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Életúton pályázathoz kapcsolódás
Mihály Aggod <aggod.mihaly@gmail.com>
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Címzett: lajos.markus@klik.gov.hu, berta.tamas@kti.hu, Tóth Viktória <toth.viktoria@kti.hu>
Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Márkus Lajos Tanügyi-igazgatási referens
Kedves Márkus Úr!
Egyesületünk, a "KUKK-nyitott szem" Egyesület szeretne aktívan kapcsolódni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának most
megvalósuló részéhez.
Eljutott hozzám, a közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység 1. forduló című pályázat, mely Önökkel, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal közösen került kírásra, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében. Egyesületünk, s én is teljes
mértékben azonosulni tudok azzal a céllal ami megjelölésre került.
Szívesen támogatom személyesen is - aktív nyugdíjasként - az általános iskolákat ebben a közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyek alkalmasak a tanulók
és a szülők együttes megszólítására, a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztésére a pályázat időszakában, különösen a 2014/2015-ös
tanév II. felében, s talán a nyári táborok alkalmával is, ill. a későbbiekben bármikor.
Mobil Közlekedési Parkunkkal nyitottak vagyunk az ország bármely részén segíteni a programra történő felkészülést, ill. annak gyakorlati lebonyolítását.
Amit első körben szívesen vállalok az Budapesten a III, IV, XIII. XIV, XV. kerület, ill. a vidéki helyszínek közül Szabolcs, Hajdú, Csongrád, Baranya és Somogy megye.
E helyeken a Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségeinek többségével is aktív, szinte napi munkakapcsolatom van.
Mellékelten küldök néhány információt magunkról, ill. eddigi tevékenységeinkről.
Kérem, lehetőség szerint egy személyes találkozás keretében egyeztessük le azokat a szűk keresztmetszeteket ahol a folyamatot a leghatékonyabban tudjuk/tudom
segíteni.
Megkeresésemet tájékoztatásul megküldtem a KTI-hez is, Berta Tamás, ill. Tóth Viktória részére.
Üdvözlettel: …Aggod Mihály / közlekedéspedagógus / egyesületi elnök / 06-70/604-6167 / 1043 Budapest, Nyár u. 21. / www.utankepzes.hu

Mihály Aggod <aggod.mihaly@gmail.com>

Életúton pályázathoz kapcsolódás
Márkus Lajos <lajos.markus@klik.gov.hu>
Címzett: "aggod.mihaly@gmail.com" <aggod.mihaly@gmail.com>
Másolatot kap: Simon Tibor <tibor.simon@klik.gov.hu>

2015. március 3. 16:01

Tisztelt Aggod Mihály Úr!
Köszönettel vesszük Egyesületük felajánlott segítségét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítására.
Javasoljuk, hogy az Egyesület támogatásának részleteivel közvetlenül keresse meg az Ön által említett tankerületeket.
Üdvözlettel:
Márkus Lajos
From: Mihály Aggod [mailto:aggod.mihaly@gmail.com]
Sent: Monday, February 23, 2015 12:46 PM
To: Márkus Lajos; berta.tamas@kti.hu; Tóth Viktória
Subject: Életúton pályázathoz kapcsolódás
[Az idézett szöveg el van rejtve]

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance
upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

