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A székház születése



  




    

 
    

    
 


     
   


 
  
 

 
 
  
 
 

  

        


   
    
  
 

   


Történelemmel átitatott falak
      
    
     
    







 
    
     

     

    
   






    




    
   

      
    

 

 
 
  
 
  
 
 

 
  
 
 
  
  

   
 
  
      


    

   
    
   


   
      


      
    
     

 

Erdészeti palota a Bükk lábánál
Az erdészek mindig is erõs kapcsolatot ápoltak múltjukkal, a történelmi gyö-
kereikkel és a rájuk bízott örökségükkel. Nem is lehetne ez másként, hiszen
— ellentétben más modern tudományokkal — olyan természeti és szellemi
örökséget kell nemzedékrõl nemzedékre megõrizniük, melynek kutatásához,
megfigyeléséhez sokszor több emberöltõ is kevés. 
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Elõször is vissza szeretnék kanyarodni
2013. december 4-éhez. Azon a napon
Firmáink összegyûjtöttek minket a Bo-
tanikus kertben a Matematika Intézet
épülete mellett. Egy fácskát ültettünk
el közösen, mégpedig az abban az év-
ben az év fája címet viselõ házi berke-
nye egy példányát. Akkor egy szem
még erõsebben hozzákapcsolódott egy
hosszú lánchoz. Köszönet az ötletért,
köszönet a megvalósításért!

   



     
 
     





     
       
     






   

   









A szíl s a szél
















Év fáját ültettünk Sopronban


