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Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõ-
feltárási Szakosztálya 2016. október
20-21-én a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. és az OEE Szombathelyi Helyi Cso-
portja szervezésében szakosztályülést
tartott. A rendezvény kiemelten foglal-
kozott a Kõszegi-hegységben megva-
lósult erdészeti útfelújításokkal. 


     
      
    

   



   

   


    
    

    

   
  
 


    
   
   
   

  
   
   




      
   




    

  





  

     
    
    



    
     



  
   


    
   
     

    
    
    
    
    

     
   


     


   




   
  
  
    
   


   
   
     




  





Erdõfeltárási Szakosztályülés Vas megyében
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Prof. dr. Kosztka Miklós, az OEE Díj Bi-
zottságának elnöke hat évig tartó te-
vékeny egyesületi munka után, 2016
novemberében leköszönt a bizottság
vezetésérõl. 


    
   





    

   
   
   

    

    


   
   

 
  

     
   

 
 

    


   
 


  





     
    

    
 
 


    
 
 
    

  

    





Megújult az OEE Díj Bizottsága


