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S z ín h e ly

A kongresszus színhelye az HS2MF Budapesti Bizottságinak pktatass Központ iá 
/Budapest XI. Villányi út 11-13./ lesz. A korszerű tr-uletben £00 férőhelyes 
előadóterem áll a plenáris ülések rendelkezésére /•ellette 300 férőhelyes 
előadóterem van arra az esetre, ha a nagy teredben ne® lérnenek el. ahol H -  
lánc közvetíti a nagy terem eseményeit/. A szekcióul/sok szamara további t 
terem /Z0 0  ill. RO fős/ áll rendelkezésre.

Az épület több mint 200 m‘-es előcsarnoka lehetőséget nyújt egyrészt 0*'rC"- 
adc-t területen hirdetések és kiállítások elhelyezésére vagy árusításra, 
másrészt a kongresszusokon már hagyományos börze lebonyolítására.
Az emeleten levő termekben ill. előterekben mutatjuk be a nemzetköz; 
pályázat kiválasztott papirképoinek anyagát, valamint a Bclveg- és levelez’- 
lapgyűjteményeket. Az emeletről nyíló félig fedett nagyméretű terasz l e s z  a 
színhelye a nyitófogadásnak.

Az előcsarnokhoz kapcsolódóan étterem és külön büfé üzemel, ahol előzetes 
aegrendelésre, de alkalmilag is megfelelő étkezés biztonlthatn.

Szakelőadások

Az eddig bejelentett 380 'de várhatóan *00 fűié emelkedő/ előadások 6 i><— - .r- 
detett szekcióba kerülte! besorolásra. Az előadások nagy száma indoké: >. 
hogy naponta A párhuzamosan folyó szekcióülést kellett terveznünk, Így z 
rendelkezésre álló négy és fél nap alatt valamennyi előadás elhas zhat 
/lásd a kongresszus tervezett programját/.

Az előadások szövegét - éppen azért, hogy szóban csak a rövid összefoglal= 
kerüljön időkimélés céljából előadásra - a kongresszus kezdetéig meg kív 
jelentetni. Ez igen nagy volumenű és csúszást meg nem engedő szer*rsz*e:. 
munkát igényel: minimum 4000 oldal kéziratról van szó' Enne* nyemaakoltr-
szintén nem kis összeg, a kongresszusi költségvetés legnagyobb tétc;>-

Kirándulások

A meghirdetett 11 fajta és 20 turnusban lebonyolítandó kirándulásra cuc:
605 jelentkezés érkezett.

Elkészültek a kirándulások részletes programjai és megkezdődött - elsősön ü 
az országjáró - kirándulások területi bejárása, melynek során a program:-, 
szálláshelyek, étkezések véglegesítése történik meg. Összeállt kirándulás.-' 
ként a lebonyolító stábok, türavezetők listája. Több helyen vannak ugya' 
még hiányok, tehat van néhány olyan kirándulás, a^ol meg keresnek t -
ban nyelvet is tudó türavezetőket.

Valamennyi kiránduláshoz készül szöveges, ábrákkal, tói vénekkel illuszt: 
kirándulásvezető, idegen nyelven. /Ezeket úgy kívánjuk összeállítani, hogy 
az olvasó akkor Is birtokába jusson a meglátogatott objektumról minden r.zu‘ 
séges és fontos információnak, ha az éppen adott türavrzetö nem períckt az 
illető nyelvbsn./Erekel az egységes felépítésű és meg . lentsü füzeteket z 
kirándulások fizető résztvevői kapják meg. de olya® peleanyszámtan kívánjuk 
megjelentetni, hogy a kiránduláson részt ne® vevő, de a terület iránt érnek - 
lődők is tudjanak vásárolni belőlük

A kirándulások lebonyolításához Jelentős számú - mindenféle be fogadók messe- 
gű - autóbuszra van szükség. Ezeket egyrészt az Álba Volán Vállalattól, 
resztben az Autóaypress kisszövetkezettől béreljük. Kr.l tseocsoveentés cilj^-



bői kérünk a tagság részéről olyan vállalati vagy egyéb ajánlatokat, melyek in
gyenes vagy önköltséges autóbuszok igénybevételi lehetőségére vonatkoznak. /Hé
hány ilyen felajánlásunk ™ár van, pl. «z Amphora Sport Klub már felajánlotta 
saját buszát./

Szállás

A szállásigények részletes megoszlását lásd a mellékelt táblázatos anyagban. 
Látható, hogy a legnagyobb igény a diákszálló iránt van, olyannyira, hogy a Mű
egyetem diákszállójában lefoglalt 600 férőhely gyakorlatilag betelt. Az igénye
sebb szállásigényeket a Hotel Flasenco-ban, a középkategóriájuakat a Hotel 
SZáMALK-ban, a Hotel Wlen-ben és a Művelődési Minisztérium Továbbképző Központ
jában elégítjük ki.

Szintén nagy az érdeklődés /eddig közel 300 fő/ a szpeleokemping iránt. Az ere
detileg tervezett helyen /Pál-völgyi kőfejtő területe/ kulturált, 300 főt zsú
foltság nélkül befogadó kemping csak aránytalanul magas költséggel /2 millió 
Ft/ valósítható meg. A KVH végülis érthetően nem vállalta az 1-2 hetes időtar
tamra elkészítendő ideiglenes kemping magas beruházási költségét - noha előze
tesen, de a várható költségek ismerete nélkül Ígéretet tett erre. Nem maradt 
más hátra, mint nyilvános kemping választása. A Budapest területén működő kem
pingek, vagy helyük vagy elrendezésük miatt nem jöhettek szóba. így esett a vá
lasztás a törökbálinti Flóra kempingre.

A kemping viszonylag új, így valamennyi létesítménye /WC, mosdó, stb./ nem a 
hazánkban szokásos lerobbant állapotú, hanem kifogástalan színvonalú. Megold
ható, hogy a kongresszus résztvevői külön lehatárolt területen helyezkedjenek 
el, ahová egy nagy katonai közösségi sátrat is el tudunk helyezni. A kempingben 
főzési lehetőség van, területén kis ABC működik, továbbá a kemping melletti 
szálloda étterme is rendelkezésre áll, sőt előzetes bejelentés esetén az étter
mi áraknál kedvezőbb reggelit-vacsorát biztosítanak önkiszolgáló rendszerrel.

A kempingtói kék busszal lehet a Kosztolányi Dezső térig utazni, de emellett 
különjáratokat kívánunk a reggeli órákban beállítani.

Rendezvények

A kongresszus első napján /lásd program-tervezet/ nyílik meg a Barlangok a kép
zőművészetben c. kiállítás a Kiscelli Múzeumban. A kiállítást a múzeum rendezi, 
a mi feladatunk az anyaggyűjtés 111. -feltárás. A hazai lelőhelyeken kfvul kap
csolatba léptünk a postojnai Karsztkutatő Intézettel és a liptőszentmiklósi 
Karsztmúzeummal, ahonnan értékes anyagok kölcsönzésére kaptunk ígéretet. Eddig 
összesen mintegy 70 db-ból álló kiállításra van lehetőség, ami várhatóan még 
emelkedni fog.

Az ünnepélyes megnyitást esetleg hangversennyel kötjük össze.

Aug. 16-án a kongresszus összes résztvevője részére egésznapos Dunakanyar-kirán
dulást szervezünk. Eredetileg hajókirándulásnak indult, de a MAHART hajóparkjá- 
oa nem fér be a teljes kongresszusi létszám. Ezért autóbusszal kombinált kirán
dulást szervezünk /fele létszám hajóval, másik fele autóbusszal Dobogókőn át 
utazik/Esztergombs, ahol a csoportok jácművet cserélnek. Esztergomban ebéd és 
városnézés szerepel. Tárgyalásokat folytatunk a helyi Vízügyi Múzeummal, ahol 
lehetőség lenne egy Időszakos barlangtani kiállítás megrendezésére, amivel a 

program szakmai látnivalóval is gazdagodna.
Külön térítés ellenében vesznek részt a jelentkezők a banketten. Ennek helyét 
még nem sikerült megtalálnunk,‘ill. a korábbi elképzeléseket el kellett vet
nünk, a jelentkezők nem várt nagy száma miatt ugyanis a korábban kiválasztott

-  €  -



helyek szöknek bizonyultak. 5-600 fő befogadására alkalmas, étkezési, táncolás] 
lehetőséget biztosító helyre volna szükségünk. Ötleteket, ajánlatokat szívesen 
veszünk.
Pályázatok

Ismeretes, hogy a körlevelekben meghirdettünk több kategóriában szpeleológiaj 
fóti- és filmpályázátot. Az érdeklődés várakozáson felüli. A jelentkezések alap 
ján több sünt 1500 fotó /fekete-fehér és színes papír és dia/ és 29 film /normál. 
16-os és videó/ beérkezését várhatjuk.

A zsűrit - melyre nagy feladat vár - egyrészt fotó- 111. filmszakemberekből, 
másrészt szpeleológusokból kívánjuk összehívni. A pályművek nagy száma nem te
szi lehetővé, hogy a kongresszus időtartama alatt zsűrizzünk. Ezt jóval előbb 
meg kell tenni, s a kongresszuson csak a legjobb művek kiállítására 1 1 1 . bemu
tatására lesz mód.
A pályázatok rangját kívánjuk emelni azzal, hogy díjakként a kongresszusi emblé
mát tartalmazó plakettet készíttetünk, valamint levélben fordultunk számos fotó- 
és filmmel kapcsolatos vállalathoz, intézményhez, hogy pályázatunkat különdíj- 
jal támogassák.

A meghirdetett bélyeg- és képeslapbemutatóra érkezett jelentkezések alapján 
több mint száz kiállító karton elhelyezését kell megoldanunk.

Programfüzet

A kongresszust megelőzően postán minden résztvevő kezéhez el kívánjuk juttatni 
a kongresszus részletes programját tartalmazó füzetet. Ez meglehetősen terjedel
mes anyag lesz, hiszen szerző és cím szerint tartalmaznia kell valamennyi elő
adást időbeosztással, ami szűkén számolva is 30-40 oldal. Tartalmazza ezen kívül 
valamennyi egyéb rendezvény tudnivalóit, a közlekedéssel, a kirándulásokkal 
stb. kapcsolatos tájékoztatásokat, és általános tudnivalókat.

Egyebek

A kongresszussal kapcsolatosan elkészítettünk 1200 db kongresszusi kitűző emb
lémát /ára 30 Ft/, valamint kétféle öntapadós emblémát /15-20 Ft/. Ezek bizonyos 
mértékben a kongresszusi bevételeket növelik, meg kell azonban mondanom, hogy 
mivel magas előállítási áruk miatt túl nagy hasznot rérsknl nem lehet, igazán 
nem húzzák ki a kongresszusi költségvetést a kátyúból.
Tervezünk egy naptáros kongresszusi plBkátot is megjelentetni.
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A kcgreaszuara Jelentkezettek nagy 3záma elengedhetetlenné 
tette a számítógépes adatfeldolgozás alkalmazását. Az előadások, 
a kirándulások, egyéb rendezvények, valamint a szállásigények 
nyilvántartása, szervezése, tervezése és lebonyolítása a Jelen
leg rendelkezésre álló szervezői kapacitás mellett számítógép 
nélkül nem képzelhető el.
A fentiekben látható táblázatok a leglényegesebb adatokat mutat
ják be, de a napi munkában sokkal többféle, különböző célú és 
szempontú feldolgozást is végzünk, ill. fogunk a jövőben végez
ni.
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fi kongresszusi hírek

B_g S
a Társulat 1989,január 28-i rendkívüli közgyűléséről

Az 1989-évi X.7emzétkezi Szpeleclógiai Kongresszus 
szervezésével kapcsolatos kérdések megvitatására össze
hívott rendkívüli közgyűlésre - a január-februári KtkSfiTi- 
PÜZET-ben közzétett meghívó alapján - több, nir.t 100C 
társulati tag kapott meghívót. A jelenléti ivén 73 ff 
regisztrálta magát, "csúcsidőben" 120 fő volt jelen 
/a jelenléti ivén kért "nyilatkozat" - a kongresszus le
bonyolításában vállalt közreműködésről - többeket vissza
tartott az aláírástól!?/,

A megjelentek Írásos tájékoztatót kaptak kézhez, me
lyet - főleg a távolmaradók tájékoztatására - mellékelünk.
Dr Fodor István elnöki megnyitójában a kongresszus sikeres 
megrendezésének jelentőségét, a megfelelő színvonalú elő
készítés szükségességét hangsúlyozta.

/Az elnöki megnyitó alatt Adaakó Féter későbbi hozzá
szólásának 5 oldalas Írásbeli változatát osztotta szét a 
jelenlévőknek/

Gádoros "iklóa Fáristól 'tuttgartig, majd 7r ve 3a 
Attila r'lomouetól Barcelón-ig ismertette az FTS korábbi 
kilenc kongresszusát. Az utóbbi előadó tematikusán érté-
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kelte a helyszín, információ, szállás /kemping/, elő
adások, székelők, kiadványok, bankett kérd ás kereket, 
az elő- ás utókirándulásókat, a magyar részvétel ará
nyát ás a hasznosítható tanulságokat.

"ádoros Viklós hangsúlyozta a Mind teljesebb körű 
- házigazdaként való-ráfizvátel szükségességét, az 
apró, de nélkülözhetetlen feladatok sokaságát.

Hazalinazky Tamás az Írásbeli tájékoztatóhoz fűzött 
szóbeli kiegészítéseket, reflektált Adamkó Péter Írás
beli hozzászólásának néhány kérdésére.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kongresszus 
szaksai előadásain minden társulati tag díjtalanul 
részt vehet, e .1 Társulat térítésmentes közreműködést 
vár /az utazá- \, szállás- és étkezési költségeket térí
ti/.A kongresszusi követően, amennyiben a pénzügyi mér
leg pozitív eredménnyel zárul, az aktív közreműködők ju
talmazása nem fog elmaradni!

Ismertette az előkészítés eddigi eredményeit, prdblé- 
Oáit.

T?r Pályl gyüla; három határozati javaslatot terjesz
tett elő: l./A rendkívüli közgyűlés az előző Szervező 
bizottságot érdemei elismerése mellett mentse fel; 2./
A jelenlegi Szervez? bizottságot er'sitse meg, beszámo
lóját fogadja el; ^./Hatalmazza fel a Tudományos Tanács 
elnökét 5-8 fős tudományos bizottság felállítására.

Házi loltán; ism**rtette a kongresszus költségvetését. 
A tervezett 12,8 MFt bevétel és 1?,6 WPt kiadás jelenleg 
negativ eredményt mutat, a kongresszus számláján jelen
leg 1 Jf?t van. Részletesen ismertette a bevételi és ki
adási oldalak tételeit.Szerény mértéktartásra, a bizony
talanságok kiküszöbölésére és a bevételek növelésének 
szükségességére hivta fel a figyelmet.

Tr ••dór István reflektált Aduké Péter Írást éli fel
szólalására; megállapította, hoz; az előzetesen vállalt 
kötelezettségeket be fogjuk tartani. A biztonságra éj a
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garantálható körülményekre hivta fel a figyelmet .Fel
szólalásonként 5 perces időkorlátot javasolt.

Adankó Péter: ne korlátozzák a felszólalási időt!
Király Gábor; a csere-bere lehetőségei, a taraveze

tők felszarelés-amortizációs költségeinek térítése, és 
a kongresszusi dollár bevétel tervezett sorsa felől ér
deklődött.

I)r Rajczy Miklós: 3 perces elnökségi válaszadási 
időt javasolt.Sok kérdésben raég most is tájékozatlan
nak érzi magát. A turafelelőst nem találja a szervező 
bizottságban.

Vukov Péter: a visszacsatolást hiányolja a szerve
zésben, a kritika visszacsatolását is! A szocialista 
országokból érkezők gondjait meg kell oldani.

Berhidai Tamás: A közgyűlés ellenőrizhesse a Szer
vező bizottságot!A Bál-völgybe szpeleo-ker.pinget java
sol, ez semmi többlet költséggel nem járna! A kongresz- 
szus helyszinén magánember árusithat-cserélhet e? 
/Válasz: igen!/

Faál Géza: a Bál-völgyi tábort támogatja; járt már 
Nyugaton, véleménye szerint kevés helyigénye van egy 
sátras barlangásznak!

Dr Tardy János: ismertette a Bál-völgyi kempingléte
sítés környezetvédelmi problémáit, meg nem térülő költ
ségeit . Ismertette a kongresszus kapcsán végrehajtott,
KVT által finanszírozott fejlesztéseket /összességében 
kb 40 í'Ft költséggel/.

Irsai Sándor; 1 ./Kapcsolatfelvételt javasol a SOHCS- 
alapitvánnyal; 2./Az AMBHORA Könnyűbúvár Klub 50 eFt-ot, 
a kongresszus időtartamára egy autóbuszt sofőrrel és a 
búvár túrákhoz eszköz- és szakember segítséget ajánl fel: 
3 ./Ha valaki színvonalasan meg tudja oldani a szpeleo- 
kenpinget, akkor egyet érJ vele.

Gzakó Vszló: 198P. novemberében kapta meg az F-2 tú
ra zervf ését /Bükk/, kéri a helyismerettel rendelkező 
tar'!: jelentkezését, angol nyelvtudásunkét különösen!
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Kérdő Péter: Törökbálint KELLBTT legyen egy szeré
nyebb igényeket is kielégítő budai táborhely!

Szabé Cyula; korábbi ielajánlását megismételve a 
filmfesztivál előkészítésében szívesen vállal munkát, 
vonják be!A mentési konferencián milyen formában vehet
nek részt társulati tagok, csoportok - akik nem tagjai 
a Mentőszolgálatnak?

Szablyár Péter: kompromisszumos megoldást javasol, 
a feltétlenül szükséges Budapesti Barlangi Turaközpont 
egészüljön ki olyan feltételrendszerrel, ahol 100-150 
fő átmeneti elszállásolása is megoldható .Nem Törökbá
lint HBLYETT, hanem annak kiegészítéseként!

Kollár K, Attila: Nagyobb önkéntes kezdeményezésre 
van szükség, ne várjon mindenki felkérésre!

Tr Rajczy Miklós: a turaközponttal egyetért, de ne 
hivatalos szálláshelyként!A budapesti túrák ne csak a 
kongresszus ideje alatt legyenek!A Fekete-barlang be
járata beomlott, r.ea látogatható!

Berhidai Tamás: ha egy vállalkozó társaság biztosít
ja a szepelokempinget, akkor bele kerülhet e az utolsó 
körlevélbe?

Molnár Lászlóné: Kiért mondott le Cser Ferenc? Kor- 
dos László miért nincs a szervező bizottságban? Ideig
lenes táborhelynek a Pál-völgyet jónak tartja.Ne hivat
kozzanak az elutasítók környezetvédelmi okokra, amikor 
Budapest környékét elönti a szemét /Csillaghegy, stb,/. 
Ne "svare" gyűléseket tartsunk, itt a közgyűlésen le
gyen helye az ellenvéleményeknek!Ka itt 30-4-0 ember he
lyett ne foglaljon állást 1-1 ember. Legyen idő egyez
tetni a képviselt tagsággal!

Dr Fodor István: ez na nem küldöttközgyűlés, minden
ki saját jogán szavaz!
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Adaakó Péter; a demokrácia érvényesítését kéri, 
egyéni döntések helyett kollektív döntéseket k^rlA 
Francia-bányában 100-150 főt, a Fái-vbigyber. 1CC-150 
főt el tud helyezni. A megépült parkolő az autóknak 
megfelel. 1 héttel a kongresszus kezdete előtt 'őrzés 
miatt/ vállalja a tábor felállítását és üzemeltetését.
A szükséges hatásági engedélyek már ma is birtokában 
vannak.

Kéri, hogy a regisztrációnál az általa létesített 
tábor fotós hirdetését kitehesse.Az aggteleki kongrecz- 
szusi program és helyszín miatt is nyugtalan. 5 fős 
ellenőrzi bizottság kiküldését javasolja a Tzervező bi
zottság mellé."A Szervező bizottság nem adta reg a tisz
teletet a tagságnak a tájékoztatással!”

írásbeli felszólalását kéri megjelentetni a -
zetben!

Cza.ilik Zoltán: Folyamatos tájékoztatást vár a tag
ság.A meghívóban közölt megfogalmazás /a szervez' bi
zottság a közgyűlési részvételt "bizalmi szavazásnak’ 
tekinti/ miatt nem jöttek el sokan! /!?/ A E5"? részt
vevőket legális mederbe kell terelni!

Krekáes Károly; a ?ál-vclgyi elképzelésekről konk
rét terveket kell bemutatni, azok már vitathatók!A 
kölcsönös informálás hive!Bankettre a S'VT’R "aryvárad- 
téri épületét javasolja1

Kónaki László; alternatív tervként az Adaokó-féle 
tábort kell kivitelezni.Fém a problémákat kell sorolni, 
hanem azok megoldásait.

Leél f.Rzabolcs: '!'ör>;kbálint ’íRLLLTT legyen szpele-.- 
kemping is!Adamkó Réter bízzák mer a létesítésivel'

Házi Zoltán; jó utón haladunk a kongresszus egy éves 
elhalasztása felé.így hónapon belül az bsrzes szükséget 
engedély bemutatását tartja szükségtanek.

Paál Géza: társadalmi munkát ajánl fel a *-ibo: mer- 
valósitásáho*.
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Sági lőre: l./A szervező bizottságot az őszi választ
mányi ülés megerősítette, felesleges szavazni!; 2 ./A 
Pál-völgyi kőfejtő jelenleg épitási terület; 3./A vita
tott terület gazdája ma itt nem képviselteti magát!

Dr P.aiczy Miklós: az alternatív táborhelyet nem java
solja hivatalos szálláshelyként deklarálni!

Leél <*.Szabolcs; a létszámkeret limitálását javasolja 
a pőt-táborhelyre!

Hegedűs Ferenc: ami összeköt, arról beszéljünkíKöszö- 
netét fejezi ki a szervező bizottság eddigi tevékenysé
géért.

Pr 7égh Zsolt: Adamkó Péter a Francia-bányában léte
sítsen olcső átmeneti szálláshelyet.Elképzeléseit egyez
tesse a szervező bizottsággal.

Dr Ra.lczy Miklós felolvasta Adamkó Péter Dr Maróthy 
László KVM miniszterhez irt levelét, amelyhez a szünet
ben gyűjtött aláírásokat.

Réhányan bejelentik, hogy bár aláírták a levelet, de 
előtte nem olvasták el, igy nem értenek egyet a benne 
foglaltakkal /Hegedűs Ferenc, Rónaki László/; nem java
solják elküldését!

■Szabó Gyula: hívják meg a csoportképviselőket is a 
szervezéssel kapcsolatos megbeszélésekre.

SzájUk Zoltán: a Francia-bánya kicsi, tartalék hely 
kell!

Fényad Béla: tényleges problémákról keveset hallott 
még ma! Miben várja a szervező bizottság a tagság segít
ségét.Egy hónap múlva erre vissza kell térni! A turaveze- 
tőket előzetesen össze kell hivni!

Adamkó Péter: az övén kivül érkezett - e Írásbeli hoz
zászólás?

Dr Fodor István; Nem!Ezt követően ismertette a hatá
rozati javaslatot az alábbiak szerint:

l.A rendkívüli közgyűlés felhatalmazza Dr Markó Iász- 
lót, a Tudományos Tanács elnökét, hogy a Kongresz-
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szus tudományos programját koordináló és jelen
leg igen nagy létszámmal működő tanács Tagjaiból
- szükség esetén kívülállók bevonásával is - egy- 
szeoélyben saját belátása szerint 5-Ő fős opera
tív bizottságot hozzon létre;

2. A rendkívüli közgyűlés a kongresszusi kempinggel 
kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
- Adamkó Péter a ^rancia-kőfejtőben a jelenleg 

szállást nem kért résztvevők részére kb. 100- 
150 fő befogadására alkalmas táborhelyet hoz 
létre;

- A Pál-völgyi kőfejtőben a kongresszus szervező 
bizottsága barlangi turaköznontot hoz létre:

- a fongreaszus kempingje Törökbálinton lesz:
■» Praneia -bányában létesülő táborhely létreho

zásával és üzemeltetésével kapcsolatos kérdé
seket Adamkó Páter és a szervező bizottság egyez
teti;

3. A rendkívüli közgyűlés 2 ellenszavazattal és 7 tar
tózkodással elfogadta a szervező bizottság beszá
molóját;

l.Elfogadta azt a javaslatot, hogy a szervezés és le
bonyolítás részletes forgatókönyvét a ta*sác ele 
kell tárni, és az anyagot a következő /l?89.április 
8-i/ beszámoló közgyűlést megelőzően legalább a 
csoportvezetők részére meg kell küldeni.

A szavazást követően az E-34/88. számú elnökségi ha
tározatnak megfelelő jutalmakat /lásd 1989.jan-fefcr. 
BÉÜSORPllZET 4.oldal/ adta át elnökünk, majd az elrv'k- 
zárszóval berekesztette a rendkívüli közgyűlést.
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Záró vonásiatok:

A Társulat rendkívüli közgyűlése a krónikást vegyes 
érzelmekkel töltötte el.A "legnagyobb magyar", Gróf 
Széchenyi István két gondolatát juttatta eszébe:

"Lckje magátul a magyar a handabandát s mindenek 
előtt a handabandázókat, kik annyit szólnak, s 
mégis oly keveset mondanak, a kiknek már annyi
szor vala szánakozásra méltó áldozatja, lökje 
ezeket magától, és "számítson" - és meglássa rö
vid idó múlva jó számítással mód nélkül előbbre 
haladand, mint fog érzelmi komédiák eljátszása s 
lázitó beszédek elszónoklása által nagy előrelé
péseket tenni."
"így fohászkodánk az egekbe "adj ür Isten tanács
kozásra hideg vért s önts állhatatos tüzet ereink
be véghezhajtásra!"

Sajnos, mindkettő aktuális!
A szavazáson tartózkodók és a bizalmatlanságot távol
létükkel kifejezők számára pedig Bodor Pál alábbi gon
dolataira, azon belül is az aláhúzott sorokra hivom 
fel a figyelmet:

"Akinek rossz a közérzete s ezért úgy szeretné ön
állósítani magát, hogy kimenekül a közből, annak 
sajnos nincs hová menekülnie. Vannak közjavak, a- 
melyeket nem lehet kiporciózni és osztással nem 
szaporithatók - amiként /fordítva/ a magánélet sem 
államosíthat6.Igazán csak az önállósíthatja magát, 
aki felismeri és vállalja társadalmi helyét és fe
lelősségét.*Te egymás ellen - egymásért önállósul
junk. Csak akkor találhat magára, önállósulhat egész 
közösségünk is: a nenzet. Jobban megtalálva és vál
lalva helyét a világban."

Szablyár Péter
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Tisztelt Közgyűlés!

1986-ban Barcelonában megrendezett, sikeresnek egyáltalán nem 
nevezhető, IX. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson hazánk, 
pontosabban Budapest nyerte el, a többi pályázó ország elől a 
X. kongresszus megrendezésének jogát.
Az akkori, számunkra pozitiv döntésben az is közrejátszott, 
hogy hazánk képviselői olyan feltételeket ígértek a leendő buda
pesti kongresszus lebonyolitásával kapcsolatban, melyeknek be
tartására ezidáig semmiféle lépés nem történt.
A kongresszus szervezésének állásáról, esetleges problémákról 
az MKBT tagsága tájékoztatást alig kapott.
Legjobb példa erre a műsorfüzetben megjelent tájékoztatások sű
rűsége és információbősége.
1988. január-februári műsorfüzet 
a kongresszussal nem foglalkozik.
1988. március-áprilisi műsorfüzet
a 6. oldalon és egy jelentkezési lapon közli a kongresszus 
programját.
1988. május-júniusi műsorfüzet
csupán két mondat erejéig foglalkozik a kongresszussal.
1988. julius-szeptemberi műsorfüzet
két és fél sorban megtudjuk, hogy "f. év junius 6-tól a szerve
ző .bizottság vezetője Hazslinszky Tamás" - semmi többet!!!
Illetve még azt is a tagság tudomására hozza a meg nem nevesí
tett "szervezőbizottság", hogy a műsorfüzet ezentúl csak hár.om 
havonként jelenik meg, valamint az őszi és tavaszi előadó ülések 
nem lesznek.
1988. októberi műsorfüzet,
mely a megszokottnál is lényegesen vékonyabb /12 oldalas/ az 
1. oldalon - 17 sorban - informálja a tagságot a kongresszusról.
1989. január-februári műsorfüzet
az uj kiállitásu, igényes kivitelű műsorfűzét is sajnálatos mó
don csak nagyvonalakban, a részleteket egyáltalán nem érintően 
közli a 2. oldalon és a cimlapon a kongresszus hireit.
Az utolsó két és fél oldalon viszont jómagam próbáltam a kongresz- 
szus kempingje körül kialakult huzavonáról tájékoztatni a tagságot.
A nyári időszak után lévő választmányi üléseken sem ragadta meg a 
szervezőbizottság az alkalmat arra, hogy minden igényt kielégítő, 
átfogó tájékoztatót adjon.
A kellő tájékoztatás hiánya, az MKBT vezetésének inaktivitása, a 
tagság és a vezetőség közötti elhidegülés ékes példája a választ
mányi gyűlések egyre csappanó létszáma. A legutolsó, decemberi 
választmányi gyűlésen már csak 25 választmányi tag jelent meg a 
százegynéhányból!!! Emlitenem sem kell, hogy ezt a dicsérete: 
adatot az imént dicsért jani ár-februári tájékoztató nem közölte.
Ezt csak azért tartom emlitésre méltó ténynek, mert ugyanez a mű
sorfüzet a választmányi gyűlést megelőző elnökségi ülések részvé
teli arányát 55%, ill. 66%-ba.i jelzi.
Szerény véleményem szerint az lett volna a korrekt eljárás, ha 
ugyanebben a műsorfüzetben a tagság arról is értesült volna, hogy 
tizenvaiahány százalékos a részvételi arány a jelzett választmá
nyon. /Megjegyzem ezt rögtön, a helyszínen elnökünknek jeleztem is./
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Tisztelt Közgyűlés!
Emiért írásban adom közre hozzászólásomat:
1. / Szeretném, ha az általam felvetett gondolatok utólag, "esetleg"

nem úgy kerülnének jegyzőkönyvbe, ahogy elmondtam.
2. / Csak a szót tudja megvonni és időhiányra hivatkozva belémfojtani

az elnöklő elnök.
Ezen hozzászólásomat minden résztvevő megkapja, hazaviheti és utólag 
megállapíthatja hozzászólásom, észrevételem aggályaim valóságát.
Nézzük a tényeket kronológiai sorrendben - nagyvonalakban:
-Barcelona után Or. Cser Ferenc lett a kongresszus szervezőbizottság- 
gának vezetője.
-1987. tavaszon Cser Ferenc felkérte a szervezőbizottság tagjait a sz 
vezési feladatok elvégzésére.

-1987 őszén az un. első körlevél, tudomásom szerint nyolcvanezer fo
rint költségen elkészült; jelentős társadalmi munka igénybételével 
borítékolásra és címzésre került.
-"Homálvos" utón a körlevelek Londonba kerültek.
-1988. januárja az előjelentkezés visszajelzésének határideje, de nem 
jelentkezik senki, mert a körlevelek még mindig Londonban vannak.
-1988. márciusában Londonból visszaérkezik Budapestre az első körlevél. 
Állítólag az ügyért a BEA légi társaság a felelős, mert ők vállalták 
reklámcélból a körlevelek postázását. Kártérítési pernek értelme nincs 
mert írásos alku ne..i történt a légi társasággal. Természetesen vannak 
megnevesithető magyar szereplői az esetnek, de ezt nem firtatja a ve
zetőség. Végeredmény, k Boezer forint /talán ezért kell a műsorfü
zetet vékonyabban és ritkábban kiadni/. Az anyagi kárnál sokkalta 
nagyobb az erkölcsi kár.
Hó végén megtartott küldött közgyűlésen egyesek pedzegették az első 
körlevél históriáját, mégsem érzete nagykorúnak a Társulat vezetése 
a T. tagságot, igy az ügy a feledés homályába merült.

-Maróthy László soronkivül fogadja a kongresszus vezetését. Névszerint: 
Fodor István elnököt, Gádoros Miklós főtitkárt, Cser Ferenc szervező
bizottsági titkárt és jómagámat. A megbeszélésen jelen volt Dr.Tardy 
János KVM Barlangtani Intézetének igazgatója.
Maróthy László miniszter ezen megbeszélésünk alkalmával is mint mind
annyiszor, ha barlangi ügyekkel fordultunk hozzá, kifejezte segitö- 
készségét és az ügy iránti messzemenő elkötelezettségéről biztosított 
bennünket. A megbeszélés után az alábbi ígéretek birtokában távoz- 
tunk:A KVM az ügyet, ill. a kongresszust mind erkölcsileg, mind 
anyagilag jelentősen támogatja. Az alkalom tiszteletére az akutális 
barlangkiépitéseket, ill. felújítások ütemét felgyorsítja.
Többek között a két lillafüredi barlang felújítását, a Pálvölgyi-bg.^  
Ötbarát folyosójának idegenforgalmi kiépítését, valamint a pálvölgyi® 
és Mátyás-hegyi kőfejtők rendbetételét, 3 kongresszus alkalmával tör
ténő szpeleo-kemping kialakítását, 3ózsef-hegyi-bg. villanyvilágítá
sának felújítását. Ezen felül munkaerő, nyomdai és egyéb szolgálta 
tásokban lévő segítségről is kaptunk konkrét ígéretet..
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Természetesen Hazslinszky Tamás feltételei jóval kedvezőbbek, mint 
elődjéé, a minisztertől kapott felhatalmazás értelmében munkaidő
ben - tehát nem társadalmi munkában - jó háttérrel /telefon, telex, 
fénymásoló, gépiró kapacitás, szolgálati gépkocsi stb./, profi mód
jára szervezheti a kongresszust.
De nem ezt teszi.
Junius - Julius - Augusztus
Az idő múlásával szinte nem nem történik semmi, a tagság az ügyekről 
semmiféle információt nem kap, nincs elnökségi ülés, nincs vá.aszt- 
mányi ülés. A lázas tevékenségbóI csak az derül ki, hogy a műsor
füzet ritkábban fog megjelenni.
A “régi"szervezőbizottság tagjai hónapokig nem tudják, hogy maradtak-e 
posztjukon, vagy érdemeik elismerése vagy el nem ismerése mellett 
köszönik eddigi tevékenységüket.
Más példáját nem akarom felhozni, csak a magamét említem. Az említett 
három hónap alatt számtalan alkalommal megkerestem Hazslinszky Tamást 
a konferencia ügyében, ezenbelül is a Pálvölgyi kőfejtőben létesí
tendő szpeIeo-kemping ügyében. Mindannyiszór inkorrekt, halogató vá-. 
laszt kaptam sürgető kérdéseimre.
Szeptember elején kósza hírekből értesültem arról, hogy megaiaKult 
az uj szervezőbizottság, mely magát operatív bizottság néven nevezi, 
és a bizottság első ténykedése az volt Házi Zoltán “ajánlása" alap
ján, hogy Törökbálinton lefoglalta az ottani kemping egy részét a 
kongresszus számára.
FeIháborodáscmoan írásban tájékoztatni akartam az ügyről az épp se- 
ronkövetkező választmányi ülés tagjait. Ezt nem tehettem, mert 
FIeck Nóra önkényesen megtagadta a választmány: címlista kiadásál. 
Hazs'linszky Tamás szemrehányó kérdésemre elmondta, hogy a véleménye 
szerint a Dálvölgyi kőfejtő kicsi a kemping létesítésére. A Mátyás
hegyi nem alkalmas. Különben is a Törökbálinti kemping a leg-kézen- 
fekvőbb, mert azt csak meg kell rendelni és az ügy le van rendezve; 
különben is már nincs idő a kemping létesítésére.
Sorozatos érveim, veszexedésem és a minisztertől kapott ígéretre való 
hivatkozás eredményeként végül s szpeIeo-kemping ügyét újból napi
rendre tűzte az operatív bizottság és kérésükre szeptember 8-ár 
irásban vázoltam elképzeléseimet.
Az ügyben történt oknyomozásairr során kiderült, hogy Hazslinszky 
Tamás többekkel is tárgyalt Pálvölgyi szpeIeo-kemp ing ügyében, de 
engem, mint az ügyfeIeI ősét, a már egy meglévő koncepció birto^csát 
a tárgyalásokra nem hivott meg. Egy alkalommal véletlen sze-űer tud
tam azt is meg, hogy a Pálvölgyi kőfejtő rendezésének ügyében egyez
tető tárgyalás lesz a Barlangtani Intézet irodájában. A dolog otyar 
csendben szerveződött, hogy Tardy János a Barlangtani Intézet igazgató 
kja is csak az események után értesült a dologról.
m z  említett tárgyaláson kiderült, hogy a KozépdunavöIgyi Környezet
evedé Imi és Vízügyi Igazgatóság, mint területgazda kapta a feladatot, 
hogy a Pálvölgyi kőfejtő rendezését terveztesse meg és finansz rozza.
A helyszínen lévő tervezómérnök véleményem szerirt akkor látott elő
ször életében barlangkutatót és az ügyről, a követelményekről semmiféle 
tapasztalata nem volt; hozzáértésében viszont nincs okom kételkedni. 
Nemcsak akkor, a helyszínen, hanem már előtte is kiejtettem, hogy nem 
fényes, I. osztályú luxusigényt kielégítő kemping létesítésére keli 
gondolni, hanem a higiénés igényeket kielégítő bar Iangásztáoor-sze*ü 
létesítményről. Példát is említettem, hogy Amerikában a kongresszuson 
a városi parkban volt a kemping és ott sem e'égitették ki senxínek^ 
semmiféle luxusigényét. Volt sátorhely, WC, meg hidegvizes zuhany és 
semmi több. *
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ják elszállásolni magukat.
Azóta azt is megtudtam, hogy a Pálvölgyi kőfejtőt kezelő KDV KÖVIZIG 
esetleg nem zárkózik el a kongresszus alkalmává a terület használ
tának engedélyezésétől.
Magam részéről, mint önálló sportkör vezetője írásban kértem, állás- 
foglalásukat mindazok mellett, hogy még 1987. őszén jogelődjük, 
az üKTH Budapesti Felügyelőség Igazgatója Írásba adta társulatunk
nak beleegyezését a terület kongresszus alkalmával történő hasznosí
tására.
Dr. Cser Ferenc részemre átadta az UIS elnökének, Derek Ford profes 
szórnak levelét, melyben nagy megelégedését fejezi ki a szpeleó-kem- 
ping ügyének állásáról.
Szegény professzor nagyot fog nézni egy mezei kemping láttán, me I yb>n 
9o FT éjszaka/szemé Iy és külön sátranként IIo Ft-ot kell fizetni.

közlekedési dij a ritkán járó kék buszon napi 32 FT. Az esetleges 
étkezési költségről már említést sem merek tenni.
Mindezek mellett még azt is lényeges problémának látom, hogy nincs 
olyan hely, ahol a magyar barlangászok találkozhatnának, közvetlenül 
együttI ehetnének a résztvevőkkel.
Felszólalásom elején említettem, hogy Barcelonában 'eltéíeleK válla
lása mellett kaptuk meg a rendezés jogát és az egyik feltétel az volt 
találkozó jellege is legyen a kongresszusnak; a másik feltétel, hogy 
idegenforgalmi szervezetet nem kapcsolunk be a lebonyolításba. Arra 
meg nem is merek gondolni, hogy mekkora lesz a felháborodás, amikor 
az is kiderül, hogy a neghirdetett szpeIeó-kemp ing helyett egy barlan
goktól távol , a pusztaság közepén, eIkényesztetett koca-turistáknak 
való luxuskempingbe dugjuk drága áron a részt vevőket.
Budpest barlangváros. A barlangok közelébe Ígértük a Iebonyo' itást. 
Azt hiszem ezt nem képletesen értették.
Szilárd meggyőződésem, hogy a kongresszus sikere nem csak abDan van, 
hogy milyen előadások hangzanak ei jó akusztikájú, technixai ag kifo
gástalan helyiségben, hanem a résztvevők kikkel találkozhatnak, mi
lyen egyéb programokat bonyolíthatnak le, mit és mennyiért esznek, 
iszenka, mit láthatnak.
Javaslom, hogy a tagság döntsön a Francia-, és Pálvölgyi kőfejtő 
igénybevételének ügyében., Egy hangú IatosszepIec-tábor létrehozásá
ról, ahol a magyar éa külföldi résztvevők közvetlenü ;a á m  .zhat
nak, vetítéseket, esti programokat, mászó- és technikai bemutatókat 
tarthatnak és kispénzű résztvevők esetleg díjmentesen megalhatnak.
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Adamkó ?étér
*T?T elnökségi tag résiére

Kedves Péter!

Az 1989.Január 28-1 rendkívüli közgyűlés alkalmából 
Írásban kiosztott "hozzászólásod" VÜSORFttZRT-tel kap
csolatos néhány megjegyzésedre szeretnék reflektálni.

1. A MÜSORFÜZRT-ben /1989.január-február/ a kongresz- 
szussal kapcsolatos - ha általad "nagyvonalú, a 
részleteket egyáltalán nem érintő módon" is - in
formációkat, gondolatokat a 3. ,5.,7., 8.,9. oldalak 
és az általad is megfelelőnek értékelt 30.,31. és 
32. oldal tartalmazott. Lapzártakor ezek voltak a 
közölhető információk!

2. Az általad "imént dlesért" január-februári KÜSORJTZBT 
a december 9-1 Választmányi ülés határozatait és a 
részvételi arányt nem a tagság céltudatos félrevezs- 
tése miatt nem közölte, hanem azon egyszerű ok miatt, 
hogy december 5-én nyomdába kellett adni!
A "korrekt eljárással" kapcsolatos "szerény vélemé
nyed" tehát az ID^ korlátái miatt nem megalapozott!

T.A “ŰSORFÜZRT 1Q88.julius-augusztusi számában Szentbe 
Istvánnak az FTLET e. folyóiratban korábban megjelent 
cikke kapcsán arra kértem a Társulat tagságát, hogy 
problémáikat csak a Társulaton belüli eredménytelen 
megoldáskeresés után "vigyék ki", forduljanak a saj
tóhoz, főhatósághoz, magasabb szintű társulati fórum
hoz. Mint a Társulat elnökségének tagja a rendkívüli 
közgyűléssel Írásban és szóban közölt, valamint a EVM 
miniszternek Írásban megfogalmazott /néhányak által 
olvasott/ és sokak által aláirt soraid - a felvetett
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problémák egy részének meglététől és változtatandó 
voltától függetlenül is - etikailag megkérdőJelez- 
hetők, még akkor is, ha néhány kérdésben Te is 
etikátlannak Ítélted a Veled szembeni viselkedést.
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A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 

1989. április 15-én /szombat/ 10-órára

BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉST
h i v ö s s z e .

A közgyűlés helye: a MTESZ Anker-közi Székháza /Bu
dapest, VI. Anker-köz 1. félemelet/.

N a p i r e n d :
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ÚJ j' fokozottan védett barlangok

A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 

7/1988.sz. rendelete értelmében a fokozottan védett 

barlangok köre újabb 24 objektummal egészült ki, 

ugyanakkor a lefejtett TTagykőraázsa-oldali-zsomboly 

valamint a tévesen megnevezett (^reg-kői 2.sz. zsom

boly fokozott védelme feloldásra került. tTj fokozot

tan védett barlangjaink a következek:

a/ Aggteleki karsztvidék területén
Danca-barlang 5430/5

b/ Bakony hegységben
Acheron-kutbarlang 4/40/3
Bongé-zsomboly 4422/3
Csengő-zsomboly 4422/4
Jubileumi-zsomboly 4422/5

e/ Bükk hegységben
Balekina-barlang 5372/95
Borőkás-tebri 4.sz.víznyelő-
barlang 50 72 /57

Piabáz-barlanr 5331/9
Beeske-lyuk 5392/19
^elsí-forrási-barlang 5363/36
Gyurké-lápai-barlang 5361/42
Fárom-kuti-bo.rlang 5362/26

Hermáim Otté-barlang 5391/34
Lilla-barlang 5363/34
Vexiké-vcl -'vi-viznyelőbarlsng c392/,7
?ongor-lyuk 5381/20

f/ Gerecse hegvsér^en
Beselő-hegyi-barlsr.g 4610/1
Oreg-kéi l.sz.zsomboly 4661/2
Tükör-forrási-barlang 4630/40
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i /  P i l i s - h e g y s é g b e n
Kis-kevélyi-barlang 4820/14
Pilis-barlang 4840/5

k/ Villányi hegység
B eremendi-kristálybarlang 4150/1
Somssieh-hegyi 2.az. barlang 4150/2
Villányi 8.az.barlang 4150/5

K V M  Barlangtani O s z t á l y  ^

KÉ PSZAB ADSÁ G

1 9 8 9 .  január 1 4 ., szombat

Barlangrendszer a Nap hegy alatt?
B arlangászék  k u ta tn ak  a N ap-hegy A ín  a  igászok leszá lltak  a  k rá te r-  

alatt. N éhány n ap p al ezelőtt kezd ték  he. s  tíz. m éter m elységben az  ú ttest
m eg a  fe ltárást, m iu tán  decem ber a la t t  főid a la tti  v ízfolyásra b tA k an - „
végén egvik n ap ró l a  m ásikra  besza- tak . Ügy g o n d o lák , hogy a  v íz  el ■ -  ..... '*
k ad t a  föld a  ; ^ ^  u t ta  kozépsó 1 9 8 9 .  j a n u á r  11., szerda t i

— — — —
mi és Vízgazdálkodási M inisztérium  A  barlan g k u ta tó k  ezé rt a z t félté-
B arlang tan i In tézeté t. am elynek telezik, hogy a környéken ha jdan  n  r»  ■ ' . » <
igazgatója, ár. Taréj) J á n o s  a  hely- fe ltö rt Hévizek egy ik  fo rrásk ü rtő jé t |  ‘ 1 i  ■ '1 T -J
színen, a  k rá te r t  lá tva  barlan g  lé té - ta lá lták  meg. E setleg a  Nap-hegy IM iliiW laááj* - u á - d i i - i J  
re gyanakodott. a la tt  is barlangrendszer húzódik. . .

 ! M egm arad-e
,i3%a*k0 i* N ap-hegy | a Hévízi tó?

í i ' ü  f f t í  í * l í í  í A  H é v í z i  N a g y ic  . z s é g i  K S z ö J K
: M í C l l t t l  f l l M l  Tanács V égrehajtó  B izottsága  le - ^ B

W89. 1ANUAR 15., VASÁRNAP «? v e le t i r t  a M in isz te rtan ácsn ak . A f
_____________ o S tes tü le t —  a  tanácstörvényben  (

á l f i i }  I * f  Í j O ÍS  #  b iztosíto tt jogkörében e ljá rva , fe- s
< f J w l  l U i l i f c  " *  lelóeségének te ljes tu d a té  bán  — ?

j azzal a  kérelem m el ío rdu '.t a  kor- »
• —-------------------- Több h ír i s  m eg je len t m ar m ányhoz, ho; . a  Hévízi tó  m eg- :

a rró l, hogy ú j  b a rlan g o t te -  m entése é rdekében  sü rgős és h a - $
deztek  fed ai o „ ' tá razo tt in tézkedéseket hozzon.
A rózsadom bi Kimuzsi B «r- á
ía n sk u ta tö  Sportegyesüdet le l-  (M TI)  I
k é s tag ja i szom baton. is  dő l- ...... ............. ■ —— — — -—
g oztak  a  fe lté te le z e tt bW -Bng- 
rendszeii fe ltáráséin .

A z J. k e rü le t T ig ris u tca  /
29 B szám ú liáz  u d v a rá n  egy- 
pg m ag asab b ra  eroefisedlk a 

j  b a r la n g  m éljtébői k ite rm elt 
t föld, a  b a rla n g ász  >k - í - ö n -  
| ioént ad o g a tlak  fe i a r- né 
t  h ány  köbm éterny i mtV-gstt-- 
J  m egei.
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£lső kézbői

A szervezett miskolci 'barlangkutatás kezdete /1952. 
junius 30./ éta feltárt jelentés barlangok a Blikkben

/Az elsé szám a hossz, ha 200 ra-t meghaladja, a máso
dik szám a mélység, ha az 50 m-t meghaladja/



1988-ban a BARXAflGBIBLIOGRÁPIAI FIGYELŐ két száma 
jelent meg /198' . > 1988/1./, kismértékben nőtt az 
az érdeklődés a korábbi számok után.

A Brit Barlangkutatók Szövetsége /BCRA/ "Current 
Title8 in Soeleolorv" - International Publieations 
1987 eiffili nemzetközi bibliográfiája 3*80 tételt tar
talmaz. Ebből "Magyarország" cimazó alatt 17 tétel 
szerepel /0,A ‘i !!!/, amelyből 1 osztrák 4b 1 romá
niai eredeti!, tehát ténylegesen 15, ami elgondolkod- 
tatóan kevés!

A referált szerzők: Gábori - Csánk, V.; Vörös I.; 
Székely K.; Jakues X.; Kévéimé, Bárány I. /3/; Esz- 
terhás I.; Hevesi A. /2/; Sásdy I. - Szilágyi 
Bodor I.; Kormos A.; Kessler H.
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1988-ban Sári Imre /ACEERON Barlangkutató Csoport/ 
szerkesztésében 23 annotált hazai cikkisnertetés ké
szült, melyeket az ÜIS SPEIBOLOGTCAL ABSTRACT azerkesz- 
tője részére határidőre kiküldtlink.

Sajnálatos, hogy Társulatunk tagjai - a MŰSORFŰZÉT - 
ben többször közzétett felhivás ellenére is - csak Íren 
kis számban küldik be megjelent publikációikat. Ennek 
kedvező változása lehetővé tenné tényleges mértékű n*eg- 
jelenéstinket az UTS kiadványban.

A MÜSOR?ÜZET-ben korábban többször meghirdetett 
egyéni bibliográfiai témafigyelés lehetőségével 1Q88- 
ban 20 társulati tag élt, akik 52 küldeményben 258 té
telt kaptak kézhez.

végén - az 50 *<-ban mágneslemezre vitt - bibli
ográfiai adatbázisból 19 társulati tag 1912 tétel ki
nyomtatott olvasnivalót kapott.

A 40 figyelt téma közül a legnépszerűbbek:

- Barlangi kutatástechnika, eszközök, módszerek;
- Hidrológia;
- Geoszpeleológia;'
- Barlangi fotózás voltak.
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A szpeleológiai oktatási rendszer keretében ez ér 

június 15 - 18. között a Kartográfiai Szakbizottság 

barlangtérképezési tanfolyamot szervez Budapesten, a 

Szemlő-hegyi Barlangttzemeltetési Központban.

A jelentkezés feltételei: minimum 2 éves barlang

kutatói gyakorlat és lehetőleg alapfokú barlangjáró 

tanfolyami végzettség.

A jelentkezéseket május 15-ig várjuk a Társulat 

Titkárságán /1061 Budapest, Ahker köz 1./, amelyekre 

a visszajelzést és a részletes programot legkésóbb 

május 71-ig megküldjük.

A tanfolyam részvételi dija 150 ?t, amely a sok

szorosított tanfolyami jegyzetet is magában foglal

ja.

Kárpát József 
szakbizottságvezet6
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Az idei, soron következő

a kongresszusra való készülés miatt a hagyományoktól 

eltérően /nem júliusban, hanem/

1989. április 29-től május 2-ig

rendezzük meg Szilvás-kőn.

Az érdeklődők bővebb felvilágositást kaphatnak a 

tábor vezetőjétől, kinek cirae:

Eszterhás István 
Isztimér
Köztársaság u. 157. 
8 0 4 5

A Központi Földtani Hivatal felügyeletével 1988- 

ban megalakult Koch Sándor Alapítvány

1989. március 11-én 16 órakor tartja 

az alapitők és csatlakozók kuratőriumválasztó nyilvá

nos közgyűlését í'iskolcon, a Nehézipari T-*üezaki Egye

temen.
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MEGJELENT!

Szerkesztette: Juhász Márton ás Takáesná Bolner Katalin 

Az MK3T ás a KVM Barlangtani osztály közös kiadványa. 

Ara: 45 ?t, kapható a Titkárságon!

Mellig teljesen vízzáró, gumilábbelivel egybehegesztett, 

ujjas - kapucnis b a r l a n g á s z r u h a

1 7 0 0  - 2 1 0 0  Ft/db

áron kaphatók; Szabó István János Bp.XYII.Újlak u.17.
T: 570-900/26 ü.em.18. 1175

A X.Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus emblémáját tar
talmazó kitűző, ás különböző öntapadó emblémák kaphatók 
a Társulat titkárságán!
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f^endkíeüli iA K ő lŐ !
1989.március 1 - májas 2.

Társulatunk a korábbi évek sikerére valé tekintettel 

ismét lehetőséget biztosit a korábbi kiadványok 50 $>- 
os kedvezménnyel történő megvásárlására!

Az akeiő idején az alábbi kiadványok vásárolhatók meg:

K i a d v á n y  Régi ár /Ft/ üj ár /Ft/

Karszt és Barlang 1962/11. 35 18
1963/1.,II. 35 18
1964/1.,11. 35 18
1965/1.,11. 35 18
1966/1. 35 18
1976/I-II. 35 18
1968/1-11. 35 18
1969/1.,II. 35 18
1970/1.,II. 35 18
1971/1.,II. 35 18
1973/1-11. 35 18
1974/1. 35 18

Farszt- és Barlang-
kutatás /évkönyv/ II.,III.,TV.,

V.,VI.,IX.kötet 70 35

BESZÁMOLÓ 1977 45 23
1978 50 25
1979 *5 23
1980 15 23

70 éves a szervezett magyar
karszt és barlangkutatás 70 35

Farszthidrológiai szimpózium I-II.400 200

Cserszegi oma.li-kutbarlsng 28 16

Álba Regia-barlang 47 24

A felsorolt kiadványok megrendelhetők, vagy a Titkár

ságon megvásárolhatók.
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a MTESZ Sajtó-és propaganda 
irodájának közleményei

E^IFTTÁS

A “agyar Televízió DELTA c. tudományos műsor 
szerkesztői várják azok jelentkezését, akik a 
technika, technológia terén uj kutatási eredmé
nyeket értek el, jelentős újításokkal rendelkez
nek,Munkásságukat szívesen bemutatná a népszerű 
műsor,Jelentkezni esak olyan találmánnyal, mű
szaki megoldással lehet, amellyel a gyakorlatban, 
a kereskedelmi forgalomban nem lehet találkozni, 
s igy a bemutatás nem minősül reklámnak.

▼árják a jelentkezőket a Magyar Televízió Mű
velődési Főszerkesztőség Delta ifj.Kollányi Ágos
tonnál levélben /lS10.Budapest,V., Szabadság tér 
17./, telefon: 121-477.

X X X

7Á LTJUK OZÁS

Az ?*TBSZ Sajtó- és Propaganda Irodája vállalja 
más intézmények, vállalatok, üzemek részére is 
sajtótájékoztatók szervezését, sajtóanyagok készí
tését, műszaki, szakmai információk közzétételét a 
sajtóban. A kéthetente megjelenő, 570 hazai újság
írók és külföldi tudósítók részére készülő bulle
tinjében uj rovatot indít Bemutatkozás címmel vál
lalatok, kutató- és tudományos intézetek számára. 
Ezzel kapcsolatban felvilágosítással az MTESZ Saj
tó- és Propaganda Irodán szolgálnak a 153-837* 
vagy a 359-913-as telefonszáaon.

X X X
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MEGJELENT

az ÉVFORDULÓINK a műszaki és természettudományok
ban 1989 cimtí kiadványunk, mely a hazai műszaki és 
természettudományi szakterületek kiemelkedő személyi
ségeit, munkásságukat, ipar- és technikatörténeti ér
dekességeket mutat be.

A kiadvány ára: 80,- Ft.

Megrendelhető levélben, vagy telefonon: MTESZ 
Sajtó- és Propaganda Irodán. Cim: 1371 .Budapest, Pf. 
433. Telefon: 154-250/559, 545, 154-090/559, 545.

X X X

MEGJELENT

a KONFERENCIÁK nemzetközi jegyzéke, kiállitások 
válogatott katalógusa - 1989. I-II. kötet, amely a 
műszaki és reáltudományokkal foglalkozó hazai és nem
zetközi konferenciákat, rendezvényeket, kiállításokat 
időrendi sorrendben tartalmazza, megadva a szervezők 
nevét, cimét, telefonszámát.

A kétkötetes kiadvány ára: 600,- Ft.

Megrendelhető levélben, vagv telefonon: MTESZ Saj
tó- és Propaganda Irodán. Cim: 1371. Budapest, Pf. 
433. Telefon: 153-8S7, vagy 359-91^.

X X X
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F E L H Í V Á S

A Rózsadonbi Kinizsi Barlangkutató é3 Hegymászó Sportegye- 
sület

1989. júniusában /az iskolai tanév végén/
10 napos kutatótábort szervez a József-hegyen.

A tábor célja:
A József-hegyi II.sz. barlang további feltárása.

A táborra jelentkezni és részletes információt kérni:

Rózsadombi Kinizsi SE 
1022. Budapest, Bimbó ut 5.
Tel.: 363-982. '.ehet.
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Budapest, I.ker. Tigris utca 29/h. számú ház kertjében 
1988. december 23-án egy 70 cm átmérőjű, lefelé kitáguló 
4-5 méter mély zsombolyszerü beszakadás keletkezett.
•A ház lakói Dr. Tardy Jánoshoz, a KVU Barlangtani Intézet 
igazgatójához fordultak.
Tardy dr. értesítése alapján a Rózsadombi Kinizsi Barlang
kutató és Hegymászó Sportegyesület tagjai több más berleng- 
kutató csoport segítségével 1988. december 27-én elkezdte 
az ismeretlen, barlanggyanus berogyás feltárását.
A kutatás 1989. január 10-én fordulóponthoz jutott.
9 méter mélységben egy 50-60 liter/perces 7izfolyást tár
tak fel a kutatók, melyről rövid vizsgálódás után meg le
hetett állapítani, hogy ivóvizhálózatnál bekövetkezett cső
törésből származik.
A Fővárosi Vizmüvek "hősies küzdelemmel" egy hét elatt a 
hibát elhárította, de a vizbetörés tényét nem ismerte el. 
Véleményük szerint a helyszínen rétegviz betörés volt.

Heg kell hajolnunk megalapozott álláspontjuk előtt, csak 
azt az egy megjegyzést tennénk még az esethez, hogy olyan 
rétegvizet még eddig nem láttunk, melynek kémiai összetéte
le és hőfoka megegyezik a csapból kifolyó vizével, és a 
Tigris utcai főnyomócső elzárásával megszűnik.

Á kutatást végülis 1989. január 16-án, a feltárás -11 méte
rében abba kellett hagynunk, mert a barlangkutatók előtt 
ezidáig még nem ismert, leküzdhetetlen akadályba ütköztünk. 
Simák a furcsa képződménynek neve: BÜROKRÁCIA.

Adankó Péter 
Tigris u-i kutatás vez.
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