langfeltárásnaK volt részese. Szorgalmazója 
és irányítója a Cserszegtomaji-kútbarlang 
továbbkutatásának. Nevéhez fűződik az Acheron 
kútbarlang feltárása is. Kisebb feltárásokat 
vezetett a Mátyás-hegyi- és a kopolya-fcarlarg 

bán.

Hermán Ottó-emléklap a Baradla, a Papp Ferenc és a Rózsadomb: 
Kinizsi Barlangkutató csoportok részére 
a Társulat 1985. évi jósvafői vándorgyűlésé
nek sikeres megszervezéséért.
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kadió üttckár-emléklap az Acheron Barlangkutató Szakosztály 
részére, amely a űhoinoky-pályázat bíráló bi
zottságának megítélése szerint értékes szakmai 
vizsgálati eredményeket is tartalmazó 19BA-B5. 
évi jelentéseivel érdemelte ki a megbecsülést.

.áss Imre-emléklap 3 VMTE Baradla Barlangkutató Csoport részé 
re a Baraola-barláng Voros-ágábar elért jelen
tős feltárási eredményéért.

5/ Az Elnökség javaslata alapján 75 éves a szervezett magyar 
barlangkutatás - egyszeri alkalomra alapított - éremben ré
szesítette

Dr. Balázs Dénes 
Barátosi József 
Borbély Sándor 
Dr. Dénes György 
Gádoros Miklós 
Cr. Gráf Andrásné 
Hazslxnszky Tamas 
Horváth János 
Cr. Jaskó Sándor 
□r. Jánossv Denes 
Dr. -essler Hubert 
Vass Béla 
Adamkó Péter 
Dr. kardos László 
Gohár István 
Székely Kinga
Thie.me András tagtarsakat, valamint

Di. Hubert Tnmmelt, az UIS főtitkárát és
inár ^rri-. *rr. ■•.o romániai magyar oarIangKutatót.

-i, Kiváló munkáért miniszteri kitüntetésben részesítette
Dsekö Árpád 
Dr. Cser Cerenc 
Dr. Horváth Tidot 
Dr. Kosa Attila 
Dr. Lénárt László 
Maucha László 
P.úriaki László 
Szadiyár Péter 
Szoiga Ferenc 
Dr. Taray János
Zentai Ferenc tagtarsakat.
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7/ Elfogadta az Elnökség javaslatát, me.ynek alapján

Gyovai Lászlót pénzjutalomban és oklevélben

Balogh István 
Berhidai Tamás 
Borzsák Péter 

GÖnczól Imre 
Had András
Juhászné Osváth Zsuzsa 

Máté József 
Nagymihály Zoltán 
Oláh Tamás 
Szlankó Zoltán 
Tóth Attila
Tóth Zsuzsanna tagtársakat pénzjutalomban

Farkas Imre 
Kékesi György 
Salamon Gábor
Sándor Lajos tagtársakat könyvjutalomban

Borosok Péter 
Budavári József
Dékány Péter kutatókat oklevélben részesítette.
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Az 1986. március 22-1 küldöttközgyűlésen megválasztott tisztségviselők:



H Í R E K

Az Álba Regia Barlangkutató Csoport fő kutatási területe 1985- 
ben is a Tési-fennsík volt, ahol 8 karsztobjektum kutatására 
1A1 leszállás alkalmával 2261 munkaórát fordítottunk. 
Vendégeinknek 52 barlangtúrát vezettünk, ezek összes időtar
tama 107A óra volt.

- Legjelentősebb munkálatok a Csengő-zsombolyban folytak, amely
nek bejáratát kiépítettük és az eddigiek során alkalmazott 
"víznyelő típusú" rácsszerkezettel lezártuk.
Az aknákba állandósított biztosító köteleket erősítettünk, 
valamint a felszínre szállítottuk az összes korhadt faácsolat 
maradványt. A megsérült végponti kutatóaknát helyreállítottuk, 
majd továbbfolytattuk a mélyítést állandó "ácsolás" mellett, 
így a TH-típusú acéllemezekkel biztosított háromszög szelvény 
kutatóakna teljes mélysége napjainkban 11 m. A jelek alapján 
úgy tűnik, ezen a ponton ismét elértük az omladékhalmaz alatt 
húzódó vetősíkot.

- Az Álba Regia-barlangban az ÉNY-i zóna átvizsgálását helyez
tük előtérbe, ennek során újra kibontottuk a 150 m mélységben 
induló Marathóni-szifont. továbbá véséssel bejutottunk egy
15 m hosszú szűk járatba a Kürtös-ág végéből.

- Ismét kibontottuk a régen ismert 1-14. sz. víznyelőbarlang 
mindkét bejáratát, s újabb kb. 30 m osszhosszúságú átjárót si
került feltárni a két nyelőpont között. Különös súlyt fektet
tünk a régi bejárat felújítására, majd az ennek tengelyében 
kialakult hasadékakna mélyítésére, ahol az év végére 10,2 m-re 
tudtunk lejutni.

- Nagyreményű feltárásba kezdtünk az 1-66. sz. tcborben, amely
nek egyik berogyásából pára "kigőzölgést" vettek észre az ott 
túrázó Acheron Szakosztály tagjai, 1985 februárjában.
A felfedezést követő feltárási munkálatok nyomán ezidáig egy 
rendkívül omlásveszélyes, összeékelődött álszintekkel tagolt, 
függőleges járatzóna bontakozott ki, amely 20 m mélységben 
jelentős szabad üregtérfogattal két részre ágazik.
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Az egyik egy felső, vízszintes jellegű, agyagszifonnal zá
ródó folyosó, mennyezetén fejlődő kis cseppkövekkel.

A másik, a továbbra is lefelé tartó omladékos fő-akna, tisz 
tára mosott falak között intenzív légáramlattal, amelyen 
keresztül csak az omlásveszély elhárítása után kísérelhet
jük meg a továbbjutást.

- Egyéb kisebb jelentőségű feltárások mellett rendbehoztuk a 
Tábla-völgyi-barláng bejáratát, valamint új bejárati aknát 
lyukasztottunk a Háromkürtó-zsomboly omlásveszélyes II. sz. 
bejáratának megkerülésére.

- A Bakony távolabbi tájain is jártunk az elmúlt évben. Szá
mos kisebb-nagyobb bazaltbarlang felmérése mellett, több 
.jelentős méretű karsztobjektumot vettünk kataszterbe, ezek 
közül a Zirc mellett nyíló, 34 m mélységű Pipa-zsomboly a 
legmélyebb.



Az 1986. március-április havi Műsorfüzetben rövid hír jelent 
meg a lillafüredi Anna-mésztufabarlang fölött lévő, a barlang
gal összekötött, használaton kívüli pincében berendezett igen 
jól sikerült kis kiállításról, mely a KVI Barlangtani Osztály 
jó munkáját dicséri.

A jelzett hírt szeretnénk kiegészíteni.

A Bükki Nemzeti Park Baráti Köre 1980. november 19-i vezető
ségi ülésén elfogadta a jelzett pincében készítendő állandó 
barlangtani kiállítás gondolatát, esetlegesen az Anna-barlang- 
gal való összekötésben, és megbízott a munka vezetésével.

1981-ben Láner Olivér összemérte a barlangot és a pincét, s 
ezután az összekötés lehetőségét reálisnak tekintik. Ettől kezd
ve a BNP anyagilag és erkölcsileg is támogatta az elképzelést.

A Borsodtouristnak is tetszett a kiállítási terv. 1981-ben a 
"Lillafüredi mésztufabarlang geológiai feltárása", 1983-ban a 
"Lillafüredi Anna-mésztufabarlang és a fölötte húzódó pincehe
lyiség összelyukasztási terve" c. munkával bízta meg az NME 
Földtan-Teleptani Tanszékét, mely munkákat a megbízó megelége
désére elvégeztük.

Közben 1982-ben az AGROBER - Czagányi József szervezésében - 
elkészítette a kiállítás tervdokumentációját a BNPBK jogutódja, 
a BAZ megyei Természetvédelmi Egyesület felkérésére.

1984-ben a Borsodi Szénbányák kőzetcsavarokkal megerősítette 
a pince egyes - pszichikai veszélyt jelentő - főteromlásait.

A barlangnak a BNP által történő átvétele nem hátráltatta a 
munkálatokat. 1985-ben a Borsodtouristnak készített tervek alap
ján művezetésemmel sikeresen megtörtént az osszelyukasztás. 
Ezután - szóbeli felkérésre - elkészítettem a kiállítás végle
gesnek szánt berendezési terveit és költségbecslést végeztem.
A kiállítás szerelési munkálatait a BNP végeztette el, s ebben 
az Északmagyarországi Intéző Bizottság anyagilag is segítette.

A kiállítás berendezését 1985 végén a KVI Barlangtani Osztóivá 
végezte. Bár a kiállítás eltér az eredeti koncepciótól, mégis 
jó, hasznos, esztétikus és minden barlangkedveló figyelmébe
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ajánlom. Egyben bízom abban, hogy a kiállítás nem marad meg 

a jelenlegi formájában, hanem lényegesen bővül, hiszen a 
pincének csak egy része van kihasználva.



tott program kötelező jellegű.

A tábor pontos helyére vonatkozó útbaigazítás a helyszínen 
lesz kitéve.

Részletesebb tájékoztatás a tábor vezetőjétől kétfietö az 
alábbi címen: Szenthe István Bp. 1053 Múzeum krt. 5.
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"Papp Ferenc" Ifjúsági Díj 

szabályzata

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Papp Ferencről 
elnevezett Ifjúsági Díjjal kívánja jutalmazni fiatal tag
jainak tudományos eredményét.

A díj évenként egy alkalommal, egy dolgozat részére javaslat,
111. pályázat elbírálása útján kerülhet kiosztásra.

A díj feltételei:

- 35 éven aluli életkor
- 3 éves MKBT tagság
- 2 éven belül megjelent, vagy készített kéziratos, a karszt 

és barlangkutatást jelentősen előrevivő dolgozat/ok/
- javaslat vagy pályázat benyújtása a Bíráló Bizottsághoz

A javaslattevés és pályázatbenyújtás formája:

- Ifjúsági Díj adományozására bármely MKBT tag tehet javas
latot, amelynek tartalmaznia kell a javasolt személy ada
tait és a dolgozatot

- bármely 35. életévét még be nem töltött MKBT tag/ok/ mun
kájának egy példányával megpályázhatja/k/ a díjat.

- a benyújtott pályamunkák a díjazástól függetlenül az MKBT 
tulajdonában maradnak /a bizottság döntése szerint/

- a javaslatokat, ill. pályázatokat minden év január 31-ig 
kell a Bíráló Bizottságnak címezve a Társulat irodájába 
eljuttatni.

A Papp Ferenc Ifjúsági Díjat az Elnökség által alkalmanként ki 
jelölt öttagú bizottság /egyik tagja az MKBT Ifjúsági Bizott
ságának vezetője/ bírálja el és ítéli oda.

A Papp Ferenc Ifjúsági Díj nyertese oklevélben és 1000-3000 Ft 
pénzjutalomban részesül.

A díj minden évben a közgyűlésen kerül kiosztásra.
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Az aggteleki határozat alapján a Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino - Sezione Speleologica /Olaszország/ meghirdette a 
konferenciát az olasz Fnuli - Velence Giulia körzetben 
1987. augusztus 29. - szeptember 5. időpontra.

A konferencia részvételi díja 18D 000 L /kísérőnek 130 000 L/ 
ami a teljes konferencia alatti szállást, kirándulást és rész 
vételi költséget magában foglalja.

Érdeklődők a meghívót a Társulatban megtekinthetik, ill. koz 
vétlenül

Mr. Mario Gherbaz
General Organizer of the 7th. International Cave
Rescue Conference
c/o C.N.S.A. Sez. Speleologica
via S. Francesco, 3 - 34133 TRIE5TE Italy

címen jelentkezhetnek.

/A részvételi szándékot a Társulatban is kérjük bejelenteni./
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A társulati élet és a csoportok közötti együttműködés fellen
dítése, a feltáró kutatások eredményeinek, a hazai barlang- 
kutatás nemzetközi elismerésének fokozása érdekében - abban a 
reményben hogy az 1989-es UIS Kongresszus rendezési jogának 
elnyerése esetén e világrendezvény színvonalasabb lebonyolí
tásához is erősíthetjük a társulati összefogást - olyan hazai 
feltáró expedíciók évenkénti megszervezését kívánjuk megkez
deni, amelyekkel régóta valószínűsített - hazai méretekben - 
nagy barlangrendszerek feltárása válna lehetővé. A kutatandó 
objektumokra a Társulat csoportjaitól, egyéni tagjaitól várunk 
javaslatokat, egyben megjelölve azt is, hogy a szervezésben és 
lebonyolításban milyen területen és mértékben vállalna részt. 
Gondolatébresztőként csak néhányat sorolun fel a legközismer
tebb nagy kérdőjelekből:

Baradla Hosszú-alsóbarlang 
István-lápai-barlang 
Kossuth-barlang 
Teresztenyei-forrásbarlang 
Vass Imre-barlang

Várjuk javaslataikat, hogy lehetőség szerint ezekről az ez évi 
vándorgyűlésen tájékoztathassuk a Társulat tagságát,és megkezd
hessük az 1987. évi első expedició szervezését.

Ezekkel az expedíciókkal a területen dolgozó csoportok munkáját 
szeretnénk segíteni a csoport egyetértésével.
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Kérés

Közismert, örvendetes tény, hogy tagjaink a Társulat kiad
ványain kívül is számos helyen jelentetnek meg tudományos 
ismeretterjesztő és információs értékű anyagot.

Sajnos, ezen anyagok jelentős része - elsősorban a külföldön 
publikáltak - csak irodalomjegyzékekből ismertek. A Társulat 
szakmai erejének fejlesztése érdekében kérjük a szerzőket, 
hogy publikációjuk másolatát, separatumot, eredetivel azonos 
kézirat másolatot /de ezen feltűntetve a megjelenés helyét, 
idejét stb./ a könyvtárunk részére megküldeni szíveskedjenek. 
A megküldött anyagok révén a magyar karszt- és barlangkutatás 
publikációs tevékenységének ismerete is teljesebbé válik.

A beküldött anyagok nyugtázására a Műsorfüzetben és a Barlang- 
bibliográfiai Figyelőben kerül sor.

Fáradozásukat előre is köszönjük.

T1tkárság
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F I G Y E L E M !

Társulatunk tagjai közül sokan gyűjtenek a karszt- és bar
langkutatással kapcsolatos publikációkat, térképeket, pros
pektusokat, képes levelezőlapokat, bélyegeket, emblémákat, 
jelvényeket, gyufacimkéket stb.

A gyűjtemény bővítése /vétel, csere, ajándék/ általában eset
leges. Ezt a tevékenységet szeretnénk megkönnyíteni azzal, 
hogy a Műsorfüzetben közölnénk azok adatait, akik gyűjtemé
nyüket fejleszteni kívánják.

Akiket e téma érdekel, kérjük, küldje vissza a mellékelt, ki
töltött űrlapot.

Cserekapcsolat létesíthetősége esetén mindkét felet értesítjük.
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1988-ban Jelenik meg Magyarország Nemzeti Atlaszának új kiadása. 
Az Atlasz térképes formában teljes körű áttekintést nyújt hazánk
- természeti adottságairól és erőforrásairól,
- a településrendszerről, a népességről és térbeli eloszlásáról, 

a lakás- és életkörülmények területi sajátságairól, az idegen- 
forgalomról,

- az ipar, mezőgazdaság, közlekedés térszerkezetéről,
- a környezetvédelem helyzetéről.
Az atlasz nagysága 30 x 42 cm, terjedelme kb. 260 oldal

Kérjük tagtársainkat, hogy a mellékelt megrendelő lapot, példány- 
számigényükkel má.ius 21-ig a Társulat Titkárságára küldjék vissza.
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K Ö Z L E M É N Y !

A tagság véleményével egyezően fokozni kívánjuk a Társulat tagjai és veze
tése kozott az információáramlást. Ennek legalkalmasabb formája pilla
natnyilag a kéthavonta megjelenő Műsorfüzet, mely rendezvények /előadások, 
konferenciák, vándorgyűlések stb./ meghirdetését, híradásokat /új feltá
rás, tagtoborzás expedícióra, beszámolók a rendezvényekről stb./ és szak
mai értékű rövid leírásokat, vitaanyagot, választ stb. tartalmaz.

Felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy mindig az írott információ ér a 
legtöbbet! Kérünk mindenkit, de elsősorban a csoportvezetőket, a szakbi
zottságok vezetőit, hogy maguk minél több információt közöljenek, ill. má
sokat is biztassanak az információközlésre. Ezen túlmenően is kérjük a 
csoportvezetőket, hogy a helyi, esetleg főleg csoportérdeklődésre számot- 
tartó rendezvényekről is adjanak hírt, lehetőleg előre. Ugyanezt kérjük a 
tudományos munkát végzőktől is.

A szerkesztési munkák zökkenőmentes elvégzése érdekében a következőkre 
hívjuk fel a figyelmet:

1/ Minden közölni kívánt anyag beadási határideje minden páratlan hónap 
25. napja. Határidő után érkező anyagok közül a még aktuálisakat a kö
vetkező füzetben közöljük.

2/ A rendezvény közlésénél feltételezzük, hogy a szervező mind a rendez
vény előadóival /résztvevőivel/, mind a rendező szervvel egyeztette a 
programot, így azért ö felel.

3/ Híradás közlésénél kiemeljük, hogy annak tartalmáért csakis a szerző 
/leadó/ felel,s a közlés még nem jelent társulati állásfoglalást. /Az 
állásfoglalást esetenként jelezzük, esetenként a közólt határozatok tar
talmazzák./

4/ A szakmai híranyag terjedelme max. 3 gépelt szabvány /nagy/ oldal lehet, 
ábrával, táblázattal együtt. Az ábra mérete max. A/4 lehet, melyet le
kicsinyítenek 11,5 x 17,5 cm-es tükörméretre. Az ábra tussal készüljön 
pauszra, vagy fehér papírra, s vegye figyelembe a kicsinyítést. A kö
zölni kívánt anyagot a Titkárság átnézi, esetleges változtatási szándé
kát a szerzővel közli. Megváltoztatott anyag csak a szerző engedélyével 
kerülhet nyomtatásba! /A nem közlés jogát fenntartjuk!/ A szerkesztés 
időigénye miatt az anyagot célszerű 15-ig leadni, hogy az esetleges 
korrekció miatt az ne csússzon át a következő füzetbe.
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Visszaküldendő: június 15-ig
Cím: 1061 Bp. Anker köz 1.
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Visszaküldendő: 1986. május 15-ig 
a Társulat Titkárságára 
1061 Budapest, Anker köz 1.
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Visszaküldendő: május 2i 19
Cím: MKBT 1061 Budapest, Anker koz 1.
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