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Hosszas idõpont-egyeztetések után
valósult meg a hagyományos len-
gyel—magyar barátság újabb mérföld-
kövét jelentõ tanulmányutunk, amely-
nek során újra meglátogathatták a
magyar erdészek a Krosnói Regionális
Erdészeti Igazgatóság szakembereit.
Utazásunknak az erdõmûvelési szak-
mai programok mellett az erdõgazdál-
kodásukat érintõ egyéb témák és tör-
ténelmi megemlékezés is részét ké-
pezték.

 
 




   



  
     
 
  



    
  
   
    
   
   







    









   

    
 

    



 


 
    
    
   
    
  
    





     


       
    

    
  
   

    


   
  
   
    
    
   
 

     


   
     
  
    

  
     



Przemyœl






      


 


     
     
    
  










   





    
   
     

 
  
     



Galíciában jártunk
Közös szakma, közös történelmi múlt
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