egyik víznyelő kibontásával felfedezte a Béke lent meg alapvető és utóbb több nyelvre is le
barlangot. Első ízben került sor arra, hogy tudo fordított, nagy karszttudományi munkája: A
karsztok morfogenetikája, melynek elismeréséül
mányos megfontolások és számítások alapján
őt Társulatunk a karszt- és barlangkutatás terü
tervszerűen vágott neki egy kutató egy soha nem
letén kifejtett kiemelkedő értékű tudományos
látott, de kiszámított barlang feltárásának, és siker
munkásságért adományozható Kadic Ottokáris koronázta ezt a munkáját. 1953-ban a Pénz-paéremmel tüntette ki, majd 1986-ban tiszteleti tag
taki-víznyelőbarlang föltárása fűződik nevéhez.
Eredményeiről könyvekben, tanulmányokban szá jává választotta.
molt be.
Barlangi feltáró kutatásait egyetemi tanárként
1952ben megszervezte a Magyarhoni Föld
is folytatta. 1974. évi podoliai expedíciója során
tani Társulat Barlangkutató Bizottságát, ezzel je 
hallgatóival a földkerekség második leghosszabb
lentősen hozzájárult az 1958 decemberében újjá
barlangjában, az Optimista-barlangban jelentős új
szerveződött M agyar Karszt- és Barlangkutató
szakaszt sikerült feltárniuk és feltérképezniük, ez
Társulat létrejöttéhez. Ezért 1962-ben a Társulat
a Szegedi-barlang nevet kapta. Napjainkban az
közgyűlése első alkalommal Jakucs Lászlót tün
immár 75 éves, az egyetemről nyugállományba
tette ki a magyar barlangkutatás érdekében vég
vonult, de ma is tevékeny tudós Korzika nem
zett kiemelkedő munkásságért adományozható,
karsztos sziklái sajátos üregeinek genezisét ku
akkor alapított Herman Ottó-éremmel.
tatja.
1953ban az Aggteleki-barlang igazgatója lett.
1957 januárjában egy árvízi krátertölcséren át
M indezek alapján dr. Jakucs László emeritus
sikerült behatolnia a Baradla Alsó-barlangjába.
professzor, Társulatunk tiszteleti tagja a bar
1960 januárjában megszervezte a Baradlában a
langok feltáró kutatásában évtizedeken át elért
faggyúfáklyás expedíciót, melynek céljairól és
kimagasló eredményeivel és azok magas szintű
eredményeiről adatgazdag könyvben számolt be.
publikálásával sokszorosan kiérdemelte az Érem
Közben karszttudományi munkásságával el bizottság által ez évben néki ítélt Vass Imrenyerte a földrajztudományok kandidátusa, majd a érmet.
földrajztudományok doktora tudományos foko
zatot, és 1963-ban a szegedi egyetem természetDr. Dénes György
földrajzi tanszékének vezetője lett. 1971-ben je 
az Érembizottság elnöke

ÚJ TISZTELETI TAGOK
2000-ben
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Kül
döttközgyűlése az Érembizottságnak a Társulat
elnökével egyetértésben előterjesztett javaslatára
hat új tiszteleti tagot választott (életkoruk sorrend
jében):

Vass Béla MTESZ díjas mérnök. 1953-ban kap
csolódott be Pécsett a Dunántúli Tudományos
Kutató Intézet karszt- és barlangkutatói közé.
1954-ben társával sikerült bejutniuk az Abaligetibarlang felső termébe. 1958-tól a Baranya megyei
Idegenforgalmi Hivatal keretében önálló kutatócsoportot szervezett és megkezdték az orfűi Vízfő
barlangjának forrás felőli feltárását. Két szifonon
vízszintsüllyesztéssel áthatolva 170 m hosszan

tárták fel a barlang főjáratát. Megtervezte és kivi
telezését is megszervezte egy ferde híd építésé
nek az Abaligeti-barlangban, hogy a felső nagy
terem is bemutatható legyen a látogatók részére.
Kutatómunkát szervezett a Vízfő-forrás vízgyűj
tőjéhez tartozó Szuadó-völgy egyik inaktív víz
nyelőjébe és 60 m mélységben sikerült elérniük a
folyóvizet. A barlangkutatásai során feltárt víz
készleteket a megyei vízművek építése során
hasznosította (Komlói vízmű, Orfűi és Abaligeti
vízművek stb.). Részt vett a H arkány-Siklós kör
nyéki langyos és meleg gyógyvizek kutatásában,
mérésekkel segítve Pávai V ájná Ferenc ilyen irá
nyú kutatómunkáit. Kezdeményezése alapján tár
ták fel a harkányi gyógyfürdő langyos gyógykarsztvizeit, amelyeket a fürdő és a kórház gyógy
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vízellátásában hasznosítottak. Mint nyugdíjas a
Pécsi Vízmű szaktanácsadójaként dolgozik to
vább. Feladatkörébe tartozott, hogy a város ivóvízellátásában jelentős szerepet játszó Tettyekarsztforrás vízhozamának minél nagyobb menynyiségét lehessen a vízellátásban hasznosítani. Az
általa alkalmazott forrásküszöb feletti duzzasztás
ott olyannyira bevált, hogy hat évi üzemeltetés
után ma a forrás vízhozamának 93 %-át haszno
sítják a korábbi 50 %-kal szemben. A szoros érte
lemben vett barlangkutatást még ma, 77 évesen
sem hagyta abba, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem barlangkutatóival dolgozik együtt, segít
ve azok lelkes munkáját.

Dr. Bárdossy György Eötvös Loránd-díjas és
Széchenyi-díjas akadémikus, a Magyar Alumíni
umipari Tröszt ny. főgeológusa, ny. egyetemi ta
nár, a Magyar Tudományos Akadémia Doktori
Tanácsa bányászati, földtani és geofizikai szakbizottságának elnöke, az MTA Földtani Tudo
mányos Bizottságának, valamint Kutatásértéke
lési Bizottságának elnöke, a Földtani Tudomá
nyok Nemzetközi Uniója magyar nemzeti bizott
ságának elnöke.
A karsztbauxitok nemzetközi tekintélyű ku
tatója, munkássága tehát szorosan kapcsolódik
Társulatunk illetve tagságunk kutatási területéhez.
E tárgykörben publikált nagyszámú és jórészt
idegen nyelveken megjelent szakcikkei, tanulmá
nyai, tudományos értekezései jelentősen gazda
gították nemcsak a hazai, de a nemzetközi karszttudományokat is. Alapvető munkája, Karsztbau
xitok című könyve 1977-ben jelent meg Buda
pesten magyarul, majd 1982-ben Amszterdam
ban angolul és ugyanabban az évben Moszkvá
ban oroszul. M ásik jelentős műve, a Lateritbauxitok című, társszerzővel írt könyve 1990-ben
Amszterdamban angolul és 1994-ben Pekingben
kínaiul került kiadásra. Vendégprofesszorként ta
nított egy-egy szemeszteren át 1965-ben a pá
rizsi, 1985-ben a toulousei egyetemen, szakértői
munkákat a világ 22 országában végzett.
Bárdossy György akadémikus a karsztbau
xitok, lateritbauxitok és a paleokarszt rendszerek
kutatása terén végzett hazai és nemzetközi iskola
teremtő tevékenységével szerzett tudományos
megbecsülést világszerte.
Midőn tisztelettel és nagyrabecsüléssel kö
szöntjük a karszttudományok most éppen 75 éves
kiváló művelőjét, bízunk benne, hogy személyén
keresztül még szorosabbra fonódik Társulatunk
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kapcsolata anyaegyesületünkkel, a Magyarhoni
Földtani Társulattal.

Dr. Rádai Ödön geográfus 1949-ben lépett mun
kába az Országos Vízgazdálkodási Hivatalban, a
későbbi VITUKI-ban. 1950-ben dr. Kessler Hu
bert csoportjába került, ahol részt vett az orszá
gos forráskataszter munkálataiban és az alapozó
kutatásokban, köztük a Baradla-barlangi árasztási
kísérletben, a karsztos beszivárgási százalék-szá
mítás és a karsztvízkészlet-utánpótlódás vizsgálati
módszereinek kidolgozásában stb. Mint a magyar
könnyübúvárkodás úttörője elsőként merült a Tapolcai-tavasbarlangban és kutatta annak víz alatti
kiterjedését. 1958-ban tagja volt az albániai
karsztvízkutató expedíciónak, melynek során és a
következő évben is a tengerben könnyűbúvárként
gyűjtést, fényképezést és filmezést folytatott,
minderről könyvben számolt be. 1958 decembe
rében alapító tagja volt Társulatunknak. 1960-ban
Eszak-Vietnamban, a Ha-Long-öbölben kutatta a
trópusi karsztot, gyűjtött, fényképezett, filmezett a
felszínen és a víz alatt is. Minderről újabb két
könyvet írt. 1969-ben írta meg egyetemi doktori
disszertációját: Légifénykép-értelmezés alkalma
zása karsztvízföldtani térképezéshez címmel. Ez a
munkája a V1TUKI kiadásában magyar és angol
nyelven is megjelent. 1973-1975-ben vezetője
volt a 18 hónapos észak-vietnami magyar karszt
vízkutató expedíciónak. A trópusi karsztot és
annak hidrológiai viszonyait vizsgáló kutatások
eredményeit négy kötetben angol és magyar nyel
ven adta közre. Ezt követően jelent meg a Légi
fénykép-értelm ezés vízügyi alkalmazásáról írott
könyve, amely ma is alapműnek számít. 1979—
1981-ben a FAO megbízásából Laoszban kutatta
a trópusi karsztot és a karszt vizeit. A trópusi
karsztokról több szakmai publikációja és úti be
számoló könyve jelent meg. 1990-ben a víz alatti
és légi régészet módszereiről írt könyve jelent
meg. 1991 januárja óta az Országos Természetvédelmi Hivatalban dolgozik, ahol 1993 óta fő
osztályvezetőként a Duna-medence Ökológiai
Egyezmény Ideiglenes Titkárság vezetője, több
nemzetközi szervezetben képviseli hazánkat. Dr.
Rádai Ödönnek a barlangkutatással és Társu
latunkkal való ma is szoros kapcsolatát jelzi, hogy
Társulatunk küldöttközgyűlésének bizalmából je 
lenleg is a Karszt és Barlang Alapítvány kura
tóriumának tagja.
Dr. Marosi Sándor Széchenyi-díjas és Akadé
miai-díjas akadémikus, a Magyar Tudományos

Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének
két évtizeden át tudományos igazgatóhelyettese és
aktív kutatóprofesszora, az MTA Tudományos
Minősítő Bizottságának, illetve jelenleg Doktori
Tanácsa földrajzi és meteorológiai szakbizott
ságának 1984 óta elnöke és földtudományi szakbizottságának tagja, az MTA Földrajzi Tudomá
nyos Bizottságának elnöke, a M agyar Földrajzi
Társaság elnöke.
Marosi Sándor dr. 1952-ben Társulatunk
egyik jogelődjének, a Magyarhoni Földtani Tár
sulat Barlangkutató Szakosztályának egyik alapító
tagja volt és ugyancsak alapító tagja volt néhány
hónappal később Társulatunk másik jogelődjének,
a Magyar Földrajzi Társaság keretében megala
kult Karsztkutató Bizottságnak is. Ha utóbb Tár
sulatunk szervezeti munkájában nem is vett részt,
de a karsztok és barlangok kutatóival azóta is
szoros munkakapcsolatot tartott, és mint a Ma
gyar Földrajzi Társaság elnöke Társulatunk törek
véseit mindig baráti készséggel támogatta. A ter
mészetföldrajz és geomorfológia kiváló, tudós ku
tatója bár nem specializálódott a karsztkutatásra,
de átfogó műveiben, különösen komplex tájföld
rajzi munkásságában a karsztok is helyet kaptak,
amint azt Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, táj
tipológiai eredmények különböző nagyságú és
adottságú hazai típusterületeken című nagysza
bású művében is láthatjuk. A többek által írt Bu
dapest természeti földrajza című nagy, mono
grafikus kötetnek a Budai-hegység barlangjairól
és felszíni karsztos form áiról írt terjedelmes feje
zete is az ő keze alól került ki. Mint a Földrajzi
Értesítőnek 1952-től alapító szerkesztője és a mai
napig is főszerkesztője, 1964-től a Földrajzi Ta
nulmányok kiadványsorozat szerkesztője, 1981től a Földrajzi Közlem ények szerkesztő bizott
ságának tagja is, mindig nyitott volt tagságunk
felé, szívesen fogadta és adta közre az általa
szerkesztett kiadványokban a karsztföldrajzi kuta
tások eredményeit.
Midőn tisztelettel és szeretettel köszöntjük a
most 70 éves kiváló tudóst, bízunk benne, hogy
személye továbbra is és még hosszú időn át
összekötő kapocs marad Társulatunk és a Magyar
Földrajzi Társaság között.

Dr. Vitális György MTESZ-díjas és Vásárhelyi
Pál-díjas hidrogeológus, a földtudományok kandi
dátusa, a Magyar Állami Földtani Intézet nyugal
mazott tudományos főmunkatársa, dokumentációs
főosztályának volt vezetője, az Országos Földtani

Adattár volt vezetője, testvéregyesületünknek, a
Magyar Hidrológiai Társaságnak elnökségi tagja,
a Hidrológiai Tájékoztatónak 35 év óta szerkesz
tője, a Hidrológiai Közlönynek szerkesztő bizott
sági tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Hid
rológiai Tudományos Bizottságának tagja.
Személye évtizedek óta élő kapcsolatot jelen
tett Társulatunk és a Magyar Hidrológiai Társa
ság között. Társulatunk újjáalakulásának 40 éves
évfordulóján is ő jö tt el ünnepi közgyűlésünkre és
tolmácsolta Társulatunk felé a Magyar Hidroló
giai Társaság testvéri jókívánságait. Mint a Hidro
lógiai Társaság kiadványainak szerkesztője min
dig nyitott volt Társulatunk és tagságunk felé, szí
vesen fogadta és adta közre az általa szerkesztett
kiadványokban a magyar karszthidrológiai kuta
tások eredményeit, de ő maga is foglalkozott
karsztos vízföldtani kutatásokkal és számos tanul
mányt publikált karszthidrológiai kutatásainak
eredményeiről. Csak példaként említem néhány
ilyen tárgyú tanulmányát: A datok a Dél-nyugatiBükk vízföldtanához (1966), Adatok a váci Nagszál nyugati részének karsztosodásához (1968),
Földtani és vízföldtani megfigyelések a miskol
ctapolcai Nagykőmázsán (1970) és így tovább.
Bízunk benne, hogy Vitális György továbbra
is és még hosszú időn át összekötő kapocs marad
Társulatunk és a Magyar Hidrológiai Társaság
között.

Dr. Tardy János geográfus, c. főiskolai tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia Természetvé
delmi és Konzervációbiológiai Bizottságának tag
ja, a Nemzetközi Szpeleológiai Unió Barlangterápiai Szakbizottságának tagja.
Egyetemi tanulmányainak befejezése után,
1974—1978 közt az ELTE Természetföldrajzi
Tanszékén volt gyakornok, majd egyetemi tanár
segéd. Társulatunknak 1982 óta tevékeny tagja, a
hazánkban megrendezett VII. Nemzetközi Szpeleoterápiai Szimpózium egyik megszervezője.
1978-tól az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalban, illetve a Környezetvédelmi
Minisztériumban főelőadó, majd főmunkatárs,
utóbb osztályvezető, a Barlangtani Intézet igazga
tója, a minisztérium Természetvédelmi főosztá
lyának helyettes vezetője, 1990 decemberétől az
Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke, egy
úttal a minisztérium helyettes államtitkára lett.
Irányítása alatt előtérbe került karsztvidékeink és
barlangjaink védelme. Az Aggteleki-karsztvidék,
az Aggteleki Nemzeti Park nemzetközi jelentő
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ségű barlangvilága a Világörökség része lett. Ide
genforgalmi barlangjaink kiépítettségének re
konstrukciója Abaligeten, Pál-völgyben, a Baradlában ma is folyamatban van, új kiépítésekre is
sor került, pl. az Esztramoson, meg a Gellért
hegyi sziklakápolnában is. Különösen nagy jelen
tőségű a Rózsadombi Termálkarszt Program meg
tervezése és megvalósításának beindítása; a foko
zottan védett hidrotermális barlangjaink és karsztforrásaink védelmét célzó program keretében
megvalósult komplex földtudományi földolgozás
szervezését és koordinálását is ő irányította. Tel
jesen új vizsgálatok indultak be a program kere
tében a barlanggyógyászat terén is. Ehhez kap
csolódik a szivárgó-csepegő vizek útján bejutó
szennyeződések, valamint a barlanglátogatás és a
barlanggyógyászat összefüggéseinek vizsgálata;
első alkalommal indultak vizsgálatok a pollenek
barlangi előfordulására stb. Számos barlangvo
natkozású szakcikket publikált, köteteket szer
kesztett, közülük csupán kiragadva: Földtani ter
mészetvédelem - barlangvédelem (1989), Bar
langklíma és barlanggyógyászat (1989), Magyarországi települések védett természeti értékei
(szerk. 1996), három szakmai előadás a X. Nem
zetközi Szpeleológiai Kongresszuson stb. M eg
hívott előadóként több egyetemen és főiskolán is
oktatott és oktat Tardy János. Mindezek mellett
több cikluson át elnökségi tagja, majd társelnöke
is volt Társulatunknak.
Bízunk benne, hogy az előttünk álló években,
évtizedekben is folytatja természetvédelmi,
karszt- és barlangtani kutató és publikációs, ok
tató és tudományszervező munkásságát, és szá
míthatunk a jövőben is Társulatunkban és Társu
latunkért végzett munkájára.

2001-ben
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Küldöttközgyűlése az Erembizottságnak a Társu
lat elnökével egyetértésben előterjesztett javas
latára újabb tiszteleti tagot választott:

Dr. Schweitzer Ferenc professzor, a Pécsi Egye
tem tanára, a földrajztudományok doktora, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi
Kutató Intézetének igazgatója, az MTA Doktori
Tanácsa Földtudományi Szakbizottságának titká
ra, a negyedkorkutatók nemzetközi szervezete, az
INQUA Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, a
ma élő földrajztudós-generáció egyik nemzetkö
zileg is elismert, jelentős személyisége.
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Tudományos munkássága a földrajztudomá
nyok széles körére, de azon túl a rokontudomá
nyok számos szakterületére is kiterjed. Kutatási
eredményei közül kiemelhető, hogy a korszerű
összehasonlító geomorfológiai-geológiai-geokro nológiai, talajtani, régészeti és egyéb módsze
rekkel előbb hazai, majd a Kárpát-medencére és
környékére, sőt az egész északi féltekére kiter
jedő vizsgálatai során a szárazföldi földtörténet
utolsó 10-12 millió évet felölelő periodizációját,
geomorfológiai fejlődéstörténetének alapvető vá
zát alkotta meg a paleokl ima-ciklusok igazolására
a domborzati formák, a korrelatív üledékek, édes
vízi mészkövek és más korjelzők alapján. Jelen
tősek és általános érvényűek a klasszikus geo
morfológiai irányzatokba sorolható vizsgálati
eredményei, különösen a forrásbarlangok, a régé
szeti, főként a paleolit telepek korára vonatkozó
megállapításai, lösz- és terasz-kutatásai, a tavak
és folyóvizek eróziós-akkum ulációs felszínfor
málására, a domborzati formák kialakulására, a
domborzat és a neotektonika közötti összefüggé
sek föltárására irányult kutatásai.
Mint az előbbi, rövidre fogott áttekintésből is
kiderül Schweitzer Ferenc széles ívű kutatói tevé
kenysége több területen is kapcsolódik a karsztok
és barlangok kutatásához. E területen különösen a
karsztforrások által lerakott édesvízi mészkövek
vizsgálata és azok általa kidolgozott kronológiája,
valamint a forrásbarlangok sokoldalú, a régészet
területére is kiterjedő elmélyült tanulmányozása
és az abból levont következtetései jelentősek. Ma
már nem kutathatjuk szakszerűen a forrásbarlan
gokat és a karsztok édesvízi mészköveit Schwei
tzer Ferenc tudományos eredményeinek ismerete
nélkül, és e barlangok meg forrásmészkövek kor
meghatározása kérdésében az ő általa kidolgozott
kronológiára támaszkodunk.
Tudományos munkásságát nagy számú m a
gyar és idegen nyelvű könyve, könyvfejezete és
tanulmánya, tudományos közleménye és tem ati
kus térképeinek sora fémjelzi. Ezek közül csak
jelzésképpen említünk néhányat, amelyekben fog
lalt vizsgálati eredményekre gyakran támaszkod
nak a magyarországi karsztok és barlangok ku
tatói. Ilyenek többek között: A budai hévforrások
fejlődéstörténete a fe lső pannontól napjainkig
(1980), Újabb adatok a Budai-hegységpannóniai
hévforrás tevékenységéhez (1989) és amit leg
gyakrabban forgatunk: A Gerecse és a Budai
hegység édesvízi mészkőösszletei (1988). (Az em 
lített három tanulmányt Scheuer Gyula társszer

zővel írta.) Schweitzer Ferencnek a karsztkutatók
számára is fontos összefoglaló munkája akadé
miai doktori értekezése: Domborzatformálódás a
Pannóniai-medence belsejében a fia ta l újkorban
és a negyedidőszak határán (1993). És a karsztos
szakemberek számára fontos, értékes publikációit
még hosszan sorolhatnánk.

Bízunk benne, hogy a gazdag eredményeihez
képest fiatal, kiváló tudós, Schweitzer Ferenc még
hosszú időn át gazdagítja további értékes kutatási
eredményeivel a karszttudományt is.
D r. D é n es G yörgy
a z É re m b izo ttsá g eln ö ke

BARLANGNAPOK
A Társulat hagyo
mányos Barlangnap
ja 2000-ben a Ma
gyar
Millenniumi
Kormánybiztosi Hi
vatal támogatásával,
a budapesti barlang' -?ooo
kutató csoportok be
vonásával június 23— 25. között a Pál-völgyi kő
fejtőben került megrendezésre.
A rendezvény 264 regisztrált résztvevője pén
tektől vasárnapig valamennyi budai nagybarlang
ban túrázhatott. A barlangnap alkalmából „Mil
lenniumi Barlangnap - Budapest, a barlangok fő
városa” címmel alkalmi kiadvány jelent meg, me
lyet valamennyi résztvevő megkapott.
A hagyományos Marcel Loubens Kupáért fo
lyó barlangversenyen az első három helyen az
alábbi eredmény született:
1. S z a b ó D ., T is z a L ., S z a b ó A .
2. S a s s L ., Z s ó ly o m i Z s ., Z ih J.
3. S z ilá g y i N ., P in té r G ., M é s z á r o s R .

19 p . 0 0 m p
2 0 p. 4 0 m p
2 2 p . 16 m p

A BEAC Barlangkutató csoport a szombati
napon a Szemlő-hegyi-barlang liftaknájában
egyéni kötéltechnikai versenyt szervezett. A ver
seny jellegében hasonlított a szokásos csapatversenyekre, hiszen közönség és a pálya előzetes
ismerete nélkül zajlott. A versenyzőknek a lift
aknába lépést követően legfeljebb egy percük volt
az indításig. A lányok és fiúk versenyén az első
három helyen az alábbi eredmény született:
Lányok:
1. S ő r e g i Ild ik ó ( M ic im a c k ó c s o p o r t)

A rendezvény keretében dr. Korpás László, a
Társulát elnöke a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében megnyitotta Takács Ferdinánd: Ecset
tel a barlangok világában c. kiállítását. Az ese
mény kapcsán a festőművész Baradla, Minerva
sisakja c. művét a Társulatnak ajándékozta.
A 2001. évi Barlangnapot a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetségének szervezetei
rendezték meg június 22— 24. között Tardoson, a
Malom-völgyben. A rendezvénynek 310 regiszt
rált résztvevője volt. A Malom-völgy természeti
környezete és az időjárás is kedvezett a prog
ramoknak.
A barlangtúrák keretében a Kullancsos-, Döb
benet-, Végre-, Lengyel-, Vértes László-, Keselőhegyi 1, 2, 4, 11-es, a Pisznice-, Tűzköves-, Megalodus-barlangba, valamint a Júra-zsom-bolyba
lehetett ellátogatni. A felszíni túrák során a tardosi kőbányák, központi Gerecse, illetve ÖregKovács-hegyi kutatási terület felkeresésére volt
lehetőség.
A szombati napon 12 barlangban 209-en, va
sárnap 8 barlangban összesen 99-en túráztak.
Szombaton a barlangtúrákkal párhuzamosan
került megrendezésre a Marcel Loubens Kupáért
folyó barlangverseny, melyen 23 háromfős csapat
vett részt. Az első három helyen az alábbi ered
mény született:
1. G u b a c s T O P ( T is z a L e v e n te , H o lló Z o ltá n , G a c s á r i
Z o ltá n )
2 . Z s o ld o s o k ( L ig e ti M á r to n , M e g y e r i K a ta lin , S z a b ó
D énes)

3 p. 4 3 m p

2. S z ilá g y i N ó r a (S z a b ó J ó z s e f c s o p o r t)

3 p. 45 m p

3. V a jd ic s A n d r e a (P a p p F e re n c c s o p o r t)

4 p. 0 0 m p

Fiúk
1. S z a b ó L é n á rd (P a p p F e re n c c s o p o r t)

4 p. 51 m p

2. L ig e ti M á r to n (P a p p F e re n c c s o p o r t)

6 p. 44 m p

3. H e g e d ű s A n d rá s (S z a b ó J ó z s e f c s o p o r t) 6 p . 5 2 m p.

3 . M A F C I. ( N y e r g e s M ik ló s , K ö b lö s C s a b a , N é m e th
Z s o lt)

Szombat este videovetítésekre, valamint az
Effect rock zenekar hajnalig tartó koncertjére
került sor.
Fleck Nóra
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