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Az Országos Erdészeti Egyesület alapí-
tója volt az egykori WOOD-TECH vá-
sárnak és rendezvénysorozatnak, me-
lyet az X-Meditor Kft. megvásárolt a
Program Kft.-tõl a LIGNO-NOVUM fa-
ipari vásárral egyetemben. 

Az Egyesület álláspontja mindvégig
az volt, hogy szívesen vesz részt az ez-
után Budapesten kétévente megrende-
zésre kerülõ vásáron, amennyiben a fel-
tételek megfelelnek számára.

Sopronban egy rendezvénycsarnok fel-
építését határozta el immár öt éve egy he-
lyi szakmai csapat, melyben szintén helyet
kapott Egyesületünk. A város mindenkori
vezetésével együttmûködve igyekeztek
minél több rendezvényt megszervezni, hi-
szen csak ekkor van realitása egy csarnok
megépítésének és fenntartásának. 

Ennek érdekében kerül idén már
harmadszor megrendezésre a Bútor De-

sign vásár, továbbá egy megújuló ener-
giával foglalkozó kiállítás és nemzetkö-
zi konferencia, melynek gazdája Egye-
sületünk és ugyancsak idén kerül meg-
rendezésre az innoLignum SOPRON Er-
dészeti, Faipari Szakvásár és Rendez-
vénysorozat.

Korábban INNOLIGNO néven szere-
pelt a vásár, melyet az X-Meditor Kft. a
Szabadalmi Hivatalnál sikeresen megtá-
madott, így a hivatal felszólítását tudo-
másul véve a nevet nem használjuk a
továbbiakban. Egyesületünk az együtt-
mûködés érdekében levélben kérte fel
az X-Meditor Kft.-t, hogy szíveskedjen
megküldeni az Egyesületünk által alapí-
tott WOOD-TECH vásár jogszerû meg-
vásárlásának dokumentumait. Várjuk a
választ, mely eddig nem érkezett meg,
hogy mielõbb az együttmûködést ered-
ményesen rendezhessük.

Az Egyesület által kiadott Erdészeti
Lapok februári számában a már koráb-
ban leadott és megjelent InnoLigno vá-
sárt beharangozó cikket a márciusi
számban módosítjuk azzal, hogy a ne-
vet a továbbiakban nem használjuk a
Szabadalmi Hivatal felszólításának
megfelelõen. 

A Szervezõ Bizottság a soproni több-
célú rendezvénycsarnok megvalósításá-
hoz szükséges rendezvények szervezé-
sét folytatja, így az innoLignum SOP-
RON rendezvénysorozatot is melyet
2008. szeptember 11-13-án szervezünk
meg, a NYME Erdõmérnöki Kar 200
éves erdõmérnökképzést ünneplõ ren-
dezvényeihez kapcsolódóan. Számunk-
ra nem a névhasználat, hanem évekkel
ezelõtt kitûzött céljaink megvalósítása a
legfontosabb. 
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Kiss Csaba alias Balhés Charley:

VOCEM PRECO HÁRMASKÖNYV
címû könyvének esetleges újrakiadási lehetõsége

A szerzõ 321 szakestélyének „vidám és komoly pohár” föl-
szólalásait, a bányász-kohász-erdész firmatársakkal együtt
megélt 1966-2007 közötti negyvenegy esztendõ selmeci
szellemû történéseit, „éczagyûjteményeit” összefoglaló
1160 oldalnyi, A4 formátumú, kemény fedlapos, fûzött-var-
rott tartós kötésû, 7 cm gerincvastagságú, 3,1 kg darabsúlyú
életmû tavaly a 920 elõrendelés + 37 még idõben jelzett ké-
rés = 957 szerinti példányszámban jelent meg és kézbe-
adásra is került.

Amennyiben 2008. július 31-ig – egyelõre elõrerendelési
pénzek feladása nélkül – az önhordó konstrukciót minimális
mértékben biztosító darabszámú jelentkezés érkezik írásban
vagy élõszóban a szerzõhöz (habeas.kft@chello.hu, 2837
Vértesszõlõs, József Attila u. 24, telefon: 30/3518 748) és az ezt
követõ kiértesítések alapján megtörténik az eredeti meghirde-
tés elveihez hû, „elsõ megjelenés utáni” 9 eFt/db áfa-val
együttes megrendelési összegek 2008. augusztus végéig való
beérkezése, úgy az idén még mód nyílhat a változatlan formá-
jú, kivitelû újranyomásra és e második kiadás tárgyév novem-
ber végéig történõ kézbeadására. Ha az elsõ kiadást lehetõvé
tévõ, teljesnek gondolt szponzoráláson túl mégis akadna új tá-
mogató, megfelelõ számlaadás mellett ennek ára bruttó 15
eFt/db. Ez esetben a készség könyv végi méltó feltüntetése
ugyanúgy természetes. Ha a szerzõ vélelme beigazolódik, te-
hát alapvetõ létgondjaink, szûkülõ létszámunk miatt nincs
már kellõ számú igénylõ köreinkben, akkor minden egyes, az
ügy mellett addig hitet tett társunk kiértesítésre kerül.

Jó szerencsét !    Üdv az erdésznek !




