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Gyémántdiplomák

2002. október 29-én az Eötvös Lóránd Tudományegytem rektora 60 év eredményes 
szakmai munka elismeréseként Dr. Morvay Sándornak, Dr. Rusznák Istvánnak és fele-
ségének, Dr. Rusznák Istvánnénak gyémántdiplomát adományozott.

Dr. Morvay Sándor úgyszolván teljes szaktevékenységét a papíriparban folytatta. 
Számos nagy, új létesítmény tervezése és beruházása nevéhez is fûzõdik. A Mûszaki 
Egyesület alapítója volt, részt vett a felsõfokú papíripari szakmérnök-képzésben és 
széleskörû irodalmi tevékenységet fejtett ki. Legjelentõsebb mûve a Dr. Lengyel Pállal írt 
cellulózgyártási monográfia, amelyet német és orosz fordításban külföldön is kiadtak. 
Ötvenéves mûködésének elismeréseként kapott aranydiplomájánakk elnyerésekor rövid 
szakmai ismertetéssel lapunk 1993/6. számában számoltunk be.

Dr. Rusznák István, a Budapesti Mûszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tan-
székének nyugalmazott, de még aktív professzora. Személy szerinti és tanszéki munka-
társaival végzett számos munkája között súlypontiak a szál- és rosttechnológiai kuta-
tások, elsõsorban a textil és a papíripar számára, a Papíripari Kutató Intézettel is együtt-
mõködve. Jelentõs szerepet töltött be a könnyûipari mérnökképzésban, annak szervezé-
sében és lebonyolításában. Rendszeresen jelentek meg cikkei és tanulmányai bel- és 
külföldi folyóiratokban. Nyolcvanadik születésnaját egyetemi és tanszéki munkatársai 
mellett, iparágunk vezetõi is megünnepelték. Errõl lapunk 2002/2. számában közlemény 
jelent meg.

Dr. Rusznák Istvánné szaktevékenységét a textilipar különbzõ területein végezte 
sikerrel.

A hat évtized szakmai tevékenységének rövid ismertetése méllé kívánkozik még, hogy 
a három gyémántdiplomás szakembert szakmai feladataik érintõleges kapcsolatán túl 
hatvan öt év töretlen barátsága köti mind a mai napig össze.

Akcióterv elfogadásával ért véget Johannesburg- sok kialakítására, valamint a lakosság informálására.
ban a Föld-csúcs. Hamarosan konkrét javaslatok készülnek a kor-

A dokumentum legfontosabb pontjai a szegénység mány számára, melyeket beépítenek a 2003-ig elké-
elleni küzdelem, a környezet megóvásának összehan- szülõ hosszú távú fenntartható fejlõdési stratégiába.
golása, illetve fokozása és a gazdasági fejlõdés fenn- Kofi Annan ENSZ-fõtitkár szavai szerint: „Nem kell 
tartása. A záródokumentum hangsúlyozza: minden or-

várnunk a holnap technológiai csodáira, már most, a 
szág felelõs a Föld megóvásáért, de a gazdag nem-

már meglévõ környezetbarát technológiákkal, megújít-zeteknek nagyobb anyagi terheket kell vállalniuk, mint 
ható energiaforrásokkal megkezdhetjük a fenntartható a fejlõdõknek.
fejlõdés modelljének kialakítását.”Az elfogadott megállapodások alapján Magyar-

P.É.országnak is tízéves keretprogramot kell kidolgozni a 
fenntartható termelési eljárások és fogyasztói szoká- Forrás: Népszabadság, 2002.szept.4 és 5.

Magyarország programot készít a fenntartható
 fejlõdésre
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