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BESZÁMOLÓ

a Társulat 1991. április 2C-i aiapszabalvmódcsitó rendkívüli küldöttközgyűléséről

i Magyar Állami Földtani Intézet dísztermeden megtartott közgyűlésen 106 fő vett 
reszt, ebből a küldöttek száma 100 fő volt.

A küldöttközgyűlés napirendbe az alábbi volt:

1) Elnöki megnyitó 'Dr. Zámbd László
2'. A beterjesztett aiapszabálytervezetek általános értékelése (Gádoros Miklós)

3) A beterjesztett alapszabálytervezetek ismertetése (beterjesztők)

4) Vita és határozathozatal

5) Beszámoló a Karsz* és Barlarg Alapítvány helyzetéről 'Dr. Csepregi István)

6) Az Alapítvány Kuratóriumának kibővítése és véglegesítése (Dr. Zámbó László)

7) Kitüntetések és jutalmazások

8) Egyebek

- elfogadta a dr. Csepregi István által készített alapszabálytervezetet, amely 
a tisztújításkor lep életbe;

- dr. Ráűai Ódont és dr. Végh Zsoltot a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriu
mába delegálta;

Az Eremtizottság javaslata alapján az alábbi érmeket és emléklapokat adományozta:

Hermán Ottó-érem Kraus Sándornak, a Társulat általános fe-
lacataival kapcsolatos tevékenységek elő
segítéséért, a szakmai munka népszerűsíté
séért,
Dr. Lénart Lászlónak, egyetemi doktori 
disszertációjáért, publikációiért és a Ma
gyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer megal
kotásáért,

az Eszterhás István vezette "Nemkarsztos 
barlangok" munkabizottságnak,

az Acheron és Labirint Barlangkutató Cso
portoknak a Csodabogybs-barlang továbbfel- 
tárásáért.

A közgyűlés az Elnökség javaslata alapján az alábbi jutalmakat adta át:

Almady Zoltánnak és Junász w3rtonnak oklevél és könyvjutalom az 1990. évi tár
sulati központi kutatólabor megszervezéséért és lebonyolításáért.
Duzsik Rcbertnek, Jánoska Péternek, Pap Tamásnak, Polacsek Zsoltnak és Tolnai 
Andrásnak könyvjutalom az 1990. évi társulati központi kutatótábor megszervezé
séért és lebonyolításáért.
1990. évi csoportmunkájuk alapján könyvjutalomban részesültek:

Sajna Bálint, Bézsenyi Zsolt, Füredi Valéria. Gvebnar János, Józsa Balázs, Kál- 
layné Rakovszkv Judit, Khcór Miklós, Kovács Adám, Lieber Tamá2, Mjcsi Ibolya. 
cál Imre, Ruff István, Sebestyén István, Szepesi József, Tál László, Vajda Gábor, 
varga Emília. Vaskor János, Zsanda Géza
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BESZÁMOLÓ

a XX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi Szekciójáról

Az OTDK Természettudományi Szekció előadóüléseit 1991. április 2-5. kozott ren
dezte a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara Pécsen.

A karsztológiai vagy szpeleológiai vizsgálatokat tartalmazó vagv azt érintő al- 
szekciókba B felsőoktatási intézmény összesen 50 dolgozattal nevezett ne. Ebből a 
"Karsztmorfológia" alszekcidfcan 6, a vízföldrajz-hidrogeológia, ill. üledék
földtan-őslénytan alszekcióban 1-1 dolgozat került bemutatásra. (Sajnos, hogy a 
földrajzos rendezők kissé egysíkúan végezték a szekcióbeosztást, így került be 
alszekciócímnek a "karsztmorfológia".)
Az elhangzott előadások alapján a következő helyezések születtek:

Karsztmorfológiai a1szekció:
MKBT kongresszusi kiadvány: Szabó Ákos (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 

Szombathely)
A Fekete-Sár és Alsó-hegy karsztosodásának összehasonlítása a reliefenergia 
térképük elemzésével

1. hely: Horváth Ernő Tamás (BDTF, Szombatnely)

Módszer a döntően keveredési korrózióval létrejövő barlangok kialakulástörté
netének meghatározására a Sűrű-hegyi Ördög-lik példáján

2. hely: Pongrácz Imre (BDTF, Szombathely)
Kísérletek néhány bakonyi hegy hajdani kavicselborítási határának rekon
struálására

3. hely: Takács Tamás (BDTF, Szombathely)
Mennyezetüket vesztett üregek térképezése a Dorgc-hegyen 

3. hely: Vida László (3ATE, Szeged)
Lejtői típusú édesvízi mészkövek összehasonlító mikromorfológiai vizsgálata 

Előadói díj: Vajk Hedvig (ME, Miskolc)

Cseppkőtípusok makroszkópos osztályozása

Vízföldtan-hidrogeológia alszekció:

3. hely: Bernáth Marietta - Tóth Róbert (ME, Miskolc)
Bükki források hidrogeológiai feldolgozása

Üledékföldtan-őslénytan alszekció:

MKBT kongresszusi kiadvány: Kovács Zsolt (ME, Miskolc)
A Létrási-vizesbarlang Y-ági törmelékes üledékrétegsor vizsgálata szemcse
méret eloszlás statisztikai paraméterei alapján

A fenti előadások mellett olyanok is elhangzottak, amelyek barlangokat is érin
tettek. (Ilyen volt pl. Incze Attila (JATE, Szeged): i!rcesedéi nyomok vizsgálata 
a Visegrádi-hegységben is, de ezek meghallgatása esetleges volt.)
A földtudományi előadások kivonatait tartalmazó kiadvány a Társulatnál megtalál
ható.

Dr. Lénáit László
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A CHCLNOKY-pályázat bíráló bizottságának jelentése

•• bíráló bizottság tagjai: Nádor Annamária, Sásdi László, Székely Kinga,
dr. iégh Zsolt

3r. Lénárt László - mivel egyéni pályázóként indult - csak a csoportjelentések 
bírálatabar vett részt, Szablyar Péter hasonló okok miatt kérte felmentését, 
s "külső konzulensként" segítette a bíráló bizottság munkáját.

A pályázatra 11 értékelhető csoportjelentés és 5 egyéni pályamű érkezett be.

A bíráló bizottság a pályázat kiírásában foglaltakat figyelembe véve az alábbi 
döntéseket hozta:

Csoportjelentések kategóriájában:

I. Bekev Imre Gábor Barlangkutató Csooort 10.000 Ft

Gerecse Barlangkutató Egyesület 10.000 Ft

III. Álba Regia Barlangkutató Csoport 6.000 Ft

Kulondíj:

Bakony Barlangkutató Egyesület 3.000 Ft
barlangdokumentációs kategóriában)

A bíráló bizottság dicsérő oklevélben részesíti a Heliktit Barlangkutató Cso
portot. akik a különféle szakmai feladatok ellátására felkért külső szakértők 
segítségévei sokrétű tuaománvos anyagot állítottak össze, valamint a Külker SC 
Barlangkutató Csoportot, akiknek lelkes és odaadó munkája valamennyi csoport
nak példaképül szolgálhat.

Egyéni pályázatok kategóriájában:

A bíráló bizottság - idén először - az egyéni oályázatok szakmai értékének el
bírálására független külső szakértőket kért fel. Ezen írásos vélemények alapján 
az alábbi sorrend alakult ki.

I. Szablyár Péter 3.500 Ft

Dr. Veress Mártc”- - Or. Péntek Kálmán 3.500 Ft

III. Dr. Lénart László 2.000 Ft

A pályadíjak átadására a Társulat Vándorgyűlésén, Jávorkúton került sor.

A pályázat feltételeinek eleget tett pályamunkák pontozásos értékelése a túl
oldali táblázatban olvasható.

Bíráló Bizottság
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A pályamunkák rövid értékelése

Csoport kategóriában:

Acheron Barlangkutató Szakosztály

A jól szerkesztett, tartalmas jelentés kiemelkedő része a balatonedencsi Cso- 
dabogvós-barlang dokumentációja, illetve turakalauza, bár a jelentésben a fel
táró és dokumentációs fejezetekben több átfedés található. A barlangos tevékeny
ség főleg klimatológiai és vízkémiai vizsgálatokra terjed ki, ezek igen színvo
nalasak, igaz, néhol mar az einült evek vizsgálati erednényei köszönnek vissza.

Álba Regia Barlangkutató Csoport

IA csoporttól megszokott magas színvonalú komplex, gazdagon illusztrált jelentés, hmelv bár nem közöl kiugró látványos erecinényeket, de az évtizedek óta folyó 
különböző vizsgálatok azonos szintű folytatásával iskolapéldája egy terület 
karsztos-barlangos szempontból végzett megismerésének. Külön kiemelendő a cso
portnak az általános iskolai korosztály körében végzett környezetvédelmi oktató- 
nevelő munkája.

Bakony Barlangkutató Egyesület

A kis létszámú csoport az emberhiányból adódóan korlátozott mértékben tudott 
csak feltáró, ill. tudományos munkát végezni. A kiemelkedő kataszterező munkát 
a bizottság külondíjjal jutalmazta.
Bauxit Barlangkutató Csoport

Noha a jelentés értékes adatokat nyújt a tapolcai barlangokról, egyéb munka hi
ányában ónálló jelentésként csak nehezen értékelhető.
Bekev Imre Gábor Barlangkutató Csoport

Az eredményes külföldi túra feltáró-dokumentációs ismertetése mellett a jelen
tés kiemelkedő része a magas színvonalú tudományos tevékenység ismertetése, 
amelvnek külön értéke a megfigyelések korrekt értékelése, illetve a korábbi ada
tokkal való összevetése, anélkül, hogy az elmúlt évek eretfrnénvén#; ismétlésébe 
bocsátkozna. Az évek óta végzett tudatos és igényes munka az egész jelentésből 
érezhető.
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szakmailag néhol kifogásolhatóan. A hiányok pótlásával a csoport a jövőben vár
hatóan igen szép ereönényeket fog elérni.

karcéi Loubens Barlangkutató Egyesület

Tartalmas, igazi csapatmunkát tükröző pályamű, melynek, legnagyobb érdeme az a 
rendszeresség, amellyel évek óta beszámol a Bükk hegység barlangjaiban végzet*, 
munkák sokrétű eredményeiről.

n*AFC Barlangkutató Csoport

A jelentés magán viseli az újonnan alakult csoport útkeresésének jegyeit, de a 
már endig is végzett sokrétű és tudatos munka a jövőre nézve mindenképp biztató.

Labirint Barlangkutató Csoport
Szintén fiatal, még kiforratlan csoport, de lelkes, odaadó munkájuk eredménye 
1-2 éven belül már bizonyosan érezhető lesz.

Egyéni kategóriában:

Szabivár Péter: Barlangbibliográíiai Figyelő 

(bíráló: dr. Erdélyi Gáöorné,
Néhány, a bibliográfiai feldolgozás mutatóinak hiánya ellenere áttekinthető, 
jói szerkesztett anvag az elmúlt 10 é\ szakirodalmáról. A javasolt Kiegészítések 
elvégzése után a BBF értékes és figyelemre méltó összeállítás.

or. Veress Márton - dr. Péntek Kálmán: Kísérlet a karsztos felszínek denuriáció- 
jának Kvantitatív leírására

(bíráló: dr. Szunyogh Gábor)

A tanulmány didaktikai szempontból kitűnően szerkesztett anyag, amely közvetle
nül alkalmazta az elmúlt évekoen a Ksrsztkorróziós elméleti vizsgálatok közül 
kialakult nemzetközi együttműködés erednénveit. A szerzők által bemutatott mate
matikai modell további hasonló tudományos kutatások alapjául szolgálhat.
dr. Lenért László: Bányászati tevékenység során feltárt barlangok okozta környe
zetvédelmi problémák az Esztramos-hegyen

(bíráló: Nagy Géza,

A tanulmányban előforduló pontatlanságoK, tárgyi hibák, szerkezeti és szerkesz
tési hiányosságok ellenére a tanulmány kiemelendő értéke a teljességre törekvő 
adatösszesítés, a tárgyilagussag, valamint a természetvédelem és a gazdasági te
vékenység konfliktusaira az ésszerű kompromisszumok keresess, illetve javaslatok 
kidolgozása.

Bajusz Mónika - Imre Gábor - Polacsek Zsolt: A Nagv-Gerecsei karszt szpeleológia 
ismeretese

(bíráló: Maucha László)

A dolgozat a címben közolt tartalomnak lényegében megfelel, de a szakmai kidol
gozatlanság és szerkesztési hiányosságok miatt díjazása nem javasolt.

Kraus Sánoor: Beszámoló az l?9Q-ben végzett barlangtani munkáimról

(bíráló: Pelikán Pál

Sajátosan eavém kivitelű, de egy tudományos dolgozat forma, követelményeinek 
nem elfogadható oálvamunk?, szakmai tartalmát tekintve pedig alig értékelhető, 
ezért díjazásra nem javasolt.

A bírálatokat az egyénipálvázők 3 Társulat Titkársagar megtekinthetik.
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ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATA!

Elnökségi ülés: 1991. május 7.

E-28/91 A budai termálkarszt-rendszer UNESCO világörökség listára történő fel
terjesztésével kapcsolatban a Titkárság készítsen tartalomjegyzéket az 
osszegyűjtendő anyagokról.

E-29 91 Főtitkár vegye fel a kapcsolatot dr. Tardv Jánossal, a Termeszetvédelmi 
Hivatal elnökével, s egyeztessék a Társulat és Minisztérium kapcsolatát 
az ügyben.

E-30/91 Elnökség felkéri 5zablyár Pétert és Székely Kingát a téma további veze-
k tésére.

1-31/91 A konkrét teendők jegyzékének elkészülte után az Elnökség a témavezetők
kel egyeztetve felkéri az egyes részfeladatok elvégzőit.

E-32 91 Elnökség elvben támogatja a Barlangi Emléktárgyak Gazdasági Társaság
létrehozását, és a további tárgyalások eredményétől teszi függővé az ab
ban való részvételét.

E-33/91 Felkéri a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumába delegált tagjait, 
hogy terjesszék a Kuratórium elé és fontolják meg az Alapítvány részvé
telét a Gazdasági Társaságban.

E—34/91 Elfogadta a vándorgyűlés és a központi tábor előkészítésére vonatkozó 
tájékoztatást, s javasolta, hogy a Társulat térjen vissza a Barlangnap 
elnevezéshez, a sorszámozás folytatásával.

E—35/91 Egyetért és szorgalmazza azt, hogy a különféle barlangokban végzett tár
sadalmi munkákat a barlangok kezelői eszmei értéken, a munkát végzők ja
vára írva tartsák nyilván.

E-36/91 Elfogadta Szolga Ferenc lemondását elnökségi tagságáról, s úgy döntött, 
hogy a választásokig már nem kooptál senkit a megüresedett helyre.

E-37/91 Elfogadta Izápy Gábor felvételi kérelmét a Szakértői Névjegyzékbe.

E-38/91 Jóváhagyta Adamkó Péter kérelmét, hogy hivatalosan képviselje a Társula
tot a kolozsvári barlangkutatók ünnepségén.

E-39/91 A MTESZ Ifjúsági Bizottságába Nádor Annamáriát delegálta.
E-40/91 A MTESZ Környezetvédelmi Bizottságába a Területi Szervezetek döntése 

alapján jelöli ki a delegálandó személyeket.

A BARLANGI MENTŐSZOLGÁLAT KÖZLEMÉNYE

\ Barlangi Mentőszolgálat a Vecsem-bükki-zsomboly 200 szintjén kísérletképpen 
mentőcsomagot helyez el, melynek tartalma kötszer, élelem, karhid. Kérjük, 
csak veszély esetén használd! Használat esetén értesíts a Barlangi Mentőszol
gálat riasztási listáján szereplők közül bárkit, vagy az MKBT Titkárságát.

(A riasztási listát a Nfcsoifüzet 13. oldalán közöljük.)



H Í R E K

Az Acheron Barlangkutató Szakosztály a Labirint Csoport közreműködésével, a ta
valy ősszel feltárt balatonedencsi Csodabogyós-barlangban áprilisban újabb kb.
1 km hosszúságú szakaszokat fedezett fel, és ezzel a barlang hossza 2 kilométer
re növekedett.
Az elmúlt évben feltárt barlangrészből kiindulva rövid bontással előbb a Csepp
kőkaszáló ferde, vetősík mentén kialakult járatába jutottunk, amelynek végén a 
Feneketlen-hasadek 65 méteres, hasadékszerű aknájába ereszkedhettünk le. É 
20x0,5 m-es szelvényű hasadékakna alján omIádéi ál fenék akadályozza a továbbju
tást.

Térképezés közben a Feneketlen-hasadék tetejénél a rendkívül erős huzatról vet
tük észre azt az átjárót, amely a barlang eddig ismert legnagyobb üregébe, az 
Óriás-terembe vezetett. A 30x5 m-es alapterületű, 15-20 m magas teremben nagy 
felületeket borító montmilches lefolyások figyelhetők meg.

Az aljzatot alkotó omladékct megbontva a Meseország cseppkövekben meglepően 
gazdag termére bukkantunk, majd sz alatt a Fugockertet fedeztük fel. 1 20x10 T é 

teres teremben többezer fuggócseppkő és kb. 40 db 0,5-1,8 m magas állócseppkő 
ás oszlop található, igen szép cseppkőzászlók és heíiktitek társaságában. A Me
seország alatt 25 m mély, "L" alaprajzú, nagyszelvényű akna vezet tovább. Innen 
több oldalág és újabb aknák sora indul, amely 120 méter mélységbe vezet le.

Az eddigi szakaszokkal párhuzamos irányra illeszkedik a Tölcsér átmászásával fel 
fedezett kb. 250 m hosszan bejárt járatrendszer, amelynek érdekessége az M7 név
re keresztelt, 65 m hosszú, 1-2 m széles és 15-20 m magas hasadékfolyosó.
A barlang kutatását és dokumentációs feldolgozását folytatjuk. Bejáratát a Kö
zépdunántúli Természetvédelmi Igazgatóság megbízásából lezártuk, így a barlang 
csak a kutató csoporttal egyeztetve látogatható.

A MAPI Barlangkutató Csoportja 1991. április 4-én a pilisi Leány-barlangban kb. 
150 m ismert, de térképen nem szereplő járat bejárása után további kb. 100 m-nyi 
szakaszt tárt fel egy szűkület után. Az új rész főleg kuszoda jellegű, kisebb 
termecskékkel és cső alakú kürtőkkel tarkítva. A jelenlegi végpontnál egy 30 m 
hosszú, 1,5 m széles, 25 m mély hasadék található, melyben hcfenér, baradlai 
jellegű cseppkövek díszlenek. A legnagyobb cseppkőoszlop 4 m magas és 80 cm át
mérőjű.

A barlang további feltárására kutatási engedélyt kaptunk. Az eddigi adatok alap
ján a barlang hossza meghaladja az 500 m-t.

Sásdi László

A Rózsadombi Kinizsi Sportegyesület tagjai május hónapban a Buoapest II. Török
vész úton egy ház alapozásánál megnyíló barlanghasadékot bontottak.
Tizennégy méter mélységben igen erős barlangi huzat ellenére félbeszakadt a 
feltárás. A fejleményeket egy későbbi Műsorfüzetben részletesen leírjuk.
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1991. május lfc’-vR-én ünnepelte a Kolozsvári Amatőr Barlangász Klub fennállásának 
25 éves évfordulóját.

Ebből az ünnep: alkalomból kezel száz fő gyűlt esszé az ünnepi megemlékezés szín
helyén, s Kolozsvári Brasiai -..íceumrar- neexartott unnecseger..

A císzbeszed Keretében klub alapi tója. öaoameri Béla .per kimerítőé'- visszaemlé
kezett az Érdéivi darlargkutetas múltjára. ízt követően Bagsmér: Arrác a klub 
aiacíto tagjának. elnökének. Szilagyi Bélának, a klub egvkori legendás nirű tit- 
karanaK ss Acamkó '-éter MKBT elnökségi tagnak a mintegy Két évtizede ErdelvDen 
Kifejtett feltarc-bar*angKutatc tevékenvsegeert s kolozsvári Amatőr Barlangász 
kíud tiszteletbeli tagságát igazoló jelvényt adtai; át.

’.arga László 
klub titkár

:eoe Pálnak, = .ingvi 'udamánvos Kutató • zpont Hidrológiai Intézete igazgató
jának. Társulatuk tagjának Siklós- Csaba ncziet-e-es.. Hírközlési es vízügy: mi
niszter kiemelkedő alKCto. irányító, szervez; tevékenysége elismeréseként március 
15-e a^kalmabc-

EÖTVÖS LORANC DÍJAT

adományozott.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk.

Titkarság

Adamkó Péter, a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó Sportegyesület el
nöke kiemelkedő barlangkutató es s D o r t s z e rv e z ő  tevékenységéért 1991. május 31-én 
az Újvárosháza dísztermében ünnepélyes keretek kozott

BUDAPEST SPORTJÁÉRT

kitüntetésben részesült.
az elismerést dr. Marschall Miklós főpolgármester helyettes adta át.

Kis Tamás

Budapest Főváros II. kér. Önkormányzat 
Testnevelési es Sportfeiugyelőség 

vezetője

Demszky 'labor. Budapest ff-po*génné?tere és kísérete június 8-án megtekintette 
a József-meg*:-cárrangot.

Adamkó Péter

Értesít'.- ri'vdazokat =► :«• a Diátáz-barlanaba szeretnélek túrázni, nogv a har- 
lang Kulcsát nunkaioőber az 52-33929 ssbresen: telefonszaiaor lenet 
-.Kérni, s azt a nel.xziner. azaz Bánkútor a Csurgói erdésztől lenet felvenni.

Amennvibér előzetes bejelentés nélkül történik a túrázás, a kulcsot a csurgói 
erdésztől Közvetlenül is fel le-et venni, ha 5 telefonon felhívja a csoportot. 
Karjuk, nogy a iakatrt ne vágjatok le!1!
Eddig még sen»itől sem tagadtuk, mec a kulcsot.’!!

Izakó László
e b re re m  Búvárklub 
T: 06-52-35464



A MAFC Barlangkutató Csoport idei nyári táborát az Alsó-hegyen Szabó-pallag 
térségében rendezi meg augusztus 16-25. kozott. További részleteket Perényi 
Katalin csoportvezetőnél (1-780-531), ill. a tábor ideje alatt a Szabó-paliagi 
erdészháznál lehet megtudni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nyerges Miklós

Értesítünk, hogy egyesületünk nyári kutatótáborát 1991. augusztus 20-26. kozott 
tartja.
A tábor helye: Kullancsos-barlang (Gerecse hegység)

célja: felszíni kataszter bővítés a Gerecsében
kataszter kiegészítés a 4630. kataszteri egységben 
felszíni növénytani megfigyelések
feltárás a Sz-12, Sz-14, Fakír-nyelökben, illetve a Küzdelem- 
barlangban, Döbbenet-barlangban

A tábor alatt lehetőség nyílik fotótúrázásra a Lengyel-, Vértes László ill. 
Kullancsos-barlangokban.
Minden ismerőst, családtagot szeretettel várunk. A táboron, amennyiben anyagi 
kereteink engedik, napi egyszeri meleg étkezest biztosítunk.

Postafordultával értesíts minket, hogy el tudsz-e jönni, s ha igen mikor.

Cím: Polacsek Zsolt, 2800 Tatabánya Sárberek 610.

Tatabányai Barlangkutató Egyesület (volt Külker SC) 
Vezetősége

~A Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság BTI-437/91. számú levelében értesítette 
Társulatunkat, hogy a barlanglátogatási szabályzat 4. pontját (a teljes szabály
zatot a Műsorfüzet március-áprilisi számában közöltük) a felmerült igények figye
lembevételével az alábbiakkal egészíti ki:

00"A Mátyás-hegyi- és Ferenc-hegyi-barlánghoz külön kérésre kulcs 16 óra utáni, 
ill. éjszakai időszakra is kiadható. Ez esetben a felszíni ügyeletről és a kulcs 
visszaadásának mikéntjéről a leszállás vezetője köteles gondoskodni."

Titkárság

Megjelent a BARLANGOS havi lap a Pannónia Alapítvány barlangkutató 
csoportjának kiadásiban az Országos Sporthivatal tamogatasaval, a 
Művelődési és Közoktatási Miniszterien 3/32:1/923/91. Okirata alapján.
A lapban bárki közölhet közérdekű barlangász hírt, tanulmányt, illeg a 
természetvédelem és a biztonságtechnika té -akörckber..
A Barlangos évi előfizetési dija postaköltséggel együtt MJC,-?..
Megrendelhető: 1172 3udapest, Jászladány u. 53* cicán.
Az eddig megjelent fontosabb hirek: Barlangos pály.- ca tok: külföldi expedíciók 
szervezése, hazai kutatás, tudományos barlangkutatás, oktatás, barlangász 
kupák, dokumentációk.
Külföldi expedíció: A beérkezett pályamunkák alapjar. 1991.03.05-31 között 
"Cave Hunter" /Barlan-vadász néven/ expedíciót indítunk Nyugat-öurónába/ 
/Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Svájc, Ausztria nevezetes 
barlangjaihoz/. Részvételi dij: 20 0 0 C , / J e a n  Bemard, PSM, oltásira,
EU 56 Barlang/. /Részletes program az űjsagbar. található!/
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. , . ,

Kardos Lácrlo
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ŰJ helyen, új körülmények között várjuk  
vásárló inkat é s  m egrendelőinket. 
Eargithíd Ü zletház  
1055 Budapest, Szent István  k rt. 1 . 
te le fo n i 11-24-215

Adanfcő Péter  
az ü z le t  szaktanácsadója

Pólyák József 
cégvezető
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S zerkesz ti : a T itk á rság
F e le lő s  kiadó: G ádoros Miklós
91/663 MTESZ H ázinyom da, B udapest.
K észült: 1150 példányban 
Felelős vezető: Boncza Gábor




