igény, a vásárlók többsége kényelmesnek ítéli
otthonát, ahol szeret tartózkodni. Részletesen
elemezve az adatokat az látszik, hogy a legfiatalabbak kevésbé szeretnek otthon lenni, kevésbé
büszkék lakhelyükre, a rendetlenséget is könynyebben elfogadják, a legidősebbek viszont kevésbé rendeznék át lakásukat, nem fordítanának
több időt a lakásra.
A berendezésre vonatkozóan azt láthatjuk,
hogy a tartósság alapvető feltétel a bútoroknál,
de a kényelem és a funkcionalitás is elengedhetetlen kritérium. Az egységes stílus és a részletek fontossága már kevésbé meghatározó
szempont berendezésnél. A további elemzésből
az látható, hogy a kényelem és a praktikum az
idősebbeknek (51 felett) a legfontosabb, akik
sokkal kevésbé akarják megújítani lakberendezésüket és a modern, formatervezett bútorokat
sem igazán kedvelik. Az egységes stílus leginkább a fiatal-középkorúaknak (31-40 éves)
fontos.

Nyugat-Magyarországon jobban igénylik
az egységes, modern stílust, mint az ország más
részén. A nők többet törődnek a részletekkel és
gyakrabban újítanák a berendezést, valamivel
modernebbek, mint a férfiak.
Az idősebbek, akiknek ez a lakóhelyük
többnyire már életük végéig szóló lakótér, az
egyszerű formákat jobban szeretik, a régi bútorokat tartósabbnak tartják. Ők nem szeretnek
bútort vásárolni, számukra ez kevésbé jelent élményt. A fiatalabbak viszont költöznének még.
A retro a legfiatalabbak körében divatos. A nők
számára sokkal inkább élmény a vásárlás, mint
a férfiak számára.
További információkért és a tanulmány
megvásárlásával kapcsolatban a www.anest.hu
weboldalon, vagy a Bútorszövetségben Tóth
Eszternél a 06 1 202 3395-ös telefonszámon,
illetve a Nyugat-Magyarországi Egyetemen,
Pakainé Dr. Kováts Juditnál (06 30 969 3620,
pkj@fmk.nyme.hu) lehet érdeklődni.
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2007 szeptember 5-8
2007. szeptember 5-8 között Sopronban a
„faipar fellegvárában” 17. alkalommal és
egyben utoljára került megrendezésre a Ligno
Novum – Wood Tech vásárpáros.
Az elmúlt 17 évben (1991-2007) Sopron
neve már nemcsak a Nyugat-Magyarországi
Egyetem faipari és erdészeti karaival fonódott
össze, hanem a Ligno Novum – Wood Tech
szakkiállításokkal is. A rendszerváltást követő
17 évben a szakma átalakításában játszott szerepével ez a rendezvény kitörölhetetlenül beírta
nevét a faipar történetébe. A kiállítás fejlődése
híven tükrözte a hazai faipar fejlődését.
Sopron megszerette a rendezvényt, amely
az évek alatt eredményes, színvonalas szakmai
eseménnyé nőtte ki magát, a résztvevők pedig
Sopron városát. A fejlődés azonban idén meg-

torpant. A korábban megfogalmazott infrastrukturális igények és az érzékelhető gazdasági nehézségek nagyobb hangsúlyt kaptak mint korábban. A szakmában meghatározó gépkereskedő
cégek az utóbbi évek nemzetközi tendenciáit és
a hazai piac igényeit figyelembe véve jutottak
(az általuk képviselt gépgyártókkal egyetértésben) arra az elhatározásra, hogy a 2007. évi
rendezvényen nem vesznek részt, illetve mellettük még több cég is jelezte távolmaradását.
Tulajdonképpen ezek az események eldöntötték a rendezvény jövőjét, melynek helyszíne már – a fejlődési lehetőségeket szem előtt
tartva – nem Sopron lesz. Míg 2006-ban 11.000
m2 nettó területen 230 kiállító vett részt, addig
2007-ben mindössze 5400 m2-en 173 kiállító
jelent meg. A résztvevők 15 %-a elsőként

mutatkozott be az idei Ligno Novum – Wood
Tech kiállításon, amely az elmúlt évekhez
viszonyítva nem mutat jelentős eltérést. Tíz vállalkozásnak tizedik bemutatkozása volt az idei,
míg kilenc kiállítót tizenhetedik alkalommal
köszöntöttek. A résztvevő cégek 36%-a külföldi
tulajdonú volt, többségük Magyarországon
bejegyzett vállalkozás, míg 56%-uk magyar
tulajdonú, 8% vegyes vállalkozás.
Szinte egész Európából érkeztek kiállítók:
Ausztria, Csehország, Írország, Lengyelország,
Németország, Románia, Svájc, Szlovákia, Szlovénia. Hiányzott azonban az olasz gépipar, mert
az őket képviselő gépkereskedők is távol
maradtak.
A hagyományoknak megfelelően az idén
is kiosztásra kerültek a vásárdíjak. Ebben az
évben az alábbi vállalkozásokat és vállalkozókat
jutalmazta a zsűri:
• Valum Szekszárd Kft. – Alumínium bútorajtó keretek, lábazatok és díszítőelemek;
• Leitz Hungária Kft. – Barázdált profilú előgyaluló és bütümegmunkáló szerszám
• Felder Group Hungária – Korszerű technológiai megoldások, gépek széles választékának bemutatása
• Jaroma Sp.o.o. – Sorozatvágóval kombinált
vastagsági gyalugép
• Optigép Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. –
OPM-UFA
vontatott
energiaültetvény
betakarító gép
• Del-Gép Kft. – Fatüzelő berendezések, aprítéktüzelés
• Budapest Furnér Művek Kft. – Standkialakítás
• Tooltechnik System Kft. – Standkialakítás
• F.Berger Kft. – Korszerű, új típusú kíméletes
közelítőgép magas fokú automatizálással
• Németh Zoltán faszobrász – A fa művészi
alkalmazása a kézműiparban

A jövőben a Ligno Novum – Wood Tech
Budapesten kerül megrendezésre, szakmai befektető vállalta a rendezvény tovább fejlesztését,
természetesen megtartva a legfontosabb hagyományokat. Bízunk benne, hogy a tervek és a
kiállítói igények szerinti 2 éves ciklusokban újra
nagy kiállítás jön létre. Sopronban pedig a
köztes években a szakmai elméleti kérdések
kerülnek majd előtérbe az Egyetem szellemi
hátterével.
A budapesti helyszínen elsőként 2008.
szeptember 11-14. között, a Budapesti
Vásárközpont A pavilonjában kerül majd sor a
vásár megrendezésére. A rendezési jogot
megvásárló X-meditor Kft. munkatársai
szeptember 5-én tartottak sajtótájékoztatót. Az
új, dinamikus szervező csapat igéretei szerint az
eddigiekhez hasonló áron, de jobb, átláthatóbb
körülmények között, egy megújult, új ötletekkel
fűszerezett kiállítást látogathatunk majd. A
kérdések nagy része az új helyszínre vonatkozott, amelyet egyesek kritizáltak, mások bizakodóbban nyilatkoztak róla. Egy biztos: a soproniak – bár szomorúan búcsúztatják az évek
során a szívükhöz nőtt rendezvényt – sok sikert
kívánnak a szervezőknek, és remélik, hogy a
Ligno Novum – Wood Tech kiállítás és vásár
továbbra is megőrzi a rangját, egyéni karakterét,
kellemes hangulatát az új helyszínen és a
megújult szervezőgárda kezei között.
(Forrás: Hírfa 17(9):4-6 – a kiadó engedélyével)

