
e g y ik  nemzetközileg is ismert és elismert jelentős 
személyisége, aki kitüntetéses geológus diplomája 
és summa cum laude doktorátusának megszerzése 
után kezdetben az ELTE Őslénytani Tanszékének 
tanársegédje volt, majd a Bauxit-kutató Vállalatnál 
a karsztbauxitok kutatásával és geokémiai vizs
gálatával foglalkozott. Azután a Magyar Állami 
Földtani Intézet információs csoportvezetője és 
Adattári Osztályának vezetője lett. Ezt követően a 
Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutató- 
aboratóriumában dolgozott és 1978-ban a földtu- 
lományok kandidátusa fokozatot nyerte el. 

Bauxitszakértői munkát végzett Kubában és Mali
ban, majd hazatérve, 1981-től a Magyar Állami 
Földtani Intézet igazgató-helyettese lett. Kiemel
kedő nemzetközi tevékenysége nyomán 1986 és 
1992 között ENSZ tisztviselőként az UNESCO 
:öldtudományi Osztályán a Nemzetközi Földtani 
Correlációs Program szervezőtitkári tisztét töltötte

be. Azt követően vonulásáig a MÁFI Külkapcsolati 
Irodáját vezette. Több egyetemnek volt meghívott 
előadója, címzetes docense, majd társprofesszora. 
Több hazai és külföldi tudományos társulat tagja, 
tisztségviselője, tiszteleti tagja. Tudományos közle
ményei között 18 foglalkozik hazai és külföldi 
karsztbauxitok kutatásával, geokémiájával és a kúp- 
karsztok genetikájával.

Dr. Dudich Endrét eredményekben gazdag 
kutatói pályája, kiterjedt és elismert hazai és 
nemzetközi tudományszervezői és oktatási tevé
kenysége, a hazai és külföldi karsztbauxitok 
kutatásában elért tudományos eredményei, valamint 
a Magyarhoni Földtani Társulat és Társulatunk 
közötti kapcsolatok építésében szerzett érdemei 
alapján javasoltuk a tiszteleti tagságára.

Dr. Dénes György 
tiszteletbeli elnök, 

az Erembizottság elnöke

BARLANGNAPOK
Aggtelek

2002. július 12-14.

A Társulat 46. Barlangnapját a Meteor TTE 
Baradla Barlangkutató Csoport szervezte Aggtele
ken, a kempingben.

A regisztrált résztvevők száma 615 fő volt, mely
hez hozzáadandó 65 fő rendező, túravezető, így a 
Barlangnap hivatalos résztvevőinek száma 680 fő 
volt. Természetesen többen tettek egy-napos láto
gatást is rendezvényünkön, akik nem regisztrálták

(
magukat. A résztvevők száma a látogatókkal együtt 
körülbelül 800-1000 fő körül alakult. A Barlang
napon 53 barlangász csoport regisztrálta magát.

A barlangnap alatt összesen 1917 fő túrázott a 
barlangokban.

A Rákóczi-barlangban 30 túra, a Földvári-bar
langban 25 túra zajlott 450 fő ill. 300 fő részvételé
vel. A Baradla-barlangba 8 hosszútúra ment 320 
fővel. A Retek-ágat 60 fő tekintette meg 3 túrában. 
A domicai Styx-ágban 90 fő túrázott 6 turnusban. A 
Béke-barlangban 7 átmenő túra volt, melyen 175 fő 
vett részt. A Béke-barlangi rövid túrából 8-at indí
tottunk, 200 résztvevővel. A Meteor-barlangot 5 
túrában 62 fő, a Kossuth-barlangot 84 fő látogatta 
meg 7 turnusban. A Vass Imre-barlangban végpont
túrát 4 csoportban 62 fő tett. A kivilágított szakaszt 
6 túrában 90 fő látogatta meg. A Vecsembükki- 
zsombolyban 10 fő túrázott. A Baglyok-szakadékát 
10 fő kereste fel. Az Almási-zsombolyt 4 fő látogat
ta meg.

A Barlangnap fő szervezője a Baradla 
Barlangkutató Csoport volt, azonban a találkozó 
nem sikerülhetett volna más csoportok, magán- 
személyek támogatása nélkül. Külön köszönet a 
Szabó József Barlangkutató Csoportnak, akik be
szerelésben, túravezetésben és a rendezésben is 
segítették a rendezvényt.

Köszönjük mindenkinek a türelmét, megértését 
és reméljük jól éreztétek magatokat!

Gruber Péter



Klastrom-puszta
2003. június 27-29.

A Társulat 47. Barlangnapját a BTSZ Triász 
Barlangkutató Csoport szervezte a Pilis hegység
ben, Klastrom-pusztán.

A rendezvény programjában a Leány-Legény- 
barlangrendszer, a Pilis-barlang, a Szoplaki-ördög- 
lyuk, valamint a Sátorkő-pusztai- és Strázsa-hegyi- 
barlangok felkeresése szerepelt. A felszíni prog
ramot egy 5 mászóúttal ellátott 7 m magas mászófal 
is gazdagította. A szokásos szombati Marcel 
Loubens Kupáért folyó versenyt követően vasárnap 
egyéni technikai versenyre is sor került.

F leck  Nóra

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓI

A 2002. évi rendezvény a szervezett miskolci 
barlangkutatás 50 éves évfordulója alkalmából 
november 15-17. között a Miskolci Egyetemen 
került lebonyolításra. A rendezvény társrendezői az 
Egyetem Környezetgazdálkodási Intézete mellett a

Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi 
Szervezete, valamint a Bükk-térség Fenntartható 
Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány voltak.

A rendezvény szombaton dr. Böhm József dékán

A Szakmai Találkozó hallgatósága
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