
A kiépített orfüi víznyelő (Tihanyi Péter felvétele)

kát figyelhettek meg a résztvevők. A víznyelő meg
tekintése után bejárták a Vízfő-forrásbarlang kezdeti 
szakaszát. Ezt követően a barlangkutatók szállás
helyét látogatták meg, majd autóbusszal Abaligetre 
érkeztek. 15 órai kezdettel a szabadtéri színpadon a 
két területi szervezet titkára, majd a csoport kép
viselői számoltak be az 1975-ben elért kutatási 
eredményeikről és a tervezett feladataikról. Ezt kö
vetően került sor az 1976. évi közgyűlés által ado
mányozott emlékérmek átadására. A vándorgyűlés 
kegyelettel és néma felállással adózott Mészáros 
Károly emlékének, aki már nem jöhetett el, hogy 
átvegye a kitüntető érmet. Az Abaügeti-barlangban 
18 órakor kezdődött a barlangi ügyességi verseny, 
amelyen 14 csapat vett részt. A három fős csoportok 
6 percenként indultak a gyorsaságot és kitartást 
igénylő útvonalon. A vándorkupát az Álba Regia 
barlangkutató csoport csapata nyerte el. A második 
helyen a Vörös Meteor Tektonik csoport, a harma
dik helyen a Papp Ferenc csoport csapata végzett. 
Külön dicséretben részesült az egyetlen leánycsapat, 
a VM csoport versenyzői. A nap eseményeit baráti 
tábortűz mellett zárták a vándorgyűlés résztvevői.

20-án, vasárnap délelőtt néhány csoport a Mecsek 
barlangjaival ismerkedett, de a résztvevők nagy 
része felszíni túrán vett részt, ahol a Mélyvölgyi-

barlangot és a Kánya-forrást, majd az Anyákkútja- 
forrást és a Melegmányi-völgy változatos mésztufa
lerakódásait tekintették meg.

A Társulat Dél-dunántúli Területi Szervezetének, 
különösen Rónaki László titkárnak, felejthetetlen 
és élményekben gazdag négy napot köszönhetünk.

Gazdag L.—Székely K.

BARLANGOK VILÁGA 
FOTÓKIÁLLÍTÁS

Társulatunk barlangfotósainak legszebb felvételei
ből kiállítási anyagot állított össze. A 106 db 
30 x40 cm méretű (ebből 5 db színes) fotó 69 %-a 
hazai barlangokban, ill. karsztobjektumokról ké
szült, 24%-a a külföldi barlangokat és karsztjelen
ségeket mutat be, míg 7 %-a a barlangok különleges 
faunáját ábrázolja. A felvételeket az alábbi szerzők 
készítették:

Bajomi Dániel Lénárt László
Borzsák Péter Prágai Albert
Csekő Árpád Seregélyes Tibor
Gazdag László Somodi László
Hazslinszky Tamás Szilvay Péter
Kunkovács László Tihanyi Péter

Tokár Ferenc

A művészien kiépített orfüi VizJÖ-Jorrás 
(Gazdag László felv.)
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