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Jelentés a Magyar Karszt- ós Barlangkutató Társulat Dél-dunántuli Területi Szervezeté
nek 1982. évi munkájáról

Ilónaki László

A Területi Szervezet évi első vezetőségi ülése kibővített formában zajlott le ápr, 
5-én 20 résztvevővel. Ezen a március 11-i választmányi ülésen elhangzott javaslat is
mertetése /a Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport csatlakozása/ mellett az uj elnök je
lölését vitattuk meg. így dr. Fodor István társulati elnökké történt megválasztásával 
a Területi Szervezet elnöki tisztségére a jelenlevők dr. Kassai Miklós és dr. Majoros 
György tagtársakat jelölték. Ezen az ülésen Vukov Péter diavetítéssel egybekötött be
számolót tartott az eszperantó mozgalom nemzetközi barlangos kapcsolatairól.

A Magyar Hidrológiai Társasággal közös rendezésben a Magyar Kereskedelmi Kamara Bu
dapesti Francia Műszaki és Tudományos Tájékoztatási Központ segitségével november 16- 
án filmdélutánon 5 film bemutatására került sor.

Október 19-én olnökválasztó előkészítő ülés volt 7 résztvevővel, majd november 13- 
án 28 résztvevővel vezetősógválasztó közgyűlésen dr. Kassai Miklóst választották meg 
a Területi Szervezet elnökévé. A siófoki csoportból Csonka Csabát, a BIH csoportból, 
annak vezetőjét Vass Bélát és a MKCS-ból Kraft Jánost választották a vezetőségbe. A 
megválasztottak székfoglalója után vetitottképos előadásokkal zárult a rendezvény. 
/Előadók: Dr. Veress Márton, Vass Béla, Vukov Péter, Hónaki László/. Az évzáró vezető
ségi ülésünk november 29—én dr. Dénes György előadása előtt volt. A vetitettképes elő
adáson 28—an vettek részt.

Az MKBT országos rendezvényein a Területi Szervezet több taggal képviseltette ugyan
úgy magát, mint a MTESZ Területi Szervezet vezetőségében és a társegyesületek /МНТ,
MFT/ rendezvényein is.

A szervezeten belül előző évben alakitott fórrá skatasz.terező munkabizottság tervsze
rűen folytatta tevékenységét Kellényi Miksa vezetésével, aki 288 cimszóval elkészítet
te a "Mecseki és Mecsek-környcki vizforrások, kutak elnevezései" cimü összeállitást.

Jelentés a Dokumentációs Szakosztály 1982, évi munkájáról 

Dr. Kordos László

Az egyes munkabizottságok 1982-ben az alábbi tevékenységet folytatták:
Bibliográfiai munkabizottság
- Befejeződött dr. Bertalan Károly hagyatéki anyagából az 19Í+6-I96O. közötti bibliog
ráfia szerkesztési munkálata.

- Az 196I-I98O. közötti bibliográfia elkészítésére Lénárt László vezetésével munka- 
csoport alakult, s a tervek szerint 1983-ban fejezik be a kéziratot.

- Az 1981-82. évi kurrens bibliográfia készítését Piros Olga vezetésével munkacso
port vállalta, elkészülése 1983-ban várható.

- Megtörtént az előkészület a barlangtorápiai nemzetközi szakreferálásra /dr. Horváth 
Tibor/.

- Piros Olga szakbibliográfiájának szerkesztési munkálatai befejeződtek, megjelente


