
’TársuCati étet
BESZÁMOLÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

Társulatunk 2008. április 19-én tartotta éves beszámoló küldöttközgyűlését a Szemlő-hegyi-barlang 
fogadóépületében. A szavazati joggal rendelkező, megjelent küldöttek száma 32 fő, a szavazati joggal 
nem rendelkezik száma 15 fő volt.
A küldöttközgyüléses az érembizottság érmeket és emléklapokat adott át (lásd alább), majd elnökönk
-  85. születésnapja alkalmából Kincses Júliát,
-  80. születésnapja alkalmából Barczikay Dénest és dr. Márton Gyulát,
-  75. születésnapja alkalmából dr. Kocsis Antalt, Magyari Gábort és Rónaki Lászlót,
-  70. születésnapja alkalmából dr. Czajlik Istvánt és dr. Cser Ferencet,
-  60. születésnapja alkalmából Czakó Lászlót, dr. Dezső Zoltánt, Gyurmán Csabát, Hlavács Lászlót, 

Ignácz Ibolyát és Regős Józsefet emléklappal köszöntötte.
A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
-  elfogadta a 2007. évről szóló főtitkári beszámolót,
-  elfogadta a 2007. évről szóló közhasznúsági beszámolót,
-  elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 2007. évi gazdálkodásáról szóló jelentését,
-  elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának 2007. évi beszámolóját,
-  elfogadta a Társulat 2008. évi költségvetését,
-  elfogadta a beterjesztett alapszabálymódosítást, s a Társulat alapszabályát egységes keretben jóváhagyta,
-  megerősítette a következő négyéves időszakra a Karszt és Barlang Alapítvány jelenlegi Kuratóriumát,
-  elfogadta az UIS etikai kódexét.

F.N.

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK

A Társulat Érembizottsága 2008. április 15-i ülésén az alábbi társulati kitüntetések adományozásáról, 
illetve átadásáról hozott határozatot:

Az Érembizottság -  Dr. Leél-Össy Szabolcs, Flazslinszky Tamás, Polacsek Zsolt és Kiss Attila előter
jesztésére -  úgy határozott, hogy

a Társulat érdekében hosszú időn át eredményesen végzett munkáért adományozható

Hermán Ottó-érem 

több évtizedes munkásságáért 

Adantkó Péter

számára kerüljön átadásra. Az érmet a Bizottság még 2004-ben -  Dr. Nyerges Miklós, Hegedűs András, 
Kiss Attila és még többek javaslatára -  Adamkó Péternek adományozta, de annak átadására a közgyűlésen 
felmerült viták nyomán akkor nem került sor.
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A kiemelkedő barlangfeltárási eredményekért adományozható 

Vass Imre-éremmel

a Bihar-hegység és a Királyerdő több barlangjának, köztük a Valea Reá- és a V 5-barlangrendszerek
eredményes feltáró kutatásáért

Zih Józsefet és Z ihné Perényi Katalint

tünteti ki. A kitüntetettek több évtizede kitartó és szívós kutatómunkát folytatnak a Bihar-hegység és a Ki
rályerdő barlangjainak feltárására. Évről évre szerveztek változó személyi összetételű kutatótáborokat. 
Eredményeik közül kiemelkednek:

a Bihar-hegységbeli Valea Rea-barlangrendszerben elért feltárási sikereik, amelyek hozzájárultak ahhoz, 
hogy a barlang eddig megismert 20 km-es hosszával és gazdag ásványkiválásaival a Kárpát-medence 
egyik jelentős barlangja lett, valamint

a V-5 barlangrendszerben elért feltárási eredményeik, amelyekkel a 2007. évi kutatótáboruk végére a bar
lang 14 km-es járathosszúsága mellett, -652 m-es mélységével ma a Kárpát-medence legmélyebb barlangja.

A kitüntetettek részesei voltak a Társulat kutatóinak az olaszországi Gortani-barlangban, valamint 
Montenegróban folytatott kutatásaiban is. Ezek mellett évek óta részt vesznek a Társulat vezető szervei
nek munkájában és az oktatásban is.

A barlangfeltárások terén kiemelkedő eredményt elért kutató kollektívának adományozható

Vass Imre-emléklapot

a Kiss Attila és Takácsné Bolner Katalin által vezetett 

montenegrói barlangkutató kollektívának

adományozza. A kollektíva évről évre eredményesen kutatja Montenegró karsztvidékeinek barlangjait, 
és eredményeikről a Társulat Tájékoztatójában rendszeresen beszámolnak. Jelentősebb eredményeikről 
a Karsztfejlődés XI. konferencia 2006-ban megjelent kötetében Takácsné Bolner Katalin barlangtérké
pekkel és fényképekkel dokumentált, adatokban gazdag, terjedelmes tanulmányban számolt be. Az évről- 
évre változó személyi összetételű kutató kollektíva mindkét vezetőjét, Kiss Attilát és Takácsné Bolner 
Katalint a Társulat Érembizottsága korábban már Vass Imre-éremmel tüntette ki.

A kitüntetések átadására a Társulat 2008. április 19-i közgyűlésén került sor.
Dr. Dénes György 

az Erembizottság elnöke

KÖSZÖNTÉSEK

A 2008. április 19-i küldöttközgyűlésen a két küldöttközgyűlés közötti időben kerek évfordulót elért 
tagtársainkat emléklappal köszöntöttük. A legidősebbekről e helyen is megemlékezünk.

Nagy szeretettel köszöntöttük 85. születésnapja alkalmából

Kincses Júliát,

Társulatunk alapító és tiszteleti tagját, akinek neve összeforrott a Béke-barlang és a Pénzpataki-víz- 
nyelőbarlang feltáró kutatásában való aktív részvétellel. Kincses Júlia sajnálatosan az év második felében 
elhunyt. így köszöntő helyett nekrológja (79. oldal) emlékezik meg barlangkutató tevékenységéről, ér
demeiről.
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Nagy szeretettel köszöntjük a 80. életévét betöltött

Barczikay Dénesi,

aki 1928. március 29-én született Budapesten. Vegyészmérnökként vegyi
művek tervezőjeként tevékenykedett. Először családi és baráti körben szik
lamászással foglalkozott, és 1980-ban sziklamászó vizsgát tett. Tagja volt 
a Magyar Földrajzi Társaságnak.

Barlangkutatással 1983-ban kezdett foglalkozni, amikor belépett a Papp 
Ferenc-csoportba, melynek munkájában tevékenyen részt vett, majd egy 
év múlva a Társulatba is. Elvégezve a szükséges tanfolyamokat, 1988-ban 
kutatásvezető lett, s azóta a SZIKKTI S. E. barlangkutatásainak szakmai 
irányítója.

Jelentős szerepe volt a Szemlö-hegyi-barlang barlangterápiai környe
zetének, klímájának kialakításában, a mérési eredmények értékelésében a 
tereprendezési munkák irányításában. Kedvenc munkaterülete a Rácskai- 
barlang volt, ahol annak védelme, rendezése érdekében tevékenykedett, rendszeresen takarította. Jelentős 
munkát fektetett a Tábor-hegyi-barlang megóvása, védelme, lezárása érdekében és a feljáró kisajátítása 
ellen.

Idős kora ellenére ma is aktívan részt vesz a tervezésben, a megoldások kidolgozásában, a döntésekben 
és még az irányítást is vállalja.

Nagy szeretettel köszöntjük a 80. életévét betöltött

dr. Márton Gyulát,

aki 1928. január 14-én született Hajdúsámsonban. Középiskolai tanulmá
nyait a Debreceni Református Kollégiumban végezte. Rövid ideig bányá
ban dolgozott, majd 1949-ben felvételt nyert az ELTE geológus szakára, 
ahol 1953-ban szerzett oklevelet. Szakmai tevékenységét a MAFI-ban 
kezdte (1953-1956), majd 1956-1962. között bánya- és vízkutató vállala
tok főgeológusaként dolgozott. 1962-1988 között a MÁV Vezérigazgató
ság fögeológusa, majd főtanácsosa, ahol vasúti objektumok vízellátásának 
megoldása volt a feladata. Közben, 1966-1969 között részt vett az első 
mongol-magyar geológiai kutató expedíció munkájában, 1972-1979 kö
zött pedig egyéni hidrogeológiai szakértőként Irakban dolgozott, ahol töb
bek között elkészítette az ország hidrogeológiai atlaszát. 1988-ban történt 
nyugdíjazása után szakértői tevékenységet folytatott itthon és külföldön, 
folytatta a dia- és videovetítéses népszerű tudományos előadások tartását, hazai és külföldi szakmai tanul
mányutak szervezését, vezetését.

A barlangok iránti érdeklődését a bányászat, majd a geológia keltette fel. Egyetemista korában tár
saival bejárta a Budai-hegység és a Pilis barlangjait. Már ebben az időben végzett az ország különböző 
területein (Bükk, Mecsek) forrásmegfigyeléseket. 1952-53-ban részt vett a Jakucs László vezette bükki 
és Aggtelek környéki barlangkutatásokban, köztük az akkor föltárt Béke-barlangban is. A későbbiekben 
mind munkája során, mind szabadidejében itthon és külföldön számtalan barlangot keresett fel, vizsgált 
meg. így járta be a hazaiakon kívül a Morva-karszt barlangjait, továbbá Irak, Libanon, Törökország szá
mos barlangját.

Társulatunkba 1972-ben lépett be. Külföldi munkavállalásai miatt tagsága hosszú ideig szünetelt, 
2004-ben újította fel ismét.
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Eredményes munkásságát több kitüntetés ismerte el, köztük legrangosabb szülővárosának, Hajdú- 
sámsonnak díszpolgársága, melyet elsősorban a városnak ajándékozott Hajdúsámsontól a Góbi-sivatagon át 
a Szaud-Arábiai sivatagokig c. múzeum létrehozásáért kapott. 2003-ban aranydiplomáját is átvehette.

BARLANGNAP

A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 
2008 évi Barlangnapját június 20-22. között ren
dezte Balatonedericsen, a Balaton partján levő kel
lemes környezetű strandon.

A rendezvényen 275 résztvevőt regisztráltunk.
A programok elsősorban a környék barlangjainak 
megtekintését foglalták magukba, (Csodabogyós- 
barlang, Szél-lik, Cserszegtomaji-kútbarlang, Dö- 
me-barlang, Jakucs-barlang), de megrendezésre 
került a minden évben esedékes Marcel Loubens 
Kupáért folyó barlangverseny is. A verseny részt
vevőinek és nézőinek hangulatát jócskán emelték 
a Balaton partján, valamint a vízben végrehajtandó 
feladatok. Különösen nagy sikert aratott az a ver
senyszám, melynek során egymás fején kellett a barlangból kihozott tojásokat széttörni.

A verseny győztese a kiírás óta első ízben női 
csapat lett (Mersdorf Anna, Szeredi Anna, Pólyák
Ági).

A hangulatot a mindvégig nyitva (és ki) tartó 
parti kocsmák, valamint a foci EB is színesítette.

A barlangnap rendkívül jó hangulatban, a re
mek idő által is segítve zajlott le. Hosszú idő után 
bebizonyosodott az is, hogy a Társulatnak nem 
kell a Barlangnapot „kiadnia”, mert tagjai is képe
sek azt megszervezni.

Köszönet a segítőknek: Labirint Barlangkutató 
Egyesületnek, Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak 
és elsősorban a balatonedericsi Önkormányzatnak. 

A szervezők nevében:

Csermák Zsolt-Fleck Nóra-Szittner Zsuzsa-Polacsek Zsolt

A tábor egy részlete a balatonedericsi strandon

ÜNNEPI RENDEZVÉNY A TÁRSULAT MEGALAKULÁSÁNAK 
50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Társulatunk 2008. november 7-én nagyszabású rendezvény keretében ünnepelte a II. világháború utáni 
újjáalakításának 50. évfordulóját. A rendezvény színhelye a patinás Magyar Állami Földtani Intézet dísz
terme volt. A rendezvényen megjelentek száma 174 fő volt.
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A programban elsőként dr. Leél-Őssy 
Szabolcs, Társulatunk elnöke, majd dr. Kor- 
dos László, a Magyar Állami Földtani Inté
zet igazgatója, továbbá Haraszthy László, 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
természet- és kömyezetmegőrzési szakállam
titkára köszöntötte a megjelenteket. Végül 
elnökünk felolvasta a Magyar Földrajzi Mú
zeum igazgatójának, dr. Kubassek Jánosnak 
az évforduló alkalmából Társulatunkhoz inté
zett üdvözlő levelét.

A rendezvény programjában a továbbiak-
bán dr. Leél-Őssy Szabolcs elnök elsőként Dr. Kordos László, a MÁFI igazgatója, mint házigazda üdvözli

, A . i . i .. . . . . . .  a rendezvény résztvevőitazokat az alapító tagokat köszöntötte, aki
1958-tól 50 éven át folyamatos tagsággal rendelkeznek. így Csekő Árpád, dr. Cser Ferenc, Hazslinszky 
Tamás, dr. Juhász András, Magyari Gábor és dr. Szentes György vehette át az erre az alkalomra készített, 
névre szóló emléktárgyat. Az 50 éves jubileumot már nem érhette meg Gádoros Miklós, az őt megillető 
elismerést özvegye vette át. Ezt követően a Társulat egykori alapító tagjai, akik nem rendelkeztek folya
matos tagsággal, emléklapot vehettek át a Társulat elnökétől. A továbbiakban az alábbi visszaemléke
zések hangzottak el a Társulat 50 évvel ezelőtti újjáalakításáról, az 50 év kiemelkedő személyiségeiről, 
kiadványairól és rendezvényeiről, valamint a Társulat előtt álló jövőbeni feladatokról:
-  Dr. Dénes György: Társulatunk újjáalakulása 1958-ban
-  Székely Kinga: A Társulat meghatározó egyéniségei -  akikkel együtt dolgozhattam
-  Hazslinszky Tamás: A Társulat kiadványai és rendezvényei az 50 év alatt
-  Dr. Leél-Ossy Szabolcs: Kihívások kereszttüzében, az 50 éves Társulat jövője 

címmel tartottak előadást.
A délelőtti programban fogadás szerepelt, melynek fénypontját az Izápyné Wehovszky Erzsébet által 

készített, a Társulat emblémájával díszített marcipántorta jelentette.
A délutáni programban a Társulat nagy 

múltú, ma is működő barlangkutató csoport
jainak egykori és jelenlegi vezetői is megszó
laltak, bemutatva az öt évtized munkásságát,
így
-  Dr. Dénes György-Dr. Gyuricza György- 

Dr. Végh Zsolt: Meteor Barlangkutató 
Szakosztály múltja és jelene

-  Kesselyák Péter-Hopoczky László: A Bu
dapesti Vám- és Pénzügyőr Egyesület Bar
langkutató Csoportja (ma Szilvássy Andor 
Barlangkutató Egyesület) múltja és jelene

-  Dr. Lénárt László: A szervezett miskolci 
barlangkutatás 1958-2008

-  Maucha László-Kovács András: A Papp Ferenc Barlangkutató Csoport múltja és jelene
-  Dr. Szunyogh Gábor-Zsólyomi Zsolt: A Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Barlangkutató Csoport

jának múltja és jelene
-  Szolga Ferenc: Az Álba Regia Barlangkutató Csoport közel öt évtizedes munkássága 

címmel tartottak előadást.
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