
része volt ennek a különleges felkészültséget igénylő 
kutatási tevékenységnek a hazai megszervezésében 
és nemzetközi elismertetésében. Az elmúlt évek 
minden jelentős kutatásában aktívan részt vett 
(Hévíz, Molnár János-barlang, Tapolcai-tavasbar
lang). Nevéhez fűződik több értékes felfedezés, 
melyek közül a legjelentősebb a Hévízi-forrásbar- 
lang feltárása. Mint szakíró is jeles volt, számos 
publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven. 
19 7 5-ben megírta a hazai búvár-barlangkutatás 
történetét. Életét a Hévízi-forrásbarlangban kutatás 
közben vesztette.

Ugyancsak Vass Imre éremmel tüntette ki a köz
gyűlés dr. Dénes György társelnököt a barlangfeltáró 
kutatások terén az elmúlt 2 0  esztendőben elért 
számos és jelentős eredményeiért — különösen a 
Meteor-barlang feltárásáért — valamint a Baradlá- 
ban és a Mátyás-hegyi-barlangban elért feltárási 
eredményeiért, illetve a sikeres feltáró kutatások 
szervezéséért és irányításáért.

A magyar karszt-és barlangkutatás előbbrevitelét 
szolgáló kimagasló kollektív munkáért adományoz
ható Hermán Ottó emléklappal a Kőbányai Barlang- 
kutató és Hegymászó Szakosztályt, a Társulat mun
káját elősegítő, hosszú éveken át végzett tevékeny
ségért,

a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív munká
ért adományozható Kadic Ottokár emléklappal az 
FTSK Barlangkutató Szakosztálya Szabó József 
Csoportjóit, a Kevély-csoport és a Hosszúhegy bar
langjaiban több mint 1 0  éve végzett földtani vizs
gálataiért,

a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró ku
tatásában elért kimagasló kollektív eredményekért 
adományozható Vass Imre emléklappal a Hajnóczy

CHOLNOKY JENŐ PÁLYÁZAT

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
elnöksége által először 1975-ben kiírt Cholnoky Jenő 
pályázatra — melynek célja a karszt- és barlang
kutatási tevékenység megfelelő színvonalú doku
mentálása és melyen a kutató kollektívák az éves 
jelentésükkel vehetnek részt — 1978-ban 21 jelentés 
érkezett be. Ebből egy jelentést a bíráló bizottság 
kizárt a pályázatból, miután a csoport 1978. évre 
munkatervet nem küldött be, aminek elkészítése a 
pályázatnak egyik előírása.

A megbírált 20 pályázat közül
I. díjban a Ferencvárosi Természetbarát Sportkör 

Barlangkutató Szakosztálya,
II. díjban az Álba Regia Barlangkutató Csoport,

III. díjban pedig a Mecseki Karsztkutató Csoport 
részesült.

Sz. K.

A társulat húszéves törzstagjai részére kerámiából
készült emléklap

József Barlangkutató Csoportot, az odor-vári Haj- 
nóczy-barlang feltárásáért, felméréséért és sokoldalú 
vizsgálatáért tüntette ki.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette az 
elnökség jutalmazási javaslatát. Egyéni dicsérő ok
levelet kapott:

Vid Ödön a barlangtérképezés terén elért jelentős 
eredményeiért,

Szolga Ferenc és Zentai Ferenc a XXII. vándor- 
gyűlés szervezésében kifejtett munkáért.

Csoportos dicsérő oklevélben részesült a
VMTE Baradla és Diogenész Barlangkutató Cso

port a Pénzpataki-víznyelőbarlang pontos felméré
séért. a

Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport az Észak
keleti Bakony céltudatos kataszterezési feldolgozá
sának előkészítéséért, valamint a

Vértes László Barlangkutató Csoport a Gerecse- 
hegységben végzett eredményes barlangkutató és 
feltáró munkájáért.

Az elnökség dicséretben és 500 forint pénzjutalom
ban részesítette:

dr.Cser Ferenc, Eszterhás István, dr. GráfAndrás né, 
Horváth János, Lendvay Ákos, Madaras Istvánná, 
Maróthy László, Néppel Ferenc, Szilágyi Béla, 
Szolga Ferenc, Varga Csaba, Várszegi Sándor és 
Vid Ödön tagtársakat; valamint dicséretben és 
1 0 0 0  forint pénzjutalomban részesítette

Hazslinszky Tamás, dr. Kardos László és Sohár 
István titkárokat.

Az elnökség a csoportvezetők javaslata alapján 
könyvjutalomban részesítette:

Csonka Csaba, Egyed István, Gyurkó Péter, Lévai 
Tibor, Miklós Gábor, Rákosi János, Regös József’ 
Sashegyi László és Szécsényi László tagtársakat.

Sz. K.
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