
A rendezvény vasárnapi zárását követően az nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támo- 
érdeklődők megtekinthették a Sátorkő-pusztai- gatásával a 2002-es miskolci találkozóra fog 
barlangot is. megjelenni.

Az előadásokat tartalmazó kiadvány a Kör- Fleck Nóra

A 2000. ÉVI CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS 
BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Környezetvédelmi Minisztérium a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen 
2000-ben is meghirdette az immár hagyományos 
Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályá
zatot a Környezetvédelmi Célelőirányzat terhére. 
A pályázat célja a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulaton belül működő barlang- 
kutató csoportok, személyek által barlangokban 
végzett feltáró és tudományos munka dokumen
tálásának fellendítése, a dokumentáció színvona
lának emelése, a KöM TvH Barlangtani Osztálya 
barlangnyilvántartási rendszerének fejlesztése, a 
KTM 13/98. évi rendeletében foglaltak teljesítése 
érdekében. A pályázat díjazásához szükséges 
anyagi fedezetet a minisztérium biztosította. En
nek összege 1 000 000 Ft volt, amely magában 
foglalta a pályázatok díjazásának, valamint a pá
lyázat lebonyolításának költségét.

Sajnos ez évben az eddig megszokottnál jóval 
kevesebb pályázat érkezett, ami lehet annak is kö
vetkezménye, hogy a csoportok éves jelentésüket 
az engedélyben meghatározott időre leadták, s a 
kisebb lélegzetű dolgozatokkal nem kívántak 
részt venni a pályázaton. A pályázatra megadott 
határidőre így 8 jelentés érkezett, csoport és egyé
ni kategóriában egyaránt 4— 4.

Az 5 tagú bíráló bizottság (Székely Kinga, 
Börcsök Péter, dr. Korpás László, Maucha László, 
Szablyár Péter) a csoportjelentéseket a kiírásban 
megadott felépítés és pontszámhatárok között, az

egyéni pályázatokat egyedileg értékelte, s ennek 
alapján az alábbi döntést hozta:

Csoport kategória
I. díjban és 250 000— 250 000 Ft pénzjutalomban 
részesült:
Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (83 
pont)

MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva (82 pont)

III. díjban és 100 000— 100 000 Ft pénzjutalom
ban részesült:
Plózer István Víz alatti Barlangkutató Csoport 
(61 pont)
Marcel Loubens Barlangkutató Csoport (57 pont)

Egyéni kategória -  a díj fokának meghatározása 
nélkül:
Nyerges Attila: Az Aggteleki-karszt ismeretes 
zsombolyainak felszín alatti morfológiája -  
140 000 Ft pénzjutalom
Hazslinszky Tamás: A  Baradla-barlang múlt szá
zadi nevezetes látogatói -  50 000 Ft pénzjutalom 
Szűcs Norbert: A  környezet hatása a Szemlő- 
hegyi-barlangra -  30 000 Ft pénzjutalom
Vass Béla: A  „Tettye” karsztforrás bemutatása -  
10 000 Ft pénzjutalom

KÖSZÖNTÉSEK

Szeretettel köszöntjük:
a 2000-ben

70 éves
Dr. Juhász András okleveles bányamérnököt, 
Társulatunk tiszteletbeli tagját. Részt vett a Tár

sulat 1958. évi újjászervezésében, és egészen 
nyugalomba vonulásáig mint társelnök, szak
osztályelnök, elnökségi tag és az Érembizottság 
tagjaként működött. Hosszú időn át a Társulat 
Észak-magyarországi Területi Szervezetének el-
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nőké volt. Társulati tevékenységéért 1972-ben 
Herman Ottó-érmet, 1985-ben MTESz Díjat 
kapott;

valamint a 60 éves Hajdú József és Násfay Béla 
tagtársakat;

a 2001-ben

85 éves

Jamrik Károlyt, aki 1960 óta tagja Társula
tunknak. A Nehézipari Minisztérium bányászati 
ágazatának főmérnökeként nagyon sokat tett a 
Társulat működésének segítése érdekében. Neki 
köszönhető a Bányász Szakszervezet székházában 
lévő irodahelyiség díjmentes használata. Továbbá 
megmentette Társulatunkat a feloszlatástól, ami
kor a nehézipari miniszter döntése értelmében a 
minisztérium nem vállalta tovább felügyeletünket. 
A Társulat közgyűlése Jamrik Károlyt 1962-ben 
társelnökévé választotta, ezt a tisztet 1978-ig töl
tötte be. A Társulat érdekében végzett kiemelkedő 
munkásságáért 1971-ben Herman Ottó érmet ka
pott, 1992-ben pedig a Társulat tiszteletbeli tag
jává választották;

75 éves

dr. Jakucs Lászlót (köszöntését lásd alább) 
és

dr. Jánossy Dénest, aki 1963 óta Társulatunk 
tagja, 1966-tól vezette az Őslénytani Szakbizott
ságot. Az elnökségben 17 éven át töltött be kü
lönféle tisztségeket. Tevékenységének legkie
melkedőbb írásos munkája a „Magyarország 
pleisztocén tagolása a gerinces faunák alapján” c. 
könyve. Szakmai munkásságának elismeréseként 
a Társulat 1966-ban Kadic Ottokár éremmel, 
1982-ben Herman Ottó éremmel tüntette ki, 1990- 
ben pedig tiszteletbeli taggá választották;

70 éves

Vidics Zoltánnét, ahogy mindannyian ismerjük 
„Eri-mamát”, aki 1978 óta tagja Társulatunknak. 
40 évesen kezdett barlangászni, s rövidesen a 
FTSK Barlangkutató Szakosztályának meghatá

rozó alakjává, majd 1981-től annak szakosztály- 
vezetőjévé vált. Részt vett minden égerszögi 
kutatótáboron. Nevéhez fűződik a Danca-barlang- 
ban, valamint a Szabadság-barlangban elért jelen
tős továbbjutás;

60 éves

Eszterhás Istvánt, aki 1975 óta Társulatunk 
tagja. Tevékenységét előbb az Alba Regia Bar
langkutató Csoport tagjaként, majd a Vulkán- 
szpeleológiai Kollektíva vezetőjeként végzi. 
Nevéhez fűződik több száz nemkarsztos barlang 
felkutatása, dokumentálása, publikálása. 1997 óta 
a Nemzetközi Szpeleológiai Unió Pszeudokarszt 
Bizottságának elnöke. Tevékenységét a Társulat 
1999-ben Vass Imre éremmel jutalmazta;

dr. Lorberer Árpádot, aki 1962 óta tagja 
Társulatunknak. 1972-től a VITUKI munkatársa, 
ahol a felszín alatti vizek környezetvédelmi kér
déseinek, majd a hideg és meleg karsztviz- 
készletek összefüggéseinek kutatásával foglalko
zott. Jelenleg a Dunántúli-középhegység főkarszt- 
víztárolójának évenkénti vízmérlege és az ezzel 
kapcsolatos állapotváltozások értékelését végzi. 
Karsztvízkutatási munkái mellett részt vett a Papp 
Ferenc Barlangkutató Csoport Jósvafő környéki 
feltárási munkáiban, valamint a VMTE Foton 
Barlangkutató Csoportjával a Klastrom-puszta és 
Lillafüred környéki víznyelők és barlangok feltá
rásában;

dr. Szentes Györgyöt, aki Társulatunk, valamint 
a Meteor Barlangkutató Csoport alapító tagja. 
1957-től folyamatosan részt vett az Aggteleki- 
karszt és a Budai-hegység barlangjainak kutatá
sában. Geológus diplomájának megszerzése után 
a Magyar Állami Földtani Intézet munkatársa lett, 
ahonnan külföldre távozott, de társulati tagságát 
minden nehézség ellenére fenntartotta. Külföldi 
kutatóútjainak tapasztalatait is rendszeresen 
publikálta. Jelenleg Németországban él. 1996-ban 
kapcsolódott be a Vulkánszpeleológiai Kollektíva 
tevékenységébe, melynek keretében Magyar- 
ország nemkarsztos barlangkataszterének digitális 
feldolgozását végzi.
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