
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ 
TÁRSULAT

MEGHÍVÓ

1975. november – december hó

Az elektronikus változatot Urbán Gabriella és dr. Nyerges Miklós készítette 2006-ban.
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A füzet tartalmazza:
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, és a Társulat Északmagyarországi Területi 
Osztályának havi előadásait, valamint a Társulat közérdekű közleményeit.
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November 3. hétfő
17.00 CSERNAVÖLGYI LÁSZLÓ
Az Alsóhegy, mint az OTvH által tervezett Nemzeti Park geológiai mintaterülete
Vetítettképes előadás
/Az OTvH az Aggteleki-karszt mintegy 15000 ha-nyi területét 1978-ban tájvédelmi körzetté 
kívánja nyilvánítani. Ezen a területen található az Alsóhegy is. Itt egy természetes állapotában 
megmaradt karsztfennsík helyezkedik el, amely a tervek szerint geomorfológiai mintaterület 
lesz. Ennek tudományos és műszaki feltételei./
Az előadás helye:
Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. IV. em. 437.
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November 10. hétfő
17.00 DR. KÓSA ATTILA
A szögligeti Rejtek-zsomboly ásványvilága
Vetítettképes előadás
/A Rejtek-zsomboly ásványainak bemutatása színes diákon, a képződménytípusok 
osztályozása és az első vizsgálati eredmények ismertetése.
Vita az itt található gömbhéjas és egyéb képződmények keletkezéséről.
Az előadó kéri ásványtani szakemberek részvételét/.
Az előadás helye:
Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. VI. em. 635.
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November 17. hétfő
17.00 CSERNAVÖLGYI LÁSZLÓ
A Mátyás-hegyi-barlang kiépítésének lehetősége tanbarlang céljára
Vetítettképes előadás
/A MKBT az OTvH Barlangtani Intézettel együtt meg kívánja oldani a barlangkutatók, 
kutatásvezetők oktatását. E feladat elvégzéséhez – a szükséges kiadványok mellett – olyan, 
gyakorlásra alkalmas terület; tanbarlang kialakítása célszerű, ahol a barlangkutatók 
elsajátíthatják a technikai ismereteket. /
Az előadás helye:
Budapest, V., Kossuth Lajos u. 6–8. III. em. 337.
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November 24. hétfő
17.00 HEGEDŰS GYULA
Beszámoló az NDK VIII. Központi Barlang- és Karsztkutatási Vándorgyűléséről
Vetítettképes előadás
/Rübeland /Harz-hegység/ környéke geológiai viszonyainak, barlangjainak ismertetése. Az 
elhangzott előadások összefoglalása, a terepbejárások tapasztalatainak értékelése./
Az előadás helye:
Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. III. em. 337.
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December 1. hétfő
16.00 KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI AMATŐR FILMEST
Tagtársaink, csoportjaink által készített karszt- és barlangkutatási tárgyú színes és fekete-fehér 
mozgófilmek seregszemléje.
A filmest helye:
Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. IV. em. 437.
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December 8. hétfő
17.00 DR. DÉNES GYÖRGY
A karsztforrások védőidomának kérdéséhez
A Magyar Hidrológiai Társasággal közös rendezésben
Az előadás helye:
Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. III. em. 337.
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December 15. hétfő
16.00 LORBERER ÁRPÁD
Karsztvizek háromdimenziós áramlásának vizsgálata kútadatok alapján
LIEBE PÁL
Karsztterületek hőháztartása
A Magyar Hidrológiai Társasággal közös rendezésben
/Dunántúli Középhegység ÉK-i részének hideg és meleg karsztvizei összefüggésvizsgálatára 
kidolgozott új vizsgálati módszerek ismertetése/
Az előadások helye:
Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. VI. em. 635.
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AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERÜLETI OSZTÁLY RENDEZVÉNYEI

November 11. kedd
16.30 MAJOROS ZSUZSANNA – LÉNÁRT LÁSZLÓ
Cseppkőnövekedés a Létrási-Vizesbarlangban /Az eddigi irodalmi adatok változó és 
megbízhatatlan értékeket közöltek a cseppkövek növekedésének a mértékéről. Biztosabb 
adatok szerzése céljából az 1972–73 években több mint 100 cseppkövet jelöltek meg az 
előadók. Ezek mérési eredményeiről számolnak be./

SZOMBATHY ZOLTÁN
Király-zsomboly, István-lápa
/Az előadó két olyan barlangról mutat be diákat, melyekről eddig még nem számoltak be a 
nagyközönségnek./
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BOLDOG ILONA
Vízbiológiai vizsgálatok
/A különböző típusú források és felszíni vízfolyások kémiai, biológiai és bakteriológiai 
jellemzése, csoportosításuk a biológiai indikátorszervezetek alapján. A vízbiológiai 
vizsgálatok és összehasonlító adatok alapján az előadó választ kíván adni a karsztvizek 
szennyezettségére és az öntisztulási folyamatokra. A különböző vízrendszerek 
összefüggésének vizsgálata a biológiai indikátor-szervezetek felhasználásával./
Az előadások helye:
MTESZ Székház
Miskolc, Szemere u. 4.
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November 27. csütörtök
16.00 ÉVZÁRÓ KLUBNAP
A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Csoportjával közös rendezvény
PROGRAM:
1. MHT Borsodi Csoport titkári beszámolója: Dr. Fázold Ádám
2. MKBT Ém. Területi Osztály titkári beszámolója: Mészáros Károly
3. MHT pályázatok értékelése, díjkiosztás: Dr. Juhász András
4. Szlabóczky Pál: Szibériai hidrológiai tanulmányút /Vetítettképes előadás./
5. Szikszai Gyula: Iráni útibeszámoló /Vetítettképes előadás/
A rendezvény helye:
MTESZ Székház
Miskolc, Szemere út 4.
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December 16. kedd
16.00 ELEK IZABELLA – MAJOROS LÁSZLÓNÉ
A mikrotektonika szerepe a karsztos oldódásban
/Barlangok keletkezési helyéről összegyűjtött kőzetminták kémiai, makroszkópos és 
mikroszkópos vizsgálata történt. Az eredmények összehasonlítása és a különböző helyekről 
vett minták alapján az előadók következtetnek a karsztos oldódásra, a barlangok genetikájára./

MÉSZÁROS KÁROLY: Lengyel-Tátra
/A miskolci barlangkutatók közül heten 10 napos karsztkutató táborban vettek részt a Krakkói 
Akadémiai Barlangkutató Csoport vendégeként. Az előadó beszámol a tátrai barlangokról, 
genetikájukról, a leszállásokról és túrákról, bemutatva a Tátra szépségeit./
Az előadások helye: Miskolc, Szemere u. 4.
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MEGJELENT
a Karszt- és Barlang 1974. II. száma, melyet tagjaink a befizetett 1975. II. félévi tagdíj 
fejében kaptak, ill. kapnak meg.
További példányok 18.- Ft-os árban a Titkárságon kaphatók szerdán, a fogadóórák alatt.
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Kérjük a Társulat tagjait, hogy az 1973-74-75-ben itthon, vagy külföldön megjelent 
szakcikkeinek bibliográfiai adatait (cím, folyóirat stb.) november 30-ig a Titkárságra 
szíveskedjenek beküldeni, az Érembizottság munkájának megkönnyítése érdekében.
Elnökség




