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DR. GRÁF ANDRÁSNÉ

1909 - 1992

Társulatunk Hermán Ottó érmes tiszteleti tagja életének 83. 
évében, 1992. március 22-én elhunyt.
Temetése 1992. április 9-én volt a budafoki temetőben. Sír
jánál Dr. Dénes György társelnök tartott búcsúbeszédet.
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E L Ő A D Á S O K

Május 11. (hétfő)

17.00 óra Sásdi László: A Leány-barlang feltárása 

(vetítettképes előadás)

Az elóadás helye:

MK8T tárgyaló 
Bp. II. Fő u . 68.
II. em. 210.

Május 12. (kedd)

17.00 óra Heinrich Kusch (Bécs):

Délkelet Ázsia barlangvilága

Az előadás helye:

Magyar Földrajzi Múzeum 
Érd, Budai út A.
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, 

valamint
a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 

Barlangtani Intézete

szervezésében 1992. május 18-24. között Budapest és Aggteleken megtartandó

t l C U  I *92

nemzetközi tudománytörténeti konferencia 

végleges programja.

1992. május 18. (hétfó)

900 ünnepélyes megnyitó
Megnyitóbeszédet mond:

Dr. TARDY János helyettes államtitkár
Dr. FALLER Gusztáv professzor
Dr. ZÁMBÓ László, a Társulat elnöke
Dr. IlMING Heinz, UIS Barlangtörténeti Bizottságának elnöke

ÍO00 Előadóülés
Elnök: Dr. BALÍZS Dénes

(Az előadások nyilvánosak, időtartam 15 perc, nyelvük angol, ill. német)

KRANJC Andrej - KRANJC Maja: Older theories on underground 
accumulations in karst

SHAW Trevor R.: Leonberger's 1537 poem on the Cerknica karst laké
HEVESI Attila: Early deseriptions of karst in the Hungárián geograp- 

hical literature
DEnES István: Short history of speleology ín Transylvania

11^° Szünet

11*^ HROMAS Jaroslav: A short outline of the speleological exploration 
history in the Moravian Karst till 1914

MAIS Kari: Höhlenforschung in österreich. Historischer Auftrag zűr 
Erforschung dér Natúr (poszter)

MULAOMERDVIC Jasminko: The revie*« of speleological researches in Bosnia 
and Hercegovina until 1914

BARTHA Lajos: Investigations on the caves of the Southern Carpathinas 
in the 19th century (poszter)

GAÍL Ludovit: Research of pseudokarstic caves of Cerová Vrchovina in the 
last century

1300 Ebédszünet
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1*5° Előadóülés
Elnök: Dr. Kari MAIS

KLAPPACHER Malter: Öle Bedeutung von Höhlen für den historischen Bergbau 
in SalzBuger Anteíl dér lauern

JUHÁSZ Márton: Speleological references in M. Bél’s work ’description of 
Komáron county" (poszter)

DÉNES György: Oarstellung dér Höhle von Szilice in einem Manuscript von 
Beginn des 1B. Jahrhunderts

LALKOVIC Marcsi: Dér Unbekannte Aufriss von Silická l'adnica aus rí*r 1. 
Hilfte des 1B. Jahrhunderts

PLIhAl Katalin: Caves of the Carpathian Basin on old naps 

1600 Szünet

1615 MULAOMEROVIC Jasninko: The oldest naps of soeleological objects in Bosnia 
and Hercegovina

FODOR István: The beglnning of cave clinate research in the Carpathian Basin
HÁLA József: Caves and shepherding. 18th - 20th century data fron the Car

pathian Basin
HAZSLINSZKY Tanás: Gistebücher dér Baradla Höhle in vorigen Jahrhundert
EMÖOI János: Cave inscriptions in Transylvania
MENZEL Malter: Beitrag dér österreichischen Touristen Clubs zűr Karst- und 

Höhlenkunde

ll00 PATAY Pál - SZÉKELY Kinga: Zsófia Torna. The first eonan-scientist in 
Hungárián speleology (poszter)

ILMING Heinz: Höhlendarstellungen in geographischen berken und Serien in 
19. Jahrhundert
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KUCERA Bohumil: The three most important Czech artlsts in the history 
of Morawian Harst

SZÉKELY Kinő*: The beginníng of cave photography in the Carpathian Basin 
(poszter)

HORVÁTH Csaba: Lajos Biró’s unknonn cave photographs (poszter)
LÉNÁRT László - BÁLLÁ Béláné: Höhlenanslchtskarten aus dem Gebiet des 

ehemaligen ungarischen Königreichs
HOLZMANN Heinz: Oie Geschlchte dér Ansíchtskarten ín besonderen Bezug 

auf díe Höhlendarstellung

Kiállítás:

Régi barlangi képeslapok

1992. május 23. (szombat)

1700 A konferencia zárdülése 

Záröbeszédet mond:

Or. BALÁZS Oénes, a szervezőbizottság vezetője 
Dr. MAIS Kari, a Bécsi Barlangtani Intézet vezetője 
Or. TRIMMEL Hubert, az UIS elnöke

Á konferencia egyéb programja (fogadás, szakmai kirándulás) zártkörű, azon csak 
a részvételi díjat befizetők vehetnek részt.
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Bükki Nem zeti Park
Eszak-m agyaror6zági K örnyezetvédelm i F e lü gye lőség  

Bszak-m agyarországi V ízü gy i Iga zga tó ság  
Magyar Karszt és Barlangkutató T á rsu la t Cm-i T e r ü le t i  S ze rveze te  

M isk o lc i Egyetem H id ro g eo ló g ia i-M é rn ö k geo ló g ia i Tanszék 
M isk o lc i Vízmüvek, Fürdők és C sa tornázási V á l la la t

1VI E  G  M  1 V  O  

a

BÜKK KARSZTJA, VIZEI. BARLANGJAI

c. tudományos konferenciára

A rendezvény védnöke:
Csoöa Tamás Miskolc megyei város polgármestere

Miskolci Egyetem 
(IV. sz. előadó, A/l ép. mfsz. 1)

1992. május 26-30.
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Megpyité

Dr. Cselényi József tudományos rektorhelyettes (Miskolci Egyetem)

dr. Tardy János helyettes államtitkár (Országos Természetvédelmi Hivatal)

KarBzUaorfológi ai szekció

Szekcióelnök: dr. Bartucz Ferenc igazgató 
(Bükki Nemzeti Park)

dr. Hevesi Attila (Miskolci Bölcsész Egyesület):
A Bükk -fennsík felszíni karsztformái

dr. Veress Márton (Berzsenyi Dániel Tanárképzó FóiBkola):
Karsztmorfológiai megfigyelések a Fekete-S ir területén

dr Tóth Géza (Eszterházy Károly Tanárképzó Főiskola):
Völgyképződés a Bükk-fennsík északi peremén

dr. Keveiné dr. Bárány Ilona (József Attila Tudományegyetem): 
Kareztökológiai rendszer vizsgálata bükki dolinák példáján

M. Tóthné Farsang Andrea -  N. Tóth Tivadar (József Attila 
Tudományegyetem):
Bükk-hegységi dolinák morfometriai jellemzői

Mucsi László (Varga Katalin Gimnázium. Szolnok):
Karsztmorfológiai vizsgálatok Oöorvárort

Ebédszünet

Kareztvízkutatási szekció

Szekcióelnök: dr. Pados Imre igazgató
(Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság)

Pelikán Pál (Magyar Állami Földtani Intézet):
Adatok a Bükk-hegység felszíni karsztfejlődéséhez

Sásdi László -  Szilágyi Ferenc (Magyar Állami Földtani Intézet): 
VíznyomJslzéses vizsgálatok a Bükk-hegységben

Bernáth Marietta (Miskolci Egyetem):
A miskolc-tapolcai Olaszkút termelésének vizsgálati eredményei

dr. Nagy Géza (Magyar Állami Földtani Intézet):
A bükki karsztviz-észlelőhálózat adatsorainak előzetes értékelése

Karsztvizednóaégi szekció

Szekcióelnök: Gavallér István igazgató
(Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség)

dr. Lénárt László (Miskolci Egyetem) -  dr. Hunyadi Ilona -  
Hakl József (Atommagkutató Intézet):

Bükki karsztvizek radont art alma

Varga Pétemé -  Hojdákné Kovács Eleonóra (Eszak-magyarországi 
Környezetvédelmi Felügyelőség):
A Bákk-hegyeég karezt vízkészletének vízminősége-édelmi kérdései

Izápy Gábor (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ):
Vízminőségi változások a Bükk karsztvizeiben

dr Mészáros Sándor -  dr. Mauritz Gyul&né -  Lengyelné Boldog Ilona
(B.A.Z. megyei Népegészségügyi Intézet)
Adatok s BQkk-hegység karsztvizeinek higiénés vizsgálatához

A tapolcai Barlangfürdő bemutatása, fürdés

Vacsoraszünet 

Diavetítés (!V. sz. előadó)



15.00. Barlangkutatási szekció

Szekcióelnök: dr. Lénárt László területi szervezeti elnök
(Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat)

Varga Ferenc (Bükki Nemzeti Park):
Földtani-természetvédelmi kérdések a Bükki Nemzeti Park területéről
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Információk

Részvételi díj

500 Ft/fó. mely a rendezvény költségeit és a konferencia 
kiadványának árét foglalja magába. A részvételi dfj a 
Miskolci Egyetem egyszámlájára (MNB 279-90142-6679, ezen 
belül TTXX 13-02-92, Bükk) utalandó át. vagy a helyszínen 
fizetendő.

Szállás

Az Egyetem kollégiumában korlátozott számban május 
27-28-29-én éjjelre 
2 ágya6 szobában: 320> Ft/fó/éjszaka 
4 ágyas szobában: 160 Ft/fó/éjszaka 
Térítés egyénenként érkezéskor a portákon.
Szállást csak akkor tudunk biztosítani, ha a szállásigény 
bejelentése vagy a már bejelentett igény megerősítése 
legkésőbb május 8-ig az egyetemre beérkezik.
A szobabeosztásról a szállástkérót értesítjük.

Étkezés

A la carte módon az Egyetem éttermében.

Technikai segédeszközét

Az előadásokhoz diavetítő és írásvetítő rendelkezésre áll. 
egyéb eszközigényt bejelentés alapján tudunk teljesíteni.

Barlangbemutató, fürdés, tanulmányút

A tapolcai Barlangfürdő megközelítése városi autóbusszal.
A tanulmányutat a rendező szervek által rendelkezésünkre 
boc6ájtott jármüvekkel szervezzük Igénybejelentés május 8-ig. 
A fenti programok a konferencia szerves részei.

Diavetítés

A résztvevők által hozott, tetszőleges (lehetőleg bükki) 
anyagból, baráti találkozó keretében.

Információt ad

dr Lénárt László, Miskolci Egyetem. Hidrogeológiai -  
Mérnökgeológiai Tanszék. 3515 Miskolc-Egyetemváros.
Tel. (461-365-111/17-26 vagy 17-46

A RENDEZŐ BIZOTTSÁG
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MKBT XXXVI. BARLANGNAP 
/1992. jún. 26-28./ Aggtelek

A hagyományos Barlangnapot ez évben a BEAC Barlangkutató Csoport rendezi Aggte
leken.

Helyszín: az aggteleki kemping melletti elkerített terület

Részvételi díj: 200 Ft (amely magában foglalja a kemping szociális létesítményei 
nek használatát, a programokon való részvételt, térképeket, valamint szombat est
csülkbs babgulyást)

Program;

Június 26. péntek; regisztráció 1* órától
túrázást lehetőség 16-tól 18 óráig Aggtelek és környéke. 
Alsó-hegy és Esztramos barlangjaiba (Baradla-, Béke-, Kos
suth-, Vass Imre-, Meteor-barlangok, valamint a Vecsem-bükki- 
Almási-zsombolyba és Baglyok szakadékéba)

Június 27. szombat: túrázási lehetőségek a felsorolt barlangokba 7 órától 
Harcéi Loubens Kupáért nevezés 8-ig
8^°-tól barlangverseny a Baradlában a Vörös-tó - Aggtelek 
szakaszon (a versenyre 3 fős csapatok nevezhetnek, alapfel
szerelés és költéltechnikához szükséges eszközök birtokában) 
15}o-tól szakelőadások
1700-t61 csoportbeszámolók (diavetítésre lesz lehetőség) 
1800-tól Cholnoky-pályázat eredményhirdetése 
185o-tól vacsora
1915-től tombolahúzás (tombolajegyek a regisztrációnál kap
hatók 20 Ft-ért, nyeremények értékes, barlangászáéhoz hasz
nálható ajándékok)
20oo-kor verseny eredményhirdetés 
tábortűz

Június 28. vasárnap: túrázási lehetőségek a felsorolt barlangokba 7 órától 
déltől táborbontás

A rendezvény ideje alatt a szervezők bolti áron büfét működtetnek, ahol szend
vics, kávé, üdítő, sör, stb. vásárolható.

A rendezvény keretében kedvezményes barlangászfelszerelés, sátor és hálózsák- 
vásár is lesz'

Szervezők
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TÁRSULATI KÖZPONTI TÁBOR

Az idei központi kutatótábort a Gerecse Barlangkutató Egyesület szervezi 1992. 
július 18-26. között a Gerecse hegységben, Pusztamarótón.

Kutatási program:

a Pisznice-barlang és a Pisznice-zsomboly feltárása és a Nagy-gerecsei "lakta
nya" melletti töbrök próbabontása.
Kiegészítő program: túralehetőségek a környék barlangjaiba (TQzköves-bg., Jura- 
zsomboly és a Baróti öreg-kő barlangjaiba stb.)

Szükséges felszerelés: a kutatásokhoz alapfelszerelés, a túrázáshoz ereszkedő és 
mászógép szükséges. Akkumulátortöltés nem megoldott, karbidellátás biztosított.

Szállás.- sátorban (egyénileg)

Részvételi díj: 150 Ft/nap, a táboron végig résztvevőknek 100 Ft/nap.

További információk a Műsorfüzet július - augusztusi számában!

Szervezők

Jelentkezési lap

a társulati központi kutatótáborra

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

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

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

Életkor és barlangászgyakorlat: ..................................

Hány nap és melyik napokon vesz részt: .............  nap

18 19 20 21 22 23 2* 25 26

(A megfelelő napokat kérjük x-szel jelölni.)

Dátum.......... ...................

aláírás
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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

E- 4/92 Elnökség az előterjesztett Fegyelmi Szabályzatot néhány módosítással al
másnak tartja és elfogadásra a Választmány elé terjeszti.

E- 5/92 Elnökség elhatárolja magát Adamkó Péter a Budapesti Extra 1992. évi 3.
számában megjelent nyilatkozatának tartalmától és hangnemétől. Az elnök 
és főtitkár ezt levélben közli az újsággal. Az Elnökség a Budapesti Extra 
1992. 3. számában megjelent T. J. alálrású cikk kapcsán előzetes fegyelmi 
vizsgálat lefolytatását tartja szükségesnek Adamkó Péter cikkbeli nyilat
kozata miatt. A határozat ez utóbbi része az új fegyelmi szabályzat ha
tályba lépése után lép érvénybe.

E- 6/92 Elfogadta Nádor Annamária lemondását a MTESZ Ifjúsági Tanács tagságáról.
Egyúttal felkérte a titkárságot, hogy új képviselőre tegyen javaslatot.

E- 7/92 Foglalkozott dr. Szunyogh Gábor és Varga László (Kolozsvár) pótlólagos
felvételi kérelmével a magyar-kínai karsztkutató expedíció tagjainak so
rába. Dr. Szunyogh Gábor kérelme esetében az expedíció tagjainak kell 
dönteni, de az Elnök póttagként javasolta bevonni az előkészítő munkába. 
Varga László kérelmét sajnálattal elutasította, tekintettel arra, hogy a 
kiírási feltételek között MKBT tagság is szerepelt.

E- 8/92 Dr. Szentes György és Venkovits István kérelmét megvizsgálva úgy döntött, 
hogy 1958 óta folyamatos MKBT tagságukat elismeri, s részükre az alapító 
kitüntetés eljuttatásáról gondoskodik.
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E-19/92 Kraus Sándor Barlangföldtani lexikon című anyagával kapcsolatban dr. Zám- 
bó László elnök ismertette dr. Jakucs László levelét, aki jogosan kifogá
solta az anyag hangvételét. Az Elnökség egyetértett azzal, hogy elnök a 
levelet megválaszolja azzal, hogy elnökség az anyagtól elhatárolja magát.

E-20/92 Or. Kósa Attila vállalta, hogy összeállítja az Amerikai Mérnökszervezet 
részére megküldendő névsort a "Who is mho in engineering" című kiadvány 
részére.
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HÍREK
A nemkarsztos barlangok vizsgálatára az idén is megrendezzük hagyományos táborun
kat 1992. Július *-12. között Telkíbányán, a Kemence-völgyben, Rostallón.

Tervezett tevékenységünk során a Zempléni-hegység (hozzávetőleg 25-30 kisebb) 
barlangjainak tanulmányozását, komplex kataszterszerO feldolgozását kívánjuk el
végezni .

Az érdeklődők bővebb felvilágosítást kaphatnak az MKBT Titkárságán, valamint a 
tábor vezetőjétől az alábbi címen:
k Eszterhás István
1 80*5 Isztimér

Köztársaság út 157.

A brnoi "TOPAS" Barlangkutató Csoport meghívására a Karszt Barlangkutató Csoport 
hat tag)8 utazott a Morva-karsztra. 1992. március 5. és 9. között megtekintettük 
a Pikk Dáma-, a Spirálka, az Üj év- és az Amatőr-barlBngokat. A túrán Guthy Ág
nes, Galambos József, Gonda Péter, Sors Péter, Túri Zoltán és Vörös Péter vettek 
részt.

Vörös Péter

A Tungsram SC Természetbarát Szakosztály Barlangász Tagozata alapfokú barlangjárő 
tanfolyamot szervez 1992. május 22-től november 29-ig. A tanfolyam részvételi 
díja: 2000 Ft.

Jelentkezni lehet 1992. május 15-ig az alábbi címen:

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a Társulat térképtára május és 
Június hónapokban minden hónap 2. és *. szerdáján áll a tagság rendelkezésére.

Titkárság

^  NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. által forgalmazott "ALPOK" tollal töl- • 
tött hálózsákok kaphatók a Titkárságon. Ára: 3990 Ft.

Titkárság

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Oiabáz-barlangba jelenleg túrát, kutatást az 
omlásveszély miatt nem engedünk, a barlang le van zárva' A veszélyelhárítási 
munkákat megkezdtük és folyamatosan végezzük, annak befejezéséről értesítést 
küldünk.

A lezárt barlang feltörése esetén történt balesetekért semminemű felelősséget 
nem vállalunk.!!!



Klímaterápia a Szemlő-hegyi-barlangban

1992. március 5.-vel zártuk le a gyógyászati hasznosítás engedélye
zéséhez szükséges orvosi vizsgálatokat, amit a szükséges engedélyek 
és szakvélemények beszerzése után 1991. szept. 17.-én adtunk be és 
az illetékes minisztériumok a kedvező határozatot 1991. dec. 30.-i 
dátummal hozták meg. Jelenleg a költségvetési tárgyalások folynak.

Az egyéves mérési eredmények alapján készült előadással szerepeltünk:

1. 1991. máj. 3-4. Gyulán tartott "A Korányi Frigyes Tüdőgyógyász 
Társaság Klinikai légzésélettani és Epidemiológiai-Gondozási Szec- 
tiójának" Tudományos ülésén.
Cím: A Budapesti Szemlő-hegyi-barlangban történt chr. légzőszervi 

betegek kiimatherápiás kezelésével nyert tapasztalatok a lég- 
zésfunctios vizsgálatok tükrében.

Laczkovits Gabriella dr., Oláh Valéria.

2. Az ELTE Természetföldrajzi Tanszéke, az MKBT és ANP szervezésében 
1991. máj. 17-19. között került Jósvafőn megrendezésre:

"Oktatási és Kutatási Intézmények Karszt- és Barlangkutató tevé
kenységének III. Országos Tudományos Konferenciája."
Cím: Klimatherápia a Szemlő-hegyi-barlangban.

Laczkovits Gabriella dr., Oláh Valéria, Géczy Gábor.

3. Az 1991. márc. 5.-től 1991. okt. 31.-ig mért eredmények feldolgo
zásáról készült előadással vettünk részt a "II. hazai - Környeze
ti ártalmak és a légzőrendszer - c. konferencián, Tatán 1991. nov. 
14-16. között.
Cím: Klimatherápiával nyert tapasztalatok chronicus légzőszervi 

megbetegedésekben, a Szemlő-hegyi-barlangban."

Laczkovits Gabriella dr., Oláh Valéria.

Az eddig klimatherápián részt vett beteganyag mérési eredményeinek 
feldolgozása folyamatban van.

Dr. Laczkovits Gabriella 
szakorvos
XII. Tüdőgondozó, Pethényi köz 1
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OKTATÁSI HÍREK

A Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer kezelhetőbbé té
tele érdekében az MKBT Oktatási Szakosztálya és a MTSZ BB kép
viselője (a Barlangtani intézet dolgozóinak jelenlétében) a 
szakmai vonalat illetően előzetesen az alábbi javaslatban egye
zett meg:

1. Az oktatás alapja a "barlangjáró 1" tanfolyam, 
melynek keretében az oktatás célja az, hogy az ember és a 
barlang találkozásából mindkettő éppségben kerüljön ki.

2. A tanfolyamról részben a sportvonal, részben a 
kutatás-szervezési, részben a tudományos vonal felé lehet 
továbbhaladni.

3. A “barlangjáró l”-t a sportvonalon a "barlangjáró 2" 
(technikai) tanfolyam követi, melyről a barlangi túravezet.ói 
tanfolyamok felé lehet továbblépni.

4. A kutatás-szervezői vonalat előnyben részesítők a 
"barlangjáró l“-et sikeresen befejezve “barlangkutatói" 
tanfolyamot végezhetnek el, melynek eredményes vizsgája 
kutatás irányítására jogosít (a kutatásvezető felügyelete 
mellett). Az innen egyenes vonalon továbbhaladók a "barlangi 
kutatásvezetői" tanfolyam elvégzésével "másodosztályú 
barlangi kutatásvezetői" képesítést szereznek, mely az 
egyszerűbb hazai barlangjainkban jogosít kutatásvezetésre.

5. Ha valaki a "kutatásvezetői" tanfolyam mellé a 
"barlangjáró 2 ” -t is er ed m é n y e s e n  elvégzi, akkor 
"elsóosztályú barlangi kutatásvezetői" képesítést szerez, 
mely az összes hazai barlangunkban kutatás vezetésére 
jogosít.

6. A "barlangkutatói szaktanfolyamokra" (tudományos 
vonal) a "b ar la ng já ró l"-et er ed m é n y e s e n  elvégzők 
jelentkezhetnek.

7. A "barlangi idegenvezetői" tanfolyamra mindenki 
jelentkezhet, aki kiépített barlangokban fizető vendégek 
részére akar túrát vezétni.

8. Az októberre tervezett "barlangi kutatásvezetői" 
tanfolyam feltétele a sikeresen elvégzett "barlangkutatói" 
tanfolyam. A "b ar la ng i ku ta tá sv ez et ői" tanfolyamra 
jelentkezettek közül mindenkinek elfogadjuk az igényét, aki 
a fenti feltételeknek megfelelt.

9. A megújított oktatási rendszerről rövidesen (az 
egyeztető, pontosító tárgyalások sikeres befejezése után) 
részletes tájékozta!ast adunk.

10. A fentiektől eltérő információk csakis a részemről 
elégtelen tájékoztatás miatt jelenhettek meg, melyért az 
érintettektől elnézést kérek.

Miskolc, 1992. 04. 02.

dr. Lénárt László 
oktatási szakosztályvezető
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Maamotk Expedíció
Az ünnepélyes alakuló gyűlés nagy érdeklődéssel 
z a j l o t t  la .
A további fa jleményekrői * Barlangos újság 
számol ba.

1992. augusztus 10-31. Törökországi Barlangkutató Expedíció.
35 fos , autóbuszos expedíció.
R észvéte l i  d i j :  20 000,-P.
Fő c é l ja :  a fed i  M iyarlar h id ro ló g ia i  rendszer fe lkeresése , 
az Antalia mellett* barlangtherapiás kezelés tanulmányozása,
Mersin tengerparti város melle tt  táborozás, onnan kis csopor
tokra osztva: Ciprus: + 2 000,-Fi 

S z í r ia :  + 2 000,-V .
Pokol és Paradicsom

Barlang: ♦ 50C.-F:
Az utazás során megtekinthető látványosságok: Rodostó, Isztanbul, 
Ankara, Tuzgülü /a v i lá g  leghosszabb tava/, Sevsemir /barlangváros/, 
Pamukálé /melegvizes mésztufaüregek/, tengerparti barlangok, Trója, 
Canakkale. Ha egyéb okok miatt az utazás nem jön lé t r e ,  akkor Skandi
náviába indítunk exped íc ió t .
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Felelős kiadó: Dr. Csepregi István
Készült: 1 000 példányban
319/92 MTESZ Házinyomda, Budapest
Felelős vezető: Boncza Gábor


