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Madácsi Sándor
erdőmérnök
Madácsi Sándor 1965. december 19-én született Szabadszálláson. Munkáscsaládból származik, akik a vidéki élet adottságai
alapján földművelésből éltek. Általános iskolai tanulmányait a szülői ház helyszínén, Soltszentimrén végezte, ahol egész
életére kiható természeti élményekkel gazdagodott. Fontos tényezője volt ezen életszakaszának, hogy akkori tanárai és a
környék földművelő emberei megismertették vele a természet szeretetét, a földművelés igaz lényegét. Ilyen előzmények
után kézenfekvő volt számára, hogy tanulmányait a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában folytassa. Az iskola
jó alapokkal rendelkező ökonomikus szemléletű erdészeti képzéssel látta el tanítványait, így Madácsi Sándort is. Kiváló
tanulmányi eredményei alapján 1985-ben felvételt nyert a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karára, ahol
1990-ben sikeresen államvizsgázott. 1993-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen Mezőgazdasági környezetvédelmi
szakmérnöki-, 2000-ben a Nyugat-magyarországi Egyetemen Erdészeti növényvédelmi okleveles szakmérnöki kiegészítő
képesítést szerzett.
A soproni egyetem elvégzése után Madácsi Sándor a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál kezdte meg szakmai
pályáját. Először a Harkakötönyi Erdészethez került gyakornok munkakörbe. Egy év elteltével erdőművelési műszaki
vezető, majd további tíz év elteltével, 2001-től a Kerekegyházi Erdészetnél áthelyezéssel erdészetvezető beosztásban
dolgozik. 2003-tól az akkori Kerekegyházi- és a Nyárjasi Erdészetek összevonásaként Észak-Kiskunsági Erdészet néven
létrehozott erdészet erdészeti igazgatója.
Madácsi Sándor az alföldi erdőgazdálkodás elkötelezett híve, a Duna-Tisza közi homokhátság erdőgazdasági táj
erdőművelésének specialistája. Erdőművelési tevékenysége kapcsán minden igyekezetével arra törekszik, hogy a termőhely
adta lehetőségek keretein belül minél természetszerűbb erdőállományokat létesítsen, főként a KEFAG Zrt. által kezelt
védett és nem védett erdőfelújítások megvalósítása során.
Az irányítása alá tartozó erdészeti egység Kecskemét Város zöldövezeti térségében több sikeres és példa értékű főként
őshonos fafajokból álló természetszerű erdőtelepítést hajtott végre.
Vezetésével a városi lakosság körében egyre népszerűbb Kecskeméti Arborétum az erdőgazdálkodás közjóléti
tevékenységének szimbólumává vált, elősegítve ez által is az erdész szakma népszerűsítését, közvéleménnyel való
elfogadtatását.
A Vackor Vár Erdészeti Erdei Iskola infrastrukturális felépítésében (2003), szakszemélyzeti rendszerének, működésének
kialakításában, az erdei iskola fenntartásában, évtizedes működtetésében elévülhetetlen szerepe volt és van. Kihangsúlyozza
az erdésztársadalom felelősségét az élhető, fenntartható (al)földi élet kialakításában, megőrzésében. Kiemelt célnak tekinti a
jövő generáció környezettudatos szemléletének kialakítását, fenntarthatóságra nevelését az erdő és az erdővel együtt élő
erdész közreműködésével, példamutatásával.
Madácsi Sándor az OEE Kecskeméti Helyi Csoportjának aktív tagja. 2006-2010 közötti ciklusban a HCs küldöttje.
Beosztásából adódóan minden évben az irányítása alatt álló erdészet területén tartalmas egyesületi rendezvények
házigazdája, szakmai programok szervezője.
Munkálkodására jellemző a szakmai, erkölcsi korrektség, fáradhatatlanság, céltudatosság egy jobb jövő reményében.
Véleménye megalapozott, irányadó. A rábízott erdészet működésére valóban jellemző, hogy a gazdálkodás során az erdő
hármas funkciója (gazdasági, védelmi, közjóléti) térben és időben együtt érvényesül, így egy példamutató erdőgazdálkodás
valósul meg.
Az OEE Kecskeméti Helyi Csoportja az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály támogatásával Madácsi Sándornak a DunaTisza közi homokhát erdőgazdasági tájban ez idáig végzett kimagasló szakmai munkája és példa értékű közjóléti
teljesítménye alapján javasolja Elismerő Oklevél egyesületi kitüntetés adományozását!

