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A magyar karszt- és barlangkutatók széles tábora nevében szeretettel köszöntjük

DR. TULOGDI JÁNOS
ny. egyetemi tanárt, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagját 85. születésnapja alkal
mából,

SCHŐNVISZKY LÁSZLÓT,
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagját 75. születésnapján és

DR. BOGSCH LÁSZLÓ
egyetemi tanárt, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti elnökét 70. születésnapja alkalmából.

Mindhármuknak jó egészséget kívánunk, hogy még sokáig munkálkodhassanak a karszt- és barlangtan 
előrevitelén.

Szerkesztőség

K ü ld ö ttk ö z g y ű lé s
Társulatunk 1976. április 24-én a KÖV1ZIG 

dísztermében tartotta meg évi küldöttközgyűlését.
Dr. Láng Sándor elnök üdvözölte a közgyűlés 

nagy számmal megjelent küldötteit, vendégeit, vala
mint külön köszöntötte a Társulat tiszteleti elnökét, 
dr. Bogsch László professzort és dr. Túri Istvánnét, 
az MTESZ főtitkárhelyettesét. Az egész tagság 
jókívánságait tolmácsolva kívánt jó munkát és jó 
egészséget az év folyamán nevezetes évfordulót ülő 
tagtársaknak. A közgyűlés néma felállással emléke
zett meg az elmúlt évben elhunyt dr. Réthly Antal 
professzorról, a Társulat tiszteleti tagjáról.

Dr. Láng Sándor rövid megnyitóbeszédében érté
kelte a Társulat elmúlt évi tevékenységét és rámuta
tott a legfontosabb feladatokra.

Dr. Böcker Tivadar főtitkár a sokszorosítva 
közreadott beszámolóját néhány gondolattal egé
szítette ki, majd a főtitkári beszámolót élénk vita 
követte. Dr. Szathmáry Sándor a Számvizsgáló 
Bizottság jelentését terjesztette elő, majd a főtitkár 
a Társulat 1976. évi munkatervét és tételes költség- 
vetési javaslatát ismertette.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: 
elfogadta az 1974. II. 11.-1976. IV. 25. közötti 

időszakról szóló főtitkári beszámolót.
jóváhagyta a Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 

és a Déldunántúli Területi Szervezet megalakulását;
meghatalmazta az elnökséget, hogy további terü

leti szervezeteket hozzon létre, 
elfogadta azt a javaslatot, hogy a Társulat név

sorából törlendők azok, akik az előző évi tagdíjukat 
a következő év március 15-ig nem rendezik; a máso
dik tagdíjfizetési felszólítást nem az egyének, hanem 
a csoportvezetők fogják megkapni;

elfogadta a Számvizsgáló Bizottság jelentését, a 
Társulat 1976. évi munkatervét és költségvetését;

jóváhagyta Kesselvák Péter javaslatát, hogy fel 
kell újítani a Szilvássy Andor által alapított pályá
zatot,

elfogadta a különbizottságok előterjesztését ki
tüntetésekről és jutalmakról, amelyeknek kiadására 
a közgyűlésen került sor.

Sz. K.

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK, PÁLYÁZATI DÍJAK
A Társulat Érembizottságának javaslatára az 

1976. április 24-i küldöttközgyűlés a Társulat érde
kében hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi 
munkáért adományozható Hermán Ottó éremmel

dr. Balázs Dénes geográfust, a Társulat elnöksé
gének tagját, a társulati élet minden területén hosz- 
szú évtizedek óta kifejtett munkájáért, valamint a 
Karszt és Barlang önzetlen szerkesztéséért tüntette ki.
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