
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

MEGHÍVÓ

1977. május – június hó

MTESZ – egyesületi használatra!
Kiadja: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

77-2838 MTESZ Házinyomda, Bp.
Készült: 900 példányban

Az elektronikus változatot Urbán Gabriella, dr. Nyerges Miklós és Szenti Tamás készítette 2006-ban.
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E füzet tartalmazza: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat havi rendezvényeit, valamint 
közérdekű közleményeit.
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ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÉS BIZTONSÁGTECHNIKA

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a Magyar Természetbarát Szövetség és a 
Barlangi Mentőszolgálat 8 előadásból álló közös előadássorozata. Kívánatosnak tartjuk, hogy 
az előadásokon minden csoportból legalább 2-3 fő vegyen részt.

Az előadások az MTESZ Technika Házában /Bp. V., Kossuth Lajos tér 6–8. mindig 
17.00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre.
Ideje, Helye:
május 23. /hétfő/ VI. 635. sz.
május 25. /szerda/ VI. 635. sz.
június 1. /szerda/ VII. 707. sz.
június 3. /péntek/ VII. 707. sz.
június 6. /hétfő/ III. 337. sz.
június 8. /szerda/ VII. 707. sz.
június 15. /szerda/ VI. 635. sz.
június 17. /péntek/ III. 337. sz.
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Június 10.
17.00 óra

A  Magyar  Karszt-  és  Barlangkutató  Társulat  és  a  Földrajzi  Társaság  Szegedi 
Osztályának ünnepi szakülése a Béke-barlang feltárásának 25. évfordulója alkalmából.
PROGRAM:

"Barlangok Világa" c.  fotókiállítás ünnepélyes  megnyitása:  DR. LÁNG SÁNDOR a 
MKBT elnöke

Béke-barlang feltárása: DR. JAKUCS LÁSZLÓ a MKBT elnökségi tagja
Barlangi filmbemutató:
1/ Aggtelek – készült 1953-ban
2/ A Meteor-barlang és Almási-zsomboly. Készítette: TIHANYI PÉTER
3/ A Musztáng-barlang. Készítette: GAZDAG LÁSZLÓ
Baráti találkozó
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F E L H Í V Á S

Az  AMPHORA  és  a  DELFIN  könnyűbúvár  klubok  a  TERMÉSZET  VILÁGA 
szerkesztőségével együtt országos fotópályázatot hirdetnek mindenfajta víz alatti tevékenység 
/kutató-, felmérő-, ipari munkák, stb./, valamint a könnyűbúvár sport /versenysport, víz alatti 
turizmus/ során készült fényképfelvételekre az alábbi kategóriákban:

I. Víz alatt készült fekete-fehér papírképek,
II. Víz alatt készült színes diák 5x5 cm keretben,
III. Víz alatt készült színes diák 7x7 cm keretben,
IV. Nem víz alatt készült fekete-fehér papírképek.
Nem lehet beküldeni akváriumi felvételeket, valamint azokat a képeket, amelyek az I. 

országos könnyűbúvár fotópályázaton /1972./ már szerepeltek.
Valamennyi  felvételt,  illetve  felvételsorozatot  jeligével  és  sorszámmal  ellátva,  egy 

sorszám szerinti  jegyzék  kíséretében  kell  beküldeni.  A jegyzéken  fel  kell  tüntetni  a  kép 
témáját vagy címét, a készítés helyét és évét, valamint a legfontosabb felvételi adatokat. A 
papírképeket  2-2 példányban  max.  24 cm oldalmérettel  kérjük.  A szerző nevét,  címét  és 
telefonszámát  lezárt,  jeligés  borítékban kell  mellékelni.  Egy szerző  korlátlan  mennyiségű 
felvétellel pályázhat.

Beküldési határidő: 1977. július 1.
A képeket a Természet Világa szerkesztőségébe kérjük leadni /1085 Bp., VIII., Gyulai 

Pál  u.  14./,  vagy  megfelelően  csomagolva  postán  elküldeni  "víz  alatti  fotópályázat" 
megjelöléssel.

A pályázat feltételeit a Természet Világa májusi száma is tartalmazza.
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
XXII. Országos Vándorgyűlése

Tési-fennsík
1977. június 17-19.

Általános tudnivalók
Megközelítés
1. Budapest – Székesfehérvár vonat vagy autóbusz, Székesfehérvár – Várpalota vonat vagy 
autóbusz, Várpalota – Csőszpuszta autóbusz
2. Budapest – Szápári elágazás autóbusz, Szápári elágazás – Csőszpuszta autóbusz,
3.  Magángépjárművek  részére  javasoljuk  a  Szápári  elágazás  felőli  megközelítést,  mert 
Várpalotáról csak az időszakosan lezárt lőtéren keresztül lehet Csőszpusztára jutni.

Szállás:
1.  Díjtalan  sátorozás  Csőszpusztán  az  Alba  Regia  Kutatóház  melletti  tisztáson  saját 
felszereléssel.
2. Csoportos elszállásolás Tésen Ibusz-szobákban előzetes helyfoglalás esetében /összesen 12 
férőhely, kb. 40,-Ft/fő/.



3. A várpalotai Palota Szállóban /összesen 53 férőhely, kétágyas szoba 70.- Ft, egyágyas 40,- 
Ft/.
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Étkezés:
A tési  Bisztróban előzetes  igénylés  esetén,  vagy saját  hozott  élelmiszerből  /hétvége 

lévén üzlet már nincs nyitva!/ Reggeli: 5, – 6, -Ft, ebéd: kb. 25, -Ft, vacsora kb. 18, -Ft. A 
tábortűzi szalonnasütéshez anyagot biztosítunk. Reggelit és vacsorát legalább 30, ebédet 50 
fő jelentkezése esetén tudnak biztosítani.

Részvételi díj:
30,- Ft, amely a szállás, étkezési és útiköltséget nem tartalmazza.

Jelentkezés:
A  vándorgyűlésen  való  részvételre  Csőszpusztán  az  Alba  Regia  kutatócsoport 

Kutatóházában lehet 1977. június 17-én /pénteken/ 13-24 óráig, illetve a később érkezőknek 
1977. június 18-án /szombaton/ 8-14 óráig.

Programhelyszínek:
1. Előadások: Tés Kultúrház /diavetítéssel/
2. Ügyességi verseny: titkos a helyszín
3. Túrákra való jelentkezés: Tés Kultúrház, előadások szünetében.
4. Műszerbemutató kiállítás: Csőszpuszta Alba Regia Kutatóház
5. Csoportbeszámolók: Tés Kultúrház /vetítési lehetőség/
6. Tábortűz: Csőszpuszta Sátortábor
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Részletes program
1977. június 17. péntek
13,00-22,00 óra

Megérkezés, jelentkezés az Alba Regia Kutatóházban Csőszpusztán
Sátorverés, ismerkedés a környékkel

15.00 – 20.00 óra
Műszerbemutató kiállítás megtekintése a csőszpusztai kutatóházban a jelentkezési idő 

alatt
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1977. június 18. szombat
A  szombaton  érkezőknek  jelentkezés  14.00  óráig  a  csőszpusztai  Kutatóházban  /a 

beszámolón, a túrákon, valamint az ügyességi versenyen való részvételre, illetve indulásra/
8,00-12,00 óra
Előadások a tési Kultúrházban
– Megnyitó: Dr. Böcker Tivadar MKBT főtitkár
– Kárpát József: A Tési-fennsík karsztmorfológiai viszonyai



– Eszterhás István: A Burokvölgy
– Zentai Ferenc: A barlangkutatás méréstechnikája
– Szolga Ferenc: A fennsík barlangfeltárásainak tapasztalatai
– Hozzászólások, vita
– az előadások szünetében jelentkezés a túrákra, beszámolókra, ügyességi verseny
12.00-13.00

Ebéd a tési Bisztróban előzetes megrendelés esetében, vagy saját hozott élelemből.
13.00-16.00 óra

Barlangkutató  csoportok  beszámolói  a  tési  Kultúrházban  /dia-vetítési  lehetőséget 
biztosítunk, egy-egy beszámoló időtartama 5-10 perc/
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16.00-16.10 óra
A barlangi ügyességi versennyel kapcsolatos tudnivalók közlése

17.30-20.00 óra
Barlangi ügyességi verseny

20.00-21.00 óra
Tisztálkodás, előkészület a tábortűzhöz

21.00-tól
Eredményhirdetés  az  ügyességi  verseny  helyezéseiről,  tábortűz,  szalonnasütés  a 

sátortábor területén
22.00 órakor

Az éjszakai barlangi fotótúra résztvevői indulnak a sátortábortól
– az Alba Regia-barlangba, a Markó-barlangba, a Három-kürtő-zsombolyba és a Csipkés-
zsombolyba igény szerint vezetünk túrákat
Felszerelés: barlangos öltözet, világító eszköz, fotófelszerelés barlangi fotózáshoz
– Barlangi nehéztúrák!
– További megjegyzéseket a vasárnapi túraismertetés is tartalmaz.
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1977. június 19. vasárnap
8.00-14.00 óra

Felszíni és barlangi túrák. Indulnak a Sátortábor területéről
Felszíni túrák:
1.  Burokvölgy a Bakony leghosszabb völgye.  A dolomitkarsztos  szurdokjellegű völgyben 
vízfolyás  nincs.  20  kisebb  barlang  /2  m-estől  26  m-esig/  található  benne,  melynek 
nagyobbrészt  kifagyásos  úton  keletkeztek.  A túra  útvonala  a  Burokvölgy felső  szakaszán 
kívül érinti a hamuházi Csiklingvár romjait és az Alba Regia-barlang víznyelőit.
– Felszerelés: Könnyű turista felszerelés, Zseblámpa
– Táv: kb. 15 km
2.  Római  fürdő  A  Gaja  patak  legimpozánsabb  vízesésének  megtekintésére  a  romantikus 
kistési  szurdokvölgyön  keresztül  vezető  túránk.  Innen  a  Gaja  patak  partján  a  fennsíkot 
megcsapoló karsztforrások mentén történik a visszatérés Csőszpusztára.
– Felszerelés: Könnyű turista felszerelés
– Táv: kb. 15 km.
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3. Tűzköves árok A túra résztvevői megtekintik a bakonyi jura teljes geológiai feltárását. A 
feltárás  kövületekben  rendkívül  gazdag.  Útjuk során  érintik  még  a hamuházi  Csiklingvár 
romjait és az Alba Regia-barlang víznyelőit.
– Felszerelés: Könnyű turista felszerelés, kalapács
– Táv: kb. 15 km.
Barlangi túrák:
1. Alba Regia barlang A Bakony legnagyobb ismert barlangja /hossz: 900 m, mélység: 220 
m./.  Cseppköves,  korróziós  és  markáns  keveredési  korróziós  formakinccsel.  A  barlangba 
könnyű  rövidtúrát  a  Cseppköves-folyosóba,  félnehéz  középtúrát  a  Kutya-ágban,  nehéz 
hosszútúrát a végpontra egyaránt vezetünk.
– Felszerelés: Barlangos öltözet, világító eszköz
2. Három kürtő-zsomboly: 105 m mély, helyenként szűkjáratú időszakos víznyelőrendszer. A 
zsombolyban érdekes korróziós formák találhatóak. Csak kislétszámú csoportban gyakorlott 
barlangjárók részére ajánlott túra.
– Felszerelés: Barlangos öltözet, világító eszköz
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3. Csipkés-zsomboly 74 m mély néhol szűk időszakos víznyelőrendszer. Csak kislétszámú 
csoportokban gyakorlott barlangjáróknak ajánlott túra.
– Felszerelés: Barlangos öltözet, világító eszköz
4.  Markó-barlang A fennsík legrégebben ismert  barlangja.  Szűk járatai  mentén  kb. 80 m 
mélységig követhető. Csak gyakorlott és "karcsú" barlangjárók részére.
– Felszerelés: Barlangos öltözet, világító eszköz
14.00 órától

Ebéd a tési Bisztróban előzetes megrendelés esetében, vagy saját hozott élelemből
Hazautazás
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