T á r s u la ti k it ü n t e té s e k
A Társulat érembizottságának javaslatára az
1975. március 14-i közgyűlés a Társulat érdekében
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi munká
ért adományozható Hermán Ottó éremmel:
Maucha Lászlót, a VITUKI tudományos kutató
ját, a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport tagját
tüntette ki, aki a jósvafői Kutatóállomást, mint
annak vezetője, a hazai karszt- és barlangkutatás
egyik bázisává fejlesztette ki, valamint számos össze
függést derített ki a karsztos természeti jelenségek
köpött. Évek óra rendszeresen részt vett az Évkönyv
szerkesztésében, amelynek jelentős részét az utóbbi
években ő maga végezte el.
A Társulat elnökségének határozata értelmében
a kollektív munkáért adományozható Hermán Ottó
emléklappal a
miskolci Hermán Ottó Barlangkutató Csoportot
tüntette ki a beküldött 1974. évi jelentése és az
1975. évi munkaterve alapján.
Sz. K.
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MENTES!
KRÓNIKA
1974
1974. január 20-án éjszaka a Pestmegyei Rendőr
főkapitányság riasztotta a Barlangi Mentőszolgála
tot, mert bejelentést kapott, hogy egy turista csoport,
amely reggel a Legény-barlangba indult, éjfélig sem
érkezett haza. Az elveszettek reggelre otthonukban
voltak.
1974. január 24-én a Budapesti Rendőrfőkapitány
ság kérésére mentőszolgálatosaink egy eltűnt sze
mélyt keresve átkutatták a Zsíros-hegy és a Remeteszurdok barlangjait, üregeit és vízmosásait.
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1974. február 17-én éjszaka a Pestmegyei Rendőr
főkapitányság kért riasztást, mert négy turista eltűnt
a Solymári-ördöglyukban. Mentőszolgálatosaink
tervszerűen átfésülték a barlangot. Sikerült felkutatniok és felszínre hozniok a világítás nélkül, életveszélyes helyzetben a barlang mélyén rekedt fiata
lokat.
1974. február 22-én éjjel a rendőrség ismét egy
eltűnt személy érdekében riasztotta a Barlangi Men
tőszolgálatot, de mint utóbb kiderült, az nem barlang
ban volt.
1974. március 10-én éjszaka a Solymári-ördög lyuk
átfésülésére kérte fel a rendőrség a barlangi mentő
szolgálatosokat. A barlang labirintusában eltévedt
tíz turista hajnalra már otthonában volt.
1974. június 24-én a Budai Járási Rendőrkapi
tányság riasztotta mentőszolgálatosainkat, akiknek
sikerült a Solymári-ördöglyuk mélyéről kimenteni
a 26 órája odalenn bolyongó, reménytelenül eltévedt
és lámpáik kimerülése után a barlang sötétjében,
a mély szakadékok között, súlyos életveszélyben
tapogatózó, átfázott és halálosan kimerült két kis
diákot.
1974. szeptember 13-án egy a Mátyás-hegyi kifejtő
sziklafalának peremén meggondolatlanul mászkáló
8 éves kisfiú megcsúszott és mintegy 20 méter magas
ban a bányaudvar talpa felett tehetetlenül vergődött
egy kis sziklapárkányba kapaszkodva. Barlangi men
tőszolgálatosaink siettek a súlyos életveszélyben
lévő kisfiú megmentésére. Kockázatos mászással
sikerült még időben elérni őt, majd a magasból
kötélbiztosítással leereszteni a bányaudvarra, ahol
az időközben kivonult rendőrség és mentők vették
át a kis balesetest, aki — hála mentőszolgálatosaink
gyors segítségének - néhány nagyobb horzsolással
megúszta az életveszélyes kalandot.
1974. szeptember 15-én egy négy tagú gimnazista
kiránduló csoport a Solymári-ördöglyukban eltévedt.
A barlangban egymástól elszakadtak. Hármuknak
sikerült a felszínre jutni, a negyediknek a lámpája
kialudt és egyedül a sötétben maradt. Társai bejelen
tésére a Pestmegyei Rendőrfőkapitányság riasztotta
barlangi mentőszolgálatosainkat, akik kimentették
az életveszélyes helyzetben rekedt fiatalembert a
barlang mélyéről.
1974. november 7-én este a Pestmegyei Rendőrfő
kapitányság riasztotta a Barlangi Mentőszolgálatot
négy, a Solymári-ördöglyukban eltűnt diákfiú felku
tatására. Az elveszettek hajnalban már otthonukban
voltak.
1974. november 17-én este tíz, a Ferenc-hegyi
barlangba indult kisdiák eltűnése miatt riasztották
a Barlangi Mentőszolgálatot. Az elveszettek sze
rencsére még a barlang átkutatása előtt kitaláltak
a felszínre.
Dr. Dénes György

