
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

M Ű S O R F Ű Z E T

1979. március -  április hó





A füzet tartalmazza:

A Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat havi előadásait, valamint
közérdekű közleményeit.
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KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ  ̂TANFOLYAM 

1979. március és április havi előadásai:

március 5. /hétfő/ 17.00 óra
A barlangok élővilága 
/D r. Loksa Imre/

március 19. /hétfő/ 17.00 óra
Magyarország karsztvidékei és
barlangjai
/D r. Dénes György/

április 9. /hétfő/ 17.00 óra
A föld karsztvidékei 
/Dr. Balázs Dénes/

április 23. /hétfő/ 17.00 óra
Karszt- és barlangvédelem 
/Csernavölgyi László/

Az előadások helye:
MTESZ Székház 
Budapest, V .,
Kossuth Lajos tér 6-8. 
ül. em. 337. sz.
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Március 12. /h é tfő /

17.00 óra KRAUS SÁNDOR

Egyes barlangi képződmények vizsgálatá
nak és bemutatásának uj módszere és a 
4 budai nagybarlang vizsgálati eredménye.

Kivetíthető, mikroszkópi vizsgálatokra is 
alkalmas vékonycsiszolatok készitése és 
bemutatása. Az igy készült anyag értéke
lése, különös tekintettel a hévizes barlan
gok borsóköveire és a kalózlem ezekre.
A Ferenc-hegyi, -  Mátyás-hegyi, -  Pál- 
völgyi- és Szemlő-hegyi-barlang kialaku
lásának vizsgálata a képződmények alapján.

Az előadás helye:

Budapest, V .,
Kossuth Lajos tér 6-8. 
m . em. 337. sz.
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Március 26, /h étfő /

17. 00 óra HÉGRÁTH L Á S ZL c/

Jubileum a magyar barlangkutatás
ban,

Epizódok a 75-éves Pálvölgyi-cseppkö- 
ves-barlang történetéből,
A barlang története a dokumentumok 
tükrében.

Az előadás helye:

Budapest, V.
Kossuth Lajos tér 6-8. 
ül. em. 337. sz.
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Április 30. /h é tfő /

17o00 óra Tihanyi Péter

Románia-Bulgária karsztvidékein.

A VMTE Foton barlangkutató csoportja 
1978. augusztusában végigjárta Erdély 
és Bulgária néhány karsztterületét, s 
útja során felkereste a Fogarasi-hava
sokat is. E négy hetes tábort, s a be
járt területeket mutatják be szines 
diákon és mozifilmen.

Az előadás helye:
Budapest, V.
Kossuth Lajos tér 6-8. 
üt. em. 337. sz.
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M E G H

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat az

kerül megrendezésre.

NAPIREND:
m

1. /  Főtitkári beszámoló
2 . /  A Társulat 1979. évi munkaterve, költségvetése
3 . /  Külföldi tiszteleti tagok oklevelének átadása
4 . /  Érmek, emléklapok, jutalmak átadása,

pályázatok eredményhirdetése

1979. április 21-én 13 órakor .

tartandó

BESZÁMOL^ KÖZGYŰLÉSÉRE

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés
1979. április 21-én 14 órakor

A Közgyűlés helye:
Budapest, V.
Kossuth Lajos tér 6-8. 
MTESZ Székház
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A Magyar Földrajzi Társaság HEGYMÁSZÓ  ̂SZAK
OSZTÁLYA 1979. évi tavaszi túráiból:

Március 18. /vasárnap/

H ET-LYUK-barlang
Vezeti: Neidenbach Ákos mh. 332-735
Találkozás: Hűvösvölgy 57-es autóbusz 

vá. 8,30 órakor.
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1979. január 31-én tartott Elnökségi ülés határozatai:

1. Az Elnökség elfogadta Sohár István titkár lemon
dását. Eddigi munkájáért jegyzőkönyvi köszönetét 
fejezi ki.
Helyette a titkári feladatok ellátására Székely 
Kingát kooptálja.

2 . /  Az Elnökség jóváhagyta 50 felnőtt- és 5 ifjúsági
tag felvételét, valamint a Promontor Barlang- 
kutató Csoportnak az MHSZ Debreceni Könnyű
búvár Klub Barlangkutató Csoportjához való csat
lakozását, és ezzel az Észak-Magyarországi Terü
leti Szervezethez való tartozását.

3 . / .  A szervezett magyar barlangkutatás 70. évfordu
lójáról a Társulat ünnepi üléssel emlékezik meg, 
amely 1980. szeptemberében Budapesten kerül 
megrendezésre.

4 . /  Az 1979-es Vándorgyűlés junius 30 -  julius 1-én 
kerül megrendezésre Aggteleken.

Az Elnökség javasolta, hogy az MKBT vezetősége 
járjon el az illetékes vízügyi szerveknél, hogy a 
VITUKI jósvafoi Karsztvizkutató Állomása felve
hesse a Papp Ferenc nevet.
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6 . /  Az Elnökség úgy döntött, hogy 1980-ban az ünnepi 
ülés nemzetközi jellegű lesz A b . 10 £o külföldi 
vendég meghívásával/, 1981-ben nemzetközi ren
dezvényt nem tartunk.



F E L H Í V Á S

Az FTSK BAHLANGKUTATc/ SZAKOSZTÁLYA felhívja 
valamennyi barlangkutató csoport és szakosztály figyel
mét, hogy a KINIZSI VÁNDORKUPÁÉRT folyó barlangi 
ügyességi, gyorsasági és elméleti versenyt

1979, május 18-19-én rendezi meg a 
Solymári Ördögiyuk-bg, -bán.

Tudnivalók:
-  a versenyen részt vehet minden 14* életévét 

betöltött barlangkutató, aki valamely szak
osztály, csoport ill. az MKBT-tagja;

-  a versenyen 3 fos csapatok indulhatnak;
-  egy szakosztály ill. csoport több csapatot 

is indíthat.

Jelentkezés a versenyre:

1979. május 18-án 12 órától folyamatosan 
a barlangnál.

-  A verseny kezdete 19-én reggel 8 órakor 
lesz.

-  18-án 12 órától 17 óráig érkező csapatok 
még aznap teljesíthetik a verseny első 
szakaszát,
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Felszerelés: barlangjáró felszerelés, biztonságos
világítóeszköz /ajánlott az akkumulátoros 
fejlámpa/.

A nem budapesti csapatok részére táborozás a zsiroshegyi 
turistaház mellett,

Megközelítés: a Moszkva térről az 56-os villamossal, az 
56-os jelzésű autóbusszal Hüvösvölgyig. 
Hűvös völgyből a 64-es autóbusszal Solymár
ig /végállomás/. Solymárról a zöld turista- 
jelzésen a barlangig.
A barlangtól 10-15 perc alatt érhető el a 
zsiroshegyi turistaház.
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F E L H Í V Á S

Az OKTvH Barlangtani Intézete levélben értesítette a 
Társulatot, hogy a műsorfüzetben barlangkutató cso
portjaink gyakran adnak hirt uj barlang feltárásáról, 
azonban azt a Barlangtani Intézetnek nem jelentik be.

^  Felhívjuk a barlangkutatók figyelmét a 12/1971/IV. 1. szá
mú kormányrendelet 7„§-ára miszerint:

1 . /  Barlang felfedezését az OKTvH-nak haladéktalanul
be kell jelenteni.

2 . /  Barlangot csak az OKTvH engedélyével és az ál
tala jóváhagyott terv szerint szabad feltárni, hasz- 

* nálni és természetes alkatában megváltoztatni.

<
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H Í R E K

Értesítjük a Tagságot, hogy 1979. január 1-tol -  
Székely Kingának az Országos Környezet- és Termé
szetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetébe való áthelye
zése miatt -  a Társulat adminisztratív ügyeinek intézé
sét Barabás Botondné egyesületi titkár látja el.

AzMKBT 1978. november-december havi programfüze
tében meghirdette

1978. évi FOTc/pÁL YÁ Z AT ÁT 

A beküldési határidő

197 9. január 31. volt.

Értesítjük a tagságot, hogy az Elnökség 1979. január 31-i 
ülése a beküldési határidőt

1979, március 31-ig

meghos s zabbitotta.

T i t k á r s á g
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É R T E S Í T É S

A "Karszt és Barlang" c. társulati folyóirat közeljövő
ben megjelenő 1977. évi Aongresszusi/ magyar számát a 
MKBT tagak 19TK, évi tagdijuk ellenében fogják megkapni.

A Karszt és Barlang 1979 január 1. után megjelenő 
számainak ára 35 .- Ft lesz.
A korábbi számok ára változatlanul 25 .- Ft.

MEGJ ELENT
0

Balázs Dénes: Ausztrália, (Óceánia, Antarktisz
Gondolat 1978. 498 oldal 102.- Ft

Balázs Dénes: A Zambézitol délre
Gondolat 1979. 415 oldal

Védett természeti értékdnk 2. kiadás
Mezőgazdasági 1978. 395 oldal 64. -  Ft

Mindhárom kiadvány számos karszt- és barlangkutatási 
vonatkozást tartalmaz.
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H I R K Á R T Y A

Kérünk minden MKBT tagot, de elsősorban a kutatásveze
tőket, hogy a minden műsorfüzetben megjelenő "Hirkár- 
tyán" a jelentős és közérdekű eredményeikről rövid, leg
feljebb 10 soros tudósítást adjanak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műsorfűzét nyomdába adási 
határideje minden hónap 5-e, igy technikai okokból csak 
az adott hónap 25-ig leadott hirek kerülhetnek a következő 
havi műsorfüzetbe.

Amennyiben a hiranyaghoz rajz is tartozik /p l. uj barlang, 
vagy uj feltárás helyszinrajza, térképe/, azt kizárólag 
nyomdai kivitelezésre alkalmas minőségű, maximum 
12 x 7 cm-es pauszrajzon küldjék be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiranyag beküldőjének nevét 
csak tezdőbetükkel jelöljük, de a hir hitelességéért fele
lős. A Társulat fenntartja magának a jogot, hogy a nem 
közérdekű híranyagot nem közli le;

A "Hirkártyát" a Társulat titkárságára

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér6-8.
Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat

cimére kérjük visszaküldeni.



H I R K Á  R T Y A

Az alábbi hirt a műsorfűzét...........................................havi
számában kivánom megjelentetni.

A hir szövege:

Melléklet:
A hírközlő neve:,

cime:
telefonszáma:
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MTESZ -  egyesületi használatra !
Kiadja: Magyar Karszt- és Barlang- 

kutató Társulat
79-851 MTESZ Házinyomda, Bpest 
Készült: 980 példányban




