
 
2005. II. szám                                    február 
 
 
Programjaink: 
 
Közeledik az esztendı legrangosabb hazai asztronautikai rendezvényének ideje: március 17-e és 19-e között 
Budapesten zajlik le a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia konferenciája, amelynek címe: „Impact of Space on 
Society”. Mintegy 200 rangos külföldi vendéget is várunk erre – a hazai érdeklıdıkön kívül. Ennek szervezésében 
Társaságunk is részt vesz. A rendezvény részleteirıl a   www.impactofspace.hu  honlapon olvasható tájékoztatás. 
 

— 
 

A DATA Szakosztály ülése: Legfrissebb eredmények a bolygókutatásban (beszámolók az I. Mars Express Tudományos 
Szimpóziumról és a 37. LPSC houstoni bolygókutatási konferenciáról)  
Idıpont: 2005. március 30. 18.00 óra  
Helyszín: Kossuth Klub, Budapest, Múzeum u. 7. 

— 
Program-elızetes: 
 
Újra indul az őrrepülıgép (elıadó: Ledneczki István mérnök) 
Idıpont: 2005. május 10. (kedd) 17.00 óra 
Helyszín: TIT Barátság Háza, Székesfehérvár, III: Béla király tér 1. 
 

– 1%   – 
 
Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,  
s ha megteheti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismerıseit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 2004-ben 
több mint 615 ezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán! A lap alján mellékeljük a felajánláshoz szükséges 
szokásos cédulát, amit adóbevalláskor lehet leadni. Köszönjük jó szándékát és segítségét!   
 

                          Adószámunk változatlan: 19011084-1-41 
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Az Intézıbizottság február 9-i ülésén történt: 
 
Farkas Bertalan tájékoztatta az IB-t az őrutazása 25. évfordulója kapcsán megszervezett rendezvénysorozatról, amelyen  
a MANT az IB határozata szerint cselekvıleg részt vesz.  
 

Farkas Bertalan meghívta az őrtábort Gyulaházára. Megbeszéltük az őrtábor megrendezéséhez szükséges technikai 
feltételek összességét, amelyek egy teljes értékő program lebonyolításához a helyszínen rendelkezésre állnak. Az 
őrtábor szervezıi elhatározták, hogy mielıbb látogatást tesznek Gyulaházán, a leendı helyszínen. 
 

A Gemma Elsı Magyar Őrmisszió Szimulátor ifjú mőködtetıi tájékoztatták az IB-t a novemberi átadást követı idıszak 
munkálatairól, valamint a további tervekrıl. Ezek között szerepel az őrszimulátor mőködésének népszerősítése a 
médiában, valamint a további szoftveres fejlesztés. A szimulátor jelenleg is fogadólépes, csoportok bejelentkezését 
várják elsısorban. Magyari Béla felajánlott használatra a Gemmának egy számítógépet (tartozékaival együtt), amely a 
MANT tulajdonát képezi. Az IB egyhangúlag és pártolólag elfogadta a szimulátor mőködtetıitıl hallott beszámolót. 
 

Almár Iván összefoglalólag tájékoztatta az IB-t a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia márciusi budapesti nemzetközi 
rendezvényének – Impact of Space on Society – elıkészítésérıl. 
 
Tájékoztatást kaptunk arról a lehetıségrıl, hogy Huntsville a szokásos nyári őrtábori alkalmon – amikor is egy lányt és 
egy fiút fogad – kívül évközben még egy fı fogadását teszi lehetıvé. Ennek a lehetıségnek a felhasználásáról döntött az 
IB. A további években feltehetıen azt a személyt küldjük ki, aki a pályázati eredménye alapján arra érdemes, ám a 
lehetıségrıl egyéb okoknál fogva „lemaradt”. 
 

Az ügyvezetı panaszkodott a tagdíjak befizetésének elmaradásáról. Ezek egy részének orvoslására az IB megoldási 
javaslatot tett személyre szóló levelek formájában. 
 

Csepura György, Debreceni Csoportunk elnöke kérdésére, hogy MANT-os rendezvényeikre a messzirıl érkezı elıadó 
útiköltségét átvállalja-e a MANT, az IB úgy döntött, ez elıl nem zárkózik el minden esetben, ám szeretne tájékoztatást 
kapni a tervezett rendezvényrıl, hogy azt többek között minél szélesebb körben meg is hirdethessük. 
 

Az ügyvezetı ismételten cikkeket kért az Asztronautikai Tájékoztatóba, valamint az Őrkaleidoszkópba. 
 

Gál Gyula tiszteletbeli tagunknak – őrjogászunknak – születésnapja alkalmából gratuláltunk, hosszú és tartalmas éveket 
kívántunk neki, jó egészséggel megáldva. 

– ����– 
 
Az alább felsorolt tagtársaink a befizetett tagdíjukat megtoldották, amiért külön köszönetet mondunk nekik: 
Drapak Roland (Budapest), Fenesi Ferenc (Pilis), Kozma János (Budapest), Pechlof Gabriella (Budapest), Stemmer 
István (Pápa), Szentpéteri László (Dunakeszi), Szőcs János (Makó), Veress Tibor (Budapest), Vései László 
(Mosonmagyaróvár). Közülük is kiemelkednek: Köröcz Gyula (Budapest) és Gabnai János (Szeged). 
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