Széchenyi-díjat
kapott
dr. Winkler András

A Széchenyi-díjat azok a tudósok
kaphatják, akik a kutatás, mûszaki
alkotások és fejlesztések terén kiemelkedôen magas színvonalú, példaértékû, nemzetközileg is elismert
eredményt érnek el. A díj csak egyéni elismerésként adható, jelvény,
okirat és jutalomösszeg jár vele.
András! Sok-sok szeretettel gratulálunk!

Szerkesztôi nívódíj az
Erdészeti Lapoknak
Második alkalommal hirdetett pályázatot a
10 éves jubileumát ünneplô Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak
Egyesülete szaklapok részére Szerkesztôi
Nívódíjért. Igen sok folyóirat érkezett be,
ezenkívül a rendszeresen beküldött szaklapokat is bemutatták a zsûrinek. Az eredményt március 10-én, a Magyar Sajtó Napja
alkalmából rendezett jubileumi közgyûlésén hirdették ki ünnepélyes keretek
között az MVM bemutatótermében.
Szerkesztôi Nívódíjban részesült
Braun András a most 50 éves Bôr és
Cipôtechnika felelôs szerkesztôje, dr.
Felföldi László, az Anyagmozgatás-Csomagolás lap igazgató-fôszerkesztôje,
Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok fôszerkesztôje. Indoklás: Ezt a lapot
1862-ben alapították, ezért fenntartása,
szerkesztése nagy felelôsséggel jár. A
jelek szerint ennek a lapnak a kiadása,
megformálása párosul is ezzel a felelôsséggel. Az erdészeknek szakmai fóruma ez a lap, a nem erdész olvasóból
pedig az erdôt ismerô, szeretô embert
nevel. Azok közé tartozik tehát, amelyet a nem szakmabeli is szívesen olvas, és ez nem utolsó érdeme lehet a
szerkesztônek.
A díjat Komornik Ferenc ügyvezetô
elnök adta át dr. Tardy Pál, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület
elnöke, a MTESZ alelnöke jelenlétében.
*
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik írásaikkal segítették a
zsûri döntését. Külön köszönet illeti az
Erdészeti Lapok megjelenését anyagilag
is támogatókat és mindazokat, akik erkölcsi biztatást adtak munkámhoz,
mellyel a magyar erdészet hírének öregbítéséhez járulhattam hozzá.
(A szerk.)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága erdôfelügyelôi munkakör betöltésére okleveles erdômérnökök jelentkezését várja.
Az alkalmazásnál elônyt jelent 3 év szakmai – különösen erdôtervezôi – gyakorlat, számítástechnikai ismeret, gépjármûvezetôi jogosítvány.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a diploma másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.
Az illetmény a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek
megfelelôen kerül megállapításra. Tartós munkavállalás esetén szolgálati lakás biztosított.
A pályázatot az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága címére (3535
Miskolc, Árpád u. 90.) kérjük eljuttatni.
További információ kapható Bényei Sándor igazgatóhelyettestôl, tel.: 46/331-579.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya a 2000-ben
ünnepelt 1000 éves magyar államiság tiszteletére Erdészettörténeti pályázatot
hirdet „Erdészek a történelem viharában” címmel.
Szeretnénk, ha a pályamûvek bemutatnák, hogy a közelebbi és távolabbi
múltban az erdészek hogyan járultak hozzá az ország építéséhez, a mindennapok történelmének formálásához. A pályázat témakörét széleskörûen értelmezve beküldhetô lényegében bármilyen erdôvel, erdészettel, vadászattal, természetvédelemmel foglalkozó történelmi szemléletû dolgozat.
Pályadíjak:
1 darab I. díj
bruttó 50 000 Ft
2 darab II. díj
bruttó 25 000-25 000 Ft
3 darab III. díj
bruttó 17 000-17 000 Ft
A pályázatokat 2000. november 15-ig kell eljuttatni az OEE titkárságára
(1027 Budapest, Fô utca 68.). Az eredményhirdetés 2000. december 15-ig történik meg.
A pályázat jeligés. A pályamûvön a jelige tüntetendô fel, a pályázó adatait
(nevét, címét, telefonszámát, adóazonosító számát, esetleg nyugdíjas igazolványának számát) zárt borítékban kérjük csatolni. A jelige hiánya vagy az eredményhirdetés elôtti publikálás a pályázatból való kizárással jár.
A pályázat nyilvános, tehát azon részt vehetnek azok is, akik nem tagjai az
Országos Erdészeti Egyesületnek. A pályázatok beküldött példánya az OEE tulajdonába kerül, de az eredményhirdetés után a pályázónak jogában áll tanulmányát bárhol publikálni. A pályázatok terjedelme 10–100 ritkán gépelt oldal legyen.
Illusztrációk készítése ajánlott, de nem kötelezô. A dolgozathoz felhasznált forrásmunkák a jegyzetekben vagy az irodalomjegyzékben legyenek feltüntetve.
A bíráló bizottság fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelô színvonalú vagy mennyiségû pályázat beérkezése esetén a díjak egy részét visszatartsa vagy a díjazás mértékén változtasson.

Fakitermelô drótkötélpálya
– 300 m hosszú
– 1,5 t hasznos terhet bír
– felfelé és lefelé egyaránt tud termelni, teljes felszereléssel eladó
– rendkívül kis helyigény, lánctalpas, önjáró

Irányár: 3 650 000 Ft

Tel.: (1) 418-6677
Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 4. szám (2000. április)

WOOD
WOOD TECH
TECH Erdészeti
Erdészeti Szakkiállítás
Szakkiállítás és
és Konferencia
Konferencia 2000.
2000.

„A FA HASZNOSÍTÁSA”
Sopron,
Sopron, 2000.
2000. augusztus
augusztus 23–26.
23–26.
A Sopronban hagyományosan megrendezésre kerülô
WOOD TECH rendezvénysorozat ismét felfelé ívelô pályán van. A hagyományon alapuló elveket megtartva
évente újdonságokkal szolgálva próbáljuk szakmánk e
kiemelkedô rendezvényét vonzóvá tenni.
A bemutatni kívánt erdészeti és faipari szakterületek:
– csemetekerti gépek és berendezések
– erdôvédelem, növényvédelem
– erdômûvelési gépek
– fahasználati gépek
– erdészeti útépítés és -fenntartás gépei
– erdészeti kisgépek, adapterei
– vadgazdálkodás és vadászat
– fafeldolgozó gépek és szerszámok
– faipari kisgépek
– magánerdô-gazdálkodás eszközei
– élezôk
– erdôgazdasági és fafeldolgozási gépek karbantartásának és felújításának anyagai, eszközei
– erdôvédelmi és faanyagvédô szerek
– üzemi rádiók és vezérlések
– számítástechnika
– erdészeti oktatás és továbbképzés
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– faipari szárítók
– munkavédelmi ruházat, eszközök
A 2000. évben ünnepli a LIGNO NOVUM kiállítás 10.
évfordulóját, a Faipari Tudományos Egyesület pedig 50
éves megalakulását. Kapcsolódva a kerek évfordulós rendezvényekhez, a WOOD TECH fô témájaként a fa hasznosítását választottuk. A rendezvény során konferenciát
szervezünk, ahol foglalkozunk a fûrészipari és sarangolt
alapanyag hazai feldolgozási lehetôségeivel, a fûrészüzemek üzemeltetési kérdéseivel, a magánerdôbôl kikerülô
faanyag hasznosításával, a faanyag energetikai célú felhasználásával. Megjelenítjük a magánerdô-gazdálkodás
fontosságát a hazai erdôgazdálkodási és fahasznosítási
gyakorlatban. A kiállítókat természetesen a teljes erdôgazdálkodási és fahasznosítási területrôl várjuk.
A 2000. évi WOOD TECH mellett ebben az idôszakban kerül megrendezésre az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének Sportnapja is (augusztus 26–28.).
Alkalom nyílik arra, hogy a sportnap résztvevôit (4–500
fô) is a vásár látogatói között köszönthessük.
Tisztelettel várjuk a kiállítókat és résztvevôket Sopronba.
Országos Erdészeti Egyesület
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