
BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJA

A Barlangkutatók Szakmai Találkozójának
2000- ben a Pécsi Tudományegyetem adott ott
hont.

Szombaton dr. Tóth Józse f rektor ünnepélyes 
megnyitóját a Cholnoky Jenő karszt- és barlang
kutatási pályázat eredményhirdetése követte, 
majd Székely Kinga „Gondolatok az elmúlt 100 
év barlangkutatásáról az ezredforduló küszöbén” 
című bevezető előadására került sor.

A rendezvény keretében 28 tudományos elő
adás hangzott el, illetve 4 poszter került bemuta
tásra.. A hajnali órákba nyúló videovetítésen 7 
film került bemutatásra, amelyek közül a közön
ség hatalmas tapssal jutalmazta az Ariadne Bar
langkutató Egyesület által készített „Pireneusok 
barlangjai”, valamint az „Erdély-Pádis-fennsík” 
című alkotásokat.

A rendezvényen 111 fő regisztráltatta magát.
A konferencia előadásait tartalmazó kiadvány 

a Pécsi Tudományegyetem anyagi támogatásával
2001- ben jelent meg.

A rendezvény értékeléséhez néhány részletet 
közlünk dr. Tóth József rektornak a kiadványhoz 
írott rektori köszöntőjéből.

„Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a 
Pécsi Tudományegyetemen köszönthettem a ma
gyar karszt- és barlangkutatók 2000. évi szakmai 
találkozójának előadóit és résztvevőit. Fontosnak 
érzem, hogy a konferencia résztvevői éppen a mi 
egyetemünkön gyűltek össze és itt számoltak be 
kutatási eredményeikről. Hozzájuk társultak egye
temünk Földrajzi Intézetének kiváló kutatói, a 
Duna Dráva Nemzeti Park, a Pécsi Vízművek és a 
Mecsekére állapotáról és fő veszélyforrásairól, 
éghajlatváltozásairól, a Mecsek karsztrendszeréről 
és a város karsztvíz ellátásáról tartottak előadást.

Tradícióink nemcsak arra köteleznek, hogy 
fórumot és a lehetőséget biztosítsunk a kutatások 
és feltárások eredményeinek bemutatására, hanem 
azokat a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar

Karszt- és Barlangkutató Társulat közös kiadvá
nyaként az utókor számára nyomtatott formában 
is megörökítsük. Kiadványunk olyan sokszínű ta
nulmánygyűjteménynek tekinthető, amelyben a 
tudományos cikkek mellett helyet kaptak a ma
gyar barlangászok hazai és külföldi feltáró mun
káiról szóló beszámolók is.”

2001-ben a dorogi Benedek Endre Barlang- 
kutató Csoport látta vendégül a rendezvényt, 
melynek helyszíne ezúttal az Esztergomi Szabad
időközpont volt. A Vértes Volán Rt. által nyújtott 
támogatás eredményeképpen a résztvevők a re
gisztrációnál kapott kitűző ellenében a szállás és a 
helyszín között a helyi autóbuszjárattal ingyen 
közlekedhettek.

A szombati ünnepélyes megnyitót követő 
megemlékezéseken 4 előadás méltatta Dr. Papp 
Ferenc tevékenységét és szerepét a Társulat éle
tében, születésének 100. évfordulója alkalmából. 
A továbbiakban az ugyancsak 100 éve született 
Szabó Pál Zoltánra, a 10 éve elhunyt Emst Lajos
ra, valamint Schönviszky László barlangkutató 
munkásságára emlékezett egy-egy előadás.

Dr. Szunyogh G ábor bem uta tta  a  B arad la-barlang  
1:100 m éretarányú új térképét

A hazai és külföldi feltáró és tudományos 
barlangkutatás eredményeiről több mint 20 előa
dás hangzott el, illetve 10 poszter került kiállítás
ra. Az esti vetítések sorában színvonalas video
filmek bemutatására került sor.
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A rendezvény vasárnapi zárását követően az nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támo- 
érdeklődők megtekinthették a Sátorkő-pusztai- gatásával a 2002-es miskolci találkozóra fog 
barlangot is. megjelenni.

Az előadásokat tartalmazó kiadvány a Kör- Fleck Nóra

A 2000. ÉVI CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS 
BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Környezetvédelmi Minisztérium a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen 
2000-ben is meghirdette az immár hagyományos 
Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályá
zatot a Környezetvédelmi Célelőirányzat terhére. 
A pályázat célja a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulaton belül működő barlang- 
kutató csoportok, személyek által barlangokban 
végzett feltáró és tudományos munka dokumen
tálásának fellendítése, a dokumentáció színvona
lának emelése, a KöM TvH Barlangtani Osztálya 
barlangnyilvántartási rendszerének fejlesztése, a 
KTM 13/98. évi rendeletében foglaltak teljesítése 
érdekében. A pályázat díjazásához szükséges 
anyagi fedezetet a minisztérium biztosította. En
nek összege 1 000 000 Ft volt, amely magában 
foglalta a pályázatok díjazásának, valamint a pá
lyázat lebonyolításának költségét.

Sajnos ez évben az eddig megszokottnál jóval 
kevesebb pályázat érkezett, ami lehet annak is kö
vetkezménye, hogy a csoportok éves jelentésüket 
az engedélyben meghatározott időre leadták, s a 
kisebb lélegzetű dolgozatokkal nem kívántak 
részt venni a pályázaton. A pályázatra megadott 
határidőre így 8 jelentés érkezett, csoport és egyé
ni kategóriában egyaránt 4— 4.

Az 5 tagú bíráló bizottság (Székely Kinga, 
Börcsök Péter, dr. Korpás László, Maucha László, 
Szablyár Péter) a csoportjelentéseket a kiírásban 
megadott felépítés és pontszámhatárok között, az

egyéni pályázatokat egyedileg értékelte, s ennek 
alapján az alábbi döntést hozta:

Csoport kategória
I. díjban és 250 000— 250 000 Ft pénzjutalomban 
részesült:
Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (83 
pont)

MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva (82 pont)

III. díjban és 100 000— 100 000 Ft pénzjutalom
ban részesült:
Plózer István Víz alatti Barlangkutató Csoport 
(61 pont)
Marcel Loubens Barlangkutató Csoport (57 pont)

Egyéni kategória -  a díj fokának meghatározása 
nélkül:
Nyerges Attila: Az Aggteleki-karszt ismeretes 
zsombolyainak felszín alatti morfológiája -  
140 000 Ft pénzjutalom
Hazslinszky Tamás: A  Baradla-barlang múlt szá
zadi nevezetes látogatói -  50 000 Ft pénzjutalom 
Szűcs Norbert: A  környezet hatása a Szemlő- 
hegyi-barlangra -  30 000 Ft pénzjutalom
Vass Béla: A  „Tettye” karsztforrás bemutatása -  
10 000 Ft pénzjutalom

KÖSZÖNTÉSEK

Szeretettel köszöntjük:
a 2000-ben

70 éves
Dr. Juhász András okleveles bányamérnököt, 
Társulatunk tiszteletbeli tagját. Részt vett a Tár

sulat 1958. évi újjászervezésében, és egészen 
nyugalomba vonulásáig mint társelnök, szak
osztályelnök, elnökségi tag és az Érembizottság 
tagjaként működött. Hosszú időn át a Társulat 
Észak-magyarországi Területi Szervezetének el-
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