
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

M Ű S O R F Ü Z E T

1991. M Á J U S - J O N I U S





RENDEZVÉNYEK. HATÁRIDŐK

Benedek Endre Barlangkutató Csoport tábora 
a Sátorkő-ousztai-bariangnal

Kutatásvezetői tanfolyam - Gerecse 
jelentkezés: határidő: 1991. május 31.

Karszt Barlangkutató Csoport tábora a 
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Az ELTE Természetföldrajzi Tanszéke, az MKBT és ANP
szervezésében

1991. május 17-19-én kerül megrendezésre az

Oktatási és Kutatási Intézmények Karszt és barlangkutató tevé- 
Kenvségének III. országos tudományos Konferenciája, 1991.

Fővédnök: Or.Tardy Oános helyettes államtitkár (KTM) 
Szervezőbizottság elnöke: Dr. Zámbó László tanszékvezető (ELTE)

A konferencia neiye: josvafő. Tengerszem Szálló

A konferencia tervezett programja:
1991. május 17.(péntek)

14,30-15,00: Megnyitó ülés
15.00- 16,20: Szakmai előadások (Karsztgenetika) 
16,20-16,40: Szünet
16,40-18,00 Szakmai előadások (Barlangkutatás)
18.00- 19,00: Vacsora
i9-20,30: Szakmai vetítések (Oia, VHS, V-8 videó) 
20,30 - : Barlangász tábortűz a Tengerszem tónál

(Karsztgenetika)

(Karsztgenetika)

(Barlangkutatás)

(Barlangkutatás)

(Dia, VHS, V-8 videó)

Reggeli
Terepbemutató a Béke-barlang víz
gyűjtőjén és a barlangban 
Ebéd
Baradla barlangtúra 
Or.Kessler Hubert vezetésével
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A) Teljes részvételi dij: 1600.- Ft
(regisztrációs díj ^kiadvány 500.- Ft, szállás 2 éjszakára 
(május 17-18) 420.- Ft, teljes ellátás péntek vacsorától 
vasárnap ebédig 680.- Ft)

B) Részleges részvételi díj:
regisztrációs díj + kiadvány 500.- Ft, szállás éjszakánként 
210.- Ft, t eljes ellátás napi 340.- Ft, csak ebéd 180.- Ft

jelentkezési határidő 1991.május 10.
a részvételi költség előzetes befizetése alapén (rózsaszín 
postai utalványon, vagy személyesen)
Befizetés: c í m : ELTE Természetföldrajzi Tanszék Rozgonyi Miklósné 

1083 Budapest, kun Béla tér 2. I. em.

Előadások kéziratának leadása:
A helyszínen maximum 6 oldal teljes terjedelemmel, maximum 
10 soros abstrakt-tal. a kézirat (nyomdai okokból) fényképet 
nem tartalmazhat.

A rendezvény megközelítésére aiánljuk:

Lillafüred Expressz - Bp. Keleti pu. 700 - Miskolc 900 

Aggteleki gyorsbusz - Miskolc Tiszai pu. 920- érk. kb, 103°

Részvételi költségek:
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R é s z v é t e l i  lap

Postacím:...........................................................

Igényelt segédeszköz:

diavetítő: C J  írásvetítő: D  VH5 videó: [j V-8 videó: I I 

Igényelt ellátás:

Szállás + teljes ellátás (1100.- Ft/fö) L.

Szállás + kétszeri ebéd (7B0.- Ft/fő):

Csak szállás május 17-én (210.- Ft/fő): f~~!

Csak szállás május 18-án (210.- Ft/fő): [j

ft regisztrációs díj minden résztvevőnek kötelező !

Összege a konferencia kiadványával együtt: 500.- Ft/fő 

Lehetőség szerint előadásomat:

május 17-én du: □  május 18-án de: □  május 18-án du: Cj  tartanám 

szakmai vetítést tartok: Q  

(Max. 20 perc)
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/4KBT XXXV. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉSE 

1991. június 28-30.

Jávorkút

A hagyományos Barlangnapot ez évben a Myotis Barlangkutató Csoport szervezi 
Jávorkúton.
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Karcéi tobpens Kupa Bariángyersenv

3 fős csapatok nevezése a barlangversenyre szombaton reggel 8 óráig. Sorsolás 
8.30-kor. indulás 9 órától.
A versenyre az alaoíelszerelésen kívül szükséges mászófelszerelés, valamint 
elméleti felkészülés a Bükk négység útikalauza és a Magyarország barlangjai c.
könyvekből.
A csaoatok számát 13-ben maximáljuk, a jelentkezes sorrendjében!

x x x

MKBT KÖZPONTI KUTATÚTÁBOR 
1991. július 1-7.

Istvan-láca

RenGező: Mydíis Barlangkutató Csooort 
A tábor vezetője: Lengyel János
Kutatási program: 3 felszíni objektum, 2 barlangi munkahely
Részvételi díj: kedvezményes, 70 Ft/f5/nap, melv a tábor ideje alatt teljes 
ellátást tartalmaz.
Szállás: saját sátorban. István-lápa térségében
A rendezők a barlangi munkahelyeket kivilágítják. Az egyéni mászófelszerelés
ről mindenki maga gondoskodik.
A tábor célia- az István-iáoai-barlang továbbtárása. különösen az István-öar- 
lang térbeli megközelítése. A 3 munkahelyből 2 eddig ismeretlen új bontást 
jelent.

Felhívjuk a résztvenru szándékozók figyelmét hogv étkezést csak az előzetesen 
jelentkezetteknek tudunk biztosítani.'

A mellékelt jelentkezési lap visszaküldésének határideje: 1991. május 30.
Budapestiek a részvételi díjat a Társulat Titkárságán (Be. II. ró u. 68. 
személyesen fizethetik ne. vidékiek a jelentkezési lap alaoján kiküldött csek
ken fizethetnek be.
A részvételi díj beérkezésének határideje- 1991, június 21.

A -jelentkezők a részletes orogramot es a tudnivalókat a tábor előtt kézhez 
kapják.
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Határidő: 1991. május 30.
NKÖ7. 1C27 Budapest Fő u. 68.

JELENTKEZÉSI LAP

Alulírott jelentkezem az Ff>BT 1991, évi központi társulati kutató táborába. 
Kijelentem, hocjy a táborban ónkén", saját elhatározásomból kívánok részt venni, 
és mánk ámért semmi ivén ellenszolgáltatást nem fogadok el.
A táborban folyó munkában saját felelősségemre veszek részt, baleset bekövet
kezése eseten a Társulattal szemben kártérítési igényt nem támasztok.
A tábor célkitűzéseit, házirendjét megismertem és tudomásul vettem, azokkal 
egyetértek.
A tábor részvételi díját (7G Ft/nap) befizetem. Kijelentem, hogy nem szenvedek 
olyan betegségben, ill. nem állok olyan gyógykezelés alatt, amely akadályoz a 
barlangi feltáró munkában.

Név: .......................................  Életkorom: ............ év

Lakcím:.................................................................

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

A táborban részt veszek: júl....... -tói ....... -íg, .........napig.

Sátrat hozok: igen - nem

A táborban elsősorban az alábbi tevékenységbe szeretnék bekapcsolódni:
feltárás
térképezés
tábori konyha
egyéb:

Munkabrigád vezetést vállalok: igen - nem 

Dátisn: .........................

11





BARLANGTÉRKÉPEZÉS! SZAKTANFOLYAM

A Társulat Barlangtérképezési Szakbizottsága 1991. június 19- 
től 23-ig barlangtérképezési tanfolyamot szervez a Szemlő-hegyi 
Barlangközpontban. A tanfolyam maximált létszáma 8 fő.
A tanfolyam részvételi díja: 500 Ft, mely magában foglalja a 
sokszorosított jegyzet költségét is.

A jelentkezéseket május 15-ig várjuk a Társulat Titkárságán.
A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a lakhely postai címét, a 
jelentkező mely csoport tagja, hány éve barlangászik és milyen 
iskolai végzettsége van.

Akik felvételt nyertek, azokat a további részleteket is tartal
mazó levélben június 1-ig értesítjük.

Jelentkezési lap 

barlangtérképezési tanfolyamra

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

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

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

Iskolai végzettség: ..............................

Hány éve barlangászik: ..................

Dátum.- ..................................
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Az Oktatási éa Közművelődési Szakbizottság ée az Észak- 
dunántúli Területi Szervezet

KUTATÁSVEZETŐI T45FOLYAMOT

rendez 1991* július 27 - augusztus 4. között a Gerecse- 
negységben, Pusztameróton. A tábori körülmények között, 
önellátóén szerveződő tanfolyam részvételi előfeltéte
le a "Barlangjáró 2" tanfolyam eredményes vizsgája*
Az érdeklődők a mellékelt jelentkezési lapot 1991* m á 
jus 31-ig szíveskedjenek visszaküldeni a Társulat Tit
kárságára* A jelentkezőket a későbbiekben részletesen 
tájékoztatjuk.

Név: ................
Cím: ...............................
Csoport: .........
Barlangjáró 2 vizsgabizonyítvány száma: 

Dátum:





ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

Elnökségi ülés: 1991. március 5.

E-18/91 A beterjesztett két alapszabály-tervezettel kapcsolatban úgy határo
zott, hogy amennyiben egyik tervezet sem kerül elfogadásra a küldött- 
közgyűlésen, úgy a jelenlegi alapszabályban a MTESZ- re vonatkozó, 
valamint az egyesületi törvényben megjelent változtatásokat át kell 
vezetni.

E-19/91 Elfogadta az 1991. április 20-i küldöttközgyűlésen sorra kerülő jutal
mazási javaslatokat.

E-20/91 Elfogadta a Leél-Össy Sándor tiszteleti taggá választására tett javas
latot.

E-21/91 Khoór Miklós Kínába küldendő, a Les-hegyi-barlangról készítendő fotó- 
sorozatát nem támogatja.

E-22/91 Az Acheron Barlangkutató Szakosztály táborát 6.000 Ft-tál támogatja.

E-23/91 A Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató Egyesület táborát 10.000 Ft-tál 
támogatja.

E-24/91 A "Nemkarsztos barlangok vizsgálatát" szolgáló tábort 6.000 Ft-tal tá
mogatja.

E-25/91 A Kolozsvári Barlangkutató Klub 25 éves fennállása alkalmából rende
zendő ünnepségen hivatalosan képviselteti magát a Társulat.

E-26/91 Felhatalmazta a főtitkárt, hogy az Oktatási Bizottság vezetőjével,
dr. Lénárt Lászlóval járjanak el az MTSZ BB felé az oktatási rendszer 
felülvizsgálata és esetleges megváltoztatása érdekében, tekintettel 
a tanfolyamok egymásra épülése miatt az elmúlt időszakban adódott 
problémákra.

E-27/91 Elfogadta az arcképes kutatásvezetői igazolványok bevezetésére tett 
javaslatot.

x x x

Értesítjük a tisztelt tagtársakat és az érdeklődőket, hogy a Társulatban a 
munkarend az alábbiak szerint változott:
A szerdai ún. fogadóóra időpontja 16,30-tól - 20,00-ig meghosszabbodott. Erre 
való tekintettel szerdán délelőtt a Társulat irodája zárva tart. Kérjük a 
tisztelt tagtársakat, hogy az iroda munkájának megkönnyítése érdekében prob
lémáikkal a meghosszabbított fogadóórán keressék fel a Társulatot.
Megértésüket előre is köszönjük.



H Í R E K

Mint arról mér a műsorfüzet előző számában hírt adtunk, az Acheron Barlang- 
kutató Szakosztály Urom határában egy koráboan 10-15 m mélységig ismert ha- 
sadékból kiindulva új, hévizes kéoződményekDen oazaag barlangot tárt fel.
Ezt követő leszállásaink alkalmával az eddig elért végpontról kiindulva si
került bejutnunk a Knstálv-kanyon 20 méter mélv hasadékszerű aknájába, mely
nek falait áttetsző corsókovek. kalcitkristálvok ás neliktitek díszítik.
Az akna alján szálkő szűkület akadályozta a továbbjutást.
A szűkületet kitágítva újabb hasadékakna nyílt meg. amelynek alján - a karszt- 
vizszintet jelző - 7 m hosszú, 0.6-1.0 m széles eddig ismeretlen mélységű 
to található. A feltárásban Kocsis András és Zsanda Géza végeztek kimagasló 
munkát.
A barlang kb. 90 méteres mélységével a Pilis hegység eddig ismert legmélyebb 
barlangjává lépett elő, össznossza pedig elén a 250 métert.
lezárása folyamatban van, ezért csak a kutatócsoporttal egyeztetve látogat
ható.

A nemkarsztas barlangok vizsgálatára az idén is megrendezzük hagyományos
táborunkat

1991. július 6-1A. között 

Gyöngyössolymoson a Nagy-völgyben.

Tevékenységünk során a Központi- és a Oéli-Mátra (hozzávetőleg 20-25 kisebb) 
barlangjának tanulmányozását, komplex feldolgozását kívánjuk elvégezni.
Az érdeklődők bővebb felvilágosítást kaphatnak a tábor vezetőjétől az alábbi
címen:

Eszterhás István 
Isztimér
Köztársaság u. 157. 
8CA5

Az MKBT Észak-dunántúli Területi Szervezete 1991. július 13-21. között kuta
tótábort rendez a Gerecse hegységben, a bajőti öreg-kőn, A tábor célja a te
rület barlangjainak feltáró Kutatása - elsősorban az Oreg-kői 2. sz. zsomboly 
végpontjának és a Baits-barlang alsó járatának bontásával - és dokumentálása.
A Jankovich-barlang alatti tunstapihenőben létesítendő önellátó tábor nyílt, 
arra minden érdeklődő, a tervezett munkákba bekapcsolódni kívánó barlangku
tatót szeretettel varnak a

szervezők
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Felhívjuk figyelmeteket arra, hogy a Benedek Endre Barlangkutató Csoport idei 
kutatótáborát a dorogi Sátorkő-ousztai-gipszbarlangnál tartja,Helynek időpontja 
július 22-28. (hétfőtől-vasámapig).
A kutatótábor célja 3 barlang alján felhalmozódott nagymennyiségű törmelék 
felszínre hozatala.
A barlang általános hőmérséklete: 12,5 °C. Célszerű érmék megfelelően öltözköd
ni.
A világítást mindenki egyénileg oldja meg. Szállásról, étkezésről ugyancsak 
mindenki maga gondoskodik. A friss élelem beszerzése a közeli boltban lehetséges.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
írásos jelentkezést a következő címre kérjük megküldeni a létszám feltüntetésé
vel:

Récsey Gábor 
2510 Dorog 
Pataksor u. 63.

Récsey Gábor - Lieber Tamás 

Barlangi idegenvezetői tanfolyam

1791. március 12-16. között Aggtelek - Miskolc - Budapest útvonalon megren
deztük a következő barlangi idegenvezetői tanfolyamot a Barlangtani Intézettel 
közösen.
Az előadók Hazslinszky Tamás és dr. Lánárt László voltak. A 15 vizsgázó hall
gató körül mindössze 3 végez pillanatnyilag is vezetést ioegenforgalmi barlang
jainkban.
A résztvevők felkészülését a barlangi idegenvezetői tanfolyam jegyzetének 
ötödik, javított kiadása segítette.
Sikeres vizsgát a következők tettek:
Varga László Román Renáta Bozóki Sándor
Karabecsny József Oláh Sándor Zelena Endre
Izsó Zsolt Némethné Tarjányi Katalin Gáspár Gyula
Hardi Ágnes Pálinkás János ' Salem Ildikó

Zsanda Géza
A vizsgaeredmények átlagszinvonala az őszi tanfolyam átlagánál mintegy 5 %- 
kai volt gyengébb, de a legjobb erednény most jobb volt.

X X X

A Kormány Életmentő emléké rennei tüntette ki Borka Pál, Horváth Richárd és 
Taródi Péter tagtársainkat, a Barlangi Mentőszolgálat tagjait.
A kitüntetéshez a Társulat, részéről szívből gratulálunk.
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A III. kerület! "KARSZT” barlangkutató csoport 1991. évi kutatótáborát a 
Pilis negvsepoen lévő Macska-oarlángnál tartja 1951. augusztus 2-li-ig. A tá
boron a részvétéi díjtalan, a resztvevŐKnek csak a szállásról kell gondoskod
niuk, am: saját sátrat jelent. A tábor ideje alatt a resztvevőknek túrázás: 
lehetőseget biztosítunk a Pilis es a Buaai-negvseg nehanv barlangjában.
Részletes információ: személyesen a Budapest III. Kér. Tanuló u. 1. sz. alatt 
III. kerületi központi SE. TSF székhaza., illetve telefonon a 143B-802 szó

imon. Minőén érdeklődőt szeretettel varunk.

Barlang: karikatúra Kiállítás

Várjuk azon tagtársaink jelentkezését, akik alkotásaikkal részt vermenek a 
Szemló-hegyi-dariang előcsarnokában tervezett karikatúra kiállításunkon.
A barlangokkal. barlangkutatással kapcsolatos munkákat kérjük június végéig 
pálinkas János szervező részére a Barlangkozoontba eljuttatni. v'Bp. II. 
Pusztaszeri út 35. 1025. Telefon: 1155-845. 1889-537.,.

Nemzetközi rendezvények.

''Elméleti és alkalmazott karsztosodás" című nemzetközi szimpózium 
1991. május 24-38. kozott a romániai Herkulesfürdőn.
Részvétel: díj: 200 le:
A renoezvénv körlevele olvasható a Titkárságon.

X X X

Európai Regionális Konferencia - 1992. augusztus 20-23.
Helyszín: Belgium. Helecine 
Részvételi díj: 600D Belga Frank
A konferencia előzetes körlevele megtekinthető a Titkárságon.

X X X

Kérjük csoportjainkat, hogv nvári táboruk időpontját szíveskedjenek a Tit
kárságon megaaru. Kérjük azt is jelezzék, hogy szívesen látnanak-e érdeklődő
ket a táborban, mert akkor az időpontot a Műsorfüzet következő számában 
közzétesszuk.

Titkárság
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Szerkeszti: a Titkárság 
Felelős kiadó: Gádoros Miklós
MTESZ-egyesiileti használatra!
Kiadja: Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 
Készült: 1150 példányban 
376/91 MTESZ Házinyomda Budapest 
Felelős vezető: Boncza Gábor




