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Meghívók, közlemények, hirdetések

Tájékoztatás jegyár változásról

A Fővárosi Állat- és Növénykert továbbra is kiemelt küldetésének tekinti,
hogy az MVGYOSZ tagjai részére biztosítsa a korábbi megállapodásban
szereplő kiemelt mértékű belépési kedvezményt.

Természetesen szívünk szerint mindenkinek adnánk kedvezményt, de
gazdaságilag ez lehetetlen. Ugyanis a működési költségeink több mint 90%-
át jegybevételeinkből kell immár előteremtenünk, ezért sajnos évről-évre
kénytelenek vagyunk szűkíteni a kedvezményes belépések körét.

Bízunk benne, hogy a megújult Vakok Kertje a korábbiaknál lényegesen
jobban szolgálja majd a látássérült látogatók igényeit és kényelmes, kulturált
lehetőséget teremt a pihenésre, kikapcsolódásra.

Dr. Nagy Sándor elnök
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A jó hír azonban az, hogy az Állatkert új gazdasági Igazgatója az Önök tag-
jai részére továbbra is kiemelt kedvezményt biztosít.

A 2019. április 1-től alkalmazott, Főigazgatói utasításként érvénybe lépett
jegyártáblázatunk tartalmazza az új jegyárainkat, melynek alapján az Önök
részére szóló kiemelt kedvezményes egyedi jegyár az eddigi 800 Ft-ról 1000
Ft-ra módosult.

Kérjük, erről tagjait saját hatáskörben értesíteni szíveskedjen.
Tájékoztatom továbbá, hogy megváltozott a kapcsolattartási e-mail cím:

penzugy@zoobudapest.com.
Sándorfalvi Éva Gazdasági igazgató

FELHÍVÁS

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából Vers- és Prózamondó
Versenyt hirdetünk fogyatékkal élők számára!

Helyszín: 
Nem Adom Fel Kávézó és Étterem (Budapest, VIII. ker. Magdolna u. 1.)
Időpont: 
2019. november 22. péntek, 14:00 órától (Ady Endre születésnapja)
Jelentkezni két kategóriában lehet: 
14 és 20 év között és felnőtt kategóriában (korhatár nélkül)
Minden versenyző egy Ady Endre verssel vagy prózával készüljön!
A produkció maximális időtartama: öt perc.
A zsűri tagjai:
Ráckevei Anna Jászai Mari díjas színművész, Érdemes- és Kiváló művész
Linka Ágnes kulturális szerkesztő-műsorvezető, előadóművész
Kaiser László, a Hungarovox Könyvkiadó tulajdonos-igazgatója, költő-író
Siposhegyi Zsolt színművész, a fóti Muharay Színház tagja
Szabó Balázs Ákos egyetemi oktató, író
A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
a HUNGAROVOX Könyvkiadó
és a XXI. Század Magyar Drámájáért Alapítvány támogatja.
A helyezettek díjban részesülnek!
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Jelentkezni Linka Ágnesnél lehet a linka.agnes1202@gmail.com címen

2019. november 15-ig. 


