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Dr. Sébor János 
egyetemi tanár, az Erdészeti és Faipari 

Egyetem Földméréstani Tanszékének 
vezetője, Sopron 

1913-ban lépett szolgálatba, majd 1923-
ban megbízták az Erdészeti Földméréstani 
Tanszék vezetésével, amelyet ma is ő ve
zet. 

Kiválóan képzett szakember, tantár
gyait igen jó gyakorlati módszerrel ok
tatja. A hallgatókkal megszerettette tár
gyait, ennek köszönhető, hogy a keze 
alól kikerülő erdőmérnökök a műszaki 
feladatok megoldásában mindenütt meg
állják helyüket. Oktató- és nevelőmun
kája mellett rendszeresen foglalkozik 
kutatással is. Legjelentősebb munkája az 
1953-ban megjelent Általános Geodézia 
című kétkötetes könyve. Ezenkívül sok 
tudományos és gyakorlati cikke jelent 
meg. 

Aktívan részt vesz a tá,rsadalmi egye
sületek munkájában is. Tanári és emberi 
magatartására szerénysége, önzetlensége 
jellemző, amellyel nagy tudását mindenki 
rendelkezésére bocsátja, ezért nagy tiszte
lettel veszik körűi volt tanítványai is. 

Rott Ferenc 
főmérnök az Országos Erdészeti 

Főigazgatóságon, Budapest 

Negyvenéves munkássága alatt az erdő
gazdálkodás majdnem minden ágában 
tevékenykedett. 

A Balaton környéken és a Bakonyban 
eltöltőit hosszú és sokoldalú munkássága 
eredményeként ennek a tájnak egyik leg
jobb ismerője. Mint bakonyi erdőgond
nok, a bükk természetes felújítása terén 
végzett kiemelkedő munkát. Sok, nagyki
terjedésű rudaskoní állomány hirdeti 
nagy szakmai hozzáértését. A Balaton 
környéki fásító erdészet vezetőjeként út
törő munkásságot fejtett ki a Balaton 
környéki fásítások tervezésében és kivi
telezésében. 

Az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
erdőtelepítési osztályán a táji erdőfelújí
tási és telepítési technológia kidolgozása 
terén végez kiemelkedő munkásságot. 
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Szöllősi József 
erdészeti és vadászati felügyelő, 

Kaposvár 

Erdészeti szolgálatát 1926-ban kezdte 
és főleg a természetes felújítások beveze
tésével ért el dicséretre méltó eredmé
nyeket. 1950-től a Somogy megyei Ta
nácsnál államerdészeti igazgatási munka
körben dolgozik. A tanácsi szakfelügye
let alá került erdők és fásítások állomá
nyának és területének megvédését, vala
mint az erdőművelési és fahasználati 
munkák szakszerű irányítását körültekin
tően, eredményesen szervezi. 

Munkája eredményeként ismerhető el, 
hogy a nem állami tulajdonú erdőkben 
számottevő felújítási hátralék Somogy 
megyében nincsen. Eredményesen szor
galmazza a mezőgazdasági műveléssel 
gazdaságosan nem hasznosítható területek 
beerdősítését, fásítását. Ennek eredmé
nyeként Somogy megyében az elmúlt tíz 
év alatt több mint négyezer hektár új fá
sítás létesült az állami erdőgazdaságok 
üzemi területén kívül. 

K ó s a Sándor 
kerületvezető erdész, Nagykanizsa 

Negyvenkilenc éves erdészeti munkás
ságának legfontosabb állomásai a ha
raszti és Úszói erdészkerületek. Harasz
tiban 212 hektár, Liszón 56 hektár erdő
felújítás és telepítés bizonyítja körülte
kintő, szakszerű és eredm.ényes munká
ját. Erdőnevelési, fatermelési és vadgaz
dasági tevékenysége is dicséretre méltó. 

Feladatait közel öt évtizedes szolgálata 
után ma is fiatalos lendülettel és nagy 
ügyszeretettel végzi. Idős és fiatal mun
katársai, valamint fizikai dolgozói köré
ben egyaránt közmegbecsülésnek örvend. 


