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RENDEZVÉNYEK, h a t á r i d ő k

Július 12-13. Látogatás a Recski bányában
Jelentkezési határidő: 1990. július 5.

Július 15-29. MKBT Központ* kutatctábor a Gerecse hegységban

Augusztus 1-5. Komplex mikrobiológiai 1aborgykcrlat Csősz
pusztán

Augusztus 4-20. Papp Ferenc Barlangkutató Csoport tábor Jósvaíőn 
Jelentkezési határidő: 1990. július 15.
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A központi tábor július 15-i nyitását megelőzően két
napos előkéseire tábort rendezünk, melyen e résztve
vődet már július 13. /péntek/ reggeltől fogadjuk.

Az akkumulátoros lámpák töltésére - ez előzetes hírek
kel ellentétben - a teherben lesz lehetőség. A szerve
zők a kartideIIérésről is gondoskodnak.

Az esti munkamegbeszélések után barlangos cia- és vi- 
öeobenutetóket rendezünk. Kérjük a résztvevőket, hogy 
lehetőség szerint erre alkalmas anyagot hozzanak maguk
kal.

VISZCITTLÁTÁSKA A TÁBORBA!! t

szervező bizotteág





A CHDLNOKY-HÁLYÁZAT b réló bizottságának 
jelentése

A bíráló bizottság tagjai: Nádor Annamária. Szabiyár Péter,
Székely Kinga, Or. Végh Zsolt

A pályázatra 11 db csoportjelentés és 5 db egyéni pályamű ér
kezett be.
A bíráló bizottság a pályázat ►lírásában foglaltaknak figyelembe
vételével az alábbi döntéseket hozta:
Csoportjelentések kategóriájában:

I. Álba Regia Barlangkutató Csoport 
Gerecse Barlangkutató Egyesület

II. Acheron Barlangkutató Szakosztály 
Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport

Külbndíjak: MAPI Barlangkutató Csoport tudományos 
kategóriában

Bakony Barlangkutató Csoport dokumentá
ciós kategóriában

Egyéni pályázatok kategóriájában:

Mucsi László 
Kraus Sándor

A pályadíjak átadáséra a Társulat \énüorgyűlésén, Cserszegtona- 
jon került sor.

A pályázat feltételeinek eleget tett pályamunkák pontozásos érté
kelése a túloldali táblázatban található.

Bíráló Bizottság
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- pálysnjn«ék rcvic értékelése 

űscport kategóriában 

ír^L freg-s Garlarckutstc Csoport
'-.omplevi tásra törekvő, cazoagon illusztrált, ígér terjedelmes je- 

lertés. a csoporttól megszokott magas színvonalon. A pályamű is
mét fa:ronyitóttá, hogy a csoport tevékenységét célszerű lenne 
kiterjeszteni más karsztterületekre is. Az értékes tudományos munkák 
(vízkémiai, klimatológiai) ismertetése mellett kiemelkedő a doku
mentációs anyag 'nemkarsztos barlangok katasztere, a bakonyi bar- 
langlista kiegészítése), valamint a rűszak: fejlesztések leírása.

Gerecse Ecrla^ckutató Egyesület
Igen magas színvonalú jelentés, amely a íigyele-re méltó feltáró 
és bariangvédelmi tevékenység ismertetése mellett kiemelkedő ered
ményedet kozol a Gerecse barlangjaiban végzett klimatológiai vizs
gálatokról és a denevér-megfigyelésekről. Rendkívül értékes bar
lang kataszteri anyagot is kozol.

Acheron Bariangkutötó Szaxosztály
A sokoldalú, de néhénv területen továbbfejlesztendő tudományos 
vizsgálatok ismertetésén túl kiemelkedő a sokrétű dokumentációs 
munka is~srtetése.

Se--ev ' " r e  t á b o r  : . r : l r ~ r > L Í c t é  " s e n o r t

A feltárd kutatások részletes ismertetése mellett k:emelkspőer ér
tékes és sokrétű tucomáryos anyagot kezel a Pál-volgyi-barlangról 
'denevér állományra vonatkozó megfigyelések, valamint barlangfolo- 
tani, geomorfológiai, hidrológiai, klimatológiai vizsgálatok ered
ményei'. A dokumentációs munkák inkabt csak eoy-egv ember munkáját 
tükrözik. ,

>•'--r l B a r l a n g k u t a t ó  Csoport

Az egymástól távol eső kutatási területeken folyó nunks hátrányt 
jelentett a feltáró, illetve dcku-ertácics '-unkák végzésénél, ugyan-
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akkor lehetőséget biztosított a sokrétű és értékes tudományos mun
ka végzésére, amelyet a Bíráló Bizottság különdíjjal jutalmazott.

Bakony Barlangkutató Csoport

A feltáró és a karsztmorfológiára szorítkozó tudományos munkán kí
vül kiemelkedő a csoport dokumentációs anyaga (4 db kataszteri te
rület kutatása és feldolgozása, számítógépes barlanglista), amit 
a Bíráló Bizottság kulcndíjjal jutalmazott.

Karcéi Loubens Barlangkutató Egyesület
A nem túl jelentős feltáró és dokumentációs munka ismertetése mel
lett a jelentés legértékesebb része a több év eredményeit össze
foglaló sokrétű tudományos vizsgálati anyag a Bükk hegység több 
barlangjából.

Heliktit Barlangkutató Csoport

Jól dokumentált jelentés a Szentgáli Kő-lik további kutatási mun
káiról. Igen érdekes - kár, hogy csak egy felkért specialista mun
káját tükrözi - a régészeti jelentés.

Student Barlangkutató Csoport

A szerény feltáró munkát jól dokumentáló jelentés. A csoport át
lagéletkorából adódóan hiányzó tudományos munkát remélhetően hama
rosan megkezdik.

Eauxit Barlangkutató Csoport

A kutatási tevékenységet röviden bemutató, a formális jelentés 
színvonalát alig meghaladó anyag.

Anteus 3arlangkutató Csoport

A csoport több éve végzett mikrobiológiai vizsgálatai a Mátyás
hegyi-barlangban magas színvonalúak. Ezeknek a vizsgálatok iák más 
barlangokra' történő kiterjesztése célszerű és szükséges volna.
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Egyén: katepór:ába~

Mjcsi László
Szakmailag kimagasló, kitűnően illusztrált dolgozatot nyújtott 
be az Odorvár kornyék: karszttalaj vizsgálatáról.

Kraus Sándor ^

A tőle megszokott egyéni hangvételben számos új és érdekes ered
ményt kozol a Budai-hegység hévizes barlangjaiban végzett barlang- 
földtani vizsgálatairól, valamint az 1989-es kirpiziai expedíció 
eredményeiről.

Nveroes V:Hós
Rendkívül alapos és nagymennyiségű anyagot feldolgozó szpeleoló- 
giai tárgyú referátumokat összegyűjtő nunkáját a Bíráló Bizottság 
ifjúság: díjjal jutalmazta.

Az ATOv: F.eport
kongresszusi különkiadása az egyéni pályázati kategóriában - ki
emelkedő szakmai színvonala ellenére - nem volt értékelhető, de 
a bizottság az alkotó kollektívát Kadió Cttokér-emléklapra java
solta.

Ugyancsak nem értékelte a bizottság egyéni kategóriában 5ásdi 
László Az Agptelek-Rutícbányai-hegysép karsztjának földtan: fejlő
déstörténetéről írt dolgozatát sen, mivel ez részét képez: a 
KÍFI Barlangkutató Csoport tudományos különdíjjal jutalmazott je
lentésének is.

Bíráló Bizottság
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SOHA VISSZA NEM TÉRŐ ALKALOM !

1990. július 12-13-án (csütörtök - péntek) korlátozott számban 
(kb. 20 fó) lehetősén nyílik a Társulat tagsápa számára a bezá
rás előtt álló Recski-bánya mélyszintjeinek (-7CG és -9CC) be
járására és a páratlan gazdagságú vízkőkiválások megtekintésére.

Gyűjtési (kivéve anyagi nyerészkedés céljából, lásd ásványbörze), 
fotózási, videozási lehetőség '

A bányabejáráshoz szükséges felszerelést (sisak, gumicsizma, ru
házat, elektromos bánya1-zlámpa) a bánya biztosítja. Karbidlámpa 
használata a bányában TILOS !

Találkozás 1990. július 12-én reggel 7 órakor a bánya bejáratánál 
(ezért célszerű 11-én este indulni).

Szállás: egyénileg, sátorban

Ellátás: ön
Utazás: egyénileg (lehetősén szerint kocsival)

A korlátozott létszám miatt a -jelentkezéseket a beérkezés sorrend
jében tudjuk íigyelenbe venni. Határidő: 1990. július 5 . ? ! !
További részletes információk a Társulat Titkárságán a szerdai 
fogadónapokon.

Részt kívánok venni 1990. július 12-13-án a Recski bányalátoga
táson.
Kocsival jövök és méo ....  főt el tudok vinni.

Valaki vigyen magával (segítség !)

(A. megfelelő szöveg aláhúzandó)
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fLKÖKSCGI ULÍS HATÁROZATAI

2990. április 11.

E-21/90 Elfogadta azt a javaslatot, hogy tír. Fodor István elnök 
lemondása következtében icfciglenes jelleggel Gádoros 
Miklós jelenlegi főtitkár vegye át az elnöki funkciót, 
főtitkár pedig Szablyár Péter jelenlegi főtitkárhelyettes 
legyen. A javaslatot a Választmány elé kell terjeszteni. 
Ugyanakkor megköszönte dr. Fodor Istvánnak eddigi munkáját 
sok sikert kívánva annak reményében, hogy külföldről 
visszatérve ismét bekapcsolódik a Társulat munkájába. 
Elnökség a továbbiakban kívánatosnak látja, hogy az év 
végéig ez új szervezeti formát egy rendkívüli közgyűlés 
elfogadja és azt követően, 3 hónapon belül tisztújító 
közgyűlés legyen.

E-22/90 Elfogadta a Dél-dunántúli Területi Szervezet tisztújítá
sát és 1990. évi költségvetési kérelmét.

E-23/90 Megvitatta a Pro Natúré Barlangkutató Csoport a Mecseki
Meszégető-forrásbarlangnál megtartandó táborának támogatá
si kérelmét és részükre 5.000 Ft támogatást hagyott jóvá.
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Beszard!

s Társulat :?9C. április 21-1 választmányi üléssel egybekötött
Közgyűlésért!.

A '-'sóvár illatra Fddtani Intézet tíiszternében tartott közgyűlésen 
j-c fő vett rész*, énből a választmány tagok szama 32 fc veit.
- Közgyűlés Tanrendje az alábbi volt:

1 Elnök: megnyitó ‘Dr. Fodor István;
2 Beszámoló a ‘áradat 1989. évi munkájáról (Gádoros Miklós' ™
3 Beszámoló a Társulst 19B9. évi pénzügy: mérlegéről (Hever Éva) 
4/ A Társulat 1°9C. évi munkaterve (Gádoros Miklós)
5 ’ A Társ .lat I99G. évi pénzügy: terve He\ér fva. 
t Az Ellenőrzi Bizottság jelentése az I9S9. évi gazcálkcdasrói 

,Cr. Szatrráry Sándor
A Társulat átalakításának szuKségessége és lehetséges rr'ócja:
Ez aoly ár Péter 

8/ Érmek, jutalmak átadása

Határozatok:

A Választmány egyhangúlag megadta a felmentést dr. Fodor Istvánnak 
az elnöki tunkoló ellátása alól, oklevéllel ér pénzjutalommal kö
szönve meg eddigi tevékenységét. (V-l/90)

A Választmány felhatalmazta az Elnökséget, hegy táviratilag keres
se meg dr. lámbc László kandidátust, aki jelenleg kjlfoldcn tar
tózkodik. s igenlő válasza esetén a következő tisztújító közgyű
lésig bízza reg az el’oki funkció ellátásával. Amennyiben a válasz 
nemleges, úgy újból össze kell hívni e Választmányt. A? átmenet 
időszakra s Választmány felhatalmazza Gádoros Miklós jelenlegi 
titkárt, hogy ideiglenes jelleggel lássa el az sírok: teendőket, 
v-i só

Egyhangúlag elfogadásra került az 1989. évről szóló fctitKári be
számoló. valamint az lr?9. évi pénzügy, teljesítés v-3/90).

Ugyancsak elfogadásra került a? 1990. évi munkaterv és pénzügyi 
terv (V-4/90).



Llícgcdte az Eile-őrző Eizcttság jelentését a Társulat 19E9. évi 
gazdálkodásáról (V-5/9D).

"egvitatta s Társulat újjáalakításáról szólt; javaslatot, s úgy 
rstérozott. hogy az a'vag a felkerült kiegészítésekkel, n.agyará- 
zatokkal 2 réten belül kerüljön kiküldésre a teljes tagság részé
re. Az anyaggal --apcsolatos javaslatok, észrevételek, alternatí
vák beküldési határideje 199C. május 31. Időközben a Társulat ve
zetése a kérdéssel kapcsolatban konzultációs lehetőséget biztosít.

beküldött javaslatokat az Elnökség előkészíti, és azok a Ván- 
ccrgyű^és keretében megtartandó választmányi ülésen kerülnek meg
vitatásra, illetve elfogadásra (V-6/90;.

- .alatztnany tír. Janossy Dérpst a Társulat tiszteleti tagjává 
választotta 'V-7/90;.

Csényi Csaba 
Galambos József 
jr. Gyuricza György 
•iss Jenő
kiSS K.1»1ÓS 
Nagy Zsursan-a 
Surány. űergelv 
Szala.. Jen*
”i?2a Sóbo- 
"iszeker Zoltán 
*Őth Attila 
’óth Ist.ár 
.adász Gergely 
Zih József 
Zsolvomi Zsolt
tagtársakat könyvjutalomban részesítette.
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F I G Y E L E M '

- Foton-ZQOspeieoelpin és Környezetvédelmi Egyesület és az Álba 
Regia Barlangkutató Csoport

komplex mikrobiológiai laborgyakorlatot

szervez 1990. augusztus 1-5. között Cscszpusztán a kutatóházban. 

Az alábbi témakörökben hangzanak el előadások:
vízvédelem 
vízkémia 
talajtan 
mikrobiológia
-'.szak: és biotechnikai módszerek alkalmazása a barlangkutatás
bar

Szállás: a kutatőhár mellett saját sátorban

Ellátás: egyénileg

Részvételi din: tOö Ft, amely a kutatóbázis fenntartási költségei 
hez való hozzájárulást, vegyszerek beszerzését 
stb. tartalmazza.

Üelertkezés: Foton-ZŰGspelecalpin és Környezetvédelmi Egyesüle
2C71 Pátv ’ulipén u. 2A.

x x x

A Papo Ferenc Barlangkutató Csoport 1990. augusztus A-20, kozott 
rendez: meg nyári táborát Oósvafőn.
A tábor célja: a Vasa Imre-barlang végpontján bontás 

mérőhálózat bővítése 
méréstechnikai feladatok

A tábor programjában szerepel egy kirándulás a Szilicei-fennsíkr
üeientkezési határidő a táborra 1990. július 15-ip írásban, a 
Társulat Titkárságén.

Kérdő Péter
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H Í R E K

A Külker SC. Barlangkutató Csoport 1990-es évi tavaszi táborán 
újabb víznyelő barlangot tárt fel a dél-gerecsei Kovács-hegyen.

A szűk hasadékok mentén kialakult barlangot mintegy 45 m mélységig 
sikerűit feltárni. Bejárása igen nehéz, mivel szűkületek, levegő
hiány és egy 30 m mélységű szűk - csak alpin technikával járható - 
akna leküzdésével érhetjük el a barlang végét.

Csoportunk az új barlangot Döbbenet-barlangnak nevezte el.

Polacsek Zsolt

A Marcel Louoens Barlangkutató Egyesület tagjai május 2-án meg
kezdték a Kiss-fennsíkon, a Csókás-réti-víznyelóbarláng elxömc- 
dott bejáratának kibontását. Rövid bontás után sikerült bejutni - 
és egészében bejárni - a már előzőleg 1953 évben feltárt barlan
got. Május 5-én a 5zifon-áq végének bontása után egy szűkületen 
átjutva Kiss J. és Ferenczy G. mintegy 100 m új barlangszakaszt 
fedezett fel. A feltárt járatok két szintre oszthatók, amelyeket 
több helyen aknák kötnek össze. A felső szint tágas, omlatíékos, 
csipkézett falú, több kürtő indul a felszín felé. Legérdekesebb 
része a Rom-terem, amelynek alját osszeszakadt kőtömbök alkotják, 
-sz alsó szint, a Szifon-ág folytatása - ez a Patakos-ág - jelen
leg vízfolyása nincsen. A járat végén patakhordalék akadályozza 
a továbbjutást, ez jelenleg a barlang legmélyebb pontja is.
Május 11-én a Szifon-ág felső kerűlőjáratának kibontásával, kony- 
ovebb és rovidebb úton lehet az újonnan feltárt részekbe jutni.
-z új bariangszakasz térképezését, dokumentálását elkezdtük, a 
további feltárási munkák jelenleg is folynak.

Kiss János
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1990. április 26-29-én a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tar
tották a II. Országos Környezettudományi Diákkonferenciát 5 szek
cióban, 66 pályázattal.
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Hosszú szünet után május 1-én nyílt merj a közönség számára a fel
újított Tapolcai-tavasbariang. A barlang üzemeltetője, a Bakonyi 
Bauxitbánya Vállalat talpsuliyesztéssel, terepepysnoetéssel, lép
csők létesítésével járnatóvá tette az egykori csónakázó szakaszt, 
felújította a világítást, valamint a fogadóépületet.

A barlang nyitvatartása:

június 1. - augusztus 31-ig 9-17 folyamatos

szeptember 1. - október 30-ig 10-17 hétfő szünnap

november 1. - május 31-ig 10-17 szombat ^7unnaD
vasárnap p

Belépődíj: 40 Ft, diákok, katonák, nyugdíjasok, igazolt természet
járók részére 15 Ft. 10 év alatti gyerekeknek díjtalan. A Tár
sulat érvényes igazolványával rendelkező tagjaink ugyancsak d j- 
talanul látogathatják a barlangot.

Barlangterápia Miskolcon

1990. május lé-én Miskolcon, a Szent István-barlangban barlang- 
terápiai kezelést kezdtek meg.

A barlang Fekete-ter.nét a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága bocsá
totta a gyóoyulók rendelkezésére. A kiépítést a MTESZ BAZ megyei 
Szervezete készíttette az MK9T Észak-magyarországi Területi Szer
vezete szakmai segítségével.
Jelenleg 30 fekvőhely áll a gyógyulni kívánó gyerekek rendelkezé
sére, akik délelőtti és délutáni turnusban 3-3 óra hosszat tartóz
kodnak a barlangban, kórházi beutalás alapján.
A helyszínen mind az egészségügy, mind a társadalombiztosítás kép
viselője úgy nyilatkozott, hogy a kezelés költségeit nem a betegek
nek kell fizetni.
Az üzemeltetésre, a további szakmai vizsc, álatokra konkrét elképzelé
sei vannak a barlangterápiai kezelést szervei MTESZ BAZ megye Szer
vezetnek.



V 
*

Bélyeg- és képeslapkiallítás Aggteleden

r SD éves szervezett nagyér barlangKutatás tiszteletére 1?9D. 
nájus 19-én barlangioidtani bélyeg- és képeslaDkióllítást szer
veztünk Aggteleken.

A rendező szervek sz Aggteleki ‘íemzeii Fark, a Nehézipari Műszaki 
Egyetem (Földtani Intézet, Bélyegkor), a Marcel Loubers Barlang
kutató Egyesület, az MKET Észak-magvarorszápi Területi Szervezet^ 
és a Zempléni Múzeum voltak. ™

A kiállításon a Zenplém Múzeum képeslapjaiból a Baradla-barlangot 
bemutató anyagot szedtük össze, a bélyegeimből pedig főleg az em- 
ékbélyegzéseket. Carte Maximumokat, emléklapokat.

2A bemutató 20 m -nyi anyagát 3alla Sélár.é és 5alla 5es segítségé
vel készítettem el, s a bemutatást is ni biztosítottuk.

A kiállítást az Aggteleki Nemzeti Park és a Zempléni Múzeum igaz
gatója is megtekintette, s kedvezően nyilatkozott arról.

A megnyitó napjára 4 fajta képeslapot bocsajtottunk ki, valamint 
emlékbélysgzőt is használt 3 posta.



alap itvany szaKes.be re i is a több cint egycsiilió forint 
értékű technikai felszerelése, műszerparkja, szakirodalom- 
gy-jtenénye ..s könyvtára az általános fcldten, barlangkuta
tás es termeszetvédelec hatékonyságát, menedzselését hivatott 
tátogatni.
Székhelyér, a kölcsönzéseken túlmenően, műhelyét és a hideg- 
melegvizes vegyszeres kczélnosót is igénybavehetik tagjai.
.. tagsag ingyenes is cárki jelentkezhet, aki a tiszta barlang- 
kutatás ügyéért társadalmi munkában tenni akar, a tagság esetén 
folyamatosan karja az alapítvány kiadványait.
Az alapítványt általában is és célirányosán is támogathatják, 
ami egy-egy téma hivatalos menedzselését is lehetővé teszi, 
anyagi támogatás esetén az összeget a támogató leírhatja az. 
adóalapjából.
Az alapítvány előzménye képsen már évek óta sok kutató dolgo
zott az alabfci téma körökben, a tapasztalatok pedig azt bizo
nyítják, hogy szükséges és törvényszerű léte, a feladatokat 
pedig a következő részekre osztva kívánják továbbra is meg
oldani az alapítvány tagjai.
1./ Külföldi expedíciók szervezése.

- a nagy magyar külföldi expedíciók kutatástörténetének 
összegyűjtése,

- új külföldi expedíciók szervezése a világ nagy barlangja
inak bejárására, kutatására, dokumentálására, filmezésére,

- az cs.szes .sL,«r barlang, kutátó számára le ha tőségnyújtás 
az sxpsciciói-.cn való részvételre, a szervszó jutalmazása,

- a külföldi te,aszta latok nazai viszonyokra való alkalma
zása, adaptálása,tmrsáaalmi hasznosítása, dokumentálása, 
az expedíciók szükség szerinti újra szervezés®.
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2. / Hazai feltáró zutatás.
- hazank feltáró kutatástörténetéoek isszegyüjtése,
- a magyar amatőr barlangsutatas anyagi ex gyakorlati 

támogatása,
- pályázati fcarlangcutatc táborok lebonyolítása, a ta
rul e t i szervező jutalmazása,

- a kutatások dokumentálása, szakvelenécvezese a további 
kutatások szempontjától.

3. / Tudományos kutatás.
- a tudományos barlangkutatás történeti áttekintése,
- a tudományos kutatások támogatása, főleg a természet

védelem, a gyógyászat a tberápia és a klimatológia 
területén,

- a külföldi tapasztalatok ezirányú hasznosítása.
4. / Oktatás.

- a kUlfbldi modem szakirodalmak fordítása, a oóüszarak 
tesztelése, terjesztése,

- a kezdő, a haladó és a felső fokú barlangász technikai 
szintek oktatása, fejlesztést, nképxos,

- a különböze szintű barlasgászversactek szervezése, 
támogatása, díjazása,

- as ifjúság bevonása,az utánpótlás halyes életmódra 
nevelése, pályázatokkal, nyílt túrákkal.

3./ Különleges mentőszolgálat.
- a felsőfokú t.cbnikájú kutatókból, az Országos 
Mentőszolgálat kiképzésével különleges mentőszolgá
lat továbbfejlesztése,

- a hazai barlangok felmérése, az emberi sérülés és 
menthatŐségi tervdokumentáció elkészítése.

6./ Dokumentáció.
- a különböző témák megfelelő dokumentálása, publikálása,
-"á barlangkutatás" cimü könyv bővítése,
- téma figyelő szolgálat, a régi filmeskor fejlesztése, 
az érdekes témájú filmek rögzítése,

- a barlangkutatás a fenti dokumentumok szerinti népszerű
sítése.
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p á l y á z a t ó  k :

1. / Az expedíciók nevere, emblémájára 100C,-F:-os expecíciós
árkedvezmény.
Nyerte: Rozs Borbála /lásd az expediciós hireKnél,
Viktória névvel!/.

2. / Az alapítvány folyóiratának nevere.
díj: s folyóirat díjtalan folyósítása.

3. / Barlangkutató tanfolyam nyertesének 3 OCO,-ft artedvezmény
az expedícióra. Ismertetése 1950. O?. 24.-én a Sxemló-begyi 
Barlangi Klubnapon, du. l5,0C órától.

í l l l i S á á ü  fc u | é c p á l y á s a  ta  i:
4. / A Béke Ifjúsági Kupa első helyezettjének ^O^-os árked

vezmény a görögországi expecici&ra, a résztvevős emlék
lapot napnak. Kiosztása: 1990.C7.Cl.-én Ssztergomfctn, 
az CDCT-on.

5. / Karcéi Loubens Kupa első helyezettjének 50%-os érxed-
vezoény a görögországi expedícióra, a résztvevők emlék
lapot kapnak. Kiosztása: 199C.C?.Cl.-en a iKXIV. Országos 
Vándorgyűlésén, Cserszegtcsajón.

5./ Pannónia Eariangiaentó Kupa. a részvétel ingyenes.
A kupa első helyezőtjjének 50»-os árkedvezmény a görög- 
országi expedícióra. A résztvevők emléklapot kapnar..
Helye: Solymári ordöglyuK. Ideje: 199C. 0?• 14-15.
A kupa ideje alatt független barlangi túrásat szervezünk 
a barlrng Kitisztítására.

K.u t a t á s  1, e x p e d i c i ó s  £ Í í  k
7. / Hazai barlangkutató tevékenység a Viktória görögországi

kutató ex. edició szamára. Dij: 5G»os árkedvezmény az 
expedícióra. Nyerte: Karói Atnes /Tapolca/.

8. / Európai nemzetközi expedícióra, 30—VC főre, 2-3 bét
időtartammal, nyári hónapban, konkrét útitervvel, 
kutatási lehetőséggel, várható eredményekkel, szervezés. 
Dij: lÓOJt-os árkedvezmény az expedícióra.
Nyerte: Fi Kálmán /Budapest/.

9. / Európán kívüli nemzetközi expedícióra, a világ bármely
területére, optiiális létszámmal, időben,konkrét kutatási 
témával, várható eredménnyel, Kivitelezhetőséggel.
Dij: lOGJS-os árkedvezmény. Kiosztása: az utazás megvaló
sulásával egyideben.

A PAKK OKI A ALAFITVANY PÁLYÁZTAI
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_p_é i i i i i i í i
. t . r . t : .  í e l é r t e  . \ u  1 é v e l , izlez a té r ré s zé  tv éde ler

t é r .  lene : . .  I i ; :  ICC ' - o s  tri:ccve:L-.nv a s c r c t k c v e t  no európai  
e ::: ■ n i c : c r a .

Kedves Barátunk, ?i Kálnm alapítványunk búvár vese tere 
lg; t _n i a iira.nas Kalar.ncí i~er rcrcgcrsuagi e>::edicicnK 
ucejére: a tipikus tengerparti barl-r.ycfcat vis alatt is 
regtenictr.et juk sej;:iségívei , arthez dr.Kubazseu János 
Barátunktól Kaptunk s sarcai segítséget, est cs úton is
köszönjük. A felkészülés során tehat Különös rei.intettel 
a túvzrkodásra alapfokú könnyűbúvár taníolyacct indítunk.
Az expedíció seren a tegnerpartci uiazzue vérig, ahernar 
egy-egy sziget jellegzetes tarla.gjáhcs tudunk átzajózri.
;.s es. cdicic az idegentergairi látvány osság okát ser íc-gja 
elkerülni. Több javaslat érKezett arra von-t s-.cnoan, hogy 
Ciarsorsic-g fele térjünk, érintve Yeier.cét-£ar. Karircx- 
“.órát-Eápclyt /Vulkánok, Kék Barlang/, Szicíliát /Ütne/ 
és a Castcllsna Barlangot. Bzt követően pedig egy IC órás 
Fc.ldi.tsi-tengeri hajóút tál erre znánk Görögországra.
A költségek et.en su eset.ez cajdner a duplájára ncve.-.etínek: 
Bú CC1—3C CCS,-f;. Kezeit lenne. Megfelelt szár.., érdeklődő ese 
tan ez a preg ráz rtgvaiősitrai.0 lenne, arelyre további jeier: 
.•.erőket várunk a Pannónia Alapítvány IV. körlevelétől tudják 
reg a további fejle...nyeEex.
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p á k : cki« alapi tv Ci:y
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