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Budapest, 2016. május 2.
Kedves Kollégák!
Engedjék meg, hogy levelemben tájékoztassam Önöket néhány aktualitásról a MANYE 2016-os
tevékenységével kapcsolatban.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán 2015. március
végén megtartott jubileumi, 25. MANYE Kongresszus nyomán készülő kötet tanulmányainak
lektorálása a végéhez közeledik, és a szerkesztési munkák befejeztével, legkésőbb 2016 őszén
nyomtatott és elektronikus formában is megjelenik a tanulmánykötet.
2015-ben úgy határozott az Egyesület vezetősége, hogy ezután a kongresszusok kétévente követik
majd egymást. Így tehát a következő 2017-ben kerül megszervezésre. Minderről részletes tájékoztatást
küldünk a megfelelő időben.
Természetesen 2016-ban is számos szakmai program szerveződött és szerveződik a MANYE
égisze alatt, illetve közreműködésével:




Január 21-én került sor a MANYE támogatásával a gödöllői szakfordító szakmai nap
megrendezésére. Az idei program az új Akadémiai Helyesírási Szabályzat elméleti és
gyakorlati problémái köré szerveződött.
Ezt az eseményt követte január 29-én a sokak által „kis MANYE”-ként emlegetett miskolci
konferencia, melynek címe A nyelvoktatás és a szaknyelvoktatás aktuális kérdései volt, a
tanácskozás két plenáris előadást követően három szekcióban folyt.
Április 21-22-én került sor az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozójára és
a találkozó keretében megrendezett hallgatói konferenciára, a MANYE támogatásával és a
MANYE elnökének személyes részvételével.

Az előttünk álló idei programokról:


Június 6-án (hétfőn) szakmai program (könyvbemutató) kíséretében kerül sor az idei
Közgyűlésre, amelyre ezúton is tisztelettel hívjuk tagjainkat!



Késő ősszel Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében címmel, több társszervezettel és
partnerrel együtt szervezünk konferenciát.

Mindkét eseményről hamarosan részletesebben is tájékoztatjuk Önöket.

A MANYE tagsági díj 2016-ban is változatlanul 4.500 Ft. A tagsági díj befizetése ingyenes
hozzáférést biztosít a Modern Nyelvoktatás folyóirat számaihoz, továbbá az MTA Alkalmazott
Nyelvtudományi Munkabizottsága gondozásában megjelenő Alkalmazott Nyelvtudomány című
folyóirathoz. A tagsági díjat befizető kollégákat a jövőben is a levelezőlistán keresztül tájékoztatjuk az
aktuális hírekről, konferenciákról.
Miután 2016-ban nem szervezünk kongresszust, az idei évi tagsági díjaknak az alapszabály szerinti
(régen lejárt) határidőre történő befizetését nem „kényszerítette ki” a kongresszusi részvétel. Ennek
ellenére azt kérem, hogy ezt minél hamarabb tegyék meg, mert az Egyesület így tud egész évben
biztonságosan működni, és a tagok is így juthatnak hozzá biztonságosan a szolgáltatásokhoz és
kedvezményekhez. A MANYE-tagdíjat átutalással lehet befizetni. Számla a MANYE email címén
igényelhető (manye1990@gmail.com), átutalási számlaszámunk pedig a következő:
ERSTE BANK HUNGARY RT.
11654005 – 04640300 – 54000006
Fontos, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel a befizető nevét, valamint azt, hogy a 2016-os
MANYE tagdíjat utalták át. Postai csekket a Modern Nyelvoktatás májusban megjelenő dupla
számában találnak. Kérjük, hogy postai csekkes befizetés esetén írjanak egy e-mailt a pontos
adatokkal a manye1990@gmail.com címre, mert sajnos sok esetben kideríthetetlen a pénzforrás
eredete.
A tagsági lap a http://manye.hu/node/11 oldalról tölthető le, és a MANYE tagsággal kapcsolatban
Heltai János ad felvilágosítást a heltai.janos@gmail.com e-mail címen.
Akihez mindezek betartása ellenére nem jutna el a Modern Nyelvoktatás következő száma, illetve a
levelezőlistán nem kapná meg rendszeres értesítéseinket, kérjük, jelezze, ugyancsak a MANYE
elektronikus postacímén (manye1990@gmail.com).
Köszönjük, hogy 2015-ben is számos kollégánk ajánlotta fel adója 1%-át a MANYE számára.
Összesen 22.534 Ft került így a MANYE számlájára. A felajánlásra 2016-ben is lehetőség van, kérjük,
hogy éljenek vele. Ezt a következő adatok feltüntetésével tehetik meg május 20-ig:
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE)
adószám: 18927254-1-42.
Reményeim szerint 2016-ban is hírekben és programokban gazdag évet sikerül biztosítanunk
tagtársaink számára!
Üdvözlettel,

Prószéky Gábor
a MANYE elnöke

