MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

MEGHÍVÓ
1977. március hó
77.931 / MTESZ HNy. Bpest, 750 pld.
Az elektronikus változatot Urbán Gabriella, dr. Nyerges Miklós és Szenti Tamás készítette 2006-ban.
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A füzet tartalmazza a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a Társulat
Északmagyarországi Területi Szervezetének havi előadásait, valamint közérdekű
közleményeit.
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Március 9. szerda
Március 23. szerda
17.00 óra
Nominológiai és Terminológiai munkabizottság munkaülése
A magyarországi barlangnevek felülvizsgálata
A munkaülés helye: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. III. em. 334.
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Március 21. hétfő
17.00 óra
Beszámoló a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport munkájáról
SZLANKÓ ISTVÁN: Az "Odorvári Kutató Táborok" életéről /vetített képes előadás/
VARGA CSABA: A Hajnóczy-barlang feltárása és az ott folyó munka ismertetése
/vetített képes előadás/
Az előadás helye: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. VII. em. 707.
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Március 28. hétfő
17.00

DR. KORDOS LÁSZLÓ: Bécs környéki barlangokban
Az 1976. novemberi ausztriai tanulmányút során megismert Bécs környéki barlangok
színes diapozitívekkel kísért bemutatása
Az előadás helye: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6–8. III. em. 337.
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AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZERVEZET RENDEZVÉNYEI
Március 9. szerda
17.00 óra
Küldöttválasztással egybekötött klubest.
1) Küldött választás az 1977. évi társulati közgyűlésre
2) A MEAFC Marcel Loubens barlangkutató csoport tudománytörténeti estje
Az előadók az alábbi barlangok kutatástörténetéről számolnak be 10-20 perces
kiselőadás formájában, vetített képekkel illusztrálva:
TOKÁR FERENC: Létrási-Vizes-barlang
SZEREMLEY SZABOLCS: Szamentu-barlang
VINCZE FERENC: Speizi-barlang
SZABÓ KÁROLY: Kiskőháti-zsomboly
Az előadás helye: MTESZ Székház, Miskolc, Szemere u. 4.
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Az OTVH Barlangtani Intézetének
FELHÍVÁSA
Az 1977. évben benyújtásra kerülő kutatási engedély kérelmeket 3 példányban új
kérőlapon kell benyújtani. A kérőlap az MKBT titkárságán igényelhető.
A kiadásra kerülő engedély nem naptári évre, hanem meghatározott feladat elvégzésére
szól.
Az engedély a munka befejezéséig szól, de bármikor visszavonható.
Visszavonásra kerül az engedély a csoport megszűnése, törvénybe ütköző
tevékenysége, az engedély bármely pontjának meg nem tartása, vagy az évi jelentés
megküldésének elmaradása, stb. esetén.
Az engedély kérelemhez minden esetben 5-5 példányban kutatási tervet kell mellékelni.
A terv szöveges ismertetésből, valamint átnézetes és részletes helyszínrajzból áll.
A szöveges ismertetésben ki kell térni a tervezett kutatás részletes leírására, pontos
földrajzi fekvésére, közigazgatási helyére, az alkalmazásra kerülő módszerekre, technikai
eszközök és műszerek adataira, valamint az elérendő célra.
Az átnézetes helyszínrajz lehetőleg turista térképen, vagy ahhoz hasonló léptékű
térképvázlaton adja meg a kutatás helyét, míg a részletes helyszínrajz a kutatás szűkebb
környezetét adja meg a legközelebbi jellegzetes tereptárgyhoz viszonyítva.
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FELHÍVÁS
A Brnoi Barlangkutató Társaság Csehszlovákia felszabadulásának 32. évfordulója
alkalmából 1977. május 6-9-ig barlangkutató találkozót rendez a MORVA-KARSZTON
Részvételi díj: 60.-Kc, mely összeg a szállást és a kiránduláson való részvételt fedezi.

