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Fekete István-diorámát és hat kétágyas szobát alakított ki a HM Verga Veszprémi Erdőgazdaság
Zrt. nagyszabású közjóléti fejlesztéseinek keretében az ajkai Hubertus Erdei Iskolában.
Az erdei iskola a Kab-hegy nyugati lábánál, Ajka központjától hét kilométerre található az erdő mélyén.
A 149 millió forintos fejlesztés keretében az iskola épületegyüttese mellett egy a Bakony élővilágát
szemléltető, Fekete István (1900-1970) íróról elnevezett diorámát alakítottak ki, amely élethű modellek,
állat- és növénypreparátumok, multimédiás, számítógépes, gyermekek, fogyatékosok által is kezelhető
animációk, interaktív tablók, érintőképernyő és más informatikai eszközök felhasználásával mutatja be
az erdő életét. Ezen belül 105 négyzetméteren 38 állatfaj 58 egyedét teljes alakban, eredeti élőhelyük
megjelenítésével.
Az alapszint iskolásoknak készült, a bővített rész vadászvizsgára készülőknek, szakmai érdeklődőknek
nyújt információkat idei szakmai publikációkkal aktualizálva, külön irodalmi összefoglalóval. Az anyag
olvasható magyar és angol, valamint rövidesen német nyelven is. A tematikus bemutatóhely az iskolai
nevelés mellett a környék turisztikai kínálatát is gazdagítja - hangsúlyozta az MTI-hez eljuttatott
közleményében a Verga Zrt. (MTI)

Legolvasottabb hírek
Titkos a Miniszterelnökséghez
átcsoportosított 3 milliárd forint sorsa
Gazprom: Ausztria irányába tervezik vezetni
a Déli Áramlat magyarországi szakaszát

OTP Kisvállalkozó Számla

Nem jött el a Hernádit vádoló horvát tanú a
mai tárgyalásra

otpbank.hu/_kisvallakozo_szamla
Nyisson most új számlát, 12 hónapig elengedjük a számlavezetés díját!
Tetszik

Megosztom Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az ismerőseidnek.

Hatszorosára nő a távhőszektor
támogatása 2014-2020 között
Pancsolták a borokat a Tokaj
Kereskedőháznál?
Rába: kiváló készpénztermelő képesség; 10
éves mélypontra süllyedő hitelállomány

Hozzászólás a következő ha…

Kilőtt a magyar gazdaság: 3,5%-kal
nőtt a GDP

Facebook közösségi modul

Ukrán válság - Harcok bontakoztak ki
Kramatorszk közelében

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A hozzászólások mindenkor a
szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. A hozzászólások tartalmáért azok írója felel.
A szerkesztőség fenntartja magának a mindenkori jogot arra, hogy saját megítélése szerint, részben vagy egészben töröljön, illetve ne
töröljön hozzászólásokat vagy regisztrált felhasználókat. A szerkesztőség ezen döntéseit nem köteles indokolni.

Legfrissebb híreink
2 hét múlva lejár az éves beszámolók
közzétételének határideje
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A kifogásolt terméket reklámozó
hírességet is perli egy elégedetlen vásárló

Külföldi sajtó Magyarországról - lengyel, osztrák,
német, francia lapok

Nemcsak a terméket gyártó vállalatot, de az azt reklámmal népszerűsítő hírességet is perli egy
elégedetlen fogyasztó Kínában - számolt be a precedens nélküli esetről a sina.com hírportál.

Bérből és lehetőségből kevesebb jut a nőknek

2014.05.15. 13:30

Everest-expedíció - Klein Dávid: május 21-ig biztos nincs esély a
csúcstámadásra
A következő napokban nincs esély arra, hogy a Mount Everest oxigénpalack nélküli megmászására
készülő Klein Dávid elindulhasson a csúcstámadásra.

2014.05.15. 12:36

Nagyot ugrott az Empire State index
USA - 7 éves mélyponton a segélykérelmek
száma
Megugrott az infláció az USA-ban
A részvénypiac élénkülésében bízik a BÉT az
idén
Világcsúcs: 16 millió dollár egy sárga
gyémántért!

Hármas ikrek születtek Miskolcon
Hármas ikrek születtek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, a kisfiú és a két kislány
császármetszéssel jött a világra, ők is és az édesanya is jól vannak - mondta Nagy Gábor, a kórház
orvos igazgatója csütörtökön az MTI-nek.

Friss elemzéseink
OTP (2 órás) elemzés
RICHTER (60 perces) elemzés
MOL elemzés
MAGYAR TELEKOM (2 órás) elemzés
2014.05.15. 11:37

BUX elemzés

Az ötvenéves Nutellát ünneplik Olaszországban és a világ számos
országában
Olaszországban és a világ számos országában megünneplik a gyerekek és felnőttek kedvencének és
egyben élelmiszeripari sikerterméknek számító Nutella mogyorókrémet, amely fél évszázaddal ezelőtt
jelent meg a piacon.

Legfrissebb fórum témák
Évek óta csökken a magyarországi gáz- és
áramfogyasztás (
hozzászólás, 2014-05-11 20:43)

2014.05.15. 10:36

Miért utazik 1000 km-t a paradicsom?
(

Egyre kisebbek a kínai családok

hozzászólás, 2014-05-11 16:11)

Látványosan csökken a kínai családok átlagos létszáma, sőt egyre több az egyszemélyes háztartás olvasható ki egy frissen közzé tett hivatalos jelentés adataiból. 2012-re a családok átlaglétszáma 3,02re esett vissza, míg az 1950-es években még átlagosan 5,3-an alkottak egy családot.

Bombaformában a forint (
hozzászólás, 2014-05-11 15:06)

Közmunkások gyártják a térburkoló követ (
2014.05.14. 15:26

Huszadik alkalommal rendeznek borfesztivált Szegeden
Huszadik alkalommal rendeznek borfesztivált Szegeden; a Szeged Napja rendezvénysorozat részeként
a fesztivál pénteken veszi kezdetét - mondta el szerdai sajtótájékoztatóján a szervező Szegedi
Városkép Kft. vezetője.

2014.05.14. 12:49

Egy kínai falu őre lett a gízai nagy szfinx mása
Közép-Kína egy falujának határában felbukkant a gízai nagy szfinx életnagyságú mása - derült ki
fényképes sajtóbeszámolókból.

2014.05.14. 11:46

hozzászólás, 2014-05-10 11:53)

Ukrán válság - Brüsszel szerint az EU
súlyosan megszenvedné a gazdasági
szankciókat (
hozzászólás, 2014-05-10 11:53)

Norvégia elzárta a Magyarországra irányuló
pénzcsapokat (
hozzászólás, 2014-05-10 11:53)

Leállt az orosz gázolajszállítás - megszólalt a
MOL (
hozzászólás, 2014-05-10 11:53)

35 milliárd forint értékű beruházás zajlik a
Tisza-tónál (
hozzászólás, 2014-05-10 11:53)

Rekordszámú olasz strand kapott kiváló környezeti minősítést
Az olasz tengerpart minden eddiginél több, összesen 269 pontján tűzhetik ki az úgynevezett kék
zászlót, amely a víz és a strand tisztaságát tanúsítja.

Meglepő, de nem a betörőktől kell a
legjobban félteni a lakást (
hozzászólás, 2014-05-10 11:53)
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Rablási kísérlettel gyanúsítják Justin Biebert
Rablási kísérlet miatt indított nyomozást a Los Angeles-i rendőrség Justin Bieber
kanadai popsztár ellen - írja a BBC.

Befektetési tippek
Tanulja meg a tőzsdei kereskedés
fortélyait! És ráadásul ingyen!
A svájci frankon nagyot nyerni is
lehet?

2014.05.13. 20:28

Lépjen ki a magyar tőzsde
árnyékából! Evezzen nemzetközi
vizekre!

Megalkották a kínai vidék 'harmóniamutatóját'
A kínai vidék társadalmának közérzetét, az emberek, valamint az emberek és a természet
együttélésének harmóniáját, a lakosság és a közintézmények viszonyát vizsgálta és értékelte egy kínai
kutatóintézet, amely eredményét - először - "harmóniaindexben" mutatta ki.

2014.05.13. 19:34

Halászok segítették világra egy kifogott cápa utódait
Halászok segítették világra egy általuk kifogott pörölycápa utódait Florida partjainál.

2014.05.13. 18:15

Több mint hatvanezer rénszarvas halt éhen Oroszország északi
részén
Több mint hatvanezer rénszarvas halt éhen a télen és tavasszal Oroszország
északi részén a szokatlanul zord időjárási körülmények miatt - adta hírül kedden
The Moscow Times című orosz napilap.

Legjobb bankbetétek (EBKM)
Feltételes

1 hónap
2 hónap

Negyvenezer ruha gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet
akciójában
Negyvenezer ruha gyűlt össze abban a jótékonysági akcióban, amelyet április 26-án indított az
Ökumenikus Szervezet egy magyarországi bevásárlóközponttal együttműködve.

2014.05.13. 10:14
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Forrás:
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Információk

Beperelte a Porschét a Paul Walker-baleset másik áldozatának
özvegye
Beperelte a Porsche autógyárat a Paul Walker-baleset másik halálos áldozatának özvegye. Kristine M.
Rodas szerint nem gyorshajtás, hanem az autó hibája okozta a mozisztár és az autót vezető barátja,
Roger W. Rodas tragikus halálát tavaly novemberben.

2014.05.12. 22:26

Szótár
Tanfolyam
Médiaajánlat
Partnereink

Eladó a 'Drakula-kastély'
Eladó az erdélyi "Drakula-kastély" - értesült a The Daily Telegraph.

2014.05.12. 18:33

Rénszarvasok születtek a Nyíregyházi Állatparkban

© 2012 ProfitLine

Rénszarvasok születtek a Nyíregyházi Állatparkban, ahol három nap alatt három borjú látta meg a
napvilágot - közölte az intézmény sajtóreferense hétfőn az MTI-vel.

2014.05.12. 15:00

Eurovíziós Dalfesztivál - Kállay-Saunders András: örök emlék
Örök emlék a szereplés, soha nem felejtem, el, öreg bácsiként visszanézve is emlékezni fogok arra,
hogy Magyarországot képviseltem az Eurovíziós Dalfesztiválon - mondta Kállay-Saunders András
hétfőn Budapesten.

2014.05.12. 14:15

Everest-expedíció - Klein Dávid a csúcstámadásra készülődik
Klein Dávid a csúcstámadásra készülődik a Mount Everesten; a hegymászó
jelenleg a 4200 méteren fekvő Tingriben pihen, és várja a megfelelő időjárási
ablakot, amikor nekivághat az öt napon át tartó végső kihívásnak.
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Kivételes gyémántokat árvereznek el a héten Genfben
Három ritka gyémántot, köztük egy történelmi, a Szövetségesek második világháborús diadalának
emléket állító drágakövet árverez el kedden Genfben a Sotheby's aukciósház, míg a rivális Christie's a
világ legnagyobb tökéletes csiszolt kék gyémántját bocsátja licitre egy nappal később.

2014.05.12. 10:47

Vihar - Országszerte 45-ször riasztották a tűzoltókat
A heves zivataros időjárás miatt országszerte 45-ször riasztották a tűzoltókat az elmúlt 24 órában közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfő reggel az MTI-vel.
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