Hírek a Társaság tagjainak
11. szám, 2019. február
„Az emberi kapcsolatok szeretetében élni és
az idegen akarat megértésében élni hagyni,
ez a szabad ember alapmaximuma.”
Rudolf Steiner: A szabadság filozófiája

Mi történik az Antropozófiai Társaságban?
Hírek a Társaság tagjainak
Kedves Barátaink!
A MAT képviselő testülete által szerkesztett hírlevél tizenegyedik számát adjuk át most a Társaság
tagjainak, abban a reményben, hogy hasznos információkat találnak benne mind a Társaság
működésével, mind pedig az antropozófiai életterületekkel kapcsolatban.

ELŐZETES TÁRSASÁGUNK 2019. MÁJUSI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
2019 május 11-én, szombaton tartjuk meg a Társaság 2019. évi rendes közgyűlését. A közgyűléssel
kapcsolatban néhány fontos információt foglaltunk össze.
A Magyar Antropozófiai Társaság 2019. évi éves rendes
közgyűlését 2019. május 11-én, szombaton 09,00 órakor
tartjuk a Társaság székhelyén, a Rudolf Steiner Házban.
Abban az esetben, ha a megjelentek létszáma nem éri el
a határozatképességhez szükséges 50%+1 főt, akkor egy
megismételt közgyűlést kell tartanunk, melyet
ugyanott, 2019. május 11-én 9,30 órától tartjuk meg. Ez
esetben az Alapszabály rendelkezései szerint a
közgyűlés, a megjelentek létszámára való tekintet
nélkül, de csak az eredeti napirendi pontokban, már
határozatképes. A közgyűlésre érkezők regisztrációját
reggel 8:30 órától kezdjük.
A Közgyűlés tervezett napirendje:
1./ napirendi pont: A Közgyűlés megnyitása, és döntés
a formai követelményekkel kapcsolatban. A levezető
elnök megválasztása, a jegyzőkönyvvezető, a
jegyzőkönyv hitelesítők és a szavazatszámlálók
megválasztása, majd a napirend elfogadása.
2./ napirendi pont: Beszámoló a képviselő testület 2018.
évi, ill. a három éves időszakban végzett
tevékenységéről,
majd
hozzászólások
és
határozathozatal.
3./ napirendi pont: Beszámoló a Társaság 2018. évi
gazdálkodásáról, az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása a
gazdálkodásról,
majd
hozzászólások
és
határozathozatal.
4./ napirendi pont: A Társaság 2019. évi munkaterve, és
gazdálkodási
terve,
az
Ellenőrző
Bizottság
állásfoglalása a tervekkel kapcsolatban, majd
hozzászólások és határozatok meghozatala.
SZÜNET

5./napirendi pont: A képviselő testület előterjesztése
alapján a képviselő testület új tagjainak bemutatkozása,
majd a közgyűlés általi megerősítése, és az új testület
megalakulása.
Hozzászólások
és
határozatok
meghozatala.
6./ napirendi pont: A tagok által előzetesen írásban
eljuttatott javaslatok tárgyalása, majd hozzászólások és
határozatok meghozatala. A közgyűlésen beadott
esetleges javaslatok megbeszélése.
SZÜNET
A szünetben a frissen megalakult képviselő testület
visszavonul, és tagjai közül megválasztja a Társaság
képviselőjét.
7./ napirendi pont: A közgyűlés folytatása és a
megválasztott képviselő bemutatkozása a tagoknak.
8./ napirendi pont: A közgyűlés lezárása.
Ezúton is kérjük tagjainkat, hogy amennyiben a
társaság működését és életét érintő olyan témájuk vagy
javaslatuk van, melyet a közgyűlésen szeretnének
megvitatni, vagy azzal kapcsolatban határozat
meghozatalát javasolni, akkor határozati javaslatukat
írásban – e-mailben vagy postai úton - juttassák el a
Társaság titkárságára. A 2019. április 19-ig beérkező
javaslatokat tudjuk figyelembe venni. Az ezután
beérkező határozati javaslatokat nem tudjuk betenni a
napirendbe, azokat ezután már csak a közgyűlésen és
szóban lehet előadni, a napirendi pontok elfogadásakor.
Takáts Péter
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TÁJÉKOZTATÓ A JELÖLÉSI FOLYAMAT ÁLLÁSÁRÓL
Mint az már tagjaink előtt ismert, 2019-ben lejár a jelenlegi képviselő testület tagjainak mandátuma
és ezért, a tavaszi közgyűlésen új tagokat kell választanunk.
A választási folyamat több lépésben történik, elsőként a
novemberi közgyűlés által jóváhagyott jelölő bizottság
Kiss Miklós, Dániel János Tamás és Halász Zsuzsanna,
a korábbi választásokhoz hasonlóan, összegyűjtötték a
tagok és csoportok részéről beérkező jelöléseket és így
létrejött a jelöltek listája.
A JELÖLTEK LISTÁJA
2019. február 15-e, a meghosszabbított jelölési határidő
után a jelölő bizottság összesítette a beérkezett
jelöléseket és felvette a kapcsolatot a jelöltekkel, annak
érdekében, hogy tőlük a jelölés felvállalásáról és
véglegesítéséről információkat szerezzen be. A
folyamat során számos jelölés érkezett, és ezek között
végül 7 olyan jelölés volt, melyet a jelölt felvállalt és
megválasztása esetén kész a képviselő testületben
dolgozni. Ezek a jelöltek: Vadinszky Orsi, Mesterházy
Mária, Antal Norbert, Farkas Dezső, Terbe István és a
mostani testület két tagja: Varga-Szemes László és
Takáts Péter. Az ő jelölésük akkor válik véglegessé,
amikor az önéletrajzukat a jelelő bizottságnak
megküldik vagy átadják. Amennyiben egy jelölt nem ad
be ilyen önéletrajzot, akkor az, a jelölése visszautasítását
jelenti, és ezzel lekerül a jelöltek listájáról.

bizottság ezt a listát átadja a képviselő testületnek.
Ennek végső határideje 2019. március 14. A képviselő
testület a listán szereplő tagtársainkat meghívja egy
személyes találkozóra és beszélgetésre, hogy a jelölteket
és céljaikat jobban megismerjék, az esetleges
kérdéseiket feltegyék, és a találkozók után - ezen
információk birtokában - a közgyűlésnek az új 7 fős
képviselő
testületre
vonatkozó
javaslatukat
megtehessék.
A hagyományokhoz híven 2019-ben is megszervezzük
a Rudolf Steiner Házban azt a találkozót, ahol a
Társaság tagjai találkozhatnak és megismerkedhetnek a
jelöltekkel. Ennek az a célja, hogy a társaság tagjai és
különböző csoportjai által javasolt jelölteket a tagság
már a közgyűlés előtt megismerje. Ezen a bemutatkozó
fórumon a jelöltek lehetőséget kapnak arra, hogy
elmondják a Társasággal és az antropozófiával
kapcsolatos terveiket a tagságnak. Ennek az időpontja
2019. április 6-a, szombat, 10,00 óra.

Ez a folyamat végül 2019. május 11-én, szombaton
zárul le, amikor a Társaság 2019. évi rendes
közgyűlésén, a képviselő testület által javasolt új
testület, miután a közgyűlés az alapszabály hatályos
rendelkezései alapján szavazott, megalakul és ez az új
A JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
testület a tagjai közül, megválasztotta a Társaság
képviselőjét.
Takáts Péter
Amikor a jelöltek listája véglegessé válik, akkor a jelölő

INFORMÁCIÓK AZ AAG, DORNACH 2019. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Az Általános Antropozófiai Társaság (AAG) 2019. április 11. és 14. között Dornachban tartja meg 2019.
évi közgyűlését. Erre a közgyűléssel egybekötött konferenciára az AAG valamennyi tagját várják.
Az idei közgyűléshez kapcsolódó konferencia az „Im
Herzschlag der Zeit” címet kapta, mert témája, hogy
hogyan tudunk ma az antropozófiával és az
Antropozófiai Társasággal együtt élni, és hogyan
tudunk a szociális formák területén teremtően fellépni
ebben az évszázadban. A hivatalos program április 11ét, a közgyűlés első napját a „nyitott kapuk napjának”
nevezi, mert ezen a napon az egész Goetheanum nyitva
áll a látogatók előtt. Aki tehát már a hivatalos kezdés
előtt eljön a Goetheanumba, az megnézheti az épület
valamennyi termét és helységét, sőt a színpadot is. Ezen
a napon a Goetheanum valamennyi munkatársa, a
szekciók munkatársai, és az országok képviselői is

várják a látogatókat és válaszolnak minden kérdésükre.
A közgyűlést idén is a korábbi évekhez hasonló módon
szervezték meg és ezért a program több, egymástól
elkülönülő,
de
ugyanakkor
tematikailag
összekapcsolódó részből áll.
A hivatalos közgyűlés a négy nap alatt öt részben lesz
megrendezve, két rész a kora délutáni és három rész az
esti órákban. Ezek előtt, a délelőtti és a kora délutáni
időszakban előadások, tematikus csoportmunkák
zajlanak és a Főiskolai tagok számára a három reggelen
a 9 - 11. órákat tartják meg. A program a három napon
este euritmia előadással zárul.
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A közgyűlés hivatalos programjának első része április
11-én, csütörtökön 17,00 órakor kezdődik a „Grosser
Saal”-ban, mégpedig a Vorstand beszámolójával,
melynek címe „Az Antropozófiai Társaság és a
Szellemtudományi Főiskola helyzete”. Mivel a részletes
programot a Hírlevél végén elhelyeztük, ezért most csak
néhány érdekességet emelek ki a programból.

Ennek a résznek a napirendi pontja Justus Wittichnek, az
AAG kincstárnoka megbízatásának kérdése is. Justus hét
éves mandátuma ugyanis ezen a közgyűlésen lejár és a
Vorstand most egy olyan határozati javaslatot terjesztett
be a közgyűlés elé, melyben a megbízatás egy újabb hét
évvel való meghosszabbítását javasolja és kéri. A
közgyűlésnek erről a határozati javaslatról kell
szavaznia.

Ennek a közgyűlésnek egy fontos kérdése az alapszabály
átalakítása, vagy modernizálása, annak érdekében, hogy
az lehetőséget biztosítson az AAG tagjainak világszerte
a társaság ügyeibe való betekintésbe és bevonja őket a
döntésekbe. Ez a folyamat 2018-ban indult, amikor az
észak-európai antropozófiai társaságok felkérték a
Goetheanum és az AAG vezetőségét ennek a kérdésnek
a megvizsgálására és egy javaslat megtételére. Ezért az
AAG vezetősége megbízta Gerald Häfnert és Justus
Wittichet, hogy készítsen egy előterjesztést a közgyűlés
számára, mely ezt a kérdést és a lehetséges megoldási
javaslatokat tárgyalja és összefoglalja.

A szombati napon este kerül megrendezésre a közgyűlés
utolsó, 5. része. Ennek a másfél órás résznek a tárgya a
tagok által benyújtott határozati javaslatok megbeszélése
és döntés a határozatokkal kapcsolatban. Az én
személyes véleményem szerint az időt ez alkalommal is
elszámolták és túlságosan rövidre tervezték. Ugyanis a
tagok által benyújtott határozati javaslatok pontosan 30
teleírt A4-es oldalt tesznek ki, és ezekben a tagság
jelentős részét határozottan érdeklő és izgató kérdések
kerülnek napirendre és megtárgyalásra. Pl. számos
határozati javaslat érkezett az alapszabály különféle
pontokon történő módosítására vonatkozóan, felvetik
A közgyűlésnek most benyújtott és április 12-én, többek között az AAG alapításának eddig nem tisztázott
pénteken délután megvitatásra kerülő anyagot a kérdéseit és a tagokkal való kommunikáció kérdést is.
nemzeti társaságok képviselői már megbeszélték és
2018.
novemberi
dornachi
találkozójukon A korábbi évek tapasztalatai alapján idén is sok és
támogatásukról biztosították. A mostani közgyűléstől a hosszú hozzászólásra lehet majd számítani, és a korábbi
Vorstand a kérdés megbeszélését várja, hogy az gyakorlat, vagyis az idő korlátozása most is csak a
elhangzó javaslatok és kiegészítő gondolatok alapján kedélyeket borzolja majd. Ez pedig nem éppen
legkorábban 2020-ra egy határozati javaslatot tudjanak szerencsés, különösen akkor, amikor éppen a tagokkal
készíteni és beterjeszteni, mely lehetőséget biztosítana a való együttműködés és a jövő társasága a találkozó fő
világ minden táján élő társasági tagoknak a közgyűlési témája.
határozatokkal kapcsolatos véleményének elmondására
és a szavazásra.
A határozati javaslatok a Goetheanum honlapján
olvashatók,
ill.
onnan
letölthetők:
A péntek délután, a közgyűlés 2. részében tárgyalt teljes https://www.goetheanum.org/fileadmin/kommunika
anyag a Goetheanum honlapján olvasható, ill. onnan tion/GV_2019_Antraege.pdf
letölthető:
https://www.goetheanum.org/fileadmin/kommunika A programnak részei még az u.n. tematikus beszélgető
tion/Statuten_Weiterentwicklung_2019_01_26.pdf.
csoportok. A szervezők 16 különféle témában hoztak
létre csoportokat, melyek a hétvégén kétszer, pénteken
A közgyűlés péntek esti 3. rész az „Open space of the és szombaton délelőtt találkoznak és a tematika szerinti
youth” (Nyitott tér a fiataloknak) címet viseli és ez témában kicserélik tapasztalataikat és gondolataikat. Az
gyakorlatilag egy szabad beszélgetés a világ különböző én személyes témám, már két éve, a kelet-nyugati
országaiból
érkező
fiatal
antropozófusok kapcsolatok. Azok után, hogy az ország képviselők
kezdeményezéseiről, interjúk és kérdések a különféle minden találkozóján Dornachban felvetettem ezt a
témában és területeken.
témát, és ezzel a kérdéssel foglalkoztunk is a
találkozóinkon, most a 3. tematikus csoport foglalkozik
Szombaton, április 13-án kora délután szerepel a ezzel a kérdéssel, és a csoport munkáját a román és az
programban a közgyűlés 4. része, amikor az AAG 2018. osztrák társaság vezetőivel közösen moderáljuk.
évi gazdálkodásáról készült beszámolót ismerhetik meg
a jelenlévők és szavazhatnak a költségvetésről és a
Takáts Péter
gazdálkodásról.
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ELKÉSZÜLT A TÁRSASÁG ÚJ HONLAPJA
2019. január 1-én indult el az új honlap és azok, akik az antropozófia.hu oldalra kattintanak, most egy
teljesen megújult honlapot találnak.
Már régóta tervezzük, hogy a Társaság régi honlapját
felfrissítjük és egy a mai elvárásoknak jobban megfelelő
és könnyen kezelhető oldalra cseréljük le. Erre késztetett
a honlap látogatói számának drasztikus csökkenése is. A
munka 2017. őszén kezdődött meg azzal, hogy
megalakult egy kis csoport, akik felvállalták, hogy ebben
a fejlesztésben részt vesznek. Az első lépés egy felmérés
volt, amikor megkérdeztük a honlap látogatóinak a
véleményét arról, hogy ők hogyan látják az oldalt és
milyen javaslataik vannak. A beérkezett javaslatok
alapján megterveztünk egy oldalt, amit az elkészülte
után feltöltöttünk új tartalmakkal, mert a régi
oldalunkon található információk már egy kicsit
elavultak voltak.

Az oldal, amit most az antropozofia.hu oldalra látogatva
találunk ennek a fejlesztési munkának az eredménye. De
mint minden új, ez is számos problémát és hibát
tartalmazhat, és ezért abban kérjük a Társaság tagjainak
segítségét, hogy ha az oldalra látogatnak, és ott hibát
találnak, azt jelezzék nekünk. Egyben felhívjuk a
csoportok figyelmét arra, hogy a korábbi időpont
foglalások
áthelyezése
során
adatvesztéseket
tapasztaltunk. Így könnyen előfordulhat, hogy egy, a
régi honlapon lefoglalt időpont ezen az új oldalon nem
található meg. Ezért javasoljuk, hogy minden csoport és
Zweig fokozottan ellenőrizze az időpontokat és azok
meglétét, és ha valami hiányzik, akkor azt pótolják.
Takáts Péter

Az idén is lehetőség van arra, hogy személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Antropozófiai
Társaságnak adja.
Köszönjük, ha az SZJA bevallás elkészítésekor megfizetett adójának 1 %-át felajánlja a
Társaság működésének támogatására.
ADÓSZÁMUNK: 19654133-2-41

ELŐFIZETÉS AZ ANTROPOZÓFIA LAP 2019-es SZÁMAIRA
Az idén négy alkalommal jelenik meg az Antropozófia, a Magyar Antropozófiai Társaság lapja, és már várjuk
az előfizetéseket a 2019. évi lapszámokra.
A négy Antropozófia lapra az előfizetési díj 4.000.Ft/év, ami évente 4 lapszám ára. Ehhez az összeghez
még hozzájön, postai kézbesítés kérése esetén, a
postaköltség, ami 2019-ben alkalmanként plusz 650.- Ftot jelent, azaz a 4.000.- Ft-os előfizetési díjhoz még 4 x
650.- Ft = 2.600.- Ft/év összeget kell hozzá adni.
Személyes átvételkor postaköltség nem merül fel.

1./ SZEMÉLYES ÁTVÉTEL A RUDOLF STEINER
HÁZBAN
4.000.- Ft-ot kérünk megfizetni a 2019-es évre abban az
esetben, ha személyesen kívánják átvenni a lapot a
Rudolf Steiner Házban,

2./ POSTAI KÉZBESÍTÉS
6.600.- Ft-ot, abban az esetben, ha a kézbesítést postai
Aki a 2019-es négy lapszámra most előfizet, vagyis ezzel úton kérik. Kérjük, hogy azok az előfizetők, akik nem
támogatja a lap megjelenését, attól azt kérjük, hogy tagjai a Társaságnak, feltétlenül adják meg a postai címet
banki átutalással fizesse be a Társaság bankszámlájára az is!
igényeinek megfelelő előfizetési díjat. Kérjük, hogy az
átutaláskor a postacímet ne feledjék el megadni! A bank 3./ INTERNETES MEGRENDELÉS
neve: MagNet Magyar Közösségi Bank; a Társaság A lapnak a MAT webáruházában történő megrendelése
esetén 1.200.- Ft-ot, azaz egy lapszám árát és az aktuális
bankszámla száma: 16200106-11543596.
postaköltséget – 650.- Ft-ot - kérjük megfizetni.
Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
Takáts Péter
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A RUDOLF STEINER HÁZ PROGRAMJÁBÓL
„Megemlékezés Rudolf Steiner halála alkalmából” - Dániel János Tamás előadása
2019. március 30-án, szombaton 16,00 órai kezdettel
Dániel János Tamás előadására hívjuk a Társaság tagjait
és az érdeklődőket. Az előadás címe: „Megemlékezés
Rudolf Steiner halála alkalmából”, közreműködik,
Vidákovich Emese – euritmia.
A Karácsonyi Gyűlés után mondta Rudolf Steiner Ita
Wegmannak a következőket: „A Michael ellenes
démonok kíméletlenül nekiláttak annak a munkának,
hogy
megakadályozzák
Michael
művének
kibontakozását és elpusztítsák azt. Az ilyen
szándékaikat elrejtik, és csak az emberek tudják kicsalni
a démonok titkait. Csak az emberek azok, akik tudással
rendelkezhetnek a démontitkokról. Az istenek ezekre a
titkokra várnak, amelyeket az emberek eléjük tárnak.
Csak az istenek azok, akik a démonok ezen titkait meg
tudják fejteni. Az embereknek ez az áldozata, amit a
démonok kikényszerített titkairól az istenek elé visznek,
hárítja el e démonok sötét tevékenységét úgy, hogy ott,
ahol eddig a sötétség uralkodott, ismét felragyoghat a
szellemi fény. Ezek a Michael ellenes démonok
szorgosan dolgoztak és gúnyosan fenyegetőztek, hogy

működésbe lépnek, ha nem tudnak áttörni a Michaelimpulzusok, amelyek oly erőteljesen megjelentek a
Karácsonyi Gyűlésen.” – Ma már tudjuk, hogy ezen
démoni erők bizony jelentős sikereket értek el.
Még tartott az első világháború, amikor Steiner a
következő fontos kijelentést tette: „A legtévesebb hit,
amit az emberiség valaha is vallott, az – ha szabad
triviálisan kifejeznem magam –, hogy a szellemek
belenyugszanak abba, hogy mellőzik őket. Felfoghatják
a szellemek önzésének, de a szellemek megbosszulják,
ha itt mellőzzük őket. Ez törvény, örök érvényű
szükségszerűség. És néhány jellemző dolog között, amit
a jelenre nézve adhatunk, az is igaz, hogy elmondhatjuk:
az emberiség jelenlegi káosza a szellemek bosszúja azért,
mert olyan hosszú ideig mellőzték őket.” A
megemlékezés egyben egy kísérlet arra, hogy feltárjuk,
milyen okokra lehet visszavezetni a világban
tapasztalható káoszt; milyen erők és ellenerők hatnak a
szellemi világból; milyen világ vár az antropozófiát nem
ismerő, illetve az azzal foglalkozó emberekre; és hogy
milyen lehetőségek állnak a michaeli impulzushoz
tartozó emberek előtt.

AZ ANROPOZÓFIAI ÉLETTERÜLETEK HÍREI
AZ ANTROPOZÓFIÁVAL KIBŐVÍTETT TERMÉSZETTUDOMÁNY KÍSÉRLETI EREDMÉNYEI címmel Dr.
Albert Pröbstl antropozófus kutató, kémia-fizika tanár tart előadást és mutat be kísérleteket 2019. március 8-án
és 9-én a Szabad Gondolatok Házában.
A Napút Művészeti Akadémia és az Ita Wegman
Alapítvány szervezésében érkezik hozzánk az előadó,
aki a San-Diego Egyetemen, majd ezt követően hat évig
a Carl Gustav Caris Intézetben, illetve a WELEDA-nál
végzett kutató munkát. A goetheanisztikus ásványi és
fénytani vizsgálatok arra irányultak, hogy a fizika
természettudományos megállapításai más fénybe
kerüljenek. Később a Demeter-minősítésű kozmetikum,
a TAUTROPFEN cégnél tevékenykedett. 2003 óta a

Chiemgau Szabad Waldorf Iskola kémia-fizika tanára és
gazdasági vezetője.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, de elsősorban
a Waldorf-pedagógusokra számítanak. A férőhelyek
száma limitált, ezért kérjük, hogy részvételi szándékukat
mielőbb jelezzék az info@szabadgondolat.hu e-mail
címen. Belépődíj a 2 napra: 9.000.- Ft, Waldorfpedagógusoknak 7.500.- Ft.

A MAGYARORSZÁG „MISZTÉRIUMHELYEI” SOROZAT 2. ELŐADÁSA
A Magyarország „misztériumhelyei” sorozat keretében Budapest okkult történelméről Korcsog Balázs tart
előadást a Trinitum Közösség Térben 2019. március 29-én, pénteken 18.30-kor.
Az előadás első részében azt vizsgáljuk, mire utalt
Göllner Mária, amikor azt mondta: „az újkor két
legnagyobb beavatottja Magyarországon született”. A
második részben Budapestről fogunk beszélni – a
magyar főváros történetének azokról az okkult
vonatkozásairól, melyek végképp megpecsételték a
történelmi Magyarország sorsát, s mindmáig éreztetik

hatásukat. Vajon mi történt az 1909-es budapesti
teozófiai kongresszuson, hogy Rudolf Steiner, a
korszerű ezoterikus kereszténység avatott képviselője
később soha többé nem jött Magyarországra és
Budapestre? Mire utalnak Marie Steiner szavai: „egy
Krisztusért, illetve Krisztus ellen folytatott küzdelem
játszódott le itt”?
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MISZTÉRIUMDRÁMA NAPOK PESTHIDEGKÚTON
A Misztériumdráma Napok 2019. évi rendezvényét 2019. május 17. és 18-a között a Pesthidegkúti Waldorf
Iskolában rendezi meg a Rudolf Steiner Szeminárium.
Az első magyarországi Misztériumdráma Napok célja,
hogy találkozhasson mindenki, aki csoportban vagy
akár egyedül misztériumdrámákkal foglalkozik, vagy
csak szeretne megismerkedni velük. Célunk közelebb
kerülni a drámákhoz, a misztériumdrámák megértését
elmélyíteni az elméleti szövegfeldolgozás és a művészet
eszközeivel.
MISZTÉRIUMOK, DRÁMÁK, MISZTÉRIUMDRÁMA

JELENETEK,
TALÁLKOZÁSOK,
DRÁMAJÁTÉK,
MŰHELYMUNKÁK,
FÓRUM,
ELMÉLETI
ELŐADÁSOK, EURITMIA, ZENE, BESZÉLGETÉSEK!
További

részletek

a

Szeminárium weboldalán:

https://rudolfsteinerszeminarium.wordpress.com/m
iszteriumdrama-napok/.

Az idén is lehetőség van arra, hogy személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Antropozófiai
Társaságnak adja.
Köszönjük, ha már időben gondol erre és az SZJA bevallás elkészítésekor megfizetett adójának
1%-át felajánlja a Társaság működésének támogatására.
ADÓSZÁMUNK: 19654133-2-41

******
A Társaságot és/vagy a társasági életet érintő témákat, kérdéseket vagy kéréseket kérjük, írjatok meg a
területért felelős képviselő testületi tagnak:
Rudolf Steiner Ház - Naszályi Nóra, naszalyinora@gmail.com
Programok - Varga Szemes László, vargaszemes@gmail.com

Társasági ünnepek, rendezvények – Németh Gilda, salygi@gmail.com
Tagi kapcsolatok, tagsági ügyek - Somogyvári Mária, somogyvarimaria@gmail.com
Antropozófiai életterületek - Mezei Katalin, mezei.katalin@gmail.com
Antropozófiai életterületek – Hivessy Géza, antrononprofit.kft@upcmail.hu
Gazdasági ügyek - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu
Genius Kiadó - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu
A Társaság képviselője - Takáts Péter, tpeter@menedzserkalauz.hu
******
IMPRESSZUM
A Magyar Antropozófiai Társaság hírlevele a Társaság tagjainak
Cím: 1026 Budapest Riadó u. 2/b
Honlap: antropozofia.hu
Email cím: hirlevel@antropozofia.hu
Szerkesztők: a Társaság képviselő testületének tagjai
Megjelenik: évi 4 alkalommal
A kiadásért felel a Társaság képviselője
Technikai munkatárs: Kiss Miklós
******
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