
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

M Ű S O R F Ü Z E T

1987 július—augusztus hó
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Program:

Túrák a Baradla- és a Béke-barlangban. A túrák időtartama 4-6 óra 

Előadások a Baradla-barlangrói. Film- és diavetítés. Tábortűz. 

Sziklamászó-bemutató. A Barlang Múzeum megtekintése.

Részletes program a helyszínen.

Részvételi díj: 20 Ft/íő.

Elhelyezés: campingben 30 Ft/fő/nap (saját sátorban)
Barlang Szálló korlátozott számban 42 Ft/fő/nap 
camoingben faházban 300 Ft/nap (4 ágyas)

Jelentkezés: 1987. július 30-ig

A tábor megközelítése: Miskolc Tiszai pu-ról induló vonattal
Aggtelek-Jósvafő vasútállomásig. Innen 
autóbusszal Aggtelek Cseppkő Szállóig.

A campingben sátorhelyet biztosítunk a leírt feltételekkel. A 
résztvevők egyénileg gondoskodnak sátorról, barlangi ruházatról 
és cipőről, valamint kellő világítási eszközről, mivel a túrák 
időtartama meghaladhatja az 5-6 órát is.
A táborhelyen információs szolgálatot tartunk.
Minden továbui információval szívesen állunk rendelkezésre a kö
vetkező címen: HBJSF. Denevér Barlangkutató Csoport

4400 Nyíregyháza, üngvár sétány 6. VII/44.

".n-n'- érdeklődőt szeretettel vár a Rendezőség.
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LUKÁCS LÁSZLÓ EML£k KU°£ 15b'>

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Lukács László Emlék
kupa 1987. évi versenyére.

A Kupa célkitűzése, hogv a résztvevő 3 fős csoportok barlangi 
körülmények kozott a tlírák és a kutatás gyakorlatához közelálló 
feladatok megoldásában mérhessék esszé tudásukat.

Lehetőséget szeretnénk nyújtani a nemzetközileg használt techni
kai eszközök kipróbálására és a barlangi túrák során szerzett 
tapasztalatok átadására, versenyszerű körülmények között.

A rendezvény időpontja- 1987. október 2-4.

helye: Mátyás-hegyi-harlang

Nevezési díj: szeméiyenker* pQ Ft

Az előzetes nevezéseket a következő címre kérjük:

Gyovai László
1072 Budapest, Csányi u. 7.

Nevezéseket elfogadunk a verseny kezdetéig.

Táborozási lehetőséget a helyszínen biztosítunk.

PROGRAM

Október 2. péntek
16.00 érkezés, pályabejárás
19.00 felszerelésbórze

Október 3. szorzat
8 .0 0 nevezések lezárása, sorsolás, a verseny kezdet*

17,00-től vacsora
19.00 eredményhirdetés, a Kupa ünnepélyes átadása
20.00 diavetítés, csoportok élménybeszámolója
21 .00 tábortűz

Október 4. vasárnap
9.00 eqyéni technikai verseny, mesterségesen kialakított pálvá

10.00 túrák a környék barlangjaiban
13,0ü az egyéni verseny eredményhirdetése
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A 16. L-rszágos Tuccicányoc Diákköri Konferencia Természettudomá
nyi Szekciójának üléseit 1987. április 6-8 . közötti rendezték 
Egerben, a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán.

A 246 db bejelentett dolgozat közül az alábbiak voltak első
sorban témába illők:

Géczy Gábor /Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen/ 

Radonmérések a Szemlő-hegyi-barlangban 

/Konzulens: dr. Somogyi György, ATCMKI/

Mucsi László /József Attila Tudományegyetem, Szeged/

Az odorvári Hajnóczy-barlang terápiás hatékonyságának 

vizsgálata a természeti földrajzi hatótényezőkön keresz

tül

/Konzulens: dr. Jakucs László és dr. Keveiné Bárány Ilona/

Csifári Tibor /Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger/

A Baradla-tetői-zscmboly 

/Konzulens: dr. Tóth Géza/

A dolgozatok előadói közül Géczy Gábor első díjat kapott.

A dolgozatok az Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató 
tevékenységének II. országos tudományos konferenciáján is el
hangzanak .

A dolgozatok tartalmi összefoglalója a Titkárságon megtalálható.

Dr. Lénárt László
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1987. május 29-31. között a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főisko
lán került megrendezésre az Oktatási Intézmények Karszt- és 
Barlangkutató Tevékenységének II. Országos Konferenciája.

A konferencia rendezői a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, az Országos Kör
nyezet- és Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézete,a szom

bathelyi Városi Tanács és a TIT Vas megyei Szervezete.

29-én a "Karsztok kutatása" szekcióban, valamint a "Barlangok 

kutatása" szekcióban 6-6 szakelőadás hangzott el. Általában 
jellemző volt, hogy az előadások különböző tudományterületek 
módszereinek alkalmazásával közelítették meg a karsztosodás 
problémáit /fizikai 3, kémiai 2, biológiai 1, matematikai mód
szereket 1 előadás használt fel/.

A konferencia szakelőadásaira mintegy 40 főnyi hallgatóság je
lenlétében került sor.

19 órától 6 vetítettképes dia, valamint videofilm előadást lát
hattak a konferencia résztvevői hazai és külföldi karsztterüle

tekről .

30-án a Soproni-hegység barlangjait keresték fel a konferencia 
résztvevői.

A résztvevők mindkét napon számos, a karsztosodással kapcsolatos 
kérdést, problémát vitattak meg. Az együttgondolkodás során szá
mos, lezáratlan kérdésben igen hasznos, előremutató javaslatot 

tett a nagyszámú hozzászóló.

x x x

A Társulat vezetése nevében gratulálunk az igen eredményes és 

színvonalas konferencia megrendezéséhez.

-  6



"• :oI. -  v-r..  . cza~_ DiráI ■ •izcttságának /jelentése

A jelentések száma az elmúlt évhez képest emelkedett, de a kiírás 
célkitűzéseinek megfelelő dolgozatok alacsony száma, stagnáló vagy 
enyhén csökkenő színvonala újra felhívja a figyelmet a társadalmi 
munkavégzés egyértelműen csökkenő tendeciájára. Emiatt is kérjük 
a csoportvezetőket, hogy a jelentések elkészítését, annak színvona 
lát tekintsék szívügyüknek és aktivizálják kutatótársaikat a je
lentések összeállításakor.

A helyezett és /külön/díjjal elismert csoportjelentések rövid 
értékelése:

Álba Regia csoport

Az 1986-ban megalakulásuk 25. évfordulóját ünneplő csoport tevé
kenysége és annak dokumentálása a tőlük már évek-évtizedek óta 
megszokott színvonalú.
A feltáró tevékenységük műszaki körülményeinek leírása tanulságos, 
a terepi vagy laboratóriumi vizsgálatok, megfigyelések leírásai 
egy céltudatos, átgondolt hosszú távú program végrehajtásának meg
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győző bizonyítékai.
A csoport közösségi léte, tagjainak magas , együttműködése példa

mutató a hazai karszt- és barlangkutatásban.

Acheron Barlangkutató Szakosztály

Kiemelkedő értékű a Mátyás-hegyi- és Pál-völgyi-barlangokban vég

zett klímamérés sorozat. A jelentés szakmai anyaga jól szerkesz

tett, tömör, érthető, de a szokásosnál kevesebb a fotó- és térkép
anyag, i11. a kőzetelemzési adatokhoz nem történt kiértékelés.

Pap? Ferenc csoport

A csoport oktató-nevelő tevékenysége igen jó.
A barcelonai kongresszus tapasztalatainak írásos összefoglalása 
igen magas színvonalú, mely az 1989-es budapesti szervezés szem

pontjából is lényeges.
A jelentés "egyveretűsége" dr. Cser Ferenc átlagon felüli "egy
személyes" munkájának bizonyítéka, kevéssé közösségi produktum.

Bekey csoport

A csoport feltáró tevékenysége tervszerű volt.
A Pál-vólgyi-barlangban végzett denevérmegfigyelési, kitöltésvizs
gálati és dokumentációstevékenységük figyelemreméltó.

Marcel Loubens csoport

Az egyesület publikációs és oktatási tevékenysége kiemelkedő. A 
barlangi filmforgatásokban való részvételükkel sokat tettek a ha
zai barlangkutatás elismertetéséért.
A szerteágazó tudományos tevékenységüket jól áttekinthető tábláza
tokban és ábrákon közük.
A fotó- és térképdokumentáció mennyisége alárendeltebb a leiratok
hoz képest.

Cholnoky csoport

A csoport morfológiai, morfogenetikai kutatásainak igényessége és 
dokumentáltsága példamutató.
A többi csoporttevékenység bemutatása is célszerű lett volna.
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Cyénx pályázatok eredményei



Elnökségi és választmány: üIé5e^ határozata’

E-5/87 Egyhangúlag elfogadta a Társulat 1987 . évi munkatervét.

E-6/87 Elfogadta a közgyűlési jutalmakat /részletesen lásd a 
Műsorfüzet 1987. rnájus-júmusi számában/.

E-7/87 Elfogadta azt a javaslatot, melynek értelmében a Társulat 
1987. évi vándorgyűlésére 2 fő osztrák barlangkutató ke
rüljön meghívásra.

E-8/87 A Barlangtani Intézet által véleményezésre megküldött

barlanglezárási anyaggal kapcsolatban a Társulat április 
3C-ig írásos véleményt alakít ki. Felelős: Bőrösek Péter, 
Gádoros Miklós.
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létre. ’.• íresa anyagot ez Elnökség május 19- 1  ülése 
hagyja jóvá.

E-12/.' Meghallgatta és tudomásul vette a Barlangjárás és kutatás- 
technikai SzL*.bizcttság beszámolóját.

E-13/87 A Társulat által kiírt támogatási rendszer keretében be
nyújtott csoport és egyéni pályázatokkal kapcsolatban az 

alábbi határozatot hozta:

Álba Regia Csoport Tési-fennsíki tábora részére 3.000 Ft 
Bakony Csoport Kab-hegyi tábora részére 3.000 Ft 
Hajnóczy Csoport odorvári nyári tábora részére 3.000 Ft 
Papp *"?renc Csoport jósvafői nyári tábora részére 5.000 Ft 
Nem karsztos barlangok vizsgálatához Álba Regia és Bakony 
csoportok részére 6.000 Ft, ez utóbbi összeg jóváhagyása 
a Választmány hatásköre

Mucsi László részére a bleibergi Terápiái Szimpóziumon 
való részvételhez 3.000 Ft.

A támogatásban részesülő csoportoknak kötelező jelentést 
leadni a Cholnoky-pályázatra, az egyéni kutatóknak pedig 

publikációt megjelentetni a Karszt és Barlangban.

E—14/87 Ismét foglalkozott a Titkárság helyzetével. Időközben Hever 
Éva visszavonta lemondását, dr. Lénárt Lászlót pedig 1 
évre felmentette a ti tkán funkció ellátása alól. A felmen
tés leltelte után a kérdést ismét napirendre kell tűzni.

E-15/37 Elfogadta a Karszt és Barlang kongresszusi propaganda be
töltésével kapcsolatos szerepét, s felkérte Szablyár Pétert, 

hogy az általa kidolgozott javaslatokat egyeztesse a szer
kesztőbizottsággal, illetve a terjesztéssel kapcsolatos 
tárgyalásokat folytassa le a KULTÚRA Külkereskedelmi Válla

lattal.

E-16/87 A lengyel Szilázia Egyetem meghívásával kapcsolatban meg
bízta a Titkárságot, hogy kérjen fel 2 alkalmas szakembert 

és a következő ülésen számoljon be.
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E-18/87 Az "Ásványok leletmentésével, szervezett gyűjtésével, fel
dolgozásával és értékesítésével kapcsolatos állásfoglalás” 
című anyagot elfogadta. A Társulat a kialakított állásfog
lalást megküldi a Barlangtani Intézetnek.

Elnökségi ülés, 1967. május 19.
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V-11 87 Or. Lénárt László tudcrányos titkait i évre felmen-*ette

és űr. Szunycgh Gábort kooptálta a Titkárság tagjai sorába.

*.'-12/87 Elfogatta art a javaslatot, mely szerint a július 1-e
után belépő tagok a tagdíjon felül 5o Ft belépési dijat 
is fizessenek, amelynek fejében 1 kitűző jelvényt is kap
nak.

X X X
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H 1 R E K

Az Acheron Barlangkutató Szakosztály 1907. május 1-3-án Cserszeg- 
tomajon a község számára nyílt barlangnapot rendezett, melynek 
során 94 helyi lakos tekintette meg a kótbarlangot. A program kap

csán a kultúrházban hazánk és Cserszegtomaj barlangjairól két dia

vetítéses előadást tartottunk. A nagy érdeklődés által kísért 
rendezvény lebonyolításáért a Községi Tanács levélben fejezte ki 

elismerését.

Az Acheron Barlangkutató Szakosztály 1987 májusában az Északi 
Bakonyban próbabontások során újabb barlangokat fedezett fel.

A somhegypusztai Meszeskert 10. sz. víznyelőjében egy frissen be

szakadt nyelőlyuk kitágításával 13 méter mély, átlag 2x0,0 m-es 
szilvamagszelvényű, erősen korrodált falú aknabarlangba jutottunk. 
A kalciteres dachstein mészkőben kialakult barlang továbbkutatása 
az omladékáitenék bontásával folytatható.

Az eplényi víznyelőcsoport 1/a sz. íelszakadásában mélyített ku
tatóaknánk réteglap mentén kialakult tágas járatba vezetatt. 7 mé

ter mélyen levő omladékos végpontján rövid bontás után - a bedo

bott kövek hangjából ítélve - jelentős mélységű folytatás nyílt 
meg, azonban az oda való lejutást a beinduló nyelőműködés miatt 
keletkezett omlások megakadályozzák.

Kisebb bontást végeztünk még az eplényi 2-es és 3-as nyelőben is, 
ahol 5 , 5 i11. 3 méter mélységet értünk el.

Mindkét terület kutatását folytatni kívánjuk. ^

Kárpát József - Nyerges Miklós

Felhívjuk valamennyi tagtársunk figyelmét, hogy a Társulat Titkár

ságán 1987. július 27. - augusztus 21. között, Fleck Nóra egyesü
leti titkár szabadsága idején kedden és csütörtökön 8-16, illetve 
szerdánként 16,30-18,30 óra között ügyeletét tartunk. Egyéb napo

kon a Titkárság zárva lesz!!!
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Az idei központi társulati kutatótábort 1907. július 3-12. kö

zött rendezzük meg a budai Szép-völgyben. A táborra a jelentke

zés lezárult, a jelentkezőket az I. és II. körlevélben részle

tesen tájékoztattuk a tábor tervezett programjáról és a részvé

tel feltételeiről.

A tábor munkájába - előzetes jelentkezés nélkül is - bármely 
társulati tag bekapcsolódhat, amennyiben a tábor házirendjét 
ottartózkodása alatt magára nézve kötelezőnek tekinti.

A munkába való bekapcsolódás érdekében kérjük, hogy a látogatók 
lehetőleg reggel 7 óráig, ill. du. 13 óráig jelentkezzenek a 

tábor vezetésénél, hogy az aznapi munkabeosztásnál figyelembe 
vehetők legyenek.

Kiegészítés:

Az 1986. évi Cholnoky-pályázatra egyéni pályamunkát nyújtottam 
be "A Rózsadomb déli részének barlangjai" címmel.

A "Barlangok fejlődéstörténete és formaelemeik" c. fejezetből 

kimaradt egy információ, melynek hiánya értelemzavaró, s félre
értésekre adhat okot. Utólagosan közlöm a korrekt szakmai infor

mációcseréhez nélkülözhetetlen lényeges részt, melynek hiányáért 

elnézést kérek:

"Az üregképződés különböző fázisainak itt ismertetett koncepció
ját KRAUS S. /1982/ dolgozta ki, s az 6 kutatásai alapján ezeket 
a következőkben összegezhetjük:"

Ezen kívül az irodalomjegyzékből kimaradt:

Kraus S.: A Budai-hegység hévizes barlangjainak fejlődéstörténete 

Karszt és Barlang 1982/1. p. 29-33.



Ausztrál barlangkutatók egyszerű nuzatérzékelő eszközt fejlesz

tettek ki. A függőleges papirzászlc 0,2 m/sec-os légsebességnél 
33c-os, 0,5 rc/sec-nál 90c-os szöget zár be a függőlegessel.

/A Journal of the Sydney Speleolcgical Society, 1586. 30. évf. 
9. szám 184-187. oldal alapján./
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NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

Program:

^arlangtúrák a kornyék barlangjaiba /Rodopei-karszt/

Dia- és filmvetítések

A résztvevőknek a barlangi ruházatról és világításról, valamint 
hálózsákról maguknak kell gondoskodni, a sátortábort a rende
zők biztosítják.

Jelentkezni lehet a Bolgár Turista Szövetség /Blgarszkij Turisz- 
ticseszki Sguz/ Paszardzsik, uliza Videlina 8 . címén lehet.

A találkozó résztvevőinek gyülekezési helye július 24-én 12 óra
kor Pescserában a Lenin téren lesz.

x x x

Megalakult az 1989. évi X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 
szervező bizottsága, amely első ülését 1987. május 20-án tar

totta.





A Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 1987. július 8-19. között 
ismét tábort rendez Jós.afcn, amelyen, vendégeket is szívesen 

lát.

A tábor Lélja; tudományos mérések végzése a Vass Imre-barláng
ban, térképezés, távmérő-hálózat továbbépítése és bontás. A 
résztvevők a témavezetők irányításával dolgoznak az egyes té
mákon, és közben elsajátíthatják az adott terület műveléséhez 

szükséges ismereteket, az alkalmazott műszerek és eszközök 

használatát.

A tábor önköltséges. Az érdeklődők az alábbi jelentkezési lapon 
jelentkezhetnek a Társulat Titkárságán.

Jelentkezési lap

Alulírott részt kívánok venni a Papp Ferenc Csoport 1987. évi 

jósvafői kutató-oktató táborán.

Név: ............................................

Cím: ............................................

Tel: ........................

Csoport: ........................................

Mettől meddig kíván részt venni: ................................

Melyik témában kíván dolgozni: ...................................

1 °





Beküldendő: HBJSE Denevér Barlangkutató 
Csoport
4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 6 . 

Beküldési határidő: 1987. július 30.

A rendezvényen ....... fővel kívánunk résztvenni.

A Barlang Szállóban ...... fő részére foglalunk helyet.

A campingben faházban ...... fő részére foglalunk helyet.

A campingben ...... sátorhelyet kívánunk foglalni.

A megrendelő neve és olvasható személyi száma:





MTESZ -  egyesületi használatra !

Kiadja: Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat

Készült: 1050 példányban
87/1256 MTESZ Házinyomda, Budapest.
Felelős vezető: Boncza Gábor

Szerkeszti: a Titkárság

F eldős kiadó: Gádoros Miklós




