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március
——

Örömmel adunk hírt róla, hogy a Kecskeméti Repülıkórház – alelnökünk, dr. Grósz Andor közbenjárásával –
támogatta egyesületünket! Ezúton köszönjük meg a támogatást!

— ☺ —
Ismét gazdagodott – a februári körlevelünkben ismertetteken felül – azok listája, akik a MANT-ot a jubileumi
kiadványunk megjelentetésére vagy tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást! Igyekeztünk névsorba szedni az
adományozókat:
dr. Borza Tibor, Bukovics Károly, Busics Imre, Csirke Zsuzsanna, dr. Deme Sándor, Dúcz Erzsébet, Érdi-Krausz
György, Fazekasné dr. Berényi Éva, Fenesi Ferenc, Fluck Dénes, Fórika Elıd, dr. Fuchs Erik, Gálik Lóránt, Hegedős
István, Hernádi Ferenc, Hirn Attila, Huba Géza, Jónás Katalin, Käsz László, dr. Márkus György, Marosi István,
Marosy Gábor Elemér, Mécs Miklós, dr. Nagy Norbert, Neubauer Jenı, Rázga Árpád, Sárhidai Gyula, Sólyom Jenı,
dr. Szabó József, Szarka Andrea, Szíjártó Sándor, dr. Szokol Szilárd, Szücs Imre, dr. Szőcs Zoltán Pál, Unyatyinszki
Tamás, Varga István, dr. Varga József, dr. Várkonyi Tibor, Zalán Péter, Zloch Istvánné.
Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot (akármilyen címen; szintén
névsorba rendezve):
dr. Almár Iván és dr. Illés Erzsébet, Apáthy István, dr. Csató Éva, Drabik Krisztián, dr. Fejes István, Fenes Endre
Márk, Gabnai János, Galambos Tibor, Halasi József, Hegedős János, Kiss Gábor, Könyves Vera, Kis Károly, Kiss
Imre, Licskó Béla, dr. Magyari Béla, Magyari Dóra, Magyari Gréta, Magyari Gábor, dr. Mihály Szabolcs, dr. Óvári
Gyula, Síkhegyi Ferenc, Sipos András, Szentpéteri László, Szombathy Csaba, Szőcs János, Vass Tamás.
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül!

—  —
Február 26-án tartotta Elnökségünk az idei elsı összejövetelét. A megbeszélés tartalmából:
•

•
•
•
•

Solymosi János, Elnökségünk újonnan megválasztott tagja három olyan vonatkozásban tett javaslatot a MANT
tevékenységének jobbítását célzandó, amelyek a MANT anyagi helyzetén is lendíthetnek:
– honlapunk korszerősítése;
– további társszervek bevonása tevékenységünkbe – akár határainkon kívülrıl is;
– az oktatási tevékenységünket szolgáló technikai újdonságok bevezetése.
Kelemen János összefoglalta a 2006. esztendı eredményeit, valamint felsorolta a 2007-re vonatkozó
terveinket, illetve az azokkal kapcsolatos teendıket, és beszámolt a MANT anyagi helyzetének változásairól, a
várható bevételekrıl és kiadásokról.
Charles Simonyi – a magyar származású, leendı őrturista – áprilisra tervezett őrutazásával kapcsolatos teendık
megbeszélése, amelyek segíthetnek népszerősíteni az őrtevékenység – ezen belül is a magyar – vonatkozásait.
Ennek egyik fı kezdeményezıje Horváth László.
Tervek az idei, jubileumi év során Civil Rádióban elhangzó mősorokra, amelyek az őrtevékenység
népszerősítését, az arra vonatkozó ismeretek elmélyítését szorgalmazzák.
Almár Iván írásban elıkészített anyagot adott át az Elnökségnek arról, hogy az őrkorszak 50., jubileumi éve
alkalmából a MANT milyen koncepció szerint, mirıl, milyen tartalommal szolgáljon a médiának, amelynek
révén egyrészt a szakmailag helyes információ kerül a nyilvánosság elé, másrészt elejét vehetjük annak, hogy a
jószándékú, ám kevésbé hozzáértık hamis vagy oda nem illı tartalommal szolgáljanak a nagyközönségnek.
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•

E téma megbeszélése során az Elnökség elhatározta, hogy rövid, de tartalmas és összefoglaló írásos lista
készüljön a legfontosabb témákról, amelyekben kiemelt helyet kapnak a magyar vonatkozások is.
A Budapesti Gellérthegyi TIT Uránia Csillagvizsgáló hosszú szünet és alapos felújítást követıen ismét
megnyílt, ám a korábban ott felépített őrszimulátor egyelıre nem mőködik, helyzete és jövıje tisztázatlan. A
Elnökség elhatározta, hogy a MANT illetékes vezetıje felveszi a kapcsolatot ebben az ügyben a TIT-tel.

— O —
Pályázati hírek:
A Mecenatúra elfogadta az IAF 2006. évre szóló tagdíjára irányuló pályázatunkat, így azzal elszámolhatunk!

— ☺ —
És amit már nagyon vártunk: a Mecenatúrán nyomdaköltségre benyújtott pályázatunkon elnyert összeget megkaptuk!
50 éves a Magyar Asztronautikai Társaság
A jubileumra ünnepi közgyőlésen emlékeztek 2006. december 8-án Budapesten, a Jövı Házában.
1957. október 4-én indult útjára a Szputnyik–1, bolygónk elsı mesterséges holdja. Magyarországon azonban már bı
egy évvel korábban, 1956. május 26-án megalakult az elsı hazai őrkutatási szakmai szervezet, az Asztronautikai
Bizottság. A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) ma ennek a szervezetnek a jogutódja, így az egyesület idén
ünnepelhette fennállásának 50. évfordulóját. A jubileum alkalmából a Jövı Házában tartottak emlékülést, melyet a
MANT frissen megválasztott elnöke, dr. Horváth András vezetett le.
Kiosztották az egyesület díjait, melyek közül a Fonó Albert-emlékérmet – mely életmő-díj – a jubileumra való
tekintettel ketten is megkaphatták. Dr. Magyari Bélát aligha kell bemutatnunk tagságunknak, hiszen kiképzett
őrhajósként Farkas Bertalan tartaléka volt Csillagvárosban a szovjet-magyar őrrepülés során. Magyari Béla mélyen
elkötelezett az ifjúság körében végzett ismeretterjesztıi-népszerősítıi feladat ellátásában, sokáig alelnöke, 2001-2006
között pedig elnöke volt a MANT-nak. Számos társszervezettel és társintézménnyel együttmőködve gyümölcsöztette
szakmai és személyes kapcsolatait – legelsısorban a magyar asztronautika javára.
Dr. Szabó József szintén a Fonó Albert-emlékérmet vehette át. Az 1970-es évek második felétıl a magyar őrrepülés
elıkészítésének és a tudományos program kidolgozásának vezetıje volt katonai vonalon. Jelentıs érdeme van abban,
hogy a magyar őrrepülés során tartalmas és kiterjedt tudományos programot sikerült végrehajtani. Ez a program máig is
meghatározó a magyar őrkutatás számára. A MANT munkájában a közvetlen részvétele is jelentıs, akár a pedagógusoknak szervezett ŐRTANítás címő elıadói ülésekre, akár a legifjabbak részére szervezett őrtáborokra gondolunk.
A Nagy Ernı-emlékérmet a Magyar Asztronautikai Társaság érdekében kifejtett kiemelkedı tevékenységéért Neizer
Zita vehette át. A Társulat magas funkciót betöltı szakemberei között Zita a legfiatalabb. Energikusan látja el az ifjúság
körében végzett feladatokat. Elsısorban a magyar őrtáborok megszervezésében és levezetésében aktív, valamit részese
a Gemma Őrszimulátor fejlesztésének és mőködtetésének. A MANT-delegáció vezetıjeként – akár korábban Magyari
Béla – ı is járt a NASA nemzetközi őrtáborában, Huntsville-ben két díjnyertes pályázó kíséretében.
A Társaság legnagyobb kitüntetését, a Fonó Albert-emlékplakettet dr.Almár Iván, a MANT örökös, tiszteletbeli elnöke
kapta meg. Almár Iván az IAU, a COSPAR, a Planetary Society tagja, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes
tagja, az Őrhajózási Lexikon, az Őrtan fıszerkesztıje. Számtalan elıadás, cikk, könyv szerzıjét sem kell bıvebben
bemutatnunk tagságunknak.
Fél évszázad összes történését nem lehet néhány órába sőríteni. De így is tanulságos és érdekes epizódokat hallhattunk
Almár Ivántól az egyesület múltjából, Abonyi Ivánnétól – videofelvételrıl – a MANT ifjúsági munkájáról, és Gál
Gyulától az 1983-as budapesti IAF kongresszus emlékezetes pillanatairól.
Erre az alkalomra jelent meg Horvai Ferenc összeállításában az a könyv, amely a jogelıdök történetét mutatja be.
Az emlékülés végén az érdeklıdık Sik András vezetésével megtekinthették a Jövı Háza őrkutatási és őrhajózási
(Trupka Zoltán)
kiállítását. (Két fotó is található a http://www.urvilag.hu/article.php?id%1952 címen)

——
A lapzárta pillanatában érkezett a hír, hogy a nemzeti ünnep alkalmából március 15-én a Parlamentben átadták a Kossuth- és
Széchenyi-díjakat.
Ilyen kiemelkedı állami elismerést az kaphat, aki kivételesen magas színvonalú, példaértékő, nemzetközileg is elismert eredményt ért el a tudományok, a mőszaki alkotások, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a mővészet és a kultúra területén.
A magyar őrkutató közösség örömére Széchenyi-díjban részesült dr. Major György meteorológus, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott munkatársa, nyugalmazott kutatóprofesszor, a
meteorológia területén hosszú idın át végzett kiemelkedı szakmai és tudományos munkássága, különösen meteorológiai
sugárzástani, illetve mőholdas meteorológiai kutatásai, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként.
Dr. Major György korábban a Magyar Asztronautikai Társaság elnökeként is dolgozott.
(Frey Sándor – www.urvilag.hu)
Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk!
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