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A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Kara tudományos üléssel
egybekötött ünnepség keretében avatta
fel Dr. h.c. Dr. Igmándy Zoltán erdõ-
mérnök, az Erdõvédelem Tanszék pro-
fesszorának mellszobrát az egyetem
botanikus kertjében. Igmándy pro-
fesszor egyike volt az 1956 utáni idõk
nagy professzorainak, aki nemcsak tu-
dása, hanem az ifjúság és a hagyomá-
nyok iránti elkötelezettsége révén szer-
zett komoly tekintélyt.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Kara tudományos üléssel
egybekötött ünnepség keretében felavat-
ta Dr. h.c. Dr. Majer Antal erdõmérnök
professzor mellszobrát az egyetem bota-
nikus kertjében.

Megemlékeztek a mai napig is nagy
tiszteletben álló professzorról, aki az er-
dõmûvelésben és az erdõesztétikában
iskolát teremtett. 

(Fotó: Ormos B.)

Nemzeti ünnepünk, október 23. al-
kalmából Halász János parlamenti ál-
lamtitkár adta át Dr. Schmitt Pál köztár-
sasági elnök és Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erõforrás miniszter megbízásá-
ból a Magyar Köztársasági Érdemrend
tiszti- és lovagkeresztje, valamint a Ma-
gyar Köztársaság Arany, Ezüst és Bronz
Érdemkeresztje állami kitüntetéseket a
Néprajzi Múzeum aulájában.

A Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjét Dr. Varga Fe-
renc, a Nyugat-magyarországi Egyetem
professor emeritusa kapta. 

Szoboravatások, kitüntetés

A legjobb a világon
Máté Bence nyerte a londoni természet-
tudomány múzeum és a BBC által meg-
hirdetett éves természetfotós-pályáza-
tot, amely a világ egyik legrangosabb
ilyen témájú fotómûvészeti versengése,
és amelyre az idén is több mint harminc-
ezer alkotás érkezett. A magyar fotográ-
fus a Costa Rica-i esõerdõkben honos
levélvágó hangyákról készített képével
érdemelte ki Az év természetfotósa cí-
met. Mark Carwardine, a bírálóbizott-
ság elnöke úgy fogalmazott: a gyõztes
fotós szakmájának mûvészszemmel bí-
ró mestere. Máté Bence díjnyertes alko-
tása 2011 márciusáig lesz látható a brit
fõvárosban a legsikeresebb pályamû-
vekbõl összeállított kiállításon.

(Magyar Nemzet)
(Máté Bence a szegedi Kiss Ferenc

Erdészeti Szakközépiskola volt diákja.
Interjú 2004. februári Erdészeti Lapok.)




