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Unikt laboratorium åpnet
Øremerkede norske KFOR-midler har muliggjort
sluttføringen av et nytt spesiallaboratorium for
soppforskning i Skopje, Makedonia. Laboratoriet er det
eneste i sitt slag på hele Balkan, og vil ha stor betydning
langt utover landegrensene.
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Åpningstalen: Oberst Arild Thobiassen (midten) holder sin åpningstale.
Assisterende Dekanus Marko Spasenovski (til venstre) (damen til høyre er
tolk).

Tekst/foto: Major Reidar Schjei, PIO NCC KFOR.
Laboratoriet i er blitt realisert som et sivilt-militært
samarbeidsprosjekt. Det var derfor naturlig at den norske KFORkontingentsjefen, oberst Arild Thobiassen, fikk det ærefulle oppdraget
å erklære senteret for åpnet.

- Dette må sees på som et bidrag fra hele KFOR-styrken her i
Makedonia. Det er naturlig at man er med og støtter opp om slike
utdanningsrettede tiltak for landets ungdom, fremhevet Thobiassen i
sin tale.
- Jeg håper at dette mycologial laboratorium ved St. Cyril Universitetet
her i Skopje vil bli en inspirasjon for landets unge studenter i sitt arbeid
innen utdanning og forskning. Dette var noen av hilsningsordene til
oberst Arild Thobiassen under åpningsseremonien sist mandag.

Inne i laboratoriet: Fra venstre: NCC-oberst Arild Thobiassen,
prosjektansvarlig oblt Jardar Gjørv, professor Mitko Karandelev og dekanus
Marko Spasenovski.

- Dette spesiallaboratoriet for soppforskning er det eneste i sitt slag på
hele Balkan, og vil ha stor betydning langt utover våre landegrenser, sa
professor ved fakultetet, Mitko Karandelev, under åpningen.
Tilstede under åpningen var også utdanningsministeren i Makedonia,
Aleksandar Nastov og dekanus ved universitetet, Magdalena
Georgieva som begge uttrykte sin anerkjennelse for prosjektet.
Selv om universitetet hadde tatt sommerferie, fant en rekke av
studentene og andre innbudte gjester veien til åpningen. Studentene
uttrykte sin takknemlighet og begeistring og så frem til å kunne
fortsette sine studier igjen til høsten.
Begivenheten ble dekket av de to største fjernsynsselskapene i
Makedonia. Selv om ikke bidraget var det aller største sett med norske
øyne, så er det litt rørende når det vises slik en takknemlighet som det
vi opplevde denne mandagen i Skopje.

Stor interesse: Oberst Thobiassen i samtale med interesserte studenter.
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