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A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
Uzsoky Andrást nevezte ki a Bakonyer-
dõ Erdészeti és Faipari Zrt. új vezérigaz-
gatójának. 

Uzsoky András a Gödöllõi Agrártudo-
mányi Egyetem Agrármérnöki Karán, va-
lamint 1993-ban a Gödöllõi Agrártudo-
mányi Egyetem, illetve a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetem szervezé-
sében indított post graduális képzésen
végezte tanulmányait, ahol külkereske-
delmi szakmérnöki diplomát szerzett.

Több évtizedes szakmai tapasztala-
tait a Balatonnagybereki Állami Gazda-
ságban és többek között az Egyesült Ál-
lamokban szerezte. 1993-tól Kecskemé-
ten külkereskedelemmel foglalkozott,
1995-tõl a Bosmark Kft. külkereskedel-
mi vezetõjeként dolgozott. Ebben az
idõszakban idegenforgalmi végzettség-
re tett szert. Ezt követõen a KEFAG Zrt-
nél dolgozott, ahol feladatai közé tarto-
zott a vadgazdálkodási és idegenforgal-
mi ágazat válságból való kivezetése, a
külkereskedelmi tevékenység fejleszté-
se. 2006-tól a társaság kereskedelmi ve-
zérigazgató-helyetteseként a kereske-
delmi, idegenforgalmi és mûszaki fej-
lesztési tevékenység irányítását és felü-
gyeletét látta el.

PRO PATRIA IN EXTERIS emlékéremmel tüntették ki Hábel György erdômérnököt az an-
gol nyelvû, magyar történelmi tárgyú könyvek kiadásának lelkes támogatásáért. A kitünte-
tést azok kapják, akik a magyarság hírnevét idegen nyelven terjesztették, vagy az ilyen mun-
kákat anyagilag támogatták.
A képen Hábel György a csatai (Felvidék) temetôben koszorúzza Lôrinczi Lajos, hôsi halált
halt székely magyar honvéd sírját.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács
Orbán Tibort nevezte ki a Kisalföldi Er-
dõgazdasági Zrt. új vezérigazgatójának. 

Orbán Tibor a Szent István Egyetem
Gyöngyösi Fõiskolai Karán környezetgaz-
dálkodási és vadgazdálkodási szakirány-
ban szerzett agrármérnöki diplomát 2002-
ben, majd ezt követõen a Nyugat-magyar-

A »Gyõr-Moson-Sopron Megye Szolgá-
latáért-díj környezet- és természetvédel-
mi tagozata« kitüntetésben részesült
Pintér Csaba erdésztechnikus, vadgaz-
dálkodási mérnök, természetvédelmi
szakmérnök, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Szakigazgatási Hivatal Földmû-
velésügyi Igazgatósága Vadászati és
Halászati Osztályának vezetõje – Helyi
Csoportunk titkára. 

(Bolla Sándor)

országi Egyetem Közgazdaságtudományi
Karának vállalatgazdálkodási szakán mér-
nök-közgazdászi végzettségre tett szert
2005-ben. 

Több évtizedes szakmai tapasztalatait a
Bakonyerdõ Zrt-nél, valamint a Kisalföldi
Erdõgazdasági Zrt-nél szerezte. Mûszaki
vezetõként több éves tapasztalattal ren-
delkezik az erdõgazdálkodás mindhárom
fõ ágazata – a fahasználat, az erdõmûvelés
és a vadgazdálkodás folyamatainak terve-
zésében, szervezésében, valamint az erdé-
szeti és ágazati irányítás terén. 
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A harmadik oldal

H ányszor, de hányszor került szóba elnökségi és
olykor szerkesztõbizottsági üléseken, hogy ne
politizáljunk! Miközben azon zsörtölõdtünk,

hogy a politika sokszor számunkra kedvezõtlen döntést
hozott. Nem is olyan régen, szakmánk rendszerváltozás
elõtti képviselõjének elsõ számú embere úgy nyilatkozott,
hogy igazi érdekérvényesítés csak a nagypolitikában is be-
folyásos tényezõk egyetértésével lehetséges. Igen, ha hagy-
juk. A mostani selmecbányai vándorgyûlés elõkészítésénél
is finom, taktikus, politikus szemléletre volt szükség. Ezt a
feladatot – amirõl az érintettek tudnának csak igazán be-
szélni – az Ipoly Erdõ Zrt. munkatársai nagyszerûen ol-
dották meg. Különösen úgy, hogy esetünkben már külpoli-
tikai tényezõket is figyelembe kellett venni a szervezéskor.

A hajdani béketárgyalások idején, amikor végül is el-
dõlt Selmecbánya hovatartozásának sorsa, külpolitikailag
teljes defenzívában voltunk.

A múlt maga a történelem. Ezen – tetszik, nem tetszik –
nem tudunk változtatni sem mi, sem szlovák barátaink. Tria-
non után a jaltai nagyhatalmi megállapodás miatt következ-
hetett be  majd évszázad múlva az az állapot, hogy a ván-
dorgyûlés szervezése bizony sok-sok álmatlan éjszakát szer-
zett azoknak, akik nagyon akarták, hogy Selmecbányán le-
gyen a találkozó. Mert amennyiben a nyugati demokráciák-
hoz tartozhattunk volna a második világégés után – Trianon
ellenére – fel sem merült volna az a gondolat, hogy jaj, mi
lesz…, mit fognak szólni…, mit csinálunk, ha…, jaj, csak ne szól-
jon senki valami rosszat. Kismartonban valószínûleg három-
négy évtizeddel ezelõtt is tarthattunk volna vándorgyûlést.
Csak akkor nem a külhoniak, hanem a belsõ viszonyok miatt
tehettük volna fel a kérdést, hogy jaj, mi lesz…

A selmecbányai vándorgyûlés sikere nemcsak a hazai
rendezõk erõfeszítésein múlott, hanem az együttélés jó-
zan, európai alapértékeivel tisztában lévõ, a vándorgyû-
lést befogadó szlovák félen is. 

Mert örökérvényû az idézet, mely szerint: „számos kötelék
fûzi Selmecbánya városát és a magyar erdészetet össze, s e
kötelék egyike az, hogy itt bugyogott az erdészeti tudomá-
nyok elsõ forrása, itt keletkezett, innen vitte szét az erdész tu-
dományát Magyarország felvirágoztatására, javára. Ilyen
kötelék, hogy itt volt a magyar erdészeti irodalomnak elsõ
bölcsõje, itt alapította boldog emlékû Wagner Károly és Di-
vald Adolf egyletünk közlönyét. De legfontosabb kötelék az,
hogy itt lobog az erdészeti tudományt hirdetõ fáklya a bá-
nyászati és erdészeti akadémia, melynek itt van székhelye.”

A mostani vándorgyûlés sikere reményt adhat arra, hogy
elõbb-utóbb Székelyföldön, Kárpátalján, a Délvidéken vagy
Kismartonban mindez ismételhetõ különösebb szorongás
nélkül. Köszönet az Ipoly Erdõ Zrt. munkatársainak.

Pápai Gábor 




