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Jelentés a Debreceni MHoZ Könnyűbúvár Klub Barlangkutató Csoportjának:
1978. évi működéséről

Szentbe István

bem vizes barlangok, barlangjáratok kutatása 
Bánkút és Bánkút-körn.yéki kutatősi terület
Az 1978-as évben folytatjuk a Hármaskút-Gsipkéskút közti területen lévő karszt objektu
mok kutatását, bontását. Érdemi eredményt, - nem bontással szabaddá tett járatban való 
bejutást, - két helyen sikerült elérni; a Hármaskúti-viznyelőben és a Vizbeveremben 
nyilt meg néhány méteres új járat szakasz. Mindkét esetben az eredmény csupán biztatás
nak tekinthető a további lehetőségek szempontjából.
Alsó hegy
A Halastavi-forrás kutatása során bontást végeztünk az árvizi forrásszáj mögötti barlang 
járatban számottevőbb eredmény nélkül.
Tapasztalatunk szerint a jelentések leadása és azok nyomdai megjelenése között igen hosz- 
szú idő telik el. űrre való tekintettel ez a jelentés csupán rövid tájékoztató munkánk
ról. Tevékenységünkről részletesen saját kiadású évkönyvünkben kivánunk Írni, melyet 
majd természetesen az MKBT-nek és a Barlangtani Intézetnek is megküldünk /1981. májusá
ig nem jelent meg SZERK./.
Vizes barlangjáratok kutatása 
Bolháéi-víznyelő-barlang
A miskolci Ady Endre Művelődési ház barlangkutató csoportjával közös vállalkozás kereté
ben a Bolhási-viznyeló-barlang két szifonját vizsgáltuk meg. Mindkét szifon mögött légte
res szabadon járható folyosót találtunk, melyből rövidebb szakaszt bejártunk. A szifon 
mögötti szakaszok megismerése újabb akciót kiván. 
hétráai-vizea-barlang
A miskilci Marcel Loubens barlangkutató csoporttal közös vállalkozás keretén belül a Lét- 
rási vize3-barlang végpontjánál a bejövő vizzel szemben haladva található szifont sike
rült legyőzni. A szifon körüli járatokról a további kutatások megkönnyítése .érdekében 
térkép vázlat készült.
Királ.v-kút /Bükk hg. Kis fensik/
A Miskolc város vízellátásába bekapcsolt forrásnak a miskolci Csatornázási és Vízmüvek 
részéről történt bányászati megkutatása során vizzel kitöltött járatba jutottak a kivi
telezők. A kiviteli munkák elősegítése érdekében a forrás járatokban végeztünk eredmé** 
nyes bejárást, helyesebben beuszást.

Jelentés az MHSZ Egyesült izzó Búvár Klub Vizalatti Barlangkutató Csoport
jának 1978. évi munkájáról

Szabó Dezső

Az MHSZ E. Izzó Búvár Klub Vizalatti Barlangkutató Csoportja az 1978-as évben két terü
leten dolgozott. *
1. / Bükkszentkereszt község mellett a Lusta völgyben az "Erdészemlékmü mögötti" zsomboly

ban.
2 . / Tornanádaska községben a "Kastélykerti-forrásban".
1 */ "Erdészemlékmü mögötti" zsomboly
Biztosítottuk a zsomboly bejáratát. Kibontottuk a régi elkorhadt ácsolatút , újat rak-


