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Nyári kutatótábor 
 
Az Egyesület az idén is megrendezi hagyományos nyári kutatótáborát. A helyszín mint 
mindig most is a Nyugat-Mecsekben Orfûtõl délre fekvõ Szuadó-völgy. A program is a 
megszokott (a Szuadó-barlang és a Trió-barlang bontása). 
Idõpont: július 23-tól augusztus 8-ig 
Részvételi költség: SZKBE tagoknak elõre (június 17.-éig) befizetve: 200Ft/nap/fõ utólag 
vagy a táborban fizetve 300Ft/nap/fõ 
Külsõsöknek elõre befizetve 300 Ft/nap/fõ utólag 400 Ft/nap/fõ 
Jelentkezni az összeg egyidejû befizetésével a klubhelységben (JATE BTK Éghajlattani és 
Tájföldrajzi Tanszék felett) a fogadóórákon lehet. 
Bármi információt Ország Jánostól (62 487-208 illetve 25 422 –100 telefonszámon) és Tarnai 
Tamástól (20-9-332-660 telefonszámon) lehet kérni. 
Megbeszélés június 17.-én 17 órakor a JATE Természeti Földrajzi Tanszékén a Prinz 
teremben lesz. 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
  
 
Egyesületünk lehetõséget kíván biztosítani arra, hogy tagjai az alábbi társszervezetekben is 
tagok lehessenek 
 
Mecsek Egyesület az SZKBE saját költségén mindenki számára biztosítja a belépést aki ezt 
június 17.-éig jelzi a titkárnál. 
 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a belépés a tagoknak önköltséges (1000 Ft) melyért 
2 havonta barlangász mûsorfüzetet illetve ha megjelenik a Karszt és barlang aktuális számait 
kapod meg. A belépés intézését az SZKBE átvállalja amennyiben június 17.-éig az 1000 Ft-tal 
jelzed ezt a titkárnál. 
 
Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség a belépés a tagoknak bizonyos nem túl magas 
költséggel jár amit az SZKBE megelõlegez az elszámolás majd utólag történik a jelentkezõk 
számának függvényében. Jelentkezési határidõ június 17.-e. 
 
  
 
Egy ajánlat nyárra 
 
Nyári Mikulás túra 
A decemberi Mikulás túrák népszerûsége alapján nyári túrát szervezünk az Aggteleki-
karsztra. 
Idõpont: 1999. 08. 20-22. Érkezés elõzõ nap este 
Szállás: az Aggteleki kempingben sátor vagy faházban. 
Jelentkezési határidõ: 1999.06.17. 



Cél: az Aggteleki Nemzeti Park minél több barlangjának megtekintése (kinek mi maradt még 
ki) illetve felszíni túrák. 
 
Szeretnénk továbbá lehetõséget biztosítani támogatóinknak, hogy Egyesületünk munkáját, 
tagságát, céljait közelebbrõl, kötetlen körülmények között megismerjék, abban részt 
vegyenek. 
 
A program elõzetes tervében szerepel: 
 
1. Középtúra a Baradlában (Vöröstói bejárattól-Jósvafõig) 
2. Béke barlang 
3. Meteor barlang 
4. korlátozott létszámmal az Égerszögi Szabadság bg. 
5. Augusztus 20.-a megünneplése az Egyesület énekkara és mûvészeti együttese részvételével. 
( a Baradlában Budapest Regtime Band koncert) 
6. Felszíni túra alkalmi vezetõkkel. 
(A végleges program a jelentkezettek ill. a Nemzeti Park hozzáállásától függ.) 
Jelentkezés: minél elõbb a BCS szobában,vagy Nédli Zsuzsannánál a 454-309-es 
telefonszámon (Herman Kollégium 508-as szoba) 


