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Második alkalommal rendezték
meg az innoLignum Sopron Erdé-
szeti, Faipari Szakvásárt és Rendez-
vénysorozatot Sopronban 2009.
szeptember 3-5. között. Az új ren-
dezvénysorozat célja a Sopronhoz
kötõdõ erdészeti és faipari képzési
központ szellemi és gyakorlati bázi-
sának szélesítése az innovációs te-
vékenységen keresztül. A kiállítók
és a rendezvények is ezt a központi
gondolatot szolgálják. Egyesületün-
ket Dr. Pethõ József elnök, Schmot-
zer András alelnök és Ormos Balázs
fõtitkár képviselte. 

A megnyitón az állami erdõgazdasá-
gi társaságokat képviselõ Benedek Fü-
löp MNV Zrt. vezérigazgató-helyettes is
köszöntötte a megjelenteket elismerve
a rendezvénysorozat létjogosultságát.
Ezt a kijelentést erõsítette az a tény,
mely szerint a felszólaló korábbi kor-
mányzati beosztásaiból is kiemelt támo-
gatója volt a soproni rendezvénynek. A
mai munkát elismerve kijelentette,
hogy a jövõben is rendszeres kiállítói és
résztvevõi lesznek az állami erdõgaz-

dálkodás szereplõi a rendezvénysoro-
zaton.

Köszöntõt mondott Faragó Sándor, a
NYME rektora, aki vásárdíjat adott át az
MNV Zrt. erdészeti társaságainak, melyet
Horgosi Zsolt erdõmérnök az MNV Zrt.
erdészeti igazgatója vett át, aki Egyesüle-
tünk ez idei elnökségének tagja is. 

Az Országos Erdészeti Egyesület az
új rendezvénysorozat egyik alapítója és
az állami erdõgazdasági társaságok is
kiállítással jelentek meg a szakvásáron.
Egyesületünk standja kiemelt témái az
Erdészeti Lapok digitalizációjának be-
mutatása és az erdészeti erdei iskolák
jelentõségének ismertetése, hiszen ép-
pen elkezdõdött az iskolák minõsítése,
mely programot a közelmúltban írt alá
az FVM és az OEE. 

A megnyitó alkalmával kiosztották a
vásár különbözõ díjait. Az erdészet terü-
letén díjat vehetett át a Tanulmányi Erdõ-
gazdaság Zrt. Az erdõgazdaság Sopron -
Tómalom lakópark projektje olyan új in-
novációs megoldást jelent, melynek so-
rán az erdõgazdaság saját készítésû lakó
faházai mellett, bolt, gyógyszertár is léte-
sül és faalapú megújuló energiára épülõ

központi energiaellátás kiépítése követ-
keztében 30%-os költségmegtakarítást is
kínál. Ez a projekt is azt szolgálja, hogy
az erdõ hozamainak hasznosítása széles
körben lehetséges és szükséges is. A díjat
Kurucz Ferenc, a TAEG Zrt. Fafeldolgo-
zó Üzemének vezetõje vette át. 

Vásárdíjat kapott az NYME EMK Er-
dõvagyon-gazdálkodási Intézete széles-
körû szakmai tevékenységét elismerve.

Látogatók száma: 479 881   A ren-
dezvénysorozat lehetõséget kínált meg-
beszélésekre, találkozókra. Az állami
erdõgazdaságok vezetõi itt köszönték
meg dr. Magas László erdõmérnöknek,
a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. nyugdíj-
ba vonult vezérigazgatójának munkáját.
A vezérigazgató az OEE Állami Erdõ-
gazdasági Pártoló Tanácsa elnöke. Le-
hetõség nyílott több témakörben is
egyeztetni Benedek Fülöp vezérigazga-
tó-helyettessel egyesületi ügyekben,
így az „Erdõk a közjóért” Egyesület által
kiadott könyv NFA szervezeten – állami
erdõgazdasági társaságok OEE tagjaival
– keresztüli célba juttatásáról a több
mint ezer önkormányzathoz.
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