Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2010. február
1%
Kedves egyéni vállalkozó tagjaink és barátaink!
Az egyéni vállalkozók adóbevallásának határideje idén febr. 25. Kérjük, hogy ha
egyetértenek céljainkkal (és másnak még nem ígérték oda), támogassák egyesületünket
– és rajtunk keresztül a környezeti és fenntarthatóságra nevelés ügyét – adójuk 1%ával.
Adószámunk: 18043554-1-43
Gergely Nóra, az új irodavezető bemutatkozása

1984. november 26-án születtem Budapesten. Menedzserasszisztensnek tanultam,
majd megszereztem a reklámszervező szakmenedzseri képesítést, emellett pedig
jeltolmács is lettem.
Szívügyem a környezetvédelem, és nagyon szeretek a természetben sétálni,
kirándulgatni.
2010-től lehetőségem nyílt rá, hogy az Egyesületben dolgozzak, amit Jakócs Lászlónak
köszönhetek, mert felhívta a figyelmemet erre a nagyszerű lehetőségre. Bízom benne,
hogy beteljesítem a hozzám fűzött reményeket, valamint nagy segítsége leszek az
Egyesületnek munkáinak maximális ellátásához.
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Lesz
Országos Találkozó – előrejelzés!
Az idei OT pontos időpontja szeptember 17–19. A helyszín még bizonytalan, de
nagyon igyekszünk olcsón megszervezni.
Fűzné Koszó Mária ( fuzne@jgypk.u-szeged.hu) örömmel várja program-, illetve
téma- ötleteiteket, amit szívesen csinálnátok vagy hallgatnátok.
Közgyűlés – előrejelzés
Még a közgyűlés időpontját sem tudjuk pontosan. Várhatóan áprilisban lesz. Mindenki
névre szóló borítékban fogja megkapni a meghívót a részletes programmal.

Volt
Ökokarácsony Budapesten
Igen, megint nagyon sikeres volt. Most már elmondhatjuk, hogy évek óta az. Köszönet
mindenkinek, aki részt vett az Ökokarácsony szervezésében, sikeres lebonyolításában.
Minden évben megpróbálunk valami újat is a hagyományos – gyerekek és szülők által
is igen kedvelt – foglalkozások mellett. Mindegyik foglalkozásnak nagy sikere volt, a
csuhéból vagy faágból készült kisangyalkától, a bőrből készült kulcstartón, asztali
díszen vagy papírból hajtogatott sokféle kicsi ajándékon keresztül. Az igazi karácsonyi
hangulatot csak fokozta a mézeskalácssütés illata. Óvodásoktól iskolásokig, szülőktől
nagyszülőkig, pedagógusokig mindenki élvezte a változatos foglalkozásokat.
Egy év múlva újra találkozunk, gyűjtsétek az ötleteket!
Timár-Geng Csilla

A Debreceni Helyi Csoport, a Szellőrózsák munkájáról
2009 negyedik negyedévében:
október 8.:
A csoport részt vett a Nagyerdő védetté nyilvánításának országos rendezvényén.
Az ünnepségen a környezetvédelmi miniszter úrtól átvették az óvodásoknak
meghirdetett rajzverseny első díját, amit a Százszorszép Óvoda Nefelejcs
nagycsoportos óvodásai nyertek meg. (Gratulálunk nekik!)
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október 21.:
Valamennyien ott voltunk a Hetven éve védett a Debreceni Nagyerdő c. kiállítás
megnyitóján.
november 11.:
Márton napi népszokások. Kézműves foglalkozást tartottunk, a karácsonyfára
tehető apró díszeket faragtunk, én előadást tartottam a téli ünnepkörről, köztük a
Márton napi népszokásokról. Közben Márton napi uzsonnát fogyasztottunk
(libazsíros pirítóst teával).
december 16.:
Betlehemes találkozót tartottunk.
2010. január 27.:
Ez lesz az éves munkaterv összeállításának a napja.
Nektek mindnyájatoknak jó egészséget kívánunk, s mi is igyekszünk részt venni
a rendezvényeken.
Csapóné Tábori Hajnalka

Állatkerti beszámoló
A Kör előző számában sajnos tévedésből kimaradt Kun Lászlóné neve a
közreműködők közül. Ezúton pótoljuk a hiányt, és köszönjük neki is a segítséget.

Iskolazöldítés
Befejeződött a „Terézváros ’09” jelű továbbképzés. A ’09 megkülönböztetés azt jelzi,
hogy Terézvárosban már volt egy IZ-továbbképzésünk. De most – Szentpétery
Marianne (önkormányzat) és Horváthné Pálosi Katalin (pedagógiai szolgáltató)
segítségével – immár másodszor tartottunk a kerületi pedagógusok számára
továbbképzést. Befutott az összes záródolgozat, így már csak a tanúsítványok kiállítása
és átadása van hátra.
Különböző iskoláktól többirányú és többféle érdeklődés történt az elmúlt időszakban
az IZ- továbbképzés iránt, de újabb tanfolyam konkretizálása még nem történt.
Victor András

3

Tagjaink írták
Haragudjunk Paksra?
Szeptemberben Pakson tartottuk az Országos Szakmai Találkozót Jantner Ili és csapata
szervezésében. Már előtte – és akkor, a helyszínen is – előkerült a kérdés, hogy egy, a
környezetvédelmet fontosnak tartó szervezet (s mi értelemszerűen ilyenek vagyunk)
miképpen viszonyuljon Pakshoz. Tudjuk, hogy vannak olyan tagtársaink, akik elvből
nem jöttek el a találkozóra, mert számukra vörös posztó Paksnak már a neve is. Még
ha esetleg egyet is értenénk ezzel a véleménnyel, akkor is azt kell mondanunk, hogy
„kár kiönteni a fürdővízzel a gyereket”, ugyanis maga Paks és Dunakömlőd már csak
természeti és kulturális gazdagsága miatt is érdemes arra, hogy oda látogassunk.
Az országos találkozón, beszélgetés közben azt is megfogalmaztuk, hogy
elszalasztottunk egy kínálkozó alkalmat arra, hogy – a helyszín apropóján –
megszervezzünk egy vitát arról, hogy mi is legyen a véleményünk „Paksról”. Ezt a
lehetőséget sajnos már nem tudjuk visszahozni, ezért most így, utólag próbálom
kifejteni (csak vázlatosan, a Kör terjedelméhez igazítva) a magam látásmódját erről a
kérdésről. Magánvéleményemet fejtem ki abban a reményben, hogy ezzel talán
hozzájárulok valamiféle konszenzus majdani kialakulásához.
A gondolatmenetem két fogalomhoz kapcsolódik: bűnbakképzés és hárítás.
Bűnbakképzés
A világ bonyolult, ezért – hogy megértsük – gondolatilag megpróbáljuk időnként
egyszerűsíteni. Pl. a gyerekek egészségtelen táplálkozási szokásairól beszélgetve szinte
mindenki a kólát és a csipszet szidja. Eszem ágában sincs védeni ezeket egészségügyi
szempontból, csak arra a tünetre akarom fölhívni a figyelmet, hogy száz más,
hasonlóan egészségtelen étel-ital megy le a gyerekek torkán, de azokról nemigen
beszélünk. Mindig csak a kóláról és csipszről. Bűnbakká tettük ezeket a termékeket. A
többiek „helyett” is rájuk haragszunk, s ezeket szidjuk. Negatív jelképpé váltak ezek a
termékek a témára érzékeny emberek körében.
Hasonlóan vagyunk Pakssal is. Eszem ágában sincs védeni az atomenergiát. Jól tudom,
hogy milyen környezeti gondokkal jár az atomerőművek létesítése, működtetése – és
különösen a radioaktív hulladék biztonságos elhelyezése (beleértve a majdan
lebontandó erőmű irdatlan mennyiségű sugárzóvá vált szerkezeti elemét is). Én is úgy
gondolom, hogy az atomenergia csak addig olyan gazdaságos egyes kimutatásokban,
amíg nem számoljuk hozzá az unokáinkra áthárított feladatokat és ártalmakat.
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De bűnbakképzés a pszichológiai alapja annak, hogy környezetvédő körökben (energia
témában) mindig Paks a „gonosz”, s csak nagyon-nagyon ritkán emlegetjük – mondjuk
– a Mátrai vagy a Borsodi Erőművet. Pedig ezeknek a működése is súlyos
környezetterheléssel jár. (És a többié is!) Ahhoz már igen magas szintű felkészültség
és nagyon bonyolult mérlegelés szükséges, hogy megállapíthassuk: a termelt energia
mennyiségéhez képest melyik és mikor okoz nagyobb természeti vagy humán ártalmat.
Tulajdonképpen ezt a bonyodalmat ússzuk meg azzal, hogy „kiszemelünk” egy
bűnbakot, s arra fordítjuk a haragunkat.
Környezeti nevelési szempontból a bűnbakképzés folyamata gondolkodási hiba, mert
redukcionista (mértéktelenül leegyszerűsítő) látásmód, holott a környezeti kérdések
megértéséhez és a problémák megoldásához éppenséggel a sok szempontú,
komplementáris látásmód megtanulása lenne szükséges.
Hárítás
Akár szeretjük, akár nem, tudnunk kell, hogy Paks adja a hazai elektromos energia
közel felét. Ha Paksot bezárnák, villany nélkül maradnának a gyárak és a lakások.
Leegyszerűsítő, de elgondolkoztató mondás, hogy „aki elutasítja Paksot, ne használjon
otthon villanyt!”. Paks megszüntetésének az lenne a módja (és ára), ha nem
használnánk annyi energiát, mint amennyit használunk.
Az igazi, alapvető környezeti gond nem Paks (az csak „tünet”), hanem az, hogy
fenntarthatatlan szintű az energiafogyasztásunk. Paks – minden jelen és jövőbeli
környezeti problémáival együtt – csak kiszolgálja ezt a „gyengénket”. Azt, hogy ilyen
mértéktelenül függünk a magas energiafogyasztási szinttől. Ne hárítsuk át az ebben
való felelősségünket se Paksra, se a Mátrai Erőműre!
A kérdések kérdése tehát az energiafogyasztás mértéke. Lényeges szempont ezért,
hogy Paks vajon serkenti-e a mi energiafogyasztásunkat. A kólacégek „természetesen”
reklámozzák a saját termékeiket, hogy egyre magasabb legyen a fogyasztás. És Paks?
Buzdít minket magasabb fogyasztásra, vagy csak kielégíti az igényünket? Azt hiszem,
nem is kétséges: az utóbbi igaz.
Kire haragudjunk tehát a környezeti gondok és veszélyek növekedése miatt?
Victor András
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Programajánló
ZölDÖK és a Muzsikus rádió
A Budai Nagy Antal Gimnázium ZölDÖK csapata miközben éli mindennapi
ökoiskolai életét, sajátos lehetőséghez jutott, és velük együtt az MKNE és az egész
zöld ügy.
A nyári Dörögdi Fesztiválon jelen volt a Szabad Rádiók Szövetsége. A riporterek
megkerestek minket, és az előadóinkat egy-egy rádiós beszélgetésre. A témáink
nagyon felkeltették az érdeklődésüket, és az egyik rádiós, Pick Róbert, aki azóta
elindított egy net- rádiót, megkeresett engem, hogy lenne-e kedvem heti egy órában,
zöld témákban műsort szerkeszteni.
A gyerekekkel bevállaltuk ezt az izgalmas feladatot, és minden szerdán 14.30 és 15.30
között a Zöld Zugoly jelentkezik a www.muzsikusradio.hu oldalon. (Zöld Zugoly volt
a nyári fesztivál idején a helyszínünk neve.)
Két hete a ZölDÖK-kel elkezdtük a műsorunkat, és most dolgozunk a folytatáson.
A tervek szerint havi egy-egy alkalommal a következők lesznek:
• az MKNE tevékenysége, projektjei, programjai, bemutatkozások – tagjaink,
iskoláink stb.
• a JNO (Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa) képviselői a legfontosabb
aktuális eseményekkel (JNO a zöld ombudsman)
• a zöld társszervezetek bemutatkozása
Nézzétek meg a rádió programját, és hallgassatok bele a zenékbe. Alapvetően ez egy
jazz rádió, ami a magyar zenészeknek, különösen a még ismeretlen tehetségeknek
biztosít lehetőséget. Megszólalhat a zenéjük, és riportokban bemutatkozhatnak. A zene
mellett sok minden más is van, pl. jogi tanácsok, kultúra stb… A műsorokat
archiválják, így visszahallgathatók.
Január 20-án Victor Andrással hangzott el beszélgetés, 27-én Pencz Leventével a
Faunából, majd az MKNE mutatkozik be.
FELHÍVÁS:
Kérem: jelezzétek, ha van olyan témátok, amit be szeretnétek mutatni, és megosztani
egy alapvetően zeneszerető hallgatósággal!
A netrádió közönsége hétről hétre nő, javítsátok ti is statisztikánkat, és várom a
jelentkezéseteket!
Darvas Kata és diákcsapata
kata.darvas@gmail.com
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„Hatlábú birodalom”
Kedves Kör-ösök!
A Magyar Természettudományi Múzeumban idén is folytatódik a Műhelytitkok
sorozat: csütörtökönként 10-14-ig egy-egy kolléga ül a kiállítótérben és bemutatja, mit
csinál a többi napokon, illetve hogy mi folyik a múzeumban.
Idén a Biodiverzitás éve van. Részben emiatt a múzeum a legdiverzebb,
legváltozatosabb élőlénycsoportból a rovarokból készít nagy kiállítást Hatlábú
birodalom címmel. A kiállítás március 9-től november 29-ig lesz látogatható.
Március 11-én 15 órától Szakmai napot szervezünk pedagógusok számára. A három
órásra tervezett program során szakértőink közreműködésével bemutatjuk a
rovarkiállítást és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai programokat az érdeklődő
óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak. A kiállítás részletesebb megismerésén
túl igyekszünk minél több ötletet, ajánlást nyújtani a kiállítás gyerekcsoportokkal
történő feldolgozásához. Regisztráció a 210-10-85 -ös telefonszámon.
A múzeum zoológusai a következő foglalkozásokkal várják a gyerekcsoportokat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Március 11. – Deákné Lazányi Eszter – Ezer láb – ezer csoda
Április 22. – Horváth Krisztina – Szipókás rovarok
Május 20. – Vásárhelyi Tamás – Rovarok az ember környezetében
Szeptember 16. – György Zoltán – A világ bogarai
Október 1. – Puskás Gellért – Sáskák és szöcskék
Október 21. – Dányi László – Ugróvillások
November 18. – György Zoltán – Magyarország bogarai
December 2. – Makranczy György – Apró vízparti bogarak gyűjtése és
vizsgálata

Ezeken túl további események is lesznek, ezekről bővebb információt a www.mttm.hu
honlapon lehet majd aktuálisan találni.
Akinek volna kedve egy kicsit foglalkozni a rovarok, a Biodiverzitás éve és az iskolai
tanulás/tanítás
kapcsolatával,
azt
kérem,
írjon
nekem
egy
e-mailt
(vasarhelyi@mttm.hu), küldje el erre vonatkozó elképzelését vagy kérdéseit, és én is
elküldöm erre vonatkozó elképzelésemet. Konkrétan találkozni (dolgozni) március
elején kéne majd.
Vásárhelyi Tamás
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Pályázatok

Mi újság a CarbonDetectives projektben?
Csak emlékeztetőül:
A projekt célja, hogy Európa 10 országában több ezer iskolát, majd százezer 8–14 év
közötti tanulót elérjen, és őket környezettudatosabbá tegye, főként az
energiafelhasználás területén.
Konkrét célkitűzései:
 növelni a tanárok és diákok tudatosságát az intelligens energia terén, a
fenntarthatóságra nevelés és klímaváltozás keretein belül,
 eszközt biztosítani az iskolai Carbon Detektív csoportok számára, hogy
számolhassák, becsülhessék iskolájuk CO2-kibocsátását,
 támogatni a CD-csoportokat – és így az iskolákat – abban, hogy csökkentsék CO2kibocsátásukat attitűdváltás és rendszerbeli változtatások révén,
 megértetni az Európai szintű „intelligens energia” döntések fontosságát és
szükségességét.
Hogyan érjük ezt el?
 kifejlesztünk az iskolák CO2-kibocsátásának mérésére, kiszámolására alkalmas
kalkulátort,
 kifejlesztünk javaslatokat, módszereket a tanárok, iskolák számára, hogyan
dolgozzanak a diákokkal e téren, például pedagógiai segédanyagokat, óraterveket,
 kifejlesztünk egy innovatív internetes honlapot (ahol fentiek megtalálhatók,
használhatók),
 tanárképzéseket tartunk,
 nemzetközi versenyt hirdetünk ezekre alapozva, értékelve az iskolák által készített
akcióterveket (a CO2 kibocsátás csökkentésére),
 esettanulmányokat készítünk a legsikeresebb iskolák eredményeit bemutatva.
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A projekt még előkészületi fázisban van.
Az elmúlt időszakban a website koncepciójának véglegesítése és grafikai tervének
elkészítése megtörtént, most már a részletek kidolgozása folyik.
A CO2-kalkulátor kidolgozása, és országonként megfelelő háttéradatokkal való
feltöltése sokkal nehezebb feladatnak bizonyult, mint terveztük, de ebben is haladunk.
A tanári segédanyagok kidolgozása jól halad, hamarosan nekiállhatunk azok
fordításának, adaptálásának.
Készülünk arra, hogy a márciusban nyilvánossá váló website
(www.carbondetectives.eu, www.carbondetectives.hu) segítségével az iskolák, a
tanárok ismerkedhessenek a projekttel, az eszközökkel, kapcsolódva az akkorra
várható kampányhoz, amely az iskolák, tanárok figyelmét próbálja majd felkelteni.
A jelentkező, részt venni akaró tanároknak továbbképzéseket tartunk, ahol felkészítjük
őket a projekt sikeres beintegrálására az iskola életébe, a saját munkájukba.
A tavaszi kampányban kérnénk (tanár) tagtársaink segítségét – ha tudod, kit kell,
érdemes keresnünk e témában az iskoládban, vagy akár másik iskolában, és szívesen
segítesz, keresd Darvas Katát (kata.darvas@gmail.com; +36-20-326-0486).

BEAGLE – Nemzetközi projekt az élővilág sokféleségének megőrzéséért
Egyesületünk 2008 decemberétől aktív résztvevője a BEAGLE nemzetközi
programnak, amelyben 6 európai ország (Anglia, Lengyelország, Magyarország,
Németország, Norvégia és Szlovákia) dolgozik együtt az Európai Unió támogatásával
„Az egész életen át tartó tanulás” programjának keretéből.
A projekt részletes leírásától eltekintek, hiszen honlapunkon (www.mkne.hu)
bővebben olvashat erről minden érdeklődő tagtársunk. Jelen írásommal röviden
leírom, hogy milyen eredményeket értünk el eddig, és milyen tevékenységünk lesz a
közeljövőben.
A projektben együtt dolgozó 6 ország szakértő csapata kidolgozott egy interaktív
online oktatási anyagot angol nyelven, amely a 7–15 éves korosztály számára közelebb
hozza a biodiverzitás megőrzésének fontosságát, az élővilág sokfélesége és a
klímaváltozás összefonódását és a fenntarthatóság gondolatát. Ennek az anyagnak már
a magyar fordítása zajlik az utóbbi hetekben. Február utolsó napjaiban (2010. február
27–28-án) a projekthez csatlakozott 50 magyar iskola pedagógusai számára
módszertani bemutatót és gyakorlati képzést szervezünk. A képzésen a résztvevő
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pedagógusok kézhez kapják a tanári útmutatót, az oktatási segédanyagokat (köztük egy
határozókulcsot, mely a már népszerű FSC-s határozókulcsok mintájára készül el). Az
összes anyag letölthető lesz a projekt honlapjáról is. A tréningen a nemzetközi website
magyar nyelvű oldalainak kezelését, az adatok felvitelét is gyakorolhatják a tanárok.
Márciustól minden iskola elkezdi a terepi vizsgálatokat és az adatok felvitelét a
honlapra. Bízunk benne, hogy minden résztvevő számára izgalmas lesz
összehasonlítani a saját adatait a többi országéval.
Szakértő csapatunk úgy gondolja, hogy élményekben, ismeretszerzésben és a
természetvédelemben is alkalmazható tudáshoz juthatnak a programban résztvevő
pedagógusaink és természetesen a diákok is. A BEAGLE magyar csapata nevében
kérem a tagtársakat, hogy kövessék figyelemmel a tevékenységünket a honlapunkon!
Fűzné Dr. Kószó Mária – elnökségi tag, a projektcsapat szakértője

Versek, szépségek
Mily gazdagok lehetnénk, ha mernénk hinni, mernénk látni és érezni, mint Áprily
Lajos bátor csavargója:
A csavargó a halálra gondol
Uram, a tél bevert a templomodba.
Álltam vaspántos portádon belül
s ámulva néztem botra-font kezemre
sugárban omló fényességedet.
Térdelt a nép, én álltam egyedül,
úgy hallgattam, amit beszélt papod:
„Ez világot szívedben megutáljad
és úgy menj ki belőle meztelen -”
Uram, te ezt így nem akarhatod.
Tudom, hogy földed nagy területéből
egyetlen barlangod jutott nekem,
s megreng az is, ha viharod zenéje
végigrobajlik fenn a tölgyeken.
De ha tavaszod jő, enyém az erdő,
és jó hozzám az erdő: ennem ad,
rigószavaddal kelt a kora-reggel
s odvamba surran este sünfiad.

Gazdám, a nyár, az ősszel hullt levéllel
új őszig minden gondot eltemet:
mezítláb járom harmatos meződet
s verőfényed füröszti mellemet.
S ha kóborolni küld a nyugtalanság
s nótázva fut mellettem patakod,
kurjantással köszöntöm kék lakásod,
s fütyörészem s Uram, te hallgatod.
Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel,
otthon-kínáló tűz nem int felém,
de mondd, volt-e valaha szép világod
valakié úgy, ahogy az enyém?
Ha menni kell, vállamról rongy-ruhámat
egy rándítással elhullathatom,
saruim szíja sem marad velem.
Uram, utálni nem tudom világod,
de indulhatok, amikor kivánod,
igéd szerint: egészen meztelen.
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Nyitott füllel, szerető szívvel járva hamarosan tavaszköszöntő dalra ébredünk:

Most szólj, rigó
Az a rigódal érdekel ma engem,
mely fenn a nyírfán, fiatal meréssel,
megszólal künn a hajnalszürkületben
halk indulással és emelkedéssel.
A fuvolása régi ismerősöm,
láttam tavasszal s láttam súlyos őszön,
és láttam hóhullásban, hogyha gyomra
szemet keresni űzte ablakomra.
Viharos hócsapásra, szélverésre
csak néha moccant fájó zirrenése.
Ott állt sötéten, hősi egymagában,
fekete szén a fényes zuzmarában,
úgy nézett rám egy karnyújtásra tőlem,
hogy hazavágyó dal buggyant belőlem.
De ő csak hallgatott. Mint néma, bátor,
ragyogó és fekete inspirátor.

Most szólj, rigó. Hófoltok halni készek,
nyírfák körül szellő-szüzek cicéznek,
mogyoróbokrok aranyat szitálnak,
ötszáz leány kacag a napsugárnak.
Most szólj, rigó. Faormon, póznacsúcson,
hangod dagadjon és lobogva gyújtson,
gyökerekig fusson tüze a fákon,
gyújtsa fel gyúlhatatlan némaságom,
avaromnak vessen szikrát alája,
legyek a tavasz piros lármafája,
riassza fel dalaid áradása
rabdalaimat zengő lázadásra.
Torkod remegve és ujjongva sírja,
hogy líra - líra - líra - líra - líra!

(Áprily Lajos)
Mindenkinek lélekmelengető szép hétköznapokat kívánok:
Saly Erika (erika.saly@gmail.com)
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Közérdekű
Tagdíj!!!
Kedves Tagtársaim!
2009-ben elképesztően sok volt a tagdíj-elmaradás. Azt gondolom, hogy ennek több
oka is van a pénz-szűkétől az információ-hiányig. Amikor majd a közgyűlési
meghívókat postán szétküldjük, a borítékba beleteszünk egy sárga csekket is, amelyen
jelöljük, hogy ki-ki mely évek tagdíjával, mekkora összeggel tartozik. Reméljük: ez
segít. Bár megjegyezzük, hogy a sárga csekket csak biztonság kedvéért tesszük a
borítékba, ugyanis pénzügyileg messze az a legjobb az egyesületnek, ha a tagdíjakat
nem postán fizetik be a tagok, hanem átutalással. (A sárga csekkek után ugyanis a
posta sokat levon a befizetett pénzből!)
Az éves tagdíj egyébként 2010-ben továbbra is 2000 Ft. (A 25 év alattiak és
nyugdíjasok számára ennek az 50%-a. A családi tagdíj pedig ennek a 150%-a.) Aki
regisztrálta már magát a honlapunkon, az betekinthet a saját adataiba, s ott is
megnézheti, hogy hogyan áll a tagdíj-fizetéssel.
Az egyesület zavartalan működése érdekében minden tagtársamat nyomatékosan
kérem a tagdíj pontos – és mihamarabbi – befizetésére.
Victor András
elnök

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1397 Bp. Pf. 530.
Honlap: www.mkne.hu

Iroda: 1113 Bp. Zsombolyai u. 6.
Tel/Fax: 321-4796
e-mail: mkne@mkne.hu
Fogadóórák: Hétfő–péntek: 10–12h és
14–16h (előzetes egyeztetés alapján)
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