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SZTUPÁK JÁNOS 

erdész 

Régi erdészcsalád tagjaként Izsófal
ván született 1920-ban. Szakmaszere
tete és kitartása eredményeként 1942-
ben elvégezte az esztergomi szakisko
lát és az ungvári erdőigazgatóságon 
nyert beosztást. 1945-től az edelényi 
erdőgondnokságban, majd a rudabá-
nyai erdészetben dolgozott különböző 
beosztásokban. 1959 óta a szendrői er
dészetben dolgozik, mint erdőműve
lési műszaki vezető. 

Több, mint 40 éves szakmai mun
kája során az erdőgazdálkodás minden 
ágazatában tevékenykedett. A szaksze
rűtlen gazdálkodás következtében re
ánk hagyott rontott erdők átalakítá
sát és az erróziónák kitett területek 
fásítását szívügyének tekinti. Irányító, 
szervező munkájának eredménye, 
hogy a szendrői erdészet területén kö
zel 20 év alatt 4000 ha befejezett er
dősítést végeztek. Ennek során 2300 
ha rontott cseres és akácos állomány 

került szerkezetátalakításra és több 
mint 1000 ha erdőtelepítés történt er
róziónák kitett legelőkön, a Rakaca-
völgyi kopárokon, bányák felhagyott 
meddőhányóin, út, vasút és vízpartok 
mentén. Kiemelkedő munkát végzett 
a termelőszövetkezetek erdőtelepítési 
munkáinak megszervezésével és rend
szeres szakmai irányításával. 

Erdőfelújításait, erdőtelepítéseit 
mindenkor a termőhelyi és tájképi vi
szonyoknak legjobban megfelelő fafa
jokkal és természetszerű állomány
szerkezettel valósította meg. Gyakor
lati munkája során nagymértékben 
támaszkodott a tudomány és technika 
legújabb eredményeire, rendszeresen 
figyelemmel kísérve a szakirodalmat, 
képezve önmagát. Odaadó híve és 
eredményes végrehajtója a gépesített 
és vegyszeres erdőápolási munkáknak. 

Dolgozótársai körében népszerű, ve
zetői képessége kitűnő szervezőkész
ségben rejlik. Erdőművelési tevékeny
ségét a szakszerűség mellett a gazda
ságosság is jellemezte és ezzel nagy
mértékben hozzájárult, hogy a szendrői 
erdészet több alkalommal elnyerte az 
élerdészet kitüntető címet. .Szakmai és 
társadalmi munkájának elismeréseként 
számtalan dicsérő oklevelet, hat vál
lalati „Kiváló Dolgozó" jelvényt ka
pott. Ezenkívül elnyerte az Erdészet 
Kiváló Dolgozója, és a fásítási emlék
érem és jelvény miniszteri kitünte
téseket is. 

1955 óta egyik legaktívabb tagja 
egyesületünk helyi csoportjának. Pél
dát mutatott a tagszervezés területén 
azzal, hogy helyileg ő kezdeményezte 
a tsz erdészeknek az egyesületbe szer
vezését. Az egyesület helyi és orszá
gos rendezvényein rendszeresen és ak
tívan részt vesz, több esetben maga 
szervezett szakmai összejöveteleket az 
erdészet területén. 1960 óta, mint er
dészeti összekötő a helyi csoport ve
zetőségi tagja. 



ANDOR JÓZSEF 

erdőmérnök 

1930-ban Zalalövőn született. Erdő
mérnöki oklevelének megszerzése 
után a Lenti Állami Erdőgazdasághoz 
került, annak megszűnése után a Dél-
zalai Állami Erdőgazdasághoz. 1955 
—1956-ig a Csömödéri Üzem vezetője, 
1956—1957-ben szakfelügyelő. 1957-
ben igazgatóhelyettes-főmérnöki kine
vezést kapott, amit az 1970-ben tör
tént átszervezés során megerősítettek, 
és jelenleg is a Zalai Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság műszaki igazgató
helyettese. 

Andor József rendkívül sokoldalú, 
hasznos tevékenységet fejtett ki az er
dőgazdálkodás területén. Mint fiatál 
kezdő szakember helyreállította a 
rendet és fegyelmet a csömödéri fű
rész- és vasútüzemben, fatelepen. 
Szakfelügyelői beosztásban a modern 

erdőnevelési eljárások gyakorlati be
vezetése terén végzett alapos munkát. 
A Délzalai Miami Erdőgazdaság fő
mérnökeként alapvető szerepe volt a 
helyes fakitermelési, fafeldolgozási és 
erdőfeltárási koncepció kialakításá
ban, következetes megvalósításában. 
Kezdeményezésére korszerűsítették a 
csömödéri erdei vasutat, akkor épül
tek a vétyemi, istvándi, rigyáci, obor-
noki erdei feltáró utak. Korszerűsí
tette a csömödéri fűrészüzemet, fate
lepet. Űj műszaki erdészet és fafeldol
gozó üzem épült Nagykanizsán. 

Irányítása 'mellett kialakultak a kor
szerű, koncentrált nagyüzemi cseme
tekertek a gazdaság területén. Fél
karolta a surdi egzóta csemetekert to
vábbfejlesztését. Egyik kezdeménye
zője volt a budafai arborétum létesí
tésének. 

Az erdőgazdaság összevonása után 
újabb, nehezebb feladatok jelentkez
tek a gazdálkodás terén. Át kellett ven
ni egy teljesen elhasználódott fű
részüzemet Lentiben, szűkös körül
mények között dolgozó műszáki er
dészetet Zalaegerszegen, nagyrészt 
feltáratlan erdőterületeket Észak-Za
lában. Helyesen ismerte fel a legna
gyobb fejlesztési feladatot, a lenti fa
feldolgozó üzem rekonstrukciójának 
fontosságát. A rekonstrukció előkészí
tésében, a végréhatjás irányításában 
döntő szerepe volt. 

Mint termelésirányító főmérnök, 
mindig kiállt a becsületesen dolgozó 
szakemberek mellett, nagy gondot 
fordított az erdészeti dolgozók szociá
lis körülményeinek javítására. 

Kiváló szervező és irányító munká
jáért kormány, több miniszteri és a 
Szakszervezeti Munkáért arany foko
zata SZOT-kitüntetésben részesült. 

1953 óta az egyesület tagja. Fiata
lon kapcsolódott be az aktív egyesü
leti munkába. Hosszú ideje vezetője 
az erdőhasználati szakosztálynak. 
Szakosztályvezetői tevékenységére a 
széles műszaki látókör, a haladást 
szolgáló töretlen szorgalom a jellemző. 



D R . M A D A S LÁSZLÓ 

erdőmérnök 

Régi erdész családból, 1920-ban szü
letett Sopronban. Erdőmérnöki ok
levelét is Sopronban szerezte 1941-ben. 
1941—2943 között az Egyetem út- és 
vasútépítéstani tanszékén adjunktus
ként dolgozott. 1943—2945 között ka
tonai szolgálatott teljesített. Hadijog
ságból hazatérése után a nagykovácsi 
erdőhivatal vezetője, majd a szent
endrei erdőgondnokság főmérnöke. 
1952-ben a Pest megyei Erdőgazdasá
gi Egyesülés főmérnöke, 1953-ban az 
Állami Gazdaságok és Erdők Minisz
tériuma erdőművelési csoportjának 
főmérnöke, 1954-től 1969-ig a visegrá
di erdészet vezetője és 1969-től a Pi
lisi Állami Parkerdőgazdaság igazga
tója. 1969-ben megszerezte a mező
gazdasági tudományok (erdészet) kan
didátusa tudományos fokozatot. 

Élénk munkásságot fejtett ki a szak
ma minden munkaterületén. Különö

sen kiemelkedik 15 éves erdészetve
zetői és 10 éves igazgatói tevékenysé
ge. A gyakorlati erdőgazdálkodásban 
példamutatóan valósította meg az er
dők hármas feladatának összhangját. 
Jelentős érdemeket könyvelhet el a 
parkerdei üdülés lehetőségének meg
teremtésében a főváros lakossága ré
szére. Ezen a téren végzett úttörő-fej
lesztő munkája nemzetközi elismerést 
nyert az Európa-díj adományozásával. 

A vezetése alatt álló Parkerdőgaz
daságban komoly eredményt ért el a 
hosszúfás munkarendszer bevezetésé
vel , és elterjesztésével. Nevéhez fűző
dik a Pilisben a fafeldolgozás kialakí
tása. Gyártmányfejlesztő kezdeménye
zése helyességét hazai és külföldi rep
rezentatív épületek belső díszítő ele
mei igazolják. Igen sokat tett a szak
ma megismertetéséért, a közvélemény 
helyes tájékoztatásáért a sajtón, a 
TV-n és a rádión keresztül. Publiká
ciói, számos előadása mindenkor ér
deklődésre tarthatott számot. Nem 
papírmunka, hanem operatív stílus és 
bizalom jellemzi vezetési módszerét. 
Emberközelben irányít és nevel, s en
nek tényleges hatása a minőségben 
jelentkezik. A szervezetfejlesztésben a 
legkorszerűbb technikai megoldásokat 
alkalmazza. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 
1942 óta tagja. Szívesen és aktívan 
vesz részt a szakosztályok munkájá
ban, készséggel dolgozik a közös cé
lokért az ágazat szolgálatában úgyis, 
mint egyén, úgy is, mint vezető. Or
szághatárainkon túl is emlékezetesek 
és elismertek azok az egyesületi ren
dezvények, melyeket közreműködésé
vel egyesületünk a Pilisben szervez
hetett. Hosszú éveken át a helyi cso
port elnöke volt. Azon kevés vezető 
közé tartozik, akik felismerték az 
egyesület társadalmi erejét és azt 
munkabizottságot létrehozásával, fel
adatok meghatározásával fordította a 
gazdasági vezetés javára. 

Munkásságát számos miniszteri és 
társadalmi kitüntetés ismerte el. 


