könyvjutalomban részesítette Gráff János, Horváth
Péter, Rácz József, Hlavács László, Berhidai Tamás,
Kakuszi Zoltán, Kis Gábor, Kárpát József, Eszterhás
István, Németh Tibor, Koch Zoltán, Ádám András,
Gál István, Hegedűs Gyula, Pödör László, Gáspár
József, Hermáim Béla, Almási Sándor, Lukács László,
Futó János, Nagy Tibor és Kocsis Tamás tagtársakat.
Sz. K.

CHOLNOKY JENŐ PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
elnöksége 1975-ben hozott határozata értelmében
évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett
pályázatot ír ki. A pályázat célja, hogy elősegítse a
Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási
tevékenységet, főként a kutató és a feltáró munka
megfelelő szintű dokumentálását. A pályázaton ki
zárólag kutató kollektívák (csoportok) vehetnek
részt, és pályaműként a kutatásokról és feltárások
ról készült éves jelentés nyújtható be. Az elbírálás
előfeltétele a következő évi kutatási terv előzetes be
nyújtása. Az elnökség által kijelölt bíráló bizottság
az értékelésnél az alábbi szempontokat veszi figye
lembe: a tárgyévi munkaterv végrehajtása, a feltáró
tevékenység ismertetése, a térképmellékletek, a fotó
dokumentációs anyag minősége, egyéb dokumentá
ciók, a kutatási eredmények szöveges szakmai is
mertetése, a csoportélet bemutatása, valamint az
esztétikai kivitel.
A Cholnoky Jenő pályázat során I., II. és III. díj
osztható ki, 5000, 4000 illetve 3000 Ft jutalommal.
Az eddigi nyertesek a következő csoportok voltak:
Első helyezést ért e l:

Hermán Ottó Barlangkutató Csoport
Álba Regia Barlangkutató Csoport
Álba Regia Barlangkutató Csoport

1975
1976
1977

Második helyezést ért el:
Szabó Pál Zoltán Barlangkutató Csoport
1975
Marcel Loubens
Karszthidrológiai Szakcsoport
1976 megosztva
Papp Ferenc
Barlangkutató Csoport
1976 megosztva
Vass Imre
Barlangkutató Csoport
1977 megosztva
Mecseki Karsztkutató Csoport
1977 megosztva

1975

A Cholnoky Jenő pályázat hatására ugrásszerűen
megemelkedett a csoportok évi beszámolójának
tartalma és minősége. A pályázat sikerét fokozza,
hogy a jelentések szakmai részét bő terjedelemben
az MKBT, a ,,Beszámoló.. köteteiben sokszoro
sítva is megjelenteti.
K. L,
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat,
valamint az Országos Természetvédelmi Hivatal
Barlangtani Intézete első ízben 1976-ban írta ki
nagyszabású adatgyűjtő versenyét, a „Barlangkataszterezési pályázatot” .
A barlangdokumentáció alapvető nehézsége volt.
hogy az egyéni kutatóknál és csoportoknál az évek
során nagy mennyiségű tudományos értékű adat
halmozódott fel, amelyek publikálás hiányában az
idők folyamán csonkultak vagy teljesen elvesztek.
Ezek megmentését, összegyűjtését tűzte ki célul a
pályázat.
A pályázaton részt vehetett minden MKBT tag,
egyéni vagy kollektív (csoport-) munkával. A pálya
munkákban egy-egy kataszteri egységet, vagy kie
meltjelentőségű barlangot kellett feldolgozni, össze
gyűjteni és kritikailag értékelni az adott barlangi ok)
addigi adatait, s lehetőség szerint azokat újabbakkal
gyarapítani. A pályamunkáknak tartalmazniuk
kellett a barlangok elnevezéseit, közigazgatási ada
tait, földrajzi fekvését, leírását, összes tudományos
adatait, a történeti emlékeket, gyakorlati nehézsé
geit, valamint a barlangra vonatkozó irodalmat,
fényképeket és térképeket.
A pályamunkákat két teljes példányban kellett
beadni, amelyek közül az egyik példány az MKBT
adattárába, a másik az OTvH Barlangtani Intézetébe
került, ahol a szerzői jogok tiszteletben tartása mel
lett a további kutatások forrása lehet. A megfelelő
szintű munkákat az MKBT a ,,Magyarország bar
langjai” kiadványsorozatban kívánja közkézre bo
csátani.
Az 1976. évi pályázatot az MKBT és a OTvH
szakembereiből álló zsűri 1977. április 27-én bírálta
el, hosszas előtanulmányok után. A beérkezett négy
pályamű között nem akadt olyan, amely a pályázat
kiírásának teljes mértékben megfelelt volna, ezért
a bizottság első díjat nem adott ki. Három dolgoza
tot 4000—4000 Ft-os második díjjal jutalmazott, míg
a negyedik munkát, mivel az a kiírás feltételeinek
nem felelt meg, díjazásra nem javasolt, de a benne
található térképek miatt 500 Ft jutalomban része
sítette.
A három második helyezett pályamű a következő

volt:

4421 ISZTIMÉR — Álba Regia Barlangkutató Cso
port (Collembola jelige).

Harmadik helyezést ért el:

Papp Ferenc Barlangkutató Csoport

BARLANGKATASZTEREZÉS!
PÁLYÁZAT

A 47 barlangot tárgyaló pályaműből csak 24 volt
ismert. Részletes leírást tartalmaz a terület földtani
hidrológiai viszonyairól. Térkép és fénykép mellék
letekkel ellátott ismertetést ad a Burok-völgy, Baglyas és Hideg-völgy, Iszka-hegy, Kincsesbánya,
Gaja-szurdok és Mellár-fennsík üregeiről, valamint
felszíni karsztobjektumairól.
4422 TÉS — Álba Regia Barlangkutató Csoport
(Cyclops jelige).

*

A pályázat három kötetes hatalmas összefoglalásból
áll. A terület monografikus feldolgozását tartalmaz
za, összesen 53 barlangot ismertet. A mű az eddigi
legteljesebb összefoglalás Tés környékéről, mintegy
1 5 évi munka eredményét összegzi. A kisebb üregek
ismertetése mellett igen jelentős, hogy az országos
jelentőségű Álba Regia-barlang, a Tábla-völgy ibarlang, a Háromkürtő-zsomboly térképét és leírá
sát is közlik.
4640 ÉNY-GERECSE, NAGYSOMLYŐ és HOSZSZÚ VONTATÓ csoportja — Kubassek János és
Móga János (Lilla jelige).
A pályázat célkitűzéseit legjobban megközelítő
dolgozat, amely a kevés kisebb barlangot tartalmazó
területet ismerteti, összesen 14-et.
A jutalomban részesített pályamű’.
5450 ALSÓ-HEGY — Vörös Meteor Tektonik
Barlangkutató Csoport (Tektonik jeligére.)

A beadott pályamű 47 barlangot ismertet, s további
62 nevét sorolja fel. Mivel a pályázat szinte kizáró
lag csak szórványos adatokra támaszkodott, s nem
a teljes feldolgozásra, így a versenyben nem vehetett
részt. A 47 barlang térképének közlése viszont igen
jelentős.
Az 1976. évi pályázat alapvető célját elérte, mert
igen sok lappangó adat került elő, amelyek egyéb
ként valószínűleg elkallódtak volna. A módosított
pályázatot az MKBT és az OKTH 1978. évre is
kiírta.
K. L.

I.

kategória (víz alatt készült fekete-fehér papírkép)
1. díj Plózer István (Hévízi forrásterem)
3. díj Plózer István (Felderítés Tapolcán)
IV. Kategória (víz feletti fekete-fehér papírkép)
1. díj Söp/ien László (Élménybeszámoló)
2. díj Marót hy László (Merülés)
3. díj Plózer István (Vitatkozás)
MKBT különdíja: Plózer István
Sz. K.

AZ MKBT FOTÓPÁLYÁZATAI
Társulatunk 1976. évi barlangi fényképpályáza
tára 9 pályázótól 34 felvétel érkezett. A bíráló bizott
ság javaslatára egy első, két második és három har
madik díjat ítéltek oda a következőknek.
/. díjat nyert
Gazdag László (Jelige: ,,Huzat” ). Fényképének
címe: „Részlet a Vass Imre-barlangból” .
II. díjat nyert

Gazdag László a „Cidri-folyosó a Vass Imrebarlangban” c. képével, valamint az ugyancsak általa
készített „Borsókövön fejlődő cseppkövek a Bátoribarlangban” című kép.
III. dijat nyert

FOTÓSAINK SIKEREI
A spanyolországi II. Nemzetközi Barlangfotó
Kiállításon a legjobb fekete fehér papírképekből álló
kollekciókért kitűzött ,.tiszteletbeli nagydíjat” Bor
zsák Péter és Prágai Albert nyerte el.
Az osztrák barlangkutatók I. Nemzetközi Fotópályázatának magyar nyertesei (1977):
x 6 cm-es színes diapozitív kategória:
7. díj Maróthy László
24x36 mm-es színes diapozitív kategória:
3. díj Borzsák Péter—Prágai Albert
6 . díj Borzsák Péter—Prágai Albert
8 . díj Somodi László
15. díj Borzsák Péter—Prágai Albert
Színes papírkép kategória:
15. díj Gazdag László
Fekete-fehér papírkép kategória:
3. díj Borzsák Péter—Prágai Albert
6 . díj Gazdag László
9. díj Plózer István
15. díj Gazdag László
Továbbá 2 darab ..tiszteletdíj” Borzsák Péter és
Prágai Albert részére.
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A hazai II.Országos Könnyűbúvár Fotópályázaton
barlangi felvételekkel elért díjak:

Borzsák Péter és Prágai Albert „Karbid” jelige
alatt beküldött „Kalcit a Róka-hegyi-barlangból”
c. képével.
Ugyanők, .Kalcitkristályok az Esztramosi-barlangból” c. közös felvételükkel még egy harmadik díjat
nyertek.
Tihanyi Péter (Jelige: 101275) fényképe: „Hévizes
kürtőben” címmel szintén harmadik díjat nyert.
A Társulat 1977. évi fotópályázatára 11 pályázó
40 fényképet küldött be. Egy pályázat nem felelt meg
a pályázat előírásainak, ezért ezt a zsűri az értékelés
ből kizárta. Díjat nyertek a következők:
/. djat kapott
Gazdag László (Jelige: „Búvópatak” ). Téma:
„Cseppkőzászlók a Szabadság-barlangban” .
II. díjat ketten nyertek:

Hegedűs Gyula („Pakura” jelige) „Kint leszek a
lyukból” c. fényképével, valamint
Gazdag László („Búvópatak” ) az Átkelés c. fel
vételével.
III. dijat nyert

Sashegyi László (Jelige: „Tükör” ) a „Cseppköves
barlangrészlet” c. képével.
Hazslinszky Tamás
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