A barlangi feltáró kutatások terén elért kimagasló
eredményekért adományozható Vass Imre éremmel
Mészáros Károly geológust, a Társulat Észak

magyarországi Területi Osztályának titkárát, a Her
mán" Ottó barlangkutató csoport vezetőjét tüntette
ki, a Bükk-hegységben az utóbbi években végzett
jelentős feltáró munkájáért, valamint karszt
morfológiai térképező tevékenységéért.
A kollektív munkáért adományozható Hermán

Ottó emléklappal, és 5000 Ft jutalommal az
Álba Regia barlangkutató csoportot igen értékes
éves jelentésükért és az 1975-ben folytatott tevékeny
ségükért,
a kollektív feltáró tevékenységért adományozható
Vass Imre emléklappal az
Amphora könnyűbúvár csoportot a Hévízi-tó
forrásbarlangjának feltárásáért,
a kollektív tudományos kutató munkáért ado
mányozható Kadic Ottokár emléklappal az
Álba Regia barlangkutató csoportot a Tési-fennsík
karsztmorfológiai vizsgálatában elért kiváló ered
ményeiért tüntette ki.
A közgyűlés az 1975. évi csoportjelentésükért
3500—3500 Ft pénzjutalomban részesítette az
NME Marcel Loubens barlangkutató csoportot és a
Papp Ferenc barlangkutató csoportot.
Dicséretben részesítette a
Hermán Ottó barlangkutató csoportot,
VM Vass Imre barlangkutató csoportot és a
Delfin könnyűbúvár csoportot.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette, hogy
az elnökség pénzjutalomban részesítette az 1975-ben
— különösen a Baradla 150 Konferencia érdeké
ben — végzett kiemelkedő munkájukért
Csernavötgyi Lászlót, Házi Zoltánt, Hazslinszky
Tamást, Hegedűs Gyulát, dr. Kordos Lászlót, Sohár Istvánt és Házi Zoltánt.
Könyvjutalomban részesítette:
Lendvay Ákost és Végh Zsoltot.
A közgyűlés elfogadta, hogy az 1975. évi fotópályázatra beérkezett képek közül a zsűri az alábbia
kat díjazta:
I. díj (500 Ft): Csarnóházi-barlang főág II.,
„Amphora” jelige, szerzők: Borzsák Péter és
Prágai Albert.
II. díj (300 Ft): Fotótúra a Béke-barlangban, ,,Rka”
jelige, szerzők: Borzsák Péter és Prágai Albert
III. díj (200 Ft): Borsókövek a Ferenc-hegyi-barlangban, „Karbidlámpa I.” jelige, szerző:
Gazdag László
Dicséretben részesítette a zsűri az alábbi felvételek
készítőit:
1. Heliktitek a Vass Imre-barlangban, „Fény”
jelige, szerzők: Gazdag László—Szilvay Péter
2. Fúró a Vass Imre-barlangban, „Árvíz” jelige,
szerző: Gazdag László
3. Szűkület a Vénusz-barlangban, „Béka” jelige,
szerző: Sotnodi László
Sz. K.

A TÁRSULAT XXL VÁNDORGYŰLÉSE
Június 17-én 16 órakor Pécsett a Ságvári Endre
Művelődési Házban a Barlangok világa c. fotókiállítás megnyitásával kezdődött meg a Társulat
XXI. vándorgyűlése. A kiállítás megtekintése után
került sor a barlangi tárgyú mozgófílmek vetítésére,
majd a nap programja kötetlen beszélgetéssel zárult.
18án délelőtt a jó időt és a lehetőséget kihasználva
a vándorgyűlés résztvevői a város nevezetességeivel
ismerkedtek, majd 15 óra 30 perckor a Technika
Házában kezdődött meg a Magyar Hidrológiai
Társaság Pécsi Csoportjával közös rendezésben a
Mecsek és Villányi-hegységgel kapcsolatos tudomá
nyos előadássorozat. Major Pál a pécsi pincerend
szerek hidrológiai vizsgálatát, Előd Szaniszló a
Nyugati-Mecsek tektonikai viszonyait és barlang
feltárás lehetőségeit, Vass Béla a mecseki barlangkutatást és karsztvízkitermelést, Lorberer Árpád
Villányi-hegység és környezetének hidrogeológiai
* viszonyait ismertette.
19én megnövekedett a vándorgyűlés létszáma.
A résztvevők két autóbusszal indultak a tanulmány
útra. A Tettye-forrás, majd a Kőlyuk-forrásbarlang
vízmű-létesítményeinek megtekintése után 5 km-es
gyalogtúrával érték el az orftii Vízfő-forrást. Útköz
ben érdekes karsztformákat és mésztufalerakódásoA barlangügyességi versenyen harmadik helyezést
elért Papp Ferenc barlangkutató csoport csapata
(Gazdag László felv.)
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