Látogatók száma: 146 484 Az együttmûködõ szervezetek aláírták az innoLignum SOPRON megrendezésére
vonatkozó keretszerzõdést. Az Erdészeti és Faipari
Szakvásár és Rendezvénysorozat idén szeptember
11–13. között kerül megrendezésre Sopronban.
Az összefogás eredményt hozott. Az együttmûködõ szervezetek nem adták fel a küzdelmet, hogy Sopronban a hagyomány és innováció szellemében évente lehessen erdészeti és faipari seregszemlét tartani. Igénye volt a szakmai társadalomnak és igénye volt a rendezvény iránt elkötelezett szervezõknek is. Sopron város illetékes vezetõit és képviselõit a
szervezõknek sikerült maguk mellé állítani és a város cégével
a Sopron Holding Zrt. vezetésével és munkatársaival megvalósítani az elképzeléseket.
A siker igazi csapatmunkának köszönhetõ. Ezt bizonyítja, hogy az Elõkészítõ Bizottságnak nincs elnöke, így
döntéseit közösen hozta meg
és szervezi a rendezvénysorozat minden elemét. Valós
Fotó: Kisalföld
civil munka folyik, melynek
során mindenki a saját lehetõsége és tehetsége szerint járul
hozzá a rendezvénysorozat megvalósításához.
Az önkormányzat felkarolta az elképzelést és reprezentatív keretek között a Városházán került sor 2008. április 2-án a
keretszerzõdés ünnepélyes aláírására.
Együttmûködõ partnerek:
Az innoLignum SOPRON megrendezésére vonatkozó
szerzõdést a Sopron megyei jogú város Önkormányzata részérõl dr. Simon István alpolgármester, a Nyugat-Magyarországi Egyetem részérõl dr. Faragó Sándor rektor, dr. Bidló
András, az erdõmérnöki kar dékánhelyettese, dr. Jereb László, a faipari kar professzora, a Pannon Fa- és Bútoripar
Klaszter nevében Bakonyi Gábor elnök, a Zala megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviseletében Böszörményi
László ügyvezetõ igazgató, a Faipari Tudományos Alapítvány
részérõl Pakainé dr. Kovács Judit elnök, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara részérõl Horváth Vilmos elnök írta alá. A
megállapodást – elfoglaltság miatt – késõbb írta alá a kezdeményezõk egyike, az Országos Erdészeti Egyesület részérõl
Ormos Balázs fõtitkár.
Sopron város és az Elõkészítõ Bizottság várja a kiállítókat,
a konferenciák résztvevõit és a látogatókat az innoLignum
SOPRON rendezvénysorozatra.
Kedvezményes jelentkezés 2008. április 30-ig. (még a régi
címen: www.innolignosopron.hu)
Ormos Balázs
OEE fõtitkár
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