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Rendõrlakásokat adtak át a
Vértesi Erdõ Zrt.-nél
Sokrétû az állami erdõgazdaságok társadalmi szerepvállalása
Az ilyen beruházások is jól mutatják, milyen sokrétû az állami erdészeti társaságok társadalmi szerepvállalása. A Vértesi
Erdõ Zrt. már többször bizonyította, hogy
nemcsak a térség erdeire, természeti értékeire, hanem a városokra, falvakra, azok
hagyományaira is külön kiemelt figyelmet
fordít – mondta Bitay Márton államtitkár
Tatabányán. Bitay Márton kiemelte, a Vértesi Erdõ Zrt. legújabb befektetési lépését
az önkormányzattal és a rendõrséggel kötött háromoldalú megállapodás alapozta
meg. A beruházás a pályakezdõ rendõrök
lakhatási lehetõségeinek javításával az erdõterületeket is érintõ, megyei közbiztonsági és vagyonvédelmi állapotok jobbítását hivatott elõsegíteni.
Forrás: FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/rendorlakasok_vertesi_erdo_atadas


Informális tanácskozást tartottak
az EU erdõgazdálkodásért
felelõs vezetõi
Fókuszban a faanyag származási igazolási rendszer
A faanyag származási igazolási rendszerérõl tárgyaltak az Európai Unió tagállamainak erdõgazdálkodásért felelõs vezetõi. A
soros szlovák elnökség által összehívott,
az EU erdészeti vezetõinek informális

ülésén Magyarországot Ugron Ákos Gábor állami földekért felelõs helyettes államtitkár képviselte Pozsonyban. Az EU
elnökségi tisztségét betöltõ tagállam saját
elhatározásból, de nem kötelezõen, elnökségi ideje alatt egy alkalommal informális megbeszélésre hívja az unió tagállamainak erdõgazdálkodásért felelõs beosztottjait. Az ülés lehetõséget ad az uniós ágazatpolitikai témák kötetlenebb körülmények közötti megvitatására. Az ülés
témáit a szlovák elnökség egy nyilatkozatba foglalta össze, amellyel kapcsolatban Ugron Ákos Gábor kiemelte: Magyarország érdeke benne maradni az európai erdészetpolitikai sodorvonalában.
Forrás: FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/eu_informalis_tanacskozas_erdogazdasag


Megszavazta az Országgyûlés:
februártól Soproni Egyetem
Nevet vált az NymE
Fenntartható, fejlõdõképes, az erdészeti és
a faipari területen Európa vezetõ kutatóközpontját mûködtetõ egyetemmé alakul
a Nyugat-magyarországi Egyetem – jelentette be július elején dr. Palkovics László
oktatásért felelõs államtitkár Sopronban.
Akkor még csak terv volt, most már hivatalos: a szombathelyi egyetemi központ kiválása után modernizált struktúrában, február 1-tõl Soproni Egyetem névvel mûködik és fejlõdik tovább az intézmény. Ezzel
a változással új fázisba lép az egyetem

megújítása. Az elmúlt 10 év gazdasági problémáiból sikerült kiutat találni, folyamatban van a nagy terhet jelentõ PPP szerzõdések kiváltása, rendezõdik az unikális
képzések finanszírozási rendszere. A következõ évek feladata, hogy a megnyíló
EU-s forrásokat a képzési és kutatás-fejlesztési tevékenység minõségi fejlesztésére
felhasználva a nemzetközi egyetemi rangsorokban legalább 20%-os elõrelépést
tegyen a Soproni Egyetem.
Forrás: NYmE
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/
soproni_egyetem


Önerõs beruházási fejlesztések
a Mátraparkettnél
Új gyártástechnológiai rend
Az Egererdõ Zrt. faipari üzeme, a Mátraparkett több évtizedes tapasztalata és
munkássága alapján mára Magyarország
egyik elismert parkettagyártója. Az üzemben októberben új technológiai rész került kialakításra. Az új gyártástechnológiai rend egyszerre jelentette a központi
porelszívás átalakítását, nagyobb, többfejes gyalugép és egy vadonatúj fejlesztésû PAR-FILLER felületjavító és felületkitöltõ gép vásárlását. Az üzem egy másik
része is megújulhatott, hiszen az összes
hõenergiát biztosító kazánházat is korszerûsítették, modern vezérléstechnikát
építettek be. A két beruházás önerõbõl
valósult meg, összértéke eléri a kb. 130
millió forintot.
Forrás: Egererdõ Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazatiszakmai/matraparkett_beruhazas_fejlesztes

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!
Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2017-re szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket.
A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán
(titkarsag@oee.hu, +36 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

Partnereink:

Bírja a strapát
A STIHL gépeket kemény munkára tervezték. Gondos kezekben tartós igénybevétel esetén sem kerülhet porszem a gépezetbe, hiszen az alapos tervezés még a nagy teljesítményű motorfűrészek esetén is egyszerű, gyors és hatékony karbantartást tesz lehetővé.
A legfontosabb a láncfeszesség rendszeres ellenőrzése, illetve a lánc és a vezetőlemez tisztán tartása. Takarításukhoz érdemes sűrű szövésű ecsetet használni, a korrózióvédelemről és a forgó alkatrészek kenéséről pedig a STIHL
többfunkciós spray-je gondoskodik. A lánc visszaszerelése és megfeszítése után motorfűrésze máris készen áll az újabb kihívásokra.
Na és Ön?

STIHL. Nemzedékekre tervezve

További részletek és szakkereskedéseink listája:

stihlnemzedekek.hu

ANDREAS STIHL KFT.
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36 23) 505 700 · www.stihl.hu
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