
 

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
SZENIOROK ÉS TISZTELETBELI TAGOK 

TANÁCSA 
 

 

„Köszönöm Teremtőm,…. 

Köszönöm mindazt, ami jó, ami szép, ami nehéz,  

ami sikeres és azt is ami sikertelen volt az életemben.” 

Barátossy Gábor: Idősek imája, 2018. jan. 30. 

Forrás: Ormos Balázs archívum 

MEGHÍVÓ 
 

Az Országos Erdészeti Egyesület Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa soron következő 

rendezvényét  

2022. augusztus 25-én (csütörtökön), 10.30 órától tartja a 

 Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály belső udvarán,  

1023 Budapest, Frankel Leo u. 42-44. szám alatt, 

PIKNIK-et rendezünk, melyre ezúton meghívlak. 

Napirend: 

Elnöki köszöntő 

Emlékezés elhunyt tagtársainkra 

                       Barátossy Gábor tiszteletbeli tag 

                       Dr. Tarján Lászlóné Dr. Tajnafői Anna törzstag (gyászjelentés lent olvasható) 

Emlékezik: Schmotzer András elnök 

Választások 2023  

Vezeti: Zachar Miklós a Választási Bizottság elnöke 

  OEE Elnök, Ellenőrző Bizottság tagjaira javaslat 

  Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa elnöke, titkára megválasztása 

  Szeniorok tiszteletbeli, törzs-, és rendes tagok megszavazása 

A szavazások titkosan történnek, Figyelem, a választásokon a tagság (nem a 

jelenlévők) 50%-nak jelen kell lenni, különben új időpontban (másik napon) kell 

a választást megtartani! Kérem, ezért a rendezvényen megjelenni szíveskedjetek. 

Visszajelzést kérek 2022. augusztus 20. 12:00 óráig Káldy József titkárunk 

címére. (kaldyj@t-online.hu, vagy 06 30 9270920.  

A nemleges részvételt is kérem jelezni!!! 

PIKNIK a belső udvaron, kerthelységben.   

Egyéb aktuális témák 

- ÉRTÉKŐRZÉS kiadványunk (2021-2022 évek) megjelentetésének körülményei   

- Tollner György mellszobrának felállítása Telkiben. Előadó: Fáczányi Ödön  

- Könyvek, kiadványok digitalizálása (OEE felhívás: 

 https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/bongeszheto-a-wagner-karoly-erdeszeti-

szakkonyvtar-keresorendszerrel-elatott-teljes-katalogusa  

A készleteink kimerülőben vannak, a hivatalos rész utáni baráti együttléthez, tarokkparikhoz 

célszerű feltölteni. Köszönjük. 

Rendezvényünkre barátsággal várunk. 

Eger, 2022. augusztus 10.           

                                                    Erdészüdvözlettel:       

                                                                                                     Schmotzer András elnök 
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„Az Úr az én pásztorom.  
Ha a halál árnyéka völgyében járok is,  
Nem félek semmi bajtól, mert te vagy velem” 
(Zsoltárok 23:1-4) 
                                                                 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
Dr.Tarján Lászlóné dr. Tajnafői Anna 

Okleveles erdőmérnök, nyugalmazott parlamenti államtitkár életének 90. évében, 

2022. július 26-án, a Jóisten akaratában megnyugodva visszaadta földi életét Teremtőjének. 

A gyászszertartás és hamvainak elhelyezése 

Budapesten, a Szent István Bazilika altemplomában lesz 

2022. augusztus 26-án, péntek délután 2 órakor. 

Gyászolják: leányai, veje, unokái, dédunokái, testvére, rokonai, kollégái és barátai. 

 

Kérjük, hogy kegyeletüket csak egy-egy szál virággal fejezzék ki! 

Nagyobb csokor, koszorú elhelyezésére nincs lehetőség. 

 

E-mail: hokata58@gmail.com 
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