
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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