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l/ Hármas-kutl-vÍznyelő
Folytattuk a feltárást, a mélység U2, 5 m, 51 n járathosszban, melyről térképet is 

készítettünk.
2/ Kopasz-réti-barlang /Julcsa-barlang/
Az őszi táborunk keretében /9 nap/ az 1981 folyamán beomlott barlangot ujraácsoltuk 

2 x 2  m-es szelvényben, б m mélységig jutottunk be. A barlang 1981 nyarán feltárt mély
sége kb. 25 m volt. Az akna kitöltésében talált csontmaradványokat leadtuk meghatározás
ra a Természettudományi Múzeumban dr. Jánossy professzornak. Az összefoglaló értékelés 
szerint a viz által behordott törmelék jégkorszaki fauna-maradványokat tartalmazott.
3/ "38"-as barlang

Az év folyamán 3 x 2  napot dolgoztunk. A szállítási útvonal lerövidítése érdekében 
uj bejáratot nyitottunk, mely jelenleg olyan szűk, hogy a tervezett rendeltetésnek 
nem felel meg. Így továbbra is a régi módon folytattuk a kitöltés felszínre jutt 
A barlang mélysége nem nőtt jelentősen, mivel az egykori depóniát kellett megszüntet
nünk, mert az azt tartó ácsolat elkorhadt.

A Labor MIM/EKB Esztergomi Karszt- és Barlangkutatók 1982. évi jelentése
Majcher Tamás

A csoport I98I. október 1-én alakult 90 fős létszámmal Ebből 20 aktiv, 70 pártoló 
tag. Az Esztergomi Karszt- és Barlangkutatók /ЕКВ/ az esztergomi Labor Műszeripari Mü
vek Vállalati Szakszervezeti Bizottságának tömegsport-szervezetéként működik. A csoport 
vezetője 1981. október 1-től 1982. november 15-ig Mátéfi László volt; 1982. november 
15-től a csoportvezető Majcher Tamás. A csoport feltáró kutatást végzett a pilisi Jó- 
reménység- és Borostyán-barlangban.

A MAFC Természetjáró Szakosztálya Barlangkutató Szakcsoportjának 1982, évi jelentése
Tihanyi Péter

Idén márciusban alakultunk meg 9 fővel a Budapesti Műszaki Egyetemen. Csopo' 'unkát 
májusban jelentettük be az MKBT-nek, ekkor lett a létszámunk 10 fő. A csoport magvát 
alkotja a Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztályból különvált 5 ember, a töb
biek pedig részben velünk járnak barlangba egy-két éve, részben uj jelentkezők. Saját 
kutatási területünk még nincs, igy nagyrészt csak túráinkról számolhatok be.

Április 8-12-ig 2 fővel részt vettünk az Alba Regia Barlangkutató Csoport által 
rendezett föld alatti táborozáson, melynek célja uj járatok feltárása volt. Május l*t- 
16-ig 3 fővel vettünk részt az esztramosi kutatótáborban. Egy kis zsombolyt bontottunk 
és egy, a kőfejtő tárójából nyiló kis barlang vázlatos térképét készítettük el. Két al
kalommal a csőszpusztai Álba Regia-barlang levegőjét a Vértes László, illetve az Álba 
Rogia Barlangkutató Csoport kutatóival együttműködve és egyszer vizsgáltuk a Cserszeg— 
tornaji-kutbarlang elején is a levegő összetételét. Az adatokat az előbb említett cso
portok feltehetően közük jelentésükben, de én is közzéteszem, nehogy elvesszenek.


