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Budapest, 2003. október 2.

FA Akadémia
A FAGOSZ elnöksége a Sopronban, a Lignonovum-Woodtech idején, � ehhez illeszkedve � tar-

totta szeptember 11-i elnökségi ülését. Tudva azt a nagyszerű technikai haladást, melynek gépei és
szerszámai ezen a kiemelkedő vásáron voltak láthatóak, az elnökség arra az elhatározásra jutott, hogy
a FAGOSZ járuljon hozzá a maga képességei és adottságai szerint minél jobban a jó megoldások, a
szakmai tudás, a hatékony és termelékeny eljárások ismeretének és gyakorlati alkalmazásának elter-
jesztéséhez. Szakmánk számtalan ismeretét bírjuk, azonban a versenyben nincs megállás, saját és
munkatársaink ismereteit folyamatosan bővíteni kell. Ezen döntésével az elnökség egyben a tavaly
megkezdett Csiba Akadémiát szeretné úgy tovább vinni, hogy az most már Fa Akadémia néven, szö-
vetségi háttérrel megerősödve szolgálhassa a felnőttképzés fontos ügyét.

A szokásos tanévhez igazodva, úgy a FA Akadémia 7 alkalommal igyekszik majd mindig más és
más témát feldolgozni. Egy-egy alkalom kezdetnek egynapos, az igények alapján a képzési alkalmak
kétnaposra is bővíthetők lesznek. Az első képzési alkalom a fűrésziparral foglalkozik. Keményen dolgo-
zunk rajta, hogy mi legyen a leendő további tananyagok tartalma. Ugyanakkor köszönettel vesszük az
érdeklődő szakközönség javaslatait is.

A Fa Akadémia elvezésbe némi játékot víve, hívhatjuk e tanmenetet Fakadémiának is, hol szán-
dékunk szerint új tudás fakad a részt vevők javára.

Az első esemény és tananyag tehát:

Téma: Fűrészipari technológiák
Helyszín: Balatonszentgyörgy, ERDÉRT Rt. Fatelepe
Időpont: 2003. október 30. csütörtök délelőtt 10:00-tól délután 16:00-ig

Program:
! Bemutatkozik az ERDÉRT
! Dr. Hargitai László: Korszerű technológiák és kihívások a fűrésziparban
! Csiba Béla: Venni, vagy nem venni, rentábilis gépi megoldások
! Mőcsényi Miklós: Az európai faipar előtt tornyosuló kihívások
! Üzemlátogatás

Az előadások szüneteiben a résztvevőket kávé és üdítő frissíti, valamint délidőben bü-
féebéd enyhíti éhüket.
A részt vételi díj: 5.000 Ft + áfa, amiről a FAGOSZ számlát ad.
Várjuk minden a faipar, ezen belül most a fűrészipar iránt érdeklődő jelentkezését a
FAGOSZ titkárságra:

fax: (1) 202-64-49,
telefon: (1) 3556539,
e-mail: info@fagosz.hu
Jelentkezési határidő: október 22.

Mőcsényi Miklós
főtitkár
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Jelentkezési lap

Fa Akadémia: Fűrészipari technológiák

Ezúton jelentkezem a Fa Akadémia Fűrészipari technológiák oktatásra,
melynek helyszíne: Balatonszentgyörgy, ERDÉRT telep
időpontja: 2003. október 30. csütörtök, 10:00-tól

A résztvevő neve: ..............................................................................

beosztása: ..............................................................................

Cég: ..................................................................................................

A cég adatai: Cím: ..............................................................................

Telefon: .................................. Fax: ...............................

E-mail: ................................................

Honlap: ...............................................

Részt vételi díj: 5.000 Ft + áfa, ami tartalmazza az oktatás megszervezését, az elő-
adásokat és a büféebédet. A számlát a fenti névre és címre kérem küldeni.

........................., 2003. október .......

.............................................................
cégszerű aláírás

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot mielőbb, de lehetőleg október 22-ig
a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség titkárságára visszaküldeni szíveskedjék.

Fax: (1) 202-64-49
E-mail: info@fagosz.hu
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