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Szakmai-baráti találkozó Sárvár térségében
A korábbi évek gyakorlatát folytatva szakmai kiránduláson vehetett részt az
OEE Nagykanizsai Helyi Csoportjának több mint negyven tagja, a Szombathe-
lyi Helyi Csoport és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársainak jóvoltából
2016. október 27-én. A Vas megyei kollégákhoz immár hatodik alkalommal
szervezett tanulmányút ezúttal Sárvár térségében zajlott, ahol az arra a vi-
dékre jellemzõ, gyenge termõképességû cseri talajokon álló faállományok
múltbéli és jelenlegi erdõgazdálkodási sajátosságaival ismerkedhettünk meg.
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Egészen különleges úton jutott könyv-
tárunk birtokába az Erdészeti Kísérle-
tek kilenc évfolyamának három, kötet-
be kötött példánya. Balázs András fia-
tal erdõmérnök kollégánk 2009-ben
kezdett dolgozni a Finn Erdészeti Ku-
tató Intézetben, ami 2015-tõl Termé-
szeti Erõforrások Intézete néven mû-
ködik. 




    
     
   

 




     

  
   

   



       
   
  
    
    






November 15-én tartotta csoportülé-
sét a Budapesti HM helyi csoport a
Süttõ melletti alsóvadácsi vadászház-
ban. A csoportülésnek az adott külön-
leges alkalmat, hogy a tagság új titkár
választására gyûlt össze. 

 
    
    
    


    
   
   
     
 




 

  



  
  
   
  





    
    






A könyvek útja

Titkárválasztás Alsóvadácson


