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K A L Á C S K A J Á N O S 
erdésztechnikus, 

a Bernecebaráti „Börzsöny" M g . Terme
lőszövetkezet erdészeti fő-ágazatvezetője. 
Két évig volt a Váci Állami Erdőgazda
ságban a termelőszövetkezetek szakirá
nyító erdésze, majd 1968-tól három ter
melőszövetkezet önálló erdőgazdálkodás 
sát vezeti. Üttörőként, rendkívül nehéz 
körülmények között, 1300 ha erdőterüle
ten irányítja a fakitermelést, sikeresen 
újítja fel a véghasználati terüleket. M e 
zőgazdasági művelésre nem alkalmas te
rületeken fásít, erdőt telepít. Termelőszö
vetkezeti erdőgazdálkodásának összege
zett tevékenysége: 75 000 m3 fakitermelés, 
270 ha eredményes erdőfelújítás, 3140 ha 
erdőtelepítés, melyből 200 ha a nemes
nyár. 

DR. V Á R A D I G É Z A 
erdőmérnök, 

c . egyetemi docens, a MÉM Erdészeti és 
Faipari Hivata l hivatalvezető-helyettese. 
Szolgálatát 1957-ben, a Veszprémi Ál
lami Erdőgazdaságban kezdte, majd az 
Országos Erdészeti Főigazgatóságra ke
rült. Innen 1960-ban az Országos Terv

hivatalba helyezték és itt dolgozott az 
Erdészeti és Faipari Hivata l megalaku
lásáig, 1979-ig. 

Érdeme az éves, közép- és hosszú tá
vú fagazdasági tervek kidolgozása, nem 
kevésbé a megvalósulásukat lehetővé te
vő feltételek kimunkálása. Jelenleg je
lentős szerepe van az ágazati koncep
ciók, a gazdaságirányítás ágazati eszköz
rendszerének kimunkálásában, a közgaz
dasági gondolkodásmód alakításában. 

Hivata l i elfoglaltsága mellett sikeresen 
irányította hosszú éveken át a MÉM 
Mérnök- és Vezető-továbbképző Intézet
ben az erdészeti és faipari szakot. Út
törő munkásságot fejtett k i az erdészeti 
szakmunkásképzés terén. 

D R . S O P P L Á S Z L Ó 
erdőmérnök, 

a mezőgazdasági (erdészet) tudomány 
kandidátusa, nyugdíjas. Kereken 40 évet 
töltött aktív szolgálatban. 1937—1949 kö
zött a váci püspöki uradalom erdőgond
nokságát vezette, ezt követően az Orszá
gos Tervhivatal főelőadójaként, jelentős 
része volt az erdőgazdaság I. ötéves ter
vének kidolgozásában. 1951-ben áthelyez
ték az akkor utolsó helyen állt Fejér M e 
gyei Erdőgazdasági Egyesülés főmérnö
kének, amely az év végén már első hely
re került és SZOT-vándorzászlót nyert. 

1953-tól, közel negyedszázadon át, rész
ben az Erdészeti Tudományos Intézetben, 
részben az Állami Élelmiszer-minősítő 
Intézetben tudományos kutatást folyta
tott. Állományszerkezet és fatömeg, fa-
termésvizsgálatokban alkotott kiemelke
dőt és a gyakorlat számára nélkülözhe
tetlent. 100 fatömegtáblát és 13 fater
mési táblát állított össze. Munkásságát 
1970-ben először, majd 1974-ben bővítet
ten megjelent könyvében foglalta össze. 


