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A Társulat 1977. évi vándorgyűlésének az Álba 
Regia Barlangkutató Csoport adott otthont.

Június 17-én délután már tarka és vidám barlan
gos tábor állott Csőszpusztán. A résztvevők nagy 
érdeklődéssel tekintették meg az Álba Regia Barlang- 
kutató Csoport csőszpusztai kutatóházában rende
zett műszerkiállítást. Élénk tapasztalatcsere bonta
kozott ki a barlangi műszeres vizsgálatokról.

18-án reggel a tési kultúrházban vette kezdetét a 
vándorgyűlés eseménysorozata. Dr. Böcker Tivadar 
megnyitóbeszédében rövid áttekintést adott az előző 
évi vándorgyűlés óta eltelt időszakról és az elért ered
ményekről. Ezt követően Kárpát József a Tési-fenn- 
sík karsztmorfológiai viszonyairól, Eszterhás István a 
Burok-völgyről, Zentai Ferenc a barlangkutatás 
méréstechnikájáról, Szolga Ferenc pedig a Tési- 
fennsík barlangfeltárási tapasztalatairól tartott érde
kes és tanulságos előadást.

A kultúrházban kiállítás nyílt, ahol a környék 
jelentősebb barlangjainak térképei és kifejező fotók 
mutatták be az Álba Regia Barlangkutató Csoport 
eddigi eredményes tevékenységét.

Ebéd után került sor a csoportbeszámlókra, 
majd kezdetét vette az ügyességi és barlangfeltá-

á

rási verseny. Az ügyességi verseny a Háromkürtő- 
zsombolyban zajlott le. A résztvevőknek térkép 
után emlékezetből kellett tájékozódniuk és ,.könnyí
tés” képpen — csoportonként — egy-egy lepecsételt 
kifúrt tojást kellett a szűk járatokon végigvinni.

A barlangfeltárási verseny résztvevőinek a fenn
sík eltömődött víznyelőiben, a kapott szerszámok 
segítségével kellett előrehaladniuk.

Az eredményhirdetésre az esti tábortűznél került 
sor. A barlangi ügyességi versenyt az Óbudai Kinizsi 
Barlangkutató Csoport nyerte meg. Második helyen 
a Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport, harmadik 
helyen a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport végzett 
A barlangfeltárási verseny győztese a miskolci Marcel 
Loubens Barlangkutató Csoport lett, 14 m hosszú já
ratnak a feltárásával. Második helyen a Papp Ferenc 
Barlangkutató Csoport végzett. Jutalmuk egy-egy 
barlangi telefon volt, amelyet az Álba Regia Bar
langkutató Csoport készített.

Az eredményhirdetés után az éjszakai fotótúra 
résztvevői indultak az Álba Regia-barlangba.

19-én a vándorgyűlés résztvevői felszíni és barlangi 
túrákon ismerkedtek a fennsík karsztjelenségeivel 
és barlangjaival. Túrák indultak a Burok-völgybe, 
a Bakony leghatalmasabb völgyébe, megismerked
tek a Gaja-patak legszebb vízesésével és érdekes 
geológiai kirándulást tettek a Tűzköves-árokba, 
érintve az Álba Regia-barlang víznyelőit.

Nagyszámú barlangi túra is indult. Az Álba Regia- 
barlangot 143-an, a Háromkürtő-zsombolyt 54-en 
tekintették meg.



Az Álba Regia Barlangkutató Csoportnak elis
merés és köszönet jár az eseményekben bővelkedő 
vándorgyűlés megszervezéséért, amely sok mara
dandó élményt nyújtott a közel 280 résztvevőnek.

Gazdag László

Lengyel vendégeink
1977. novemberében a Magyar Tudományos 

Akadémia meghívására kéthetes tanulmányútra 
hazánkba érkezett Stanislaw Dzulynski akadémikus, 
a krakkói Jagelló Egyetem geológus professzora, 
valamint Jan Rudnicki, a Varsói Egyetem Geológia 
Tanszékének docense. A szakemberek magyarorszá
gi tanulmányútjának tudományos programját 
Társulatunk állította össze.

A mészkövekhez kötött hidrotermális ércesedés 
témakörében szűkkörű szakmai konzultációra került 
sor a MTESZ Székházában. Vendégeink megtekint
hettek számos budai barlangot, valamint a Sátor- 
kőpusztai-barlangot a hévizes barlangok keletkezé
sének tanulmányozására.

Sz. K.

A Béke-barlang jubileuma
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a 

Földrajzi Társaság Szegedi Osztálya 1977. június 
10-én a Béke-barlang feltárásának 25. évfordulója 
alkalmából a szegedi József Attila Tudományegyete
men ünnepi szakülést rendezett. Ez alkalomból 
dr. Láng Sándor, a Társulat elnöke megnyitotta 
a Barlangok Világa c. vándor-fotókiállítását. 
Dr. Jakucs László egyetemi tanár pedig a Béke
barlang feltárásáról tartott előadást. Ezután barlan
gi filmbemutatóra került sor.

Sz. K.

TÁRSULATI KÖZLEMÉNYEK
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi 

Hivatal lezáratta a Solymári-ördöglyukat, valamint 
a pilisi Legény- és Leány-barlangot, továbbá a 
Gyenespusztai-víznyelőbarlangot és a dudari Ördög- 
likat.

A Solymári-ördöglyuk kezelését a Ferencvárosi 
Természetbarát Sportkör Barlangkutató Szakosz
tálya — 1093 Budapest, Közraktár út 4. — vállalta.

A barlangot kezelő csoport minden hó első vasár
napján 8—16 óráig ügyeletet tart s ez idő alatt a fő
bejárat nyitva van.

A Legény- és Leány-barlang kezelését a KPVDSZ 
Vörös Meteor T.E. Foton csoportja — 1022 Bp. 
Bimbó u. 1. — vállalta.

A barlangot kezelő csoport minden hó második 
vasárnapján tart ügyeletet.

A Hárskút község határában lévő Gyenespusztai- 
v íz nyelőbarlang és a dudari Ördög-lik kezelését a 
siófoki Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport (8600 
Siófok, Bláthy u. 13.) vállalta. A barlangok kulcsai 
a Barlangtani Intézetben és a csoportnál megtalál
hatók. Barlanglátogatási igény esetén a csoport 
vezetőt biztosít. Sz. K.

Nyilvántartási szám:

Érvényes: 197 évben
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MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT
Ifjú ság i tag ja .

Budapest, 197 ___

elnök

A Társulat Elnökségének határozata értelmében 
1977-től megszűnt a tagsági bélyeg, helyette — a tag
díjbefizetést követően — a teljesjogú tagok kék, az 
ifjúsági tagok zöld színű, a tárgyévre érvényes, névre 
szóló tagsági lapot kapnak.
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