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FA Akadémia
A puding ízlett, a FAGOSZ elnökségének ja-

vaslata bevált! Az október végén az ERDÉRT Bala-
tonszentgyörgyi Telepén fűrészipari témában tar-
tott oktatás iránt jó volt az érdeklődés, a résztve-
vők hasznos ismereteket szereztek.

A következő témának az előzőhöz erősen
kapcsolódót, mintegy arra épülőt választottunk, a
faanyag szárítást. Ugyanakkor a tartósan és
egyenletesen jó minőséggel összefüggő ISO rend-
szerek gyakorlati tapasztalataival is szeretnénk
még most decemberben foglalkozni.

Téma: "A száraz az igazi" (faanyagszárítás)
Helyszín: Budapest, CSIBA Kft. bemutatóterme:

1103 Budapest, Gyömrői u. 103.
Időpont: 2003. december 3. szerda délelőtt

10:00-tól délután 16:00-ig

Program:
! Dr. Hargitai László: Ki szárít ma és ki holnap?
! Dr. Takáts Péter: Technológiák és kihívások
! Bencsik Zoltán, Nagy János: Költség és haté-

konyság - szárító berendezések
! Kocsis Tamás: Az ISO jelentősége és műkö-

dése az EU-ban
! Zrupkó János: Bemutatkozik a DNV

Az előadások szüneteiben a résztvevőket kávé és
üdítő frissíti, valamint délidőben büféebéd enyhíti
éhüket. A részt vételi díj: 5.000 Ft + áfa, amiről a
FAGOSZ számlát ad.

Várjuk minden a faipar, ezen belül most a fűrész-
áru szárítás iránt érdeklődő jelentkezését a
FAGOSZ titkárságra:
fax: (1) 202-64-49,
telefon: (1) 3556539,
e-mail: info@fagosz.hu
Jelentkezési határidő: november 27.

Mőcsényi Miklós
főtitkár

��� December 3. szerda,
Budapest
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Jelentkezési lap

Fa Akadémia: "A száraz az igazi"

Ezúton jelentkezem a Fa Akadémia "A száraz az igazi" oktatásra,
melynek helyszíne: Budapest, CSIBA Kft. bemutatóterme:

1103 Budapest, Gyömrői u. 103.
időpontja: 2003. december 3. szerda, 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. (Fizetés: praktikusan a helyszínen készpénzzel.)

........................., 2003. november .......

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

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot mielőbb, de lehetőleg november 27-ig
a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség titkárságára visszaküldeni szíveskedjék.

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