
TERÜLETI SZERVEZETEK, SZAKOSZTÁLYOK és >ZÁRBIZOTTSÁGOK JELENTÉSEI

A Déldun&ptuli Területi Szervezet 
1977. évi .jelentése

A TerUleti Szervezet évi munkaprogramjában rögzítetteket az első félévben maradékta
lanul teljesítették. A második félévben az előirányzott költségvetés 50 #-os csökken
téssel történt jóváhagyása miatt a betervezett programokat töröltük.

A megtartott szűküléseken és klubnapokon az alábbi előadásokra került sors 
Dr. Bőoker Tivadar: Vizkutatás Jemenben
Dr. Kessler Hubert: A magyarországi barlangkutatás 50 éve 
Vass Béla: A meoseki karsztkutatás 20 éve

Hegy-szikla- és barlangmászó technikai tanfolyam előadójaként Csemavölgyi László 
háromnapos elméleti és gyakorlati oktatást tartott.

Szervezetünk tagjai egyéb MTESZ rendezvényeken is aktiv tevékenységet folytattak. így 
a Magyar Hidrológiai Társaság rendezésében "A felszínalatti vízkészletek környezetvédel
me" o. ankéton Rónaki L. vitaindító előadásaként elhangzott: "Újabb vízföldtani adatok 
a péosl karsztvíz egészségügyi védelméhez."

A Meoseki Ércbányászati Vállalat felkérésére Lénárt László és Rónaki László az észak— 
magyarországi, valamint a meoseki barlangkutatásról tartottak vetitettképes előadást 
Szilvásváradon - mint a két Területi Szervezet titkárai.

Miskoloon a Déldunántuli TerUleti Szervezet munkájáról és a meoseki karsztkutatásról 
tartott előadást Rónaki László, levetítve a Meoseki Karsztkutató Csoport 1976» évi film
híradóját.

A Miskoloi TIT Barlangász Klubjában az óv végén újabb előadásra került sor "Térképek, 
diagramok, fényképfelvételek a meoseki barlangokról" címmel.

A Péosett rendezett Műszaki és Közgazdasági Propaganda Hónap keretében Kooh László: 
Baranya megye földtani jellegű természetvédelmi értékeiről tartott vetitettképes elő
adást.

Dr. Majoros György Veszprémben a "Lóozy Lajos napok"—on előadóként és kirándulásve* 
zetőként szerepelt a Dunántuli-középhegység fejlődéstörténetével.

A Pécsi Akadémiai Bizottság ülésén Dr. Kassai Miklós előadása hangzott el "A pécsi 
Mecsek oldal komplex környezetvédelmének földtani alapjai"-ról.

Említésre érdemes még az a pályamunka, melyet a Magyarhoni Földtani Társulat meg
hirdetésére Dr. Kassai M. és Spós Józsefné: "A geológia szerepe a környezetvédelemben" 
oimmel készített.

A Területi Szervezet érdekeinek megfelelően mindent elkövettek a Mecsekben és az or
szág egyéb területein működő csoportokkal való jó kaposolat felvételére, illetve ápo
lására. Az MKBT valamennyi rendezvényein /Bp. — Miskolc, — Tés/, valamint a MTESZ XII. 
tisztújító küldöttközgyűlésén képviseltették magukat.

Rónaki László


