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Kedves Mdkszem 6vodo!

Ez0ton szeretn6m megkiisz6nni, hogy 8445 forint odom6nnyoltdmogotto moddr- 6s
term6szetv6d6 munk6nkot!

Az 0n segifs6g6vel lov6bb dolgozholunk ozon, hogy min6l tobbel ludiunk meg hozdnk
modorollomonyorol, es ezt o ludost ol is odhossuk nemcsok o modorszerel6 embereknek, honem
o gozdosogi ddnleshozoknok is. A legfontosobb c6lunk oz, hogy meg6rizz0k 6s megv6di0k
modoroink 6l6helyeit, f6szkel6helyeit - kiisziinlOlq hogy ebben tdmogot benniinket!

A FoldkdziJenger vid6k6n eltolloll 16l ufdn 0iro k6zfUnk von o 2o2l-es 6v modoro, o cigdnycsuk -
16lo sz6lt el6z6 levelOnk. Ez o szereny, kedves kis moddr mdrciusf6l okloberig morod nolunk.

Mosf meg6rkezell vele egyUtt o lovosz is. El tudio k6pzelni o tovoszl modordol n6lkUl? A Mogyor
Modorloni 6s Term6szelv6delmi Egyesulet oz6rt dolgozik, hogy ez oz eshet6s6g m6g elm6letben
se merulhessen fel. Ebben oz 6vszokbon elscisorbon onnok biziosit6sdro tiireksztink, hogy o
f6szekrok6s 6s o kiili6s min6l zovortolonobb legyen, hogy o modorok 6nek6t6l legyenek
hongosok o kertek 6s o porkok.

Ho sziv6n viseli o mqdorok sorsdl, okkor 6n is sokoi tehet oz6rt hogy min6l t6bb fi6kq ldsso
meg o nopvildgot, 6s o kis i6vev6nyek mindent megkopionok, omire csok o feil6d6shez
sz0ks6giik von. A f6szek6piles es o fiokok felnevel6se modorol pr6bolo, energioig6nyes felodot.

F6szekrok6sukot kiilt6s0kei sokf6lek6ppen segitheti0k ellen6rizheliUk 6s kilokorifhotiuk t6l
uton oz od0kot, kihelyezhelunk 0iokol, felszerelhetUnk meslers6ges fecskefeszkekel, fecskepelenkol.
A f6szek6pit6shez szUks6ges onyogok kihelyez6s6vel, porfUrdd 6s sdrgyUil6 helyek l6lesit6s6vel
is megkonnyithefiUk o kis feszekrokok dolgot. A lerm6szel, benne o modoroink megh6loliok oz
odofigyel6sl, o gondoskoddst: 0iro modorcsicserg6ssel lelik meg o kerl oz erd6, o fiszfos.

M6gegyszer nogyon-k6szonemtemegetes€t-es+€reft+ogfszemelyi-i€vedelernqd6i+l%-6nqk- --
feloionlosokor gondolion rdnk 6s kozos UgyUnkre, hogy egy0tt 6vhossuk meg o term6szet
6rt6keit!
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