Kör
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület hírlevele
2016. november
A vezetőségválasztás eredményei
Az elnökség megválasztására 40 szavazat került leadásra, közülük egy volt
érvénytelen. A szavazás eredménye alapján az új elnökség névsora:
Halácsy Ágnes, Kecskés Ferenc, Mondok Zsuzsa, Neumayer Éva, Saly Erika.
Szavazatot kapott még Labanc Györgyi.
A 15 fős választmány tagjaira 39 szavazat került leadásra, mindegyik érvényes
volt.
A választmány tagjai:
Bárd Edit, Bátyi-Földesi Dóra, Darvas Katalin, Hársas Éva, Hársas Oszkár,
Holler Judit, Huszár Zsuzsanna, Németh Ibolya, Reitli Cecília, Schróth Ágnes,
Tegzes Mária, Tóthné Timár-Geng Csilla, Trescsik Angéla, Vásárhelyi Judit,
Victor András.
Póttagok: Berényiné Parti Krisztina, Csapóné Tábori Hajnalka, Jantnerné Oláh
Ibolya.
A felügyelőbizottságra 41 szavazat érkezett, ebből 1 volt érvénytelen.
A felügyelőbizottság tagjai: Iván Zsuzsa, Könczey Réka, dr. Szentpétery
Lászlóné.

Elnökségi hírek
A szeptemberi választások után megkezdte működését a régi-új elnökség.
Az elmúlt évek elnökségéből átmenetileg vállalta az egyesület vezetésében
való munkát Halácsy Ágnes, Mondok Zsuzsa, Neumayer Éva és Saly Erika
(Újszászi Györgyi külföldön vállalt munkát).
Új tagként csatlakozott a csapathoz Kecskés Ferenc.
Feri 2008 óta aktív tagja az egyesületnek, részt vett a „BEAGLE” és az
„Otthon az erdőben” projekt munkáiban, és a „Herman Ottó-vándortanösvény”
előkészítésében. Az elmúlt 3 évben választmányi tag volt.
A szeptember 27-i alakuló elnökségi ülésen Saly Erika, az Alapszabály szerint
lehetséges két ciklust követően, leköszönő elnökként Kecskés Ferencnek adta
át az elnöki teendőket.
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Az elnökség megkezdte munkáját. Az első elnökségi ülésen megtörtént az
elnökségi feladatok megosztása. A vezetőség elindította az Alapszabály
módosításának folyamatát, amelyet az SZMSZ módosítása követ majd.
Új pénzügyi munkatársat kerestünk, keresünk, mert Pólyi Zsuzsa – őszinte
sajnálatunkra – külföldön vállalt munkát, távozik a munkánkat segítők köréből.
Új együttműködési kapcsolatok alakulnak a VitaFruta Alapítvánnyal, a
Nádland Kft.-vel és a „E-School for Sustainability in the Danube Region”
(eSchool4S) programmal.
Reméljük, hogy folytatódik a Herman Ottó-vándortanösvény sikere. Az intézet
megkereste az egyesületünket az eddigi készletek javítására, kiegészítésére és
egy újabb készlet összeállítására.
Az „Otthon az erdőben” projekt zárásaként még egy Ökosodj képzést
tervezünk. A képzésre való felhívás az egyesület honlapján olvasható.
Fontos feladataink a közeljövőben az Alapszabály és az SZMSZ átdolgozása,
valamint az egyesület megalakulása 25. évfordulójának méltó
megünneplésének megszervezése.
Kecskés Ferenc

Lesz
Ökokarácsony 2016. december 10-én
10–13 óráig a Bárdosban
Ekkor tartjuk a szokásos ökokarácsonyi
rendezvényünket a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület és a Lágymányosi Bárdos Lajos Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola közös
szervezésében. (1117 Bp., Baranyai utca 16–18.).
Már több mint 15 éve változatos ökoajándékokat
készíthetsz a családodnak, barátaidnak
karácsonyra. Gyere el hozzánk, hozd el
barátaidat, gyermekeidet, ismerőseidet! A változatos kézműves programok
biztos sok örömöt szereznek majd minden résztvevőnek. Ígérjük, jól fogjátok
érezni magatokat.
A belépődíj a foglalkozások önköltségi árát tartalmazza, 1 főnek 700 Ft (családi
kedvezmény: minden további gyermek vagy felnőtt 100-100 Ft kedvezményt
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kap – 4 fős családnak csak 2000 Ft a belépés). Nagycsoportos óvodás
kisgyermekeknek nem kell belépési díjat fizetni.
(Foglalkozások tartására idén is várjuk a vállalkozó kedvű Kör-társakat.
Jelentkezni lehet a timar.geng@t-online.hu e-mail címen Timár-Geng Csillánál.)

Ökoest
2016. december 13-án ismét Ökoestét tartunk. A legutóbbi Körben olvashattatok
Szász Éva „Példaképek nyomában” című, ismeretterjesztő jellegű, prezentációs
előadás-sorozatáról. Nos, ezek közül még karácsony előtt, 2016. december 13án 17 órától 18.30-ig Baktay Ervinről hallhatunk.
Éva rövid ismertetője így szól: Baktay Ervin orientalista, India-kutató, az
univerzum gondolkodója. Baktay Ervin írásainak ismertetése India
művészetéről, történetéről, az indiai bölcseletről. Baktay Ervin múzeumi
munkássága, nyári indián táborai; neves emberekkel, pl. Mahatma Gandhi, Stein
Aurél stb. való találkozásai.
Várunk mindenkit szeretettel az Etele úti irodaházban.
Devescovi Balázs

Volt
Országos Találkozó 2016.
Cserkút
Bia kezéből csak a varázspálca hiányzott, no meg a fekete macska a szoknyája
mellől.
(Volt helyette tündéri szürke).
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A kemence mellett ott ücsörgött a padon nefelejcskék pulóverében Bia idős,
fehér hajú édesanyja, mint a tündérmesékből a jó tündér, anyóka képében.
Olyan meseszerű volt az egész találkozó, szívmelengető csak visszagondolni is
rá.
Pénteken, ahogy jöttek az újonnan érkezők a széles kaputól a kerten át a pajta
felé, az arcok ragyogtak a találkozás örömétől. Mosolyok, nevetések, ölelések…
olyanok voltunk, mint a víz, melynek molekulái lazán összekapcsolódnak, majd
elválnak, hogy egy újabb csoporttá rendeződjenek át.
Rég voltunk ilyen sokan együtt!
Minek volt köszönhető ez a nagy részvétel?
Bia személyének és a hely vonzásának? Vagy mert voltunk már itt OT-n és
jövőtervezés műhelyen, és nagyon jól éreztük magunkat?
Vagy kíváncsiak voltunk BioBia konyhájára, „gaz” ételeire élőben?
Talán annak, hogy zaklatott időket éltünk meg, és úgy éreztük, szükség volt az
összefogásra, az összetartozás megerősítésére? Mindig is ez az összetartás,
összetartozás volt az erősségünk, és jó volt megélni, hogy ez nem változott.
Azoknak, aki még nem próbálták ki BioBia konyháját, nagy élmény volt a
tányérjukon, poharaikban találkozni olyan növényekkel, amelyekről azt
gondolták, hogy csak az állatok étrendjét gazdagíthatják. Hihetetlen finomak
voltak a teák, rám különösen nagy hatást gyakoroltak a bögrémből rám
mosolygó muskátliszirmok.
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A pajta falát támogató hatalmas fügebokor a fügéit kínálta a rajongóinak, mintha
nem lett volna elég a „terülj, terülj asztalkám” választéka. Az időjárás kegyes
volt hozzánk, a szabadban tudtunk az asztaloknál körbeülni, beszélgetni.

Szombaton Adorján Rita és Scheitler Adri vendégei voltunk a Sásvölgyben, a
Mecsek lábánál, Hetvehely közelében.
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Bemutatták az erdészeti erdei iskolájukat, a Mókus sulit.
Bia meseszerű pajtája és ételei után egy újabb meseszerű hely!

Vezetékes víz és áram nélküli völgyben, távol a fényszennyezéstől és a
civilizáció zajától, Rita és építész párja, a Mecsekerdő Zrt. szellemi és anyagi
támogatásával egy csodát hoztak létre az egykori egyszerű vadászházból.
(Persze pályázati pénzek nélkül nem ment volna.)
A gyerek- vagy felnőttcsoportok itt megtapasztalhatják, hogyan lehet
fenntartható módon létezni megújuló energia segítségével.
Nézzétek meg a honlapjukat, és ha megtehetitek, vigyétek oda erdei iskolába a
diákjaitokat! A szakmai programjukból kaptunk egy kis ízelítőt, pár órára
gyerekként végeztünk el feladatokat kis csoportokban. Azoknak, akik nem
tudtak személyesen ott lenni, a fotók talán érzékeltetni tudják a hangulatot.
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Egy fiatal erdész segítségével, az erdővel és az erdőgazdálkodással
ismerkedhettünk meg.
Szombat este a szokásos „buli” helyett le kellett ülnünk és
átbeszélnünk/kibeszélnünk magunkból néhány problémát, ami az elmúlt időben
konfliktusokat okozott, nehezítette az érdemi munkát. Különleges hangulata volt
az estének, miután a levegő lehűlt, behúzódtunk a pajtába, a kis helyen szorosan
körbeültünk, meghallgattuk egymást, ütköztettük a véleményeinket, és végül
közös nevezőre jutottunk. Nagyszerű, hogy őszinte beszélgetésekkel a dolgok a
helyükre kerültek.
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Vasárnap a tisztújító közgyűlést Kelen Gábor vezette le, a tőle megszokott
határozottsággal és eréllyel.
A beszámolókat elfogadtuk, de volt izgalom bőven, mivel a vezetőségi posztok
betöltésére nem volt tolongás.
Erika két ciklusban elnökölt, kérdés volt, hogy valaki átveszi-e tőle a
stafétabotot.
Büszke vagyok magunkra, van elnökségünk, van választmányunk!

Ott a helyszínen nem maradt idő az elnök személyének a kiválasztására, de
végül később lett elnökünk Kecskés Feri személyében. Köszönjük Feri, hogy
vállaltad, jó munkát és sok örömet közben!
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De itt most elsősorban a nagy köszönet a
házigazdáinkat és segítőiket illeti, voltak
szép számmal!
Bia és lánya, Panni rengeteget dolgozott
azért, hogy jól érezzük magunkat. Panni
végig nagyon kedves volt, figyelmes és
segítőkész.
Köszönjük ezt a sok figyelmet,
gondoskodást, szeretetet, a finomságokat
és recepteket! Köszönjük az élményeket,
amikre a téli sötét hónapokban vissza
lehet gondolni, és erőt lehet meríteni
belőlük.
KÖSZÖNJÜK, BIA!
Darvas Kata

A Baranyai csoport hírei – 2016 ősz
Szeptember 16–18. között nagy szeretettel vártuk minden kedves egyesületi
tagtársunkat Cserkútra, az OT-ra. Nagy izgalommal készültünk a közös
hétvégére. A színes és ízes programhoz az égiek a jó időt biztosították.
Bia portáján és Sásvölgyben is helyi termékekből készült finomságokat
falatoztunk.
A Mecsekerdő Zrt. sásvölgyi ökoházában gazdag szakmai program várta a
résztvevőket. A terület erdőgondnoka – Kincses Miklós erdőmérnök – az ott
zajló erdészeti tevékenységet mutatta be. Az ökoház működését és
környezetbarát technológiai kialakítását a ház tervezője, Koós Miklós ismertette.
Az Erdő Házában zajló környezeti nevelési programokról Adorján Rita mesélt.
S mivel hallani valamit más, mint kipróbálni, így egy játékos, terepi
akadályversenyen ezt meg is tapasztalták a résztvevők. A végén még a sokfejű
sárkányok fejét is sikerült lekaszabolniuk. Vasárnap megtartottuk tisztújító
közgyűlésünket, építő beszélgetést folytattunk az egyesület jövőjéről, és
megválasztottuk az új elnökséget és választmányt. Jóleső fáradtsággal és sok
szép élménnyel tértünk haza.
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Németh Ibolya – Bia – Cserkúton a Mecsek Zöldút Egyesülettel tovább zöldíti
magunkat és a környékbelieket. Továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek
az egyesület Holdtölte túrái, amit minden hónapban meghirdetnek a megyében.
Idén 20. alkalommal került megrendezésre az Erdők Hete rendezvénysorozat
(október 3–9.), melyre a Mecsekerdő Zrt. munkatársai és az MKNE Baranyai
csoportjának tagjai nagy szeretettel és számos programmal várták a megye
diákjait, pedagógusait, a családokat és a turistákat. Az idei év témája az
erdészeti erdei iskolák szerepe az erdők megismerésében volt. Az erdészet
fontosnak tartja, hogy gazdasági feladatai mellett közjóléti szerep vállalásáról,
valamint az ezen a területen elért eredményeiről is tájékoztassa a térség lakóit.
Október 8-án Árpádtetőn, a Mókus tanösvényen játékos természetismereti
vetélkedőn mérték össze tudásukat az érdeklődő iskolás és családi csapatok. Az
állomásokon növény- és állatfelismeréssel, kép- és keresztrejtvénnyel, közjóléti
kvízzel, erdő- és vadgazdálkodási feladatokkal, valamint kincskereséssel vártuk
a csapatokat. A programon 17 csapat 82 fővel vett részt. A legkisebb résztvevő 3
éves, a legidősebb 63 éves volt. Nagy örömünkre több környezeti nevelő társunk
is szervezett diákcsapatokat a programra.
2016-ban is – november 26-án – megrendezzük a már hagyományos
karácsonyváró családi kézműves napunkat. A programra családokat várunk.
Ezen a délelőttön a szülők a gyerekekkel együtt közösen, saját kezűleg
készíthetnek apró ajándékokat: ajtókopogtatókat, adventi koszorúkat, festett
famikulásokat, fonalgrafikával hímzett ajándékdobozokat, csuhé-, papír-,
szalmadíszeket. A résztvevőket teával, szörppel vajas és lekváros kenyérrel
várjuk.
Helyszín: Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17. A programról
további részletek a www.mecsekerdo.hu honlapon olvashatók.
A régiós környezeti nevelési programokról folyamatosan értesítettük, értesítjük
a Baranyai csoport tagjait.
Scheitler Adrienn

Debreceni csoport hírei
November 10-én lesz a Szellőrózsák soron következő találkozója. Ezt már évek
óta a Márton napi szokások felelevenítésének jegyében rendezzük. 10-12 óvónő
szokott összejönni, most a Bajcsy-Zsilinszky úti óvodában leszünk. Egyik
tagunk a vezető óvónő, így ő biztosítja a helyet. Lassan elöregszik a kis társaság,
már csak a csoport egyharmada aktív, a többiek mind nyugdíjba mentek vagy a
nyugdíj előtti felmentési szabadságukat töltik.
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Van viszont egy új hajtásunk is: Hajdúhadházon az óvoda zöld ovi lett, és a
vezetőjük, Enyedi Zsuzsi pedig egyesületünk tagja.
Találkoztatok is már vele, amikor legutoljára Debrecenben volt az OT. Nagyon
kedves és aktív lány.
A hajdúhadházi Káposztás Napok egyik szervezője. Ha tehetjük, minden
alkalommal ott vagyunk mi is, mert remek dolgokat csinálnak.
Szóval, a Debreceni csoport megvan, de akik elmentek nyugdíjba, azok nehezen
élnek. S a kor előrehaladtával egyre több egészségi problémájuk is van. Ők nem
tudnak eljönni a pesti rendezvényekre, de itt helyben nagyon szépen
összetartanak.
Csapóné Tábori Hajni

Tagjaink írták – Könyvismertetés
Erdős László: Zöld hősök (Assisi Szent Ferenctől Arnold
Schwarzeneggerig)
Cser Kiadó, 2016
Ahogyan a szerző is írja, a környezeti ügyekben való tájékozottság ma már az
alapműveltségnek is része. S ebben segít ez a könyv azzal, hogy bemutatja a
környezeti mozgalmak kiemelkedő alakjait. A válogatás (nem titkoltan)
szubjektív, de aki belekerült a könyvbe, az nem véletlenül, nem ok nélkül került
oda.
A könyv a környezeti nevelők igen hasznos segédkönyve lehet azzal, hogy
kicsik és nagyok számára követendő példaképeket mutat be. Mindjárt az első
fejezet Charles Darwinról szól. Akiről a szerző sem állítja, hogy természetvédő
lett volna, de azt igen, hogy „gondolatai nyomán az embereknek teljesen újra
kellett értelmezniük a természetben betöltött szerepüket”. Ez pedig az alapja a
fenntartható létre nevelésnek.
Láttuk fentebb, hogy már az alcímben szerepel Assisi Szent Ferenc. Joggal,
hiszen ő az, akit II. János Pál pápa 1979-ben a természetvédelemmel
foglalkozók védőszentjének nyilvánított. Ő máig ható mintapéldája az olyan
embernek, akinek lételve a természet minden létezőjével szembeni tisztelet,
szeretet és szelídség.
Ferenc pápa – aki Szent Ferenc követőjeként tudatosan lett pápai nevén Ferenc –
sajnos még nem kerülhetett be a kötetbe, hiszen a kézirat anyagainak
összegyűjtésekor még nem lehetett tudni, hogy – névadó elődjéhez méltó módon
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– meghatározó szerepet vállal majd a Földvédelem ügyében, s Laudato si’
kezdetű enciklikájában egyenesen az „ökológiai megtérésre” buzdít.
Szerepel a könyvben Rachel Carson, aki a Néma tavasz c. riportkönyvével talán
elsőként döbbentette rá az embereket arra, hogy végső soron már bolygónk
jövője a tét. Szerepel Denis Hayes (a Föld napja kitalálója), Vandana Shiva (a
természetközeli mezőgazdaság népszerűsítője), Albert Schweitzer (aki minden
élőt szeretett), Gerald Durrell (a filmjeivel milliókat tanító természetbúvár),
Cousteau kapitány (a tengerek búvára), és még sok-sok érdekes „zöld
személyiség”.
Sajnos nem szerepel benne magyar ember. Pedig szerepelhetne pl. Hermann
Ottó (más eredményei mellett) pl. a madarak és fák napja iskolai
megünneplésének elterjesztésével. És „beleférne” a könyvbe Balogh János is,
aki az ökológiai gondolkodás egyik hazai vezéralakja és a természetmegismerés
lelkes hirdetője volt. De a „magyar zöld hősökről” talán majd születik egy másik
kötet.
Nemcsak nevezetes személyekről szól a könyv, hanem nevezetes szervezetekről
is: pl. a Greenpeace-ről és a WWF-ről. (Ez utóbbival kapcsolatban végre
megemlíttetik egy hazai vonatkozás is: a hódok visszatelepítési programja.)
A könyv sok-sok pozitívuma közül kiemelkedik az óriási információgazdagság
és az olvasmányos tárgyalás. Kár, hogy nem született hozzá név- és tárgymutató,
mert így nem könnyű megtalálni azt a személyt (vagy történést), amit éppen
keresünk, s a keresésben nem segít az sem, hogy a fejezetek sorrendje kicsit
esetleges.
És hogy kerül a könyvbe – sőt: az alcímbe – Schwarzenegger, az „erős ember”?
Nem azért, mert híres testépítő volt, majd filmszínész és filmrendező, sőt
politikus (California állam kormányzója). Hanem azért, mert nagy lelki(!) erővel
és meggyőződéssel küzdött környezet- és természetvédelmi célokért, s ilyen
témájú filmeket is készített. De aki többet szeretne tudni Schwarzenegger „zöld”
voltáról, az olvassa el a könyvben. Érdemes.
A könyv megjelenését egyesületünk is támogatta (korlátai miatt sajnos nem
sokkal); s ez az utolsó oldalak egyikén szépen olvasható is. Most a terjesztését
szeretnénk támogatni azzal, hogy jó hírét keltjük (joggal), s minden környezeti
nevelőt biztatunk arra, hogy vegye meg, lapozgassa, tanuljon belőle, s a
példaképek életének, tetteinek megismerése nyomán erősödjön meg benne a
Földvédelemre nevelés szándéka és lendülete.
A könyv – kedvezményesen! – megvásárolható az MKNE honlapján keresztül, a
„Könyvesbolt” fülre kattintva.
Victor András
12

Biodiverzitás a Soroksári Botanikus Kertben – Kriptogámok
Ez év októberében a Soroksári Botanikus Kert és a Magyar Biodiverzitás-kutató
Társaság közös munkájának eredményeképp jelent meg a „Biodiverzitás a
Soroksári Botanikus Kertben – Kriptogámok” című kötet. A sokaknak talán
nagyon tudományosnak tűnő cím egy egyedülálló kiadványt takar, amelyben a
szerzők egy botanikus kertben élő gomba-, zuzmó-, moha- és harasztfajok,
összefoglaló néven kriptogámok bemutatására vállalkoztak.
A könyv első fejezetében képet kapunk a Soroksári Botanikus Kert természeti
viszonyairól, élővilágáról és területi felosztásáról. A további részek az egyes
kriptogám-csoportokat dolgozzák fel a csoport általános jellemzésével, a kertben
előforduló fajok listájával, a jellegzetes, gyakoribb fajok szöveges leírásával, és
számos színes fényképpel, amelyek szinte „guide book”-szerűvé teszik a kötetet.
A gombák listájában szereplő 423 faj magában foglalja a kert alapítása (1963)
óta folyó rendszeres kutatás eredményeit. A területre jellemző, érdekes fajok
közül 63-ról készült rövid leírás, amit 52 színes kép egészít ki.
A kertben előforduló zuzmók a csoport 72 faját képviselik. Közülük 27 fajról
tartalmaz a kötet rövid leírást és színes képet.
A mohák csoportját 68 faj képviseli a kertben, amelyekről rövid leírás és színes
kép is található.
A harasztok csoportjából a kertben 5 zsurlófaj és 13 páfrányfaj előfordulását
jelzik a szerzők. E csoport összes fajáról készült rövid leírás, és 10 faj színes
képen is bemutatásra kerül.
A könyv megrendelhető interneten keresztül az info@biodiverzitasnap.hu email címen.
A kötet ára: 2800 Ft (plusz postaköltség).
Egyúttal jelezzük, hogy a Soroksári Botanikus Kert biológiai sokféleségéről
korábban már megjelent Szabóky Csaba: A Soroksári Botanikus Kert lepkéi c.
kötet (2013) is, ami szintén megrendelhető (2200 Ft).
Kecskés Ferenc
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Képzés
Megint lesz Ökosodj! képzés
Az egyesület ismételten megszervezi az Ökosodj! Környezeti nevelés a
köznevelési intézményekben c. 30 órás, akkreditált képzését. A tervezett
időpontokról a képzési felhívásban olvashattok. Kérjük, ismerőseitek körében is
terjesszétek a hírt!
http://mkne.hu/fajlok/otthonazerdoben/index/Okosodj_kepzesfelhivas_2017_01.
pdf
Kapcsolattartó: Halácsy Ágnes (halacsy.agnes@mkne.hu, 06-30-545-4033
vagy 06-20-446-7495).

Versek, szépségek
Kányádi Sándor: November

Csorba Győző: Hóhívogató

Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régről nem kelepel
kéményen a gólya.

De jó volna, ha volna
ha hó hullna halomba
ha már fű sincs, levél se
betakarna a tél mindent fehérbe.

Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy csárogásnak.

Kétkarácsony utolján
ünnepnapok kihunytán
fakó végén az évnek
de jólesne kevés derű a szívnek.

Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.

Hét álló nap havazna?
Ha tenné is mi haszna?
A hó alól csak-újra
az a csúf sár a hó alól kibújna.

Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák és a varjak.

Kevés derű mi lenne?
Szépségtapasz a sebre
Alatta mint előtte
ami sajgott úgysem engesztelődne.
Azért mégis, ha így is,
ha ez csöppet segít is,
de jó volna, ha volna,
ha a friss hó falut-várost bevonna.
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Görgey Gábor: Téli tó
Csípőre tett kézzel
tó partjára állnak,
kíváncsian nézelődnek
fehér hasú házak.
A csillogó parton
bámulnak a jégre,
s pöfékelnek barna füstöt
kéménycsücsörítve.
Szaladnak a tóra
csöpp gyerekek rajban,
a gubancos ördögbunda
mindegyiken rajt' van.
Visongatva csúsznak,
egymást lökik-vágják
sok nevetve tapogatja
pecsenyéje táját.
S a jég alól bámész
halak, békák, rákok
nézik, milyen jól mulatnak
fönn a fiúk, lányok!

Felelős kiadó: az Egyesület elnöke
Szerkesztő: Hársas Éva
Tördelés: Szekeres Tamás
Postacím: 1119 Budapest, Etele út 59–61.
Honlap: www.mkne.hu

Iroda: 1119 Budapest, Etele út 59–61.
Tel./fax: 321-4796
E-mail: mkne@mkne.hu
Fogadóórák: hétfő, szerda: 9–12h
(egyéb esetben előzetes egyeztetés
alapján)
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