
Erdészeti Lapok CLII. évf. 1. szám (2017. január)20

2016. november 3-án az OEE Erdõren-
dezési Szakosztálya, Erdészettörténeti
Szakosztálya és veszprémi helyi cso-
portjai közös emlékülést rendeztek a
veszprémi Megyeházán. 



   
   
  
 
  
  
  
  
  
   
  
 





    



    
   
   
  
    
 
    

      




    


  
    


    
    





   
     
   


   
    
     
   

    

     



    
  




   
 

 
    
  
   

    
 
  

    
   


   
    


  
 









    

    
      


  


   

 
    
  
   
      
   
   




   


   


 

    

 








    
   
    

   

    



    
     


 









Mészáros Gyula-emlékülés Veszprémben


