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A ceoprt nagyarányú kutató tevékenységet folytatott a Bolhás!—víznyelő, Szelete—zsom
boly, Dorongosi-viznyelő, Borókás töbrök és a Vár-tetői-barlang térségében. Legnagyobb 
feltárása a nyári táborban történt a Bolhési-viznyelőbarlangban, ahol looo m uj járatot 
tártak fel. A Bolhási-viznyelőbarlangot az ősszel lezárta a csoport a Barlangtani Inté
zet megbízásából. A csoprt tudományos, térképező, dokumentáló tevékenysége jó.
2. / MEAFC “Marcel Loubens“ Barlangkutató Szakcsoport
Feltáró tevékenységük kiterjed szinte az egész Nagy-fennsikra, létrás-tetői-barlangokra. 
A TIT-ben rendszeresen tartanak előadásokat és a Karszt- és Barlangkutatók I. Országos 
Tudományos Diákköri Találkozójának egyik szervezője és irányitója volt. Tudományos és 
Dokumentációs tevékenységük kiemelkedő.
3. / Miskolci Bányász Barlangkutató Csoport
A csoport időnként tevékenykedett, szervezett barlangkutatást nem folytatott. Munkájuk 
szórványos, Sebesvizre Kis-fennsikra korlátozódott. Tábort nem rendeztek.
4. / Nyíregyházi Főiskola Barlangkutató Csoportja
A csoport tevékenysége főleg barlangklima mérésekre irányult. Tábort nem rendeztek, mi
vel a Szovjetunióban voltak tanulmányúton.
5. / NME TIK Karezthidrológiai Szakcsoport
Feltáró tevékenységük az István-lápa, Fekete-barlang, Egyetem- és Szikás-töbörben foly
tatják. A nyáron kéthetes tábort szerveztek és elkéezitették István-lápa uj bejáratát, 
lezárásra kész állapotban. Sok előadást tartottak ez évben. A Karszt- és Barlangkutatók
I. Országos Tudományos Diákköri Találkozójának másik főszervezője és irányitója volt.
6. / Tardonai Barlangkutató és Természetjáró Szakosztály
Feltáró tevékenységet folytat, főleg Farkasgödrön és a Kis-fennsikon. Táboruk rövid, de
eredményes volt.
7. / MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Klub Karsztvíz- és Barlangkutató Szakosztálya
A csoport novemberben csatlakozott az Észak-Magyarországi Területi Szervezethez. Az 
Észak-Magyarországi Területi Szervezet taglétszáma 1978-ban 49 fővel emelkedett. 
Megemlékezés:
A "Herman Ottó" Karszt- és Barlangkutató Csoport Mészáros Károly és Lantos Imre emlékére 
emléktáblát helyezett el Borókáson, a Sziklafal-alatti-barlang bejárata felett május
2-án. Emlékeztetőt Dr Bársonyos Jenő az MKBT Északmagyarországi Területi Szervezetének 
elnökhelyettese mondott.
A helyi sajtó és rádió több alkalommal számolt be csoportjaink munkájáról.
Az Észak-Magyarországi Területi Osztály a rendelkezésre álló pénzkeretből a kiemelkedő 
munkát végző barlangkutatókat jutalomban részesítette.

Molnár László

Jelentés az MKBT Dél-Dunántuli Területi Szervezetének 1978. évi munkájáról

Az 1978. évi munkatervnek megfelelően a Mecsek-Villányi hegység monográfiájához szüksé
ges adatgyűjtést folytattuk és programba illeszkedve munkabizottsági jelentésként elké
szült "A Villányi-hegységi karszt vízföldtani és szpeleológiai viszonyai" című 3 kötet 
terjedelmű tanulmány.
A Magyarhoni Földtani Társulattal közös rendezésben január 24.-én Dr Jánossy Dénes elő
adást tartott "őslénytani kutatások a magyarországi barlangokban" címmel. A terv szerint 
a II. félévben rendezett előadó ülésünkön /november 13.-án/ Rónaki László vetitettképee



beszámolót tartott a Morva-karazton rendezett második barlangkutató találkozóról. Vukov 
Páter a jugoszláviai barlangokban tett látogatásáról és Borsos Tibor a mecseki és egyéb 
magyarországi barlangokban a csoport kutató utjain készitett dia felvételek bemutatásá
val változatos programot biztositott.
A tervezett vezetőségi üléseket ugyanúgy megtartottuk, mint ahogy az MKBT országos ren
dezvényein is mindig képviseltettük Szervezetünket, /választmányi ülések, szakbizottsá
gok, vándorgyűlés/.
Előadókat biztosítottunk több jelentős rendezvényhez. így, a Nemzetközi Karszthidrológi- 
ai Szimpóziumon /szeptember/ 2 előadónk /koch L . , Rónaki L./, a Magyar Tudományos Akadé
mián /november/ 2 előadónk /Dr Kassai M., Soós Józsefné/ a Pécsi Gazdaságföldtani Anká- 
ton /november/ 5 előadónk /Dr Kassai M., Soós Jné, Rónaki L./ szerepelt.
Az ország egyéb területén működő kutatókkal tervezett kapcsolattartást a Területi Szer
vezet támogatta és a korábbi kapcsolatokat bővitette. /"Hajnóczi József" csoport és a 
budapesti "Lóczy Lajos" csoport/. Itt kell megemlíteni, hogy az évvégi kibővített veze
tőségi ülésünkön /december 1./ jelen voltak a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola alakuló
ban lévő képviselői is, akik szervezetünk támogatását kérték, /lásd: beküldött jegyző
könyv/. E csoport összekötőjeként Vukov Péter szorgoskodik.
A szakmai továbbképzést a dédestapolcsányi sziklamászó táborban /április/, valamint az 
Országos Hegymászó Találkozón /május/ Miskolcon való részvétellel, illetőleg a Mecseki 
Csoport hetenként rendszeresen megtartott klubülésein teljesítettük.

Rónaki László


