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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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