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Megjegyzés« 1 fixpontok eredetileg pirossal lettekjeelölve.
1977 elején lett zöldre átfestve.
A felmérés függőkompasszál, fokivvel történt.
A MÁKÉ Optimista Barlangkutató Csoport 1981. évi .jelentése
Tóth Mihály

Csoportunk az 1981. évben komolyabb önálló feltáró munkát nem végaett. Több sikeres
túrát szerveztünk az István-lápai-barlangba, amelyek során folyamatosan több napot is
töltöttünk a föld alatt. Bejártuk a Fekete-, a Szepesi-, és Létráai-vlzesbarlangokat. A
Király-zsomboly, a Kis-Mogyorós, Nagy-Mogyoró* és a Nagyfaársas-barlangok bejárása is
igen sok értékes tapasztalattal szolgált számunkra.
A nyár folyamán sokat jártunk Alsó-hegyen. Végigjártuk a Veosem-bükki-, az Almáéi—
és a Széki-zsombolyokat, a Favágó-, Banán-, November 7.-, Keresztes— , Pötty-, őz és
számos kisebb zsombolyt és barlangot. Gyakran túráztunk a Mátyás—hegyi— és Fereno—hegyi,
a solymári Ördög-lyuk barlangokba és a Pilis-hegység más barlangjaiban.
Felkerestük még a Keselő-hegyi Megalódus-barlangokat és a Cserszegtomajl-kutbarlangot .
Jelentés a Maróéi Loubens Barlangkutató Egyesület 1981« évi tevékenységéről
Gonda Gyula
A Ka.lla-béroi-zsomboly bontási munkájának folytatása
A jelenlegi végponton dolgoztunk. A Töröküléses-járat utáni lejtős járatban kb. k O
db 50 kg-os nylonzsák törmeléket halmoztunk fel téglakötésben, melyet ideiglenesen áosolattal is megerősítettünk. A munka során egy betemetett függőleges oseppköves aknát bon
tottunk ki kb. 6 méter mélységben, amelynek aljáról további lejtős járat indul, ennek
teljes feltárása és feltérképezése további munkálatokat igényel.
Beszámoló a MÁV BVKH SC természetjáró szakosztály barlangkutató szakcsoport
jának 1981» évi tevékenységéről
Lengyel János
A szakosztály 1981. évi folyamán alakult meg és megkapta az MKBT-től a osoport mű
ködési jogát.
Jelentősebb barlangkutatási események:
Dükk-hegység István-lápai-barlang
Térképezésében tevékenyen közreműködtünk, a munka irányítását és értékelését Szentbe
István végezte. A barlang kiépítéséhez egyesületünk anyagi támogatásából további 50
méter vaslétrát építettünk be /1980. év folyamán kb. 60 métert/, valamint a drótkötélhid költségeinek felét álltuk.
A Debreceni MHSZ Könnyűbúvár Szakosztállyal közösen több merülést hajtottunk végre
a barlangban, melynek során a felszerelések transzportálásában vettünk részt. Az egyik

