Kesselyák Péter
fizikus, ny. hírközlési főtanácsos, Társulatunknak 1960 óta tagja. A Vámőrség barlangkutató csoportjának
tagjaként a Bükk hegység barlangjaiban, köztük a Hársas-barlangban és a Pénz-pataki-víznyelöbarlangban
végzett kutató, feltáró és térképező munkát. A Budai-hegyekben a Ferenc-hegyi-barlang újabb szakaszainak
feltárásában és térképezésében, valamint az Ürömi-kőfejtőben és víznyelőnél végzett kutatómunkákban,
az Aggteleki-karsztvidéken pedig az esztramosi Rákóczi-barlang feltárásában és térképezésében is tevé
kenyen részt vett. 1964-65-ben Balázs Dénes nyomán bejárta és tanulmányozta a dél-kínai karsztvidékek
számos területét, és a sajátos karsztképződményeket diafelvételeken dokumentálta. Tanulmányútjairól Tár
sulatunkban és egyebütt is számos szakmai és ismeretterjesztő előadást tartott, melyekről a Társulat kiad
ványaiban több publikációt közölt. 1967-ben, amikor Társulatunk nehéz helyzetbe került, a MTESZ-ben
Karszt- és Barlangkutató Bizottságot szerveztünk, amelynek titkári teendőit, a külföldi kutatóútjain évekig
távollevő Balázs Dénes helyetteseként 1967-70 között Kesselyák Péter látta el. Minthogy akkor a Társulat
szervező munkáinak egy részét és kiadványaink kiadását is a Bizottság vette át, annak titkárát, Kesselyák
Pétert a Társulat 1969. évi tisztújító közgyűlése a Társulat szervező titkárává is megválasztotta. Részt vett
a Karszt- és Barlangkutatás V., VI., és VII: kötetének szerkesztésében. Midőn 1970 tavaszán Társulatunk
a MTESZ teljes jogú tagegyesülete lett, a Bizottság beolvadt a Társulatba. Ekkor a Bizottság addigi elnöke,
Bogsch László professzor mondott köszönetét Kesselyák Péternek a Bizottság titkáraként önzetlenül vállalt,
és éveken át odaadóan és szeretettel végzett, pontos és lelkiismeretes munkájáért, amellyel nagy szolgálatot
tett a magyar karszt- és barlangkutatás ügyének. Kesselyák Péter azóta is hűséges tagja Társulatunknak. Kö
zel fél évszázados barlangkutatói és társulati munkásságát becsülte meg Közgyűlésünk, midőn Öt tiszteleti
tagjaink közé választotta.
Dr. Dénes György
az Erembizottság elnöke

BARLANGNAP

Az idén 53. alkalommal megrendezésre került Barlangnap ebben az évben július 19-21-én a Bükkben, a Hollóstetői kempingben kapott helyet. A rendezvény keretein belül több mint 200 vezetett
barlangtúrahelyet, illetve 600-nál is több saját vezetővel bejárható helyet tudtunk biztosítani a Bükki
Nemzeti Park és a lebonyolításban közreműködő helyi kutatócsoportok jóvoltából. A létrástetői bar
langokba a Marcel Loubens Barlangkutató Csoport túravezetői vezették a túrákat. Pénz-patakra a Diogenész Barlangkutató Csoport tagjai, míg a Diabázba a Debreceni Búvár Klub biztosított vezetőket.
Nekik ez úton is köszönjük az együttműködést és a
színvonalas túrákat. A barlangtúrákon kívül Regős
József vezetésével szombaton és vasárnap is felszí
ni tanulmányi kirándulások indultak a Kis-fennsík
régészeti jelentőségű barlangjaihoz.
Idén is megrendezésre került a Marcel Loubens
kupa. A nyertes csapat a Majdmegszüljük csapata lett
(Kunisch Péter, Huber Kilián, Mezei Péter), akik ké
sőbb Mikolovits Vera lehengerlő showmüsora hatásá
ra átadták a kupát a 2. helyezett Bézik Inglis csapatá
nak (Mikolovits Vera, Söregi Ildi, Szilágyi Nóri).
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Folyik a barlangverseny

A Barlangnapon 165 regisztrált résztvevő vett
részt, valamint Létráson és a Csurgói házban a helyi
kutatócsoportok is képviseltették magukat összesen
kb. 50 fővel.
Külön köszönet illeti a Tengerszemet, aki eb
ben az évben is a Barlangnap fő támogatója volt,
de a Műsorfüzettel együtt a regisztrációkor a Ten
gerszemes kedvezményes kártyákon kívül idén
Overland utalványokat is tudtunk adni.
A rendezvény sikeres lebonyolításában a fentie
ken kívül az Alpin Generál H Kft és a mindenki által
kedvelt Hiéna Team csapata vett részt.
Köszönet mindenkinek a segítségért!
Polacsek Zsolt-Szittner Zsuzsa
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BARLANGKUTATÓK
SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
2009. november 6-8.

A 2009. november 6-8. között Miskolcon megtartott rendezvényének a házigazdája a Miskolci Egyetem
volt, mivel az Egyetem az alábbi évfordulókhoz kapcsolódva örömmel adott helyet rendezvényünknek.
- a Műszaki Földtudományi Kar a 275. tanévét indította (az első tanév Selmecbányán indult az akkori
bányászati-kohászati tanintézetben = Bergschule-ban)
- a Miskolci Egyetemet 60 éve hozták létre (Miskolcon, a Selmecbányáról Sopronba költöztetett bányaés kohómémöki karokra építve, kiegészítve a Gépészmérnöki Karral)
- a Műszaki Földtudományi Kar 50 éve működik Miskolcon (10 év alatt költöztették át Sopronból
az újonnan létrehozott Nehézipari Műszaki Egyetemre)
- a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék 20 éves (mint önálló tanszék).
A rendezvény regisztrált résztvevőinek száma 101 fő volt.
A rendezvénysorozat november 6-án, péntek délután Vass Imre
IT T N Y U G S Z IK
felújított sírkövének avatásával, ill. megkoszorúzásával indult.
A Társulat által szervezett ünnepségen mintegy 20 fő vett részt a sá
rospataki református temetőben, ahol Székely Kinga mondott ünnepi Gömörmegyei és 48-as hadifömei
beszédet. Ezt követően dr. Leél-Ossy Szabolcs a Társulat, Salamon
Agteleki badarig feltalálója és
Gábor az Aggteleki Nemzeti Park nevében helyezett el koszorút.
készítette a dorozsmai sánczoi
A református egyházközség az ünnepséget követően megköszönte
ÉLT 68 ÉVET
Vass Imre emlékének ápolását. (A sírkő felújítását Kincses Júlia tisz
MEGH. 1863 M Á R C ZIU S 20- V
teleti tagunk kezdeményezte, a felújításhoz a Társulat nyolc tagja, ill.
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága járult hozzá anyagilag is.)
Béke hamvam
Este került sor a tavaly elhunyt Kovács Attila tiszteletére rende
ímeltette szeeetö leánya Jlka 19( >
zett „Gömör-Partium-Bükk karsztja és barlangjai” c. fotókiállí
díttrich A Jűspi
tás megnyitására az Egyetem Galériájában, ahol Kovács Attila bar

VASS IMRE
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