
KADIC-KESSLER EMLÉKNAP

Társulatunk 2007. november 24-én. dr. Kadic Ottokár halálának 50. és dr. Kessler Hubert születésének 
100. évfordulójára emlékezve, emlékülést szervezett a Szemlö-hegyi-barlang fogadóépületében. Az ülést 
megelőzően kilenc tagtársunk jelenlétében a Társulat vezetése koszorút helyezett el a magyar barlangkutatás 
két kiemelkedő alakjának sírjánál a Farkasréti temetőben.

Ezt követően a barlang fogadóépületében először a Kessler-érmek átadására került sor azon kiemelkedő 
személyeknek, akik Jósvatön. a szakmai napok keretében tartott Kessler-rriegemlékezésen nem tudták át
venni a kitüntetést. A további programban rendkívül érdekes és magas színvonalú előadások hangzottak el 
Dr. Kordos László. Székely Kinga és Szablyár Péter részéről mintegy 19 fő érdeklődő jelenlétében. Továbbá 
programon kívül Székely Kinga emlékezett meg a barlangkutatás 2007. évi nevezetes évfordulóiról.

Az előadásokat követően a kitartó résztvevők az 1958. évi Kessler Hubert vezetésével lebonyolított albániai 
expedícióról, valamint a Vár-barlangról készült filmeket nézhették meg.
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A 2007. ÉVI CHOLNOKY JENŐ 
KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT 

EREDMÉNYEI

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen 
2007-ben is meghirdette a Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot annak érdekében, hogy ösz
tönözze a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő kutatócsoportok és személyek által 
2006-ban végzett karsztológiai és szpeleológiai kutatások színvonalas dokumentálását, s ezáltal hozzájáruljon 
a minisztérium Barlang- és Földtani Osztálya által vezetett közhiteles barlangnyilvántartás és az ahhoz kapcso
lódó adattár fejlesztéséhez. A pályázat anyagi fedezetét ez alkalommal az érintett Nemzeti Park Igazgatóságok
nál a közhiteles természetvédelmi nyilvántartások kialakítására elkülönített keretekből sikerült biztosítani.

A pályázatra a megadott határidőig egyéni kategóriában 10. csoport kategóriában pedig 4 pályamunka 
érkezett be: amelyek a pályázati kiírás feltételeinek kivétel nélkül megfeleltek. Az 5 tagú bíráló bizottság 
(a MKBT képviseletében dr. Leél-Össy Szabolcs elnök, továbbá Perényi Katalin, dr. Surányi Gergely és 
Szablyár Péter: a KvVM képviseletében Takácsné Bolner Katalin) a pályamunkákat a pályázati kiírásban 
megadott szempontok szerint pontozva, az alábbi döntéseket hozta:

CSOPORT KATEGÓRIA
A csoport kategóriában nemcsak a pályázatok száma, de azok színvonala is az átlagosnál gyengébb volt. 

A maximális 100 pontból 80 %-os. azaz 80 pontos teljesítményt egyetlen pályamunka sem ért el. ezért a Bíráló 
Bizottság első díjat nem osztott ki.

II. díj -  200 000 Ft
Szegedi Karszt és Barlangkutató Egyesület (73 pánt)

A nagy rutinnal összeállított, szép kivitelű pályamunka legértékesebb része a tudományos fejezet, amit vál
tozatos -  így többek között faunisztikára és informatikára is kiterjedő témájú, de változó színvonalú tanul
mányok alkotnak. A Szuadó-barlangi. mecseki viszonylatban jelentős új feltárás kínálta témákat sajnos sem 
a feltáró munka ismertetése, sem a dokumentáció nem használja igazán ki. A pályázat messze legterjedelmesebb 
fejezete az egyesület rendkívül szerteágazó és példamutató egyéb tevékenységét mutatja be. ez azonban a pályá
zat céljának megfelelően a fentiekhez képest csak alacsonyabb maximális pontszámmal jutalmazható.
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