
Az Országos Erdészeti Egyesület közremûkö-
désével ez évben megrendezésre kerül a má-
sodik innoLignum Sopron erdészeti és faipari
szakmai kiállítás és konferencia 2009. szep-
tember 3-5. között. Az ágazatokat és az ország
gazdaságát, lakosságát is érintõ kihívásoknak
megfelelõen a 2009. évi rendezvénysorozat ki-
emelt témája a fa mint környezetbarát, megújít-
ható alapanyag és energiaforrás lesz.
Az elmúlt évben a szervezõk által aláírt együttmûködés szerint, a korábbi területeket kínálva és a konferenciák, valamint baráti találkozók
szervezésével folyik már a munka. A szervezõk az idei rendezvénysorozatra várják azokat a kiállítókat, akik a fosszilis alapú energia kivál-
tására alkalmas szellemi termékekkel vagy eszközökkel rendelkeznek és a szakmai közönség, valamint a lakosság körében a rendezvény-
sorozat keretében kívánják kínálni, kiállítani. A rendezvénysorozat fõ célja szerint kiemelten várják a környezetbarát és megújuló faanyagra
épülõ energetikai megoldásokat és eszközöket.

A rendezvénysorozat keretében új színfoltként helyet kínálunk a vadgazdálkodók bemutatkozásának. Ezzel segíteni kívánjuk a válságos idõ-
szakban, a hazai turizmus keretében kínálható vadászházak és vendégházak kiváló színvonalú szolgáltatásait, beleértve az erdészeti erdei
iskolák szálláshelyeit. A vadhús, mely rendkívül sok és az egészséges életmódhoz szükséges mikroelemet tartalmaz, továbbá a halhoz ha-
sonlóan alacsony kalóriatartalmú étel, ajánlható a lakosságnak is szélesebb körû fogyasztásra.

A szervezõk várják a hagyományos faipari eszközök kiállítóit, az erdészeti vidékfejlesztést szolgáló szellemi termékeket és eszközöket,
gépeket, berendezéseket kínáló cégeket, valamint az erdészeti közép és felsõfokú oktatási és kutatási intézményeket, az állami erdõgazda-
sági társaságokat és magánerdõ-gazdálkodókat, a vadásztársaságokat.

Egyesületünk programja szerint a fa, mint megújuló energiaforrás témakörben tervez konferenciát megszervezni. A baráti programok közül
ismét fel kívánja újítani a hagyományos Erdész–Faiparos találkozót.

A kiállítási területek és árak:
MKB aréna nagyterem 7000 Ft + ÁFA; Sátor 4000 Ft + ÁFA; Szabad terület 1000 Ft + ÁFA.

Sopron városa, az erdészetet és faipart képviselõ szervezetek, a szervezõk várják a kiállítókat, a szakmai közönséget, az érdeklõdõket a rendez-
vénysorozatra, a szállodák és vendéglátóhelyek pedig kedvezményekkel állnak a városba és a rendezvénysorozatra érkezõk rendelkezésére.

http://www.innolignumsopron.hu

Nagy Mihály
(1925–2009)

Nagy Mihály 1925, de-
cember 12.-én született
Szalkszentmártonban,
földmûves családból.
Iskoláit Solton és a kör-
nyezõ tanyasi iskolák-
ban végezte, aszerint,
hogy szülei éppen hol
béreltek földet. Való-
színûleg a földmûvelõ,

tanyasi háttér vezette az erdészszakma felé. A
kunszentmiklósi téli gazdasági iskola elvégzése
után jelentkezett az esztergomi erdész szakisko-
lába, ahova csak 1948-ban sikerült bekerülni, és
két év alatt jeles eredménnyel elvégezni.

Idõközben a tanulás mellett már 1944-tõl
dolgozott, mindig erdészeteknél, gyakornoki
munkát végzett Dunavecsén és Bátaszéken,
majd erdészeti brigádvezetõ, beosztott erdész,
csemetekert-kezelõ lett. Továbbtanulási terveirõl
nem mondott le, 1950-ben normás tanfolyamot
végzett, és a Tolna megyei Erdõgazdasági Es.-nél
mint normás dolgozott. A katonaévek után a
Szekszárdi Erdõgazdaságnál dolgozott különbö-
zõ beosztásokban. 1953-tól a Csongrád megyei
Erdõgazdaságnál dolgozik, elõször normásként,
majd fahasználati elõadóként. Idõközben el-
kezdte a Szegedi Erdészeti Technikumot, azzal a
céllal, hogy utána erdészeti fõiskolát végezzen.

A történelem azonban közbeszólt, az 1956-os
eseményekben való részvétele miatt elbocsátot-

ták. 1957-ben fizikai munkásként dolgozott a sze-
gedi Gõzfûrészeknél, majd a Vágóhídon. 1958-
ban helyezkedett el a Kiskunsági Erdõgazdaság-
nál, ill. jogelõdjénél, mint fahasználati elõadó. Az
Erdészeti Technikumot is csak ezután tudta foly-
tatni, és elvégezni. Közben a Kiskunsági Állami
Erdõgazdaság központjában munkaügyi elõadó,
szállítási elõadó, anyagforgalmi elõadó. Szakmai
munkája mellett soha nem adta fel továbbtanulá-
si szándékát, és már meglett emberként kezdete
el a Soproni Egyetemet, ahol erdõmérnöki diplo-
máját 1967-ben, 42 éves korában szerezte meg.
1968 és 1982 között erdészetvezetõ a Kiskõrösi és
Császártöltési Erdészetnél. 1982-tõl nyugdíjba vo-
nulásáig, 1986-ig a Kecskeméti Erdõfelügyelõség-
nél dolgozott mint erdõfelügyelõ.      

Elõször 1970-ben, mint kezdõ erdõmérnök
gyakornok találkoztam vele Császártöltésen,
ahol akkor vezette be a hosszúfás, felsõrakodós
motorfûrészes fakitermelési módszert. Érdekelte
a mûszaki vonal, a fakitermelés, a gépesítés,
mindig új módszereket, megoldásokat keresett.
Erdészetvezetõként jelentõs erdõsítési és kivite-
lezéses fásítási munkákat is irányított, kiváló
eredménnyel. Mindig büszkén vallotta, hogy
amit elért szakmai elõmenetelében, munkájá-
ban, mindent magának, állhatatos kitartásának
köszönhetett, hiszen fizikai munkástól az erdé-
szetvezetõig az összes lépcsõfokot végigjárta.

Erdõfelügyelõként a Bugaci körzet tartozott
hozzá, ahol különösen jó kapcsolatot épített ki az
erdõgazdálkodással is foglalkozó szövetkezetek-
kel, gondoskodott az erdészeti szakmai háttérrõl.
Tõle vettem át felügyelõként a körzetét, felügye-

lõi munkája példaértékû volt számomra, könnyû
volt utána erdõfelügyelõnek lenni. Nyugdíjba vo-
nulása után a meginduló magánerdõ-gazdálko-
dás beindításában nagy szerepe volt, erdõtelepí-
tési terveket, éves terveket és elszámolásokat ké-
szített, sok erdõtelepítés kivitelezését is irányítot-
ta kedves községeiben, Bócsán, Kaskantyún, Or-
goványon. Soha nem lehetett otthon találni, min-
dig a területet járta kis Marutti gépkocsijával.

Nagy szerelme volt a vadászat, a Bócsai Hu-
bertus Vt. elnöke volt évtizedekig.   

Lelkes, aktív tagja volt az Egyesületnek. Va-
lamennyi kiránduláson, helyicsoport-rendez-
vényen részt vett, az Erdészklub havi összejö-
vetelein mindig jelen volt.  Két éve ismertette
életpályáját az Erdészklub hallgatói elõtt, ez az
önvallomás mindnyájunk számára emlékezetes
volt. Humorára jellemzõ, hogy soha nem felej-
tette el régi munkatársait május 19-én, Ivó nap-
ján „névnapjukon”egy palack saját termésû
borral köszönteni. Az utóbbi idõben sokat be-
tegeskedett. Decemberi rendezvényünkön
még részt vett, azután már csak telefonon be-
széltem vele. Említette, hogy most beteges, de
a következõ erdészklubra már jönni fog.

A Kecskeméti Szent Család Plébánia urnate-
metõjében búcsúztunk tõle. 

Kedves Misi bácsi, nyugodj békében. Vi-
dám, derûs személyiséged hiányozni fog az Er-
dészklub összejövetelein. Emléked tovább él
családodban, barátaidban, kollégáidban, va-
dásztársaidban, és a Kaskantyú, Orgovány, Ja-
kabszállás környéki erdõkben.

Bognár Gábor 


