
A BARLANGI MENTŐSZOLGÁLAT TAGJAINAK KITÜNTETÉSE

A budai barlangokban végzett sorozatos életmentési munkák elismeréseképpen a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa dr. Dénes Györgyöt, a MKBT főtitkárát, a Barlangi Mentőszolgálat megszervezőjét és veze
tőjét a Sportérdemérem bronz fokozatával tüntette ki.

A Magyar Testnevelési és Sport Tanács elnöke a Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója kitüntetést 
adományozta az eredményes életmentő munkáért Palánkai Jánosnak, Taródi Péterinek és Tóth Almosnak. 
A Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója kitüntetést kapott Midier Ernő, Ránky Ernő, Baross Gábor és 
Frojimovics Gábor.

Kitüntető díszoklevelet kaptak az eredményes életmentési munkákban való közreműködésért Taky Ákos, 
Frojimovics Péter, Kress András, Krassói Attila, Brandi Vilmos, Bajomi Dániel, Kőműves József és Váradi Béla.

A kitüntetéseket Kőszegi Tibor, a Vörös Meteor Sportegyesület elnöke ünnepélyes keretek között nyúj
totta át.
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A MISKOLCI ANKÉTTŐL -  A MISKOLCI BARLANGNAPIG

A pusztító háború szétzúzta a magyar barlang- 
kutatók szervezeteit és hosszú időbe telt, míg a 
lassan újraéledő szétszórt barlangkutató csoportok 
újra egységbe tömörülhettek. Ennek az új szellemű, 
egészséges összefogásnak volt az elindítója az emlé
kezetes 1955. augusztusi miskolci ankét, mely ki
mondta egy „az ország összes barlangkutatóit 
összefogó szerv” létesítésének szükségességét. A 
leendő társulat megalakulásáig az ankéton Központi 
Karszthidrológiai és Barlangkutató Bizottságot 
alakítottak, amely a Magyar Hidrológiai Társaság 
keretében lelt átmeneti otthonra.

Az ankéton részt vett barlangkutatók elhatároz
ták, hogy minden évben egyszer összegyűlnek és 
beszámolnak munkájukról.

E határozat óta nyolc év telt el. Közben létrejött 
a magyar karszt és barlangkutatók erős, egységes 
egyesülete, de a miskolci ankét másik határozatára 
sem borult feledés: minden évben megrendezték 
változó helyeken a barlangkutatók egyre szélesedő 
táborának nagy országos seregszemléjét.

1963-ban a barlangos nap színhelye ismét Mis
kolc volt. Az a város, amelynek lelkes kutatóitól 
ez a szép kezdeményezés nyolc évvel ezelőtt elindult.

1955-ben 14 barlangkutató csoportnak mintegy 
150 tagja jelentette az ország „barlangkutató 
társadalmát”, 1963-ban a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulat 28 csoportjába tömörült 800

barlangkutató küldte el képviselőit a miskolc 
barlangnapra.

Az 1963. évi barlangos találkozó résztvevői 
június 22-én Diósgyőrött, az Ady Endre Kultur- 
házban gyűltek össze. Az ankét bevezető előadását 
Várszegi Sándor tartotta „A tektonika szerepe a 
bükki barlangrendszerek kialakulásában” címmel. 
Ezt követően a barlangkutató csoportok képviselői 
(Sárváry István, Benedek Endre, Kositzky József, 
Hajdú István, Csekő Árpád, Bérces Viktória, dr. 
Dénes György, Lővey Dezső és Tokár Ferenc) 
számoltak be az elmúlt évben végzett munkákról, 
kutatásaikról. A Magyar Természetbarát Szövetség 
nevében Thuróczy Lajos köszöntötte az ankét 
résztvevőit, majd az elnöklő főtitkár, dr. Dénes 
György szavaival zárult az ülés.

Még az éj folyamán, majd másnap, vasárnap 
a találkozó mintegy 200 résztvevője a miskolci 
barlangkutatók vezetésével a Bükk-hegység leg
nagyobb barlangjait kereste fel.

A miskolci barlangnap fényes bizonyság arra, 
hogy a magyar barlangkutatás ügye gyorsan ível 
magasba, kutatóink tudományos eredményei nem
zetközi színvonalra emelkedtek.

Köszönet az összefogás gondolatát elindító mis
kolci barlangkutatóknak a színvonalas, sikeres 
országos találkozó megszervezéséért !
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jár szegi Sándor előadását tartja az 1963. évi miskolci barlangnapon.

A hallgatóság sorai. . .  (Csekő Árpád felvételei)
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Részlet a nagyközönség számára most megnyitott bar lang szakaszból : Budavár visszafoglalása alkal
mával elpusztultak földi maradványai.

A Barlangmúzeum és a Várbarlang

Nagy sikere van a magyar bar
langkutatók nagy társadalmi össze
fogásával a Vármúzeum keretében 
létrehozott Barlangmúzeumnak. 
1963. második felében több mint 
10 000 látogató kereste fel a bar
langtani kiállítást. Barátosi József, 
az MKBT Múzeumi Bizottság 
elnökének fáradhatatlan munkás
sága nyomán ma már a Vár alatt 
húzódó mintegy 5 kilométeres bar
langrendszer tekintélyes része is 
hozzáférhető az érdeklődő közön
ség részére.

Részlet a Barlangmúzeumból. 
(Cse kő Árpád felvételei)

Hátsó borítólapon: Ereszkedés a Szelimlyukba. (Csekő Árpád felv.)




