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1973. január 30-án este négy a Solymári-ördöglyukba indult kisdiák felkutatására riasztotta a Buda
pesti Rendőrfőkapitányság a Barlangi Mentőszol
gálatot. Éjfélre a négy fiút sikerült előkeríteni.
1973. február 4-én éjjel a Pest megyei Rendőr
főkapitányság kérte a barlangi mentőszolgálatosok
segítségét, mert három fiatalkorú eltűnt a Solymáriördöglyukban. Az elveszettek reggelre otthonukban
voltak.
1973. április 22-én éjszaka a Budapesti Rendőr
főkapitányság ügyeleté kért riasztást egy balesetcs

turistának a Hét lyuk-zsombolyból való kimentése
érdekében. Mentőszolgálatosaink a kimerült fiatal
embert felszínre hozták szorult helyzetéből.
1973. július 4 —5 —6-án a Pest megyei Rendőr
főkapitányság kérésére egy eltűnt előkerítése végett
a barlangi mentőszolgálatosok sorban kutatták át
a Remete-szurdok és a Zsíros-hegy környékének
barlangjait, kisebb-nagyobb üregeit.
1973. augusztus 12-én egy három tagú turista
csoport tévedt el a Ferenc-hegyi-barlang bonyolult
labirintusában. Mentőszolgálatosaink hozták fel
színre őket.
1973. szeptember 2-án este a Pest megyei Rendőr
főkapitányság kérésére vonult ki a Barlangi Mentőszolgálat egy részlege a Solymári-ördöglyukban el
tűnt nyolc turista kimentése érdekében. Az elveszet
tek reggelre otthonukban voltak.
1973. november 25-én éjszaka ismét a Pest megyei
Rendőrfőkapitányság ügvelete riasztotta a Barlangi
Mentőszolgálatot egy Nagykovácsi környékére ki
rándulni indult és valószínűleg barlangban eltűnt
diákcsoport előkerítése végett. Mentőszolgálato
sainknak egész éjszakai megfeszített munkával sike
rült felkutatni és hajnalra felszínre hozni a Solymáriördöglyukban eltévedt és veszélyes helyzetben benn
rekedt hét diákfiút.
Dr. Dénes György

DR. D ÉN ES G Y Ö R G Y M TESZ-D ÍJAT KAPOTT
Dr. Dénes Györgyöt, Társulatunk főtitkárát az
MTESZ 1973. decemberi közgyűlése MTESZ-díjjal tüntette ki. A magas kitüntetést a minisztertanács
elnökének és a Magyar Tudományos Akadémia el
nökének jelenlétében Csanádi György akadémikus,
miniszter, az MTESZ elnöke nyújtotta át.
Dr. Dénes György az 1958-ban újjáalakult Tár
sulatunk megszervezői közé tartozik. 1958-tól a
Társulat titkára, 1963 óta a főtitkári tisztet tölti be.
Ezalatt erősödött meg Társulatunk belföldön és
szerzett jó hírnevet világviszonylatban. Rendszere
sen képviselte Társulatunkat a Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusokon, és alapító tagként vett
részt 1965-ben Ljubljanában az UIS, a Nemzetközi
Szpeleológiai Unió megszervezésében is.
Főtitkári működése közben oroszlánrésze volt
— a Társulat néhány más vezetőjével együtt —
abban is, hogy korábbi főhatóságunk, a Nehézipari
Minisztérium lemondó nyilatkozatát követő nehéz
évek után felvételt nyertünk jelenlegi főhatóságunk,
az MTESZ tagegyesületi sorába. Az eközben eltelt
hosszú és bizonytalan kimenetelű, nehéz küzdel
mektől terhes négy esztendő alatt is biztosan vezette
Társulatunk hajóját és mentette meg a megsemmi

süléstől. Sikerült a nehéz években összetartania a
csoportokat, szakbizottságokat és átmentenie a
Társulat kiadványait. Mindvégig szívügye volt az
általa életre hívott Barlangi Mentőszolgálat meg
szervezése, irányítása és személyes részvétele szám
talan életmentésben.
Eredményes feltáró kutatásai, szerteágazó szer
vező munkája, különösen a fiatal kutatónemzedék
elméleti és gyakorlati szakmai felkészítésének gond
jai, valamint a Társulat életvitelének megannyi apró
munkája közben sorra jelentkezett hazai és nemzet
közi fórumokon, köztük az UIS szekcióiban és szakbizottságaiban értékes szakmai munkáival, dolgo
zataival, értekezéseivel. Ezért tüntette ki a VI. Nem
zetközi Szpeleológiai Kongresszus alkalmával az
olomouci Palackÿ Egyetem Tudományos Tanácsa
tiszteleti diplomával és aranyéremmel. Társulatunk
közgyűlése 1967-ben a magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló kimagasló munkás
ságért adományozható Herman Ottó éremmel tün
tette ki.
Főtitkárunk MTESZ-díjjal történt kitüntetésének
hírét Társulatunk vezetősége és tagsága is a leg
nagyobb örömmel fogadta s őszinte szívvel gratulált.
Dr. Láng Sándor
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