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Társulatunk 1985. március 22-én tartotta küldött- 
közgyűlését a MTESZ Anker közi székházában. 
A 138 küldött közül megjelent 89, a közgyűlés összes 
résztvevője pedig 101 fő volt.

Dr. Fodor István elnök megnyitóbeszédében üd
vözölte a közgyűlés résztvevőit, majd felkérte Hazs- 
linszky Tamás főtitkárt 1984. évi beszámolójának 
megtartására. Társulatunk főtitkára beszédében 
foglalkozott a Cholnoky Jenő-, illetve a kataszteri 
pályázatra beérkező igen kisszámú pályamű kérdé
sével, mellyel kapcsolatban rámutatott a Társulat
ban is uralkodóvá váló pénzcentrikusságra, s egy
úttal utalt a Társulat nehéz gazdasági helyzetére.

A továbbiakban részletesebben ismertette a szak- 
bizottságok, illetve a barlangkutató csoportok te
vékenységét, kiemelve az utóbbi évek legkiemelke
dőbb feltárását, a József-hegyi-barlangot.

A főtitkári beszámolót követően Hevér Éva gaz
dasági titkár ismertette a Társulat pénzügyi gazdál
kodásának eredményét, majd dr. Szathmáry Sándor, 
az Ellenőrző Bizottság elnöke tartotta meg beszá
molóját.

Az elhangzottakat élénk vita követte, majd dr. 
Kordos László és Gádoros Miklós — az 1984-es köz

gyűlésen megválasztott ad hoc bizottságok veze
tői számoltak be az előző közgyűlés óta végzett tevé
kenységükről. A tájékoztatást hosszas vita követte 
melynek végén a közgyűlés a hallottakat elfogadta!

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
— jóváhagyólag tudomásul vette az 1984. évi 

társulati munkáról szóló főtitkári beszámolót és 
gazdasági értékelést;

— elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámoló
ját;

— elfogadta a közgyűlés által kiküldött ac hoc 
bizottságok beszámolóját a Társulat hosszú távú tu
dományos programjának kidolgozásáról, a Társu
lat munkáját akadályozó okok és indítékok feltá
rásáról és azok elhárításáról;

— dr. Nógrády Györgyöt tiszteletbeli taggá vá
lasztotta;

— elfogadta a különbizottságoknak kitünteté- 
rekre és jutalmazásokra vonatkozó előterjesztését, 
melyeknek átadására a közgyűlésen került sor.

F. N.

TISZTELETI TAGSÁG

A választmány javaslata alapján az 1985. már
cius 22-i küldöttközgyűlés külföldi tiszteleti tagjává 
választotta:

dr. Nógrády Györgyöt, a Montreali Egyetem Mik
robiológiai és Immunológiai Tanszékének egyetemi 
tanárát.

Dr. Nógrády György a 60-as években kezdett 
aktívan foglalkozni a barlangkutatással, amikor 
— mint a kanadai orvos expedíció tagja — a Húsvét- 
sziget barlangjaiból vett üledékekből eredményesen 
gyógybaktériumokat izolált, amely a gyógyszer- 
gyártás alapanyagaként használható.

Társulatunk munkáját a Karszt és Barlang cikkein 
keresztül ismerte meg, és mint aktív búvárt különö
sen a magyar barlangi búvárok tevékenysége érde
kelte. így figyelt fel Plózer Istvánra, Társulatunk 
Vízalatti Barlangkutató Szakosztályának volt el
nökére, s búvárirodalom küldésével kívánta őt, va
lamint rajta keresztül a magyar búvárok munkáját
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,jtcni. Első küldeménye azonban, sajnos már 
piózer István tragikus halála után érkezett.

Nógrády György a fenti gondolat továbbvitele- 
. könyvtáralapítási tervet terjesztett Társu-

elnöksége elé, melynek célja nemcsak a kül- 
rM i szakirodalom hazai közkinccsé tétele volt, 
hnem hogy méltó emléket állítson egy olyan kuta- 

k ’aki minden erejével a magyar barlangi bú- 
t0rtevékenység előbbrevitelén dolgozott, s életét is 
cmunka közben vesztette.

Az elnökség a javaslatot elfogadta, s az 1982-ben 
létrehozott Plózer István Búvárkönyvtárba az ala
pítás óta eltelt időszakban 85 szakkönyv, folyóirat 
és egyéb publikáció érkezett.

Dr. Nógrády György nemcsak a könyvtár alapí
tásával alkotott maradandót a Társulat számára, 
széles szakmai kapcsolatai révén szerte a nagyvilág
ban népszerűsíti a magyar barlangkutatást és ered
ményeit.

F .N .

KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK

\  Társulat érembizottságának javaslatára az 
1985. március 22-i küldöttközgyűlés a karszt- és 
barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudo
mányos munkásságért adományozható Kadic Ot
tokár éremmel tüntette ki

dr. Balázs Dénesi,

aki több évtizedes tudományos munkásságával, 
a karszt- és barlangtan több területén elért új ered
ményeket közlő publikációival nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi szakkörökben is elismerést szer
zett.

A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló eredményért adomá
nyozható Vass Imre éremmel tüntette ki

Adamkó Pétert,
a József-hegyi-barlangban végzett jelentős feltárási 
munkálatok irányításáért. Az érem egyúttal a mun
kában részt vett kollektíva érdemeinek elismerése is.

Az elnökség kiemelkedő munkájukért Csepreghy 
Ferenc, Leél-Őssy Szabolcs és Varga Csaba tagtár
sakat 1000—100Ó Ft pénzjutalomban,
Bor ka Pál, Csontos Zsuzsanna, Kovács Péter, Maráczi 
József és Takácsné Bolner Katalin tagtársakat 
könyvjutalomban részesítette. P „

BARLANGKATASZTEREZÉSI PÁLYÁZAT

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és 
az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi
vatal 1983-ban folyamatos barlangkataszterezési 
pályázatot írt ki.

A pályázaton részt vehetett minden MKBT tag 
egyéni vagy kollektív (csoportos) munkával. A pá
lyamunkákban egy-egy kataszteri egység, vagy a ki
írásban szereplő egy-egy kiemelt jelentőségű bar
langot kellett a megadott szempontok szerint fel
dolgozni.

A pályázatra mindössze egyetlen pályamű érke
zett be. Á  bíráló bizottság a bírálók által előterjesz
tett javaslatnak megfelelően 

egyhangúlag 6000 Ft összegű jutalomban része
sítette

Eszterhás István „A Tihanyi-félsziget barlang- 
katasztere” 
című pályamunkáját.

F. N.

B a r la n g i  m o n d a  p á l y á z a t

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1984-ben pályázati felhívást tett közzé barlangi 
tárgyú népi mondák és szájhagyomány gyűjtésére.

A pályázat célja az idős generáció ajkán még élő, 
barlangokról, üregekről, beszakadásokról, víznye- 
lökről. titokzatos kutakról, forrásokról szóló visz- 
^emlékezések, történetek feltárása és megmentése 
volt.

A pályázat tárgykörét az előzőekben körvonala
zott témájú, eredetét tekintve magyar nyelvű, de

nem feltétlenül hazai, népi szájhagyomány képezte 
amely eddig még nem került publikálásra. A pályá
zaton bármely 18 év feletti személy részt vehetett.

A pályázatra egyetlen pályázótól három pályamű 
érkezett. A bíráló bizottság értékelve a pályamun
kát, az alábbi döntést hozta:

2000 Ft jutalomban és oklevélben részesíti dr. 
Csernavölgyi Lászlót az „Ú r földje” , a „Tetveskút” 
és a „Sárogné töbörje” pályamunkáiért.

F. N.
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