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BESZÁMOLÓ A TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSRŐL
Társulatunk 2011. május 8-án tartotta tisztújító küldöttközgyűlését. A szavazati joggal rendelkező,
megjelent küldöttek száma a 49 delegáltból 44 fő volt, szavazati jog nélkül 19 fő vett részt.
A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság által adományozott kitüntetéseket az Érembizottság
elnöke, dr. Dénes György adta át (lásd alább).
A küldöttközgyűlés
- 80. születésnapja alkalmából Vidics Zoltánnét,
- 75. születésnapja alkalmából Berényiné Holló Hát és Kesselyák Pétert,
- 70. születésnapja alkalmából Eszterhás Istvánt, Hajdú Józsefet, Lorberer Árpádot és Noszlopy Lászlót,
- 60 születésnapja alkalmából Adamkó Pétert, Almády Zoltánt, Csernavölgyi Lászlót, Hegedűs Gyulát,
Heltay Tamást, Hlavácsné Kérdő Katalint, Horváth Gergelyt, Irsai Sándort, Izápy Gábort, Kraus Sán
dort és Lénárt Lászlót köszöntötte. A köszöntéssel járó emléklapokat dr. Leél-Össy Szabolcs elnök
adta át.
A küldöttközgyűlés elfogadta
- a 2010. évről szóló főtitkári beszámolót,
- a 2010. évről szóló közhasznúsági beszámolót és eredmény kimutatást,
- a 2011. évi munkatervet és költségvetést,
- a Karszt és Barlang Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését,
- megválasztotta a Társulat új vezetőségét.
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MKBT KITÜNTETÉSEK
A Társulat Érembizottsága ez évben az alábbi kitüntetések adományozásáról határozott.
A Társulat érdekében hosszú időn át eredményesen végzett munkáért adományozható
Hermán Ottó-éremmel
Fleck Nóra
ügyvezető titkárt tüntette ki,
aki 1980 óta társulati tag, 1981 január óta a Társulat ügyvezető titkára, munkakörét lelkiismeretesen
ellátja és munkaköri kötelezettségén túl időt és fáradságot nem kímélve, a tagság számára rendszeresen
szervez külföldi szakmai túrákat, szerkeszti az MKBT Tájékoztatót és Társulatunk minden tagjának
- legjobb tudása szerint - készséggel segítségére, rendelkezésére áll.
A karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményekért adományozható
Vass Imre-éremmel
Szilaj Rezsőt,
a tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport vezetőjét tüntette ki,
aki 1987 óta tagja Társulatunknak, vezetésével néhány éve feltárták a Berger Károly-barlangot. Máig
9 barlangi tó tárult fel a város alatt húzódó 3,2 km-nyi felmért és további több mint 2 km-re becsült térképezetlen járatokban, a teljes becsült hossza több mint 5,5 km lehet. A szövevényes járatrendszerben,
két tó található, melyek az ország legnagyobb barlangi tavai is egyben. Vizük hőfoka jelentősen eltér
egymástól, az egyik 20, a másik 31 C fokos. A nagyobbik tó több mint 25 m széles, a másik 23 m átmé
rőjű. A feltárt barlangszakaszokat látványos ásványkiválások jellemzik, kalcit- és aragonit ásványok, va
lamint a helyenként tömegesen álldogáló borsókőtornyokig és oszlopokig (logomit). Sikerült feltárniuk
a Berger Károly-barlang és a Kórház-barlang közötti összeköttetést is.
A 35 év alatti kutatók elismerésére szolgáló
Mikolovits Veronika-éremmel
első alkalommal
Csömör Miklóst tüntette ki,
mellyel egyúttal a Veronika nevét viselő és az általa megkezdett tevékenységet folytató Verocs Szakosz
tályban tevékenykedő valamennyi tag munkáját is elismerte.
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Csömör Miklós 1993 óta MKBT-tag, először a Troglonauta Barlangkutató Csoport tagja, majd 2004 óta
a Forrás Barlangkutató Egyesület vezetője. 2007-ben bekapcsolódott az akkor még Mozgás- és Élményterápiás Szakosztály néven működő szervezet munkájába, melynek Vera halála után párjával, Keresztes
Anikóval aktív mozgató rugója lett.
A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért ado
mányozható
Vass Imre-emléklappal
a Kossuth-barlang Reménytelen-szifonjának leküzdéséért,
valamint az esztramosi Rákóczi-barlang I. és II. tavának összekötéséért az
Aniphora Könnyűbúvár Klubot,
a csévi Ariadne-barlangban öt barlang összekapcsolása révén elért eredményekért az
Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesületet tüntette ki.

A 2011. ÉVI BARLANGNAP
Június 23-26. között, az Aggteleki- és a Szlovák-karszt területén került megrendezésre az idei Bar
langnap. A rendezvényen 421 résztvevő regisztrált és közel 50 fő vett részt a szervezésben, lebonyolí
tásban. A résztvevők 21 barlangban túrázhattak a négy napos rendezvény alatt, többek között szlovákiai,
ritkábban látogatható barlangokban is, amiért külön köszönet illeti a szlovák nemzeti park vezetését és
munkatársait. Összesen 148 barlangtúrára került sor, melynek során 925 leszállást „teljesítettek” a részt
vevők (nem számítva a szlovák idegenforgalmi barlangok látogatását). A 28 féle túra közül a szakveze
téseknek (különösen Bérezik Pál esztramosi túrájának) és a gyerektúráknak különösen nagy sikere volt.
Esténként előadások és vetítések zajlottak a nagy sátorban, többek között az Aggteleki-karszt és
Podólia barlangjairól, a Canin-fennsíkon zajló feltárásokról, hazai és közép-amerikai víz alatti barlangok
ról. A Papp Ferenc Csoport által üzemeltetett büfé és közösségi központ éjjel-nappal állta a sarat (az esős
idő miatt ez szó szerint is értendő) és gondoskodott a zenei aláfestésről is.
A Vass Imre-barlangnál vasárnap délelőtt emléktáblát avattak Maucha László tiszteletére, aki a közel
múltban távozott közülünk. A Társulat, a Papp Ferenc Csoport és további támogatók által adományozott
tábla avatásakor Dr. Leél-Őssy Szabolcs, az MKBT elnöke, Dr. Bálint Gábor (VITUKI) és Izápy Zsóka
mondott személyes hangvételű beszédet.
A Barlangnap értékelése kapcsán elmondhatjuk, hogy a résztvevők száma némiképp elmaradt az elő
zetesen jelentkezők száma és a korábbi tapasztalatok alapján várttól (ez részben talán az időjárásnak volt
tulajdonítható). A túltervezés több problémát okozott a szállítástól a büfé-készleteken át a póló-rendelé
sig, amelyek nemcsak a lebonyolítást, hanem a „pénzügyi mérle
get” is befolyásolták. A fentiek ismeretében örömmel szembesül
tünk azzal, hogy a rendezvény pénzügyi egyenlege nem mutatott
veszteséget (igaz, nyereséget sem). A megmaradt pólók eladása
még kicsit javíthat ezen a mérlegen (a pólókat a Társulat irodájá
ban és későbbi rendezvényeken lehet megvásárolni).
A tapasztaltak közül kiemelendő az a sajnálatos tény, hogy na
gyon sokan előzetesen úgy regisztráltak a túrákra, hogy később
nem jelentek meg a túrákon és távolmaradásukról elmulasztották
^ Barlangnapon felavatott Maucha
értesíteni a szervezőket. Ezzel nem csak mások elöl foglalták le
László-emléktábla
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az olykor korlátozott túralehetőségeket, hanem jelentős plusz-költ
séggel (busz, telefon) terhelték a rendezvény költségvetését. A 925
megvalósult túra mellett 289 (!) ilyen elmaradt leszállásról tudunk.
Akadt olyan barlang, ahova az előzetesen regisztrált leszállások fele
valósult meg. A jövőben a regisztrációs rendszer módosításával igyek
szünk megakadályozni az ilyen problémákat, de ez a résztvevők odafi
gyelésén és empátiáján is múlik majd.
A túrákkal és szervezéssel kapcsolatban rengeteg pozitív vissza
jelzést kapott a Társulat, itthonról és határon túlról is, a résztvevők,
csakúgy, mint szervezésben segítők részéről. Egy tagtársunk, látva
a regisztrációnál lévő „erő-forráshiányt”, utóbb egy laptopot ajándé
kozott a Társulatnak, támogatásként. Mindezeket nagyon köszönjük.
Ugyanígy köszönettel vettünk és veszünk minden jogos kritikát és job
bító szándékú javaslatot (ebből is akadt bőven). A lebonyolítás és szervezés
hibáiból levont tanulságokat a további rendezvényeken kamatoztatjuk.
Végül, de legkevésbé sem utolsó sorban a Társulat ezúton is köszö
A Barlangi Mentőszolgálat
netét mond mindazoknak, akiknek a munkája, fáradsága, feláldozott
bemutatója
szabadideje (és sokszor anyagi hozzájárulása) szükséges volt ahhoz,
hogy az idei Barlangnapot összességében sikeres rendezvényként zárhassuk.
A helyhiány miatt neveket nem sorolva, ők az alábbiak:
- Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, munkatársai, túravezetői,
- a Szlovák Barlangok Igazgatóságának munkatársai, és a Rozsnyói Barlangkutató Csoport túravezetői,
- a barlangokat beszerelő és kiszerelő csapatok, ehhez a felszerelést összeszedő, előkészítő, szállító
segítőikkel egyetemben,
- a barlangi túrák túravezetői (30 fő), akiket sokszor az utolsó pillanatban rángattunk be, és ezt angyali
türelemmel tűrték,
- a Barlangi Mentőszolgálat ügyeletet adó tagjai.
- A büfé szervezését magára vállaló Papp Ferenc Csoport résztvevő tagjai és segítőik,
- a verseny szervezői és lebonyolítói.
- a Maucha László-emléktábla adományozói, különös tekintettel a Papp Ferenc Csoportra, valamint
a tábla elkészítésében, szállításában, felszerelésében segítők,
- a szombati vacsora készítésében résztvevők,
- mindazok, akik a regisztráció, túra- és busz-szervezés munkájában segítettek nekünk,
- mindazon fel nem sorolt jótevők, akik például saját autójukon elvittek másokat barlangtúrára, lótottak-futottak, pakoltak, szemetet szedtek.
Kosztra Barbara, MKBT tudományos titkár

BARLANGKUTATÓK
SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
2011. november 11-13.
Székesfehérvár

Rendezvényünk az Álba Regia Barlangkutató Csoport társrendezésével 2011. november 11-13. kö
zött a székesfehérvári Árpád Szakképző Iskolában került lebonyolításra. Idén is, a tavalyihoz hasonlóan.
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az előadások, a szállás és az étkezés egy helyszínen volt, ami nagymértékben növelte a rendezvény si
kerét. Jóllehet az előadásokon kívül ezúttal semmi „extra" nem szerepelt a programban, a regisztrált
résztvevők száma igen magas, 119 fő volt. Első alkalommal került bevezetésre a 25 év alattiak számára
az ingyenes részvétel, melyet heten vettek igénybe. A rendezvény anyagilag is pozitív volt, 218 000 Ft
nyereséggel zártunk.
A magas részvételi szám mellett ugyancsak rekordszámú, 46 előadás és 15 filmvetítés hangzott el,
illetve került bemutatásra. A filmvetítések, valamint Egri Csaba lassan már hagyományossá váló 3D bemu
tatója, nagy érdeklődés mellett már pénteken este megkezdődtek, majd szombaton este gyakorlatilag a tel
jes blokk újra bemutatásra került. A szervezőknek az a kísérlete, hogy legalább a vetítések az előadásokkal
párhuzamosan történjenek, nem igazán vált be. A szombaton kora délutánra terv ezett vitafórum is igen hal
vány érdeklődés mellett zajlott. Viszont különösen nagy örömünkre szolgált, hogy a jócskán a vasárnap dél
utánba húzódott programon az utolsó pillanatokig
is közel 50 fös hallgatóságot számolhattunk meg.
A rendezvény ideje alatt az iskola klubjában
az Álba Regia Barlangkutató Csoport 50 éves
tevékenységét bemutató kiállítás kapott helyet,
ahol a tablók mellett bárki fellapozhatta a cso
port munkájáról készült évkönyveket is.
A rendezvény értékelésére dr. Surányi Ger
gely levelező listán közzétett szavait idézném:
„Ismét egy remek szakmai nap van a hátunk
A szombat esti - hagyományos - zsiroskenyér-party
(Foto: Timkő Attila)
mögött, megint csak azt mondhatom, hogy saj
nálhatja, aki nem volt ott. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk, bár azért szeretnék bíztatni néhány
előadót, hogy gyakorolja még kicsit ezt az ipart. Külön öröm, hogy a feltáró kutatás továbbra is éli nem
várt reneszánszát. Szerintem a közeljövőben nagy áttörések várhatóak, akár a hossz vagy a mélység
tekintetében.
Végezetül - szerintem sokak nevében - köszönöm a szervezőknek a munkát. Azt gondolom, hogy
a rendezés tekintetében minden rendben volt, jó emlékkel jöttünk el Székesfehérvárról."
A Társulat vezetése és a résztvevők nevében is köszönjük a színvonalas rendezvényt az Albásoknak!
Fleck Nóra

MKBT TANULMÁNYUTAK
ALSÓ-AUSZTRIA - Rax - Hohe YVand
Társulatunk 2011. június 9-13. között 30 fo (egy napra +2) részvételével Alsó-Ausztriába, a Rax és
a Hohe Wand térségébe látogatott. Nagy örömünkre szolgált, hogy a túrákon rendszeresen résztvevők
között új arcok is megjelentek, így Pécsről, a Pro Naturások részéről is csatlakozott négy fő.
Első állomásunk a Bad Fischau mellett található Eisenstein-barlang volt, ahová a nagy létszámra
való tekintettel két csoportban jutottunk le. A barlang jellegzetességei a hévizes eredetű borsókövek,
de az esztramosi Rákóczi-barlanghoz hasonló képződmények is jócskán láthatóak benne, sőt egy eldu
gott járatban még a Beremendi-kristálybarlangban található pamacsokra is bukkantunk, végül pedig egy
rendkívül látványos hévizes kürtön át jutottunk a felszínre. A kalandtúra-barlangokhoz hasonlóan itt is
overállos túrákat vezetnek, de az utóbbi időben már csak előzetes bejelentkezés alapján. Szerencsére
a barlangi vezető régi ismerősünk révén, kinyitotta számunkra a barlangot és mellette a kiállító helyiséget.

