
Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 9. szám (2000. szeptember) 271

AWOOD TECH szakkiállítás az el-
múlt évek során rangot és tekin-
télyt vívott ki magának a szak-

emberek és üzletemberek körében
egyaránt. Ezzel együtt Sopronnak, mint
vásárvárosnak, egyik nevezetes rendez-
vénye is, hiszen a fôvárosban koncent-
rálódó nagy nemzetközi szakvásárok
mellett ennek a jeles rendezvénynek ez
a város ad otthont.

A LIGNO NOVUM–WOOD TECH
közös rendezése igazi értékét az hatá-
rozza meg, hogy olyan marketing-
kommunikációs fórum, melyen együtt
van a tudomány, az oktatás, az ipar és
a kereskedelem. A programok szerve-
zésében érdemi szerepet vállalt a Prog-
ram Kiállításszervezô Kft., a Faipari
Tudományos Egyesület, az Országos
Asztalos- és Faipari Szövetség, a Faipa-
ri Tudományos Alapítvány és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület. Kiemelést ér-
demel, hogy a szakmai kísérô rendez-
vényeknek a felsôfokú szakemberkép-
zés helyi almamatere, a Nyugat-Ma-

gyarországi Egyetem ad otthont, mely
immár hagyományosan a szervezô-
elôkészítô munkában is fontos szere-
pet tölt be.

A faipari témakör nem változik, ez
azonban nem jelenti azt, hogy nincse-
nek újdonságok. A kiállítók egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek a kiállításon
való megjelenésre és a bemutatott ter-
mékek, szolgáltatások színvonalára. A
szakmai szervezetek folyamatos tevé-
kenysége, a kiállításon való megjelené-
se az általunk szervezett konferenciák,
elôadások biztos szellemi hátteret jelen-
tenek a rendezvény számára.

Az erdôgazdálkodás és a faipar terü-
letén dolgozó szakemberek körében

már nemcsak Ma-
gyarországon, de
határainkon túl is
ismert a WOOD
TECH fantázianév
és a névhez csatolt
helyszín, Sopron.
Ez évben 183 kiál-
lító, 487 bel- és
külföldi cég képvi-
selteti magát. Az
erdészeti kiállítók
száma a tavalyi 30
körül alakul. Az
erdészet legna-
gyobb hazai mû-
szaki jellegû kiállí-
tás a Sopronban
rendezett WOOD
TECH.

2000-ben nyol-
cadik alkalommal
kerül megrende-
zésre a WOOD
TECH Erdészeti
Szakvásár, mely
öt éven keresztül
a LIGNO NOVUM
Szakkiállítás mel-
lett olyan fejlô-

désnek indult, hogy

ma már önálló rendezvényként je-
gyezhetô.

A WOOD TECH Erdészeti Szakvásár
területei: erdészeti szaporítóanyag-ter-
mesztés, erdômûvelés, erdôhasználat,
erdôvédelem, vadászat, vadgazdálko-
dás, erdészeti útépítés és -fenntartás, el-
sôdleges faipar gépei, eszközei, vala-
mint a gépkarbantartás és javítás, mun-
kavédelem, számítástechnika, erdészeti
oktatás, kutatás, továbbképzés.

Évente más és más területek kerül-
nek kiemelésre a szakkiállításon.

Ez évben a „A FA HASZNOSÍTÁSA” a
fô téma. A kiállítás és a szakmai konfe-
rencia is ezt a területe igyekszik feldol-
gozni.

A Program Kft. mellett 1999. évtôl az
Országos Erdészeti Egyesület és annak
Gépesítési Szakosztálya a WOOD
TECH erdészeti szakkiállítás szakmai
szervezôje. Az Egyesület a 133 éves
múltjával országunk második legrégeb-
bi mûszaki egyesülete, 4300 tagjával
pedig az egyik legszervezettebb is. A
szakkiállítás alkalmával mind az állami,
mind a magánerdô-gazdálkodás fahasz-
nosítási kérdései napirendre kerülnek.
Az érdeklôdés egyre fokozódik. A ren-
dezvény elôkészítését, lebonyolítását
elôsegíti az Agrármarketing Centrum
Kht. által nyújtott anyagi segítség.

Az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sunk közeledtével az alternatív föld-
használat kérdése, az erdôtelepítés sür-
getô feladattá válik. A megtermelt fa
hasznosítása újabb mûszaki fejlesztések
megvalósítását követeli meg. A szakki-
állítás és konferenciák az erdészet és fa-
ipar területén az állami és magánerdô-
tulajdonosoknak nyújthatnak új lehetô-
ségeket a fa hasznosítása vonalán.

„A FA HASZNOSÍTÁSA” Konferen-
cia az Országos Erdészeti Egyesület, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki és Faipari Mérnöki Karainak

szervezésében
Levezetô elnökök: Káldy József OEE

elnök, dr. habil. Faragó Sándor dékán
(erdész sátor)

Csóka Péter fôigazgató, ÁESZ: „Az eu-
rópai és hazai hasznosítható favagyon”
Tóth Béla ügyvezetô igazgató, E.K.F.M.

Kft.: „A hazai favagyon hasznosításá-
nak lehetôségei”

WOOD TECH Erdészeti Szakkiállítás
és Konferencia

A megnyitó elôtt

A fôrendezôk



Horváth Ferenc termelési igazgató,
ZALAERDÔ Rt.: „Minôségi faanyag fel-

dolgozásának irányai”
Dr. Winkler András intézetigazgató,

Nyugat-Magyarországi Egyetem:
„Sarangolt iparifa hasznosítása”

Dr. Marosvölgyi Béla ügyvezetô elnök,
Magyar Biomassza Társaság: „A faener-

getika perspektívái”

Sopron augusztus végén a faipar fô-
városa lett. Erdészek, asztalosok, faipa-
rosok jönnek Sopronba, hogy megte-
kintsék a kiállítást, részt vegyenek a
szakmai rendezvényeken és a baráti ta-
lálkozókon. Az egész várost hangulati-
lag meghatározó eseménynek jó hely-
színe Sopron, amit bebizonyított az el-
múlt 10 év.

A rendezvény fejlôdése a tíz év alatt
töretlen volt. Az elsô alkalommal 45
kiállító, 2000 szakmai látogató vett
részt a rendezvényen, és a Sportcent-
rum nagyterme („A” csarnok) még az
elôadások megtartásához is elegendô
volt. A mostani rendezvényen 187 ki-
állító 490 képviseletében jelenik meg,
a látogatók létszámát csak becsülni
tudjuk elôre.

Helyesnek bizonyult az a döntés is,
mely az erdészeti rendezvényt is be-

kapcsolta és 1995. évtôl az együttes
rendezést határozta el.

A rendezvény szakmai programja
rendkívül gazdag.

Szervezôi a szakmai szövetségek:
– Országos Asztalos- és Faipari Szö-

vetség,
– Faipari Tudományos Egyesület,
– Országos Erdészeti Egyesület.

A nemzetközi
elismertségre utal
az is, hogy idén
már az Osztrák
Nagykövetség Ke-
reskedelmi Irodá-
ja is képviselteti
magát a kiállítá-
son. Ukrán üzlet-
emberek, román
szakemberek au-
tóbuszai, illetve
jugoszláv látoga-
tók is szervezet-
ten jönnek Sop-
ronba.

A 10 éves kiállítás összehasonlítási
adatai:
Év Kiállítók Nettó

száma terület, m2

1991 45 430
1992 68 1620
1993 66 2100
1994 88 2640
1995 124 3420
1996 137 3600
1997 145 4200
1998 168 4500
1999 183 6200
2000 187 7000

A közönségkapcsolati rendezvénye-
ken részt vehettünk a nosztalgia kosár-
meccseken és a Millenniumi szakesté-
lyen, melyet a fertôrákosi kôfejtôben
tartottak a hagyománytisztelôk Gergely
Ferenc mutatta be Erdô-Gazda társasjá-
tékát. Az utolsó napon az EFDSZ ren-
dezte sportnapon mozgathatták izmai-

kat a résztvevôk.
A négynapos

rendezvény tanul-
ságai csak emelhe-
tik az elkövetke-
zendô rendezvé-
nyek színvonalát.

Sárvári János az
idei rendezvényen
mint látogató vett
részt. Az Egyesület
sajnálattal vette tu-
domásul, hogy fô-
foglalkozása mel-
lett már nem vállal-
ta az egyesületben

végzett lelkiismeretes és eredményes
munkáját. A legkevesebb, amit megte-
hetünk, hogy ezúton is megköszönjük
tevékenységét és sok sikert kívánjunk.
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A konferencia elnöksége

Molnár Sándor a sajtótájékoztatón

Gergely Ferenc (jobbról)...

... bemutatja társasjátékát

Sárvári János az idei rendezvényen
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Labdarúgás
I.   Északerdô Rt.
II.  Zalaerdô Rt.
III. Mecseki Erdészeti Rt.

Kosárlabda
I.   Vadex Rt.
II.  Mecseki Erdészeti Rt.
III. SEFAG Rt.

Asztalitenisz
Férfi egyéni
1. Bernáth János – Egererdô Rt.
2. Guth József – Ipolyerdô Rt.
3. Baróczi Péter – Ipolyerdô Rt

Férfi csapat
I.   Egererdô Rt.
II.  Ipolyerdô Rt.
III. Északerdô Rt.
Nôi egyéni
1. Molnár Józsefné – Egererdô Rt.
2. Csesznák Istvánné – Ipolyerdô Rt.
3. Andricz Zsóka – SEFAG Rt.
Nôi csapat
I.   Egererdô Rt.
II.  Északerdô Rt.
III. Ipolyerdô Rt.

Sakk
Férfi egyéni
1. Gál Gábor – Ipolyerdô Rt.
2. Németh József – Zalaerdô Rt.
3. Németh Attila – SEFAG Rt.
Férfi csapat
I.   Zalaerdô Rt.
II.  Ipolyerdô I. Rt.
III. SEFAG Rt.
Nôi egyéni
1. Madarász Endréné – SEFAG Rt.
2. Kurucz Jánosné – Északerdô Rt.
3. Behina Józsefné – Északerdô Rt.

Az Erdészeti és Faipari Sportnap eredményösszesítôje
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Kispuska lövészet
Férfi egyéni
1. Hegyi Higin – ÁESZ Budapest 91
2. Matisz Norbert – Északerdô Rt. 91
3. Varga László – Északerdô Rt. II.89
Férfi csapat
I.   Északerdô Rt. I. 278
II.  Északerdô Rt. II. 236
III. Mecseki Erdészeti Rt. 235
Nôi egyéni
1. Illés Terézia – SEFAG Rt. 69
2. Vajda Ágnes – ERTI 67
3. Madas Katalin – ÁESZ Központ 66

Nôi csapat
I.   SEFAG Rt. 154
II.  ERTI 145
III. ÁESZ Központ 140

Légpuska lövészet
Férfi egyéni
1. Varga László – Északerdô Rt. 77
2. Telkes Ferenc – Mecseki Erd. Rt. 77
3. Kolompár József – TÁEG Rt. 76
Férfi csapat
I.   Mecseki Erdészeti Rt. 212
II.  Északerdô Rt. 199
III. ÁESZ Eger 179

Nôi egyéni
1. Pfeiffer Józsefné – SEFAG Rt. 62
2. Varga Lászlóné – Északerdô Rt.60
3. Császárné S. Magdolna – Vértes-

erdô Rt. 55
Nôi csapat
I.   ÁESZ Központ 148
II.  Északerdô Rt. I. 139
III. ERTI 133

Csapatösszesítô
I.   Északerdô Rt. – Miskolc 142
II.  SEFAG Rt. – Kaposvár 74
III. Egererdô Rt. – Eger 60

Ez a gondolata annak az erdészeti kiál-
lításnak, melyet az OEE, Debrecen vá-
ros Önkormányzata és a Nyírerdô Rt.
meghívásával az OEE alelnöke nyitott
meg Debrecenben az erdészet erdei
Mûvelôdési Házában.

Az ünnepélyes megnyitón Kovács
Gábor vezérigazgató Északkelet-Ma-
gyarország térségi erdôgazdálkodása
jelentôségérôl tartott bevezetô elôadást.

Répászky Miklós OEE alelnök ünne-
pélyesen megnyitotta a kiállítást.

Dr. Szemerédi Miklós fômérnök, Deb-
recen város fôerdésze bemutatta a kiállí-
tást a nagyszámú erdész- és az erdôvel
szimpatizáló felnôtt érdeklôdôknek.

Az állandó erdészeti kiállítás a Nagy-
erdô és a hozzá kapcsolódó erdôk 100
évének erdészettörténetét mutatja kora-
beli üzemtervek, birtoklevelek, neves
erdészek relikviái és munkásságukat
ôrzô emlékeken keresztül.

Szívet melengetô látvány volt a haj-
dani neves erdészek családtagjainak
meghatottsága, a kiállításhoz kapcsoló-

dó személyes élményeik felelevenítése.
Dr. Szemerédi Miklós munkája a gyûj-
tésben és a rendezésben kiemelkedô és
elismerésre méltó. Köszönet érte!

Az OEE elnöksége, HCs-ja és a Nyír-
erdô Rt. kér mindenkit: ha a kiállítás-
hoz, valamint a könyvtár bôvítéséhez és
az emlékszoba kialakításához XX. szá-
zadi erdész relikviákat, fényképeket,

könyveket, térképeket, újságokat vagy
bármilyen erdészeti kiadványt, doku-
mentumot (erdész szakemberek hagya-
tékait) rendelkezésre tud bocsátani,
úgy adományaival járuljon hozzá e ne-
mes munkához. Köszönjük!

Répászky Miklós
alelnök

(Fotó: Nyírerdô Rt.)

A Nagyerdô és Debrecen

A vándorzászló Debrecenben A Szemerédi emlékszoba (névadó középen)
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Összeállította: Pápai Gábor


