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Két éve írták alá Magyarország és
Észak-Rajna-Vesztfália képviselôi az er-
dôpedagógiai együttmûködést, amely
természet- és környezetvédelmi oktatá-
si módszereket is tartalmazott. Az el-
múlt évben két gyôri pedagógiai fôisko-
lás tanulmányozhatta Obereimerben a
német módszereket, melyeket a Ravaz-
don nyílt erdei iskolában alkalmazhat-
nak. Német vendéglátóik mindent meg-
tettek azért, hogy a két hallgató alapo-
san megismerkedhessen a német ered-
ményekkel. Dr. Némethné Kováts Má-
ria, a gyôri Apáczai Csere János Fôisko-
la dékánja külön köszönte a lehetôsé-
get. Képünkön balról jobbra Ralf
Neuhauser, Bálint Csaba, Czimmer-
mann Zsuzsanna és Roland Migende.

Tartalmas együttmûködés

Rangos elôadóktól rangos elôadások
hangzottak el a dr. Láng István akadé-
mikus által vezetett konferencián.

Az MTESZ különbözô tagegyesületei-
ben – szakmai területüknek megfelelôen
– már évtizedekre, sôt egyes egyesüle-
tekben a XIX. századig visszanyúló ha-
gyományai vannak a természet védel-
mének. Így az erdôk és a természet vé-
delme az Országos Erdészeti Egyesület-
ben, a vizek szabályozása, a vízminôség
figyelése a Magyar Hidrológiai Társaság-
ban, az ásványvagyonnal való ésszerû

gazdálkodás az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesületben kiemelt
figyelmet kapott. De folytathatjuk a sort
az (ÉTE) Építéstudományi Egyesület ‘72-
es Kv-i Konferenciájával, illetve a Ma-
gyarhoni Földtani Társulattal, a Magyar
Agrártudományi Egyesülettel, a Magyar
Biológiai Társasággal, az Energiagazdál-
kodási Tudományos Egyesülettel stb.,
amelyekben a mai értelemben vett kör-
nyezetvédelem hosszú idô óta folyama-
tosan gondozott feladatok közé tartozik
– írja dr. S. Nagy László, a KKvB titkára.

Az elôadások szünetében került sor
a Zólyomi Bálint emlékérem átadására,
melyet elôször és elsôként Madas And-
rás kapott. A 85. születésnapját ünnep-
lô Madas Andrásnak ezúton gratulálunk
és kívánunk jó egészséget.

A konferencia sikeréhez és Madas
András kitüntetéséhez hozzájárult S.
Nagy László tagtársunk a Szeniorok
Tanácsának elnöke. Kedves színfoltja
volt az ünnepélyes átadásnak Dévai
Nagy Kamilla és társulata zeneszá-
mainak bemutatása.

30 éves az MTESZ Központi Környezet-
védelmi Bizottsága

Madas András az emlékplakettel Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke gratulál


