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2002. január 1. hatállyal Achim Steiner,
a Világ Természetvédelmi Szövetség
(I.U.C.N.) vezérigazgatója Marghescu
Tamás tagtársunkat nevezte ki a
szervezet európai programja igazgatójá-
nak, melynek irodája Brüsszelben nyí-
lik meg. Hatáskörébe nemcsak a nyu-
gat-európai országok tartoznak, hanem
a közép-keleti, kelet-európai országok
is, beleértve a FÁK államok Európába
esô részét.

A Marghescu Tamás által vezetett
iroda együttmûködik az Európai
Bizottsággal az I.U.C.N. globális prog-
ramjával kapcsolatban is.

Sok sikert kívánunk tagtársunknak, s
reméljük, hogy munkáját hazánkban is
kamatoztatni tudja.

Magyar erdômérnök lett az I.U.C.N.
Európai Program Regionális 
igazgatója

A magyar erdészeti tudomány képviselôi
a Magyar Tudomány Napja alkalmából,
október 31-én Széchenyi-emléknapot tar-
tottak, az MTA Agrártudományok Osztá-
lyának szervezésében. Nagycenken ko-
szorút helyeztek el a Széchenyi Mauzóle-
umban, majd emlékfát ültettek a Sopron-
kôhidához közel esô akadémiai emléker-
dôben, az egykori határnyitás helyszínén.
Kroó Nándor akadémikus, az MTA fôtit-
kára mondott ünnepi köszöntôt. Elisme-
réssel szólt az erdészekrôl a tudomány
ápolása terén elért eredményeik kapcsán.
Kitért arra, hogy tudományos akadémiát

magántôkébôl, csak hazánkban alapítot-
tak és ilyen emlékerdô sem létesült más-
hol. Köszönte a tiszta szívû erdészek mun-
káját és kifejezte szándékát a további szo-
ros együttmûködésre. A program a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetemen, Kerekasz-
tal-Konferencia keretében folytatódott. A
tudomány területén dolgozó intézmények
vezetôi tartottak ismertetôt eredményeik-
rôl, gondjaikról.  dr. Solymos Rezsô akadé-
mikus által szervezett rendezvény jó szol-
gálatot tett az erdészeti tudomány együtt
gondolkodása terén.

Kép és szöveg: Ormos Balázs

Magyar Tudomány Napja

Balról jobbra: dr. Solymos Rezsô, dr. Kroó Nándor és dr. Koloszár József rektor

XVI. Vadas Jenô
Napok
Október 24–26-án rendezte meg a
Vadas Jenô Erdészeti Szakközépiskola a
tizenhatodik erdésznapot.

Dr. Marton István, az FVM Oktatási,
Kutatási és Fejlesztési Fôosztályának
vezetôje köszöntötte a jelenlévôket.
Vadas Jenô szobrának megkoszorúzása
után Budai Ilona népdalénekes és a
gyöngyösi Pátzay János Zeneiskola
növendékei adtak mûsort. Fotokiállítás,
ásványbemutató, grafikai és szoborkiál-
lítás emelte a rendezvény színvonalát.

A tanulók kiselôadásai erdômûvelés-
ökológia, erdôhasználat-gépészet és
vadgazdálkodási témákkal foglalkoztak.

A Vadas Jenô Napok kísérô rendezvé-
nyein avatták az elsôéves kisdiákokat.
Rendeztek kispuska-lövészetet, összetett
szakmai versenyt (Vadas Jenô-túra).

Vendégelôadóként Szelestey László
újságíró, néprajzkutató Pásztorfaragások
címen tartott elôadást.

Tanulói szakmai versenyek és
kiselôadások helyezettjei:

Fakészlet-felvétel egyszerû kör-
lapösszeg-méréssel:

I. Bódi Tibor
II. Horváth Balázs
III. Tóth Péter
Gyérítésjelölés:
I. Hollósi Norbert
II. Bódi Tibor
III. Petyke Zoltán
Lövészet:
Ökofegyveres lövészet:
I. Kormány György
II. Kormos Milán
III. Tóth István
Kispuskalövészet:
I. Kiss László
II. Drótár László

Földi István
III. Hornyák László

Ráski Zsolt
Tanulói kiselôadások:
I. Gyenes Norbert–Kovács Tamás–Tóth

Sándor (Szénégetés a Bükk-fennsíkon)
II. Ragó Dániel 11/e (Meteorológiai

állomás Kékestetôn)
III. Kiss Richárd István–Tóth Norbert

10/e (Fakanálfaragás Mátrakeresztesen)
Tengely Iván 9/e (Halak ívása, mes-

terséges szaporítása)
Tanulói szakmai bemutató –

gyûjtôköteles közelítés és anyagren-
dezés tolólappal:

Bemutatta: Együd Tamás 13/e osztá-
lyos tanuló

Simon László igazgató


