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Program-elızetes:
Idén is lesz Ifjúsági Fórum, amelyet – a korábbiakhoz hasonlóan – a Magyar Őrkutatási Iroda és a Magyar
Asztronautikai Társaság közösen szervez. Az idıpont és a helyszín egyelıre egyeztetés alatt áll, annyi bizonyos
azonban, hogy Budapesten lesz, december elsı felében.
Javasoljuk a kedves érdeklıdıknek, hogy kísérjék figyelemmel a MANT honlapját (www.mant.hu), illetve a Magyar
Őrkutatási Iroda honlapját (www.hso.hu) a határozott helyszín és idıpont, valamint a részvétel feltételeire tekintettel.


Beszélgetés-sorozat indult a TYPOTEX Könyvkiadó a „Ha jövı, akkor világőr!” c. könyv megjelenése alkalmából a
szerzıkkel – Almár Ivánnal és Galántai Zoltánnal – az „Olvasók Boltjában” (Budapest, V. Pesti Barnabás u. 4.).
A szeptemberi beszélgetést továbbiak követik:
november 21-én (szerdán)17.30 órai kezdettel, valamint
december 12-én (szerdán)17.30 órai kezdettel kerül sor.
Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a szervezık!

– 1% –
Örömmel tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy az adó 1 százalékának felajánlásából idén

572,793 .- Ft
győlt össze, amelyet az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal már át is utalt a számlánkra! Köszönjük a felajánlást –
amelyet az ifjúságot érintı rendezvényeink költségeinek fedezésére kívánunk elkölteni –, és reméljük, hogy továbbra is
támogatják Társaságunkat!

Október 20-án sikerrel lezajlott az országos vetélkedı, amelyrıl a késıbbiekben részletesen be szeretnénk számolni
kedves Tagjainknak is! Mindenekelıtt azonban köszönet illeti mind az elıkészítıket, mind az ebben fáradozókat és a
résztvevıket egyaránt!


Október 17-én délelıtt zajlott le az Intézı Bizottság ülése, amelyen az alábbiakról esett szó:
•
•
•
•
•
•
•

alelnökünk, dr. Grósz Andor felajánlást tett, miszerint intézkedik, ha a MANT valamely rendezvénye igényli a
Honvéd Kórház 200 személyes termét;
javaslat született az Elnökség elé az idei kitüntetettjeinkrıl (a kitüntetettekrıl az Őrnap 2007 c. cikkünkben
számolunk be);
javaslat született az Elnökség elé a 2008-ra meghirdetendı ifjúsági esszépályázat kiírását illetıen (a kiírásról
bıvebbet a mellékletünkben lehet megtalálni);
tájékoztató az Őrtan Évkönyv 2007 (Asztronautikai Tájékoztató) kiadását célzó lépésekrıl;
tájékoztató a MANT anyagi helyzetérıl;
tájékoztató az országos vetélkedı helyzetérıl, a döntı elıkészítésének folyamatáról, valamint a sajtó
tájékoztatásáról – a folyamatot Both Elıd irányítja;
a jövı évi őrtáborral kapcsolatos elképzelések, különös tekintettel annak az anyagi oldalával kapcsolatos
gondokra.
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Október 17-én délután tartotta Elnökségünk az idei második összejövetelét. A megbeszélés tartalmából:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kitüntetési javaslatok (a kitüntetettekrıl az Őrnap 2007 c. cikkünkben számolunk be);
az országos vetélkedıvel és annak döntıjével kapcsolatos feladatok;
információk a közelgı Őrnapról, valamint a Közlekedési Múzeum ugyanaznap megnyitandó kiállításáról;
információk az 50. évfordulóhoz kapcsolódó egyéb tudományos megemlékezésekrıl – kiemelten az MTA
rendezvényérıl;
Solymosi János tapasztalatai és javaslatai a jövı alkalmakra nézve a Huntsville-i Nemzetközi Őrtáborról;
javaslatok a jövı nyárra tervezett két rendezvényrıl (a Huntsville-ben jártak összejövetele, valamint őrtábor
hazai pedagógusoknak);
a MANT nemzetközi kapcsolattartásával az Elnökség a leköszönt Almár Iván utódjául Grósz Andort
választotta meg, aki a megbízatást egy éves idıtartamra elfogadta;
döntés az országos vetélkedı II. és III. helyezett csapatának külföldi tanulmányútjáról;
a 2008. évi ifjúsági esszépályázat témája és alcímei (meghirdettük az Őrnapon, tartalma a honlapunkon is
megtalálható, illetve jelen körlevelünk melléklete);
döntés az idei Őrtan Évkönyv tartalmáról;
javaslatok és lépések a jubileumi kiadványunk II. kötete megjelentetésének elımozdítására;
a közelmúltban elhunyt fıtitkár-helyettesünk, Mészáros István korábban végzett feladatainak átvállalásáról.

ŐRNAP 2007
A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Őrkutatási Iroda 2007. október 27-én az ELTE TTK
Konferencia-termében tartotta szokásos éves rendezvényét, az idei Őrnapot. A dr. Almár Iván tiszteletbeli
elnökünk, majd a szünetet követıen dr. Both Elıd alelnök és MŐI igazgató levezetı elnöksége mellett lezajlott
Őrnapon dr. Nemes-Nagy József tudományos és egyetemközi kapcsolatokért felelıs dékánhelyettes, mint
házigazda köszöntıje után Kovács Kálmán KvVM államtitkár, tiszteleti tagunk, a Magyar Őrkutatási Tanács
elnöke nyitotta meg a rendezvényt, amit ezután Almár Iván, az Őrkutatási Tudományos Tanács elnöke is
köszöntött. Kovács Kálmán az őrkorszak kezdetérıl beszélve kiemelte, hogy a kezdetben tapasztalható gyors
fejlıdés csak látszólag lassult le, hiszen helyét az őralkalmazások fejlıdése vette át, melyben az őriparnak, így a
hazai kis- és középvállalkozásoknak is hatalmas szerep jut. Az elıadásokat megelızıen Both Elıd, a MŐI
igazgatója és Horváth András, a MANT elnöke átadta az idei őrkutatási díjakat, kitüntetéseket. A MŐI igazgatója
a Magyar Őrkutatásért elismerı oklevelet adományozta a Kompasz-2 orosz mőhold SAS-2 mőszerének
megépítéséért Bodnár Lászlónak és Szegedi Péternek (BL Electronics Kft.), a Foton-M3 visszatérı mőhold
Biopan-6 európai mőszercsomagjának magyar fejlesztéső eszközeinek megépítéséért Dudás Beátának, Szabó
Juliannának, Detréné Németh Ingeborgnak és Csikós Józsefnek (mindannyian a KFKI Atomenergia
Kutatóintézet munkatársai). A MANT elnöke a Társaság éves elismerései közül „A Magyar Asztronautikai
Társaságért Oklevelet” adta át Mike Andrásnak és Somosvári Bélának az őrtábor rendezésében nyújtott
segítségéért, valamint Muhari Istvánnak és Gschwindt Andrásnak a Nemzetközi Őrállomáson tartózkodó
Simonyi Károllyal teremtett rádiókapcsolat megszervezéséért és lebonyolításáért. A MANT Fonó Albert-díját
Grósz Andor orvos-dandártábornok kapta, az ÁEK katonai fıigazgató-helyettese, míg a Nagy Ernı-díjat
Horváth László, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója. Tiszteleti tagságot nyert Hideg János
nyugalmazott tábornok. Kitüntetéseikhez ezúton gratulálunk!
Az elıadások sorát Roboz András, az Európai Bizottság Őrpolitikai osztályának vezetıje nyitotta meg. Az
„Európa őrpolitikája, az Európai Őrprogram” címmel megtartott elıadás az Őrnapok történetében elıször nyújtott
betekintést az Európai Bizottság őrtevékenységgel kapcsolatos munkájába. Ezután Both Elıd a magyar
őrtevékenység elmúlt egy évét értékelte. A MŐI igazgatója szólt az ESA-csatlakozási tárgyalások megkezdésérıl,
ugyanakkor azt is elmondta, valószínőleg a PECS-államok közül Magyarország csak a 2., 3. csatlakozó ország
lesz. A szünetet követıen az őrkorszak elmúlt 50 évére emlékeztek az elıadók. Almár Ivánnak „Az elmúlt 50 év
tanulságai” címő bevezetı, gondolatébresztı elıadását követıen Ferencz Csaba (ELTE), Winkler Péter (FÖMI),
Putsay Mária (OMSZ) és Frey Sándor (FÖMI KGO) az őralkalmazások egyes területeinek, így az őrtávközlés, a
távérzékelés, a mőholdas meteorológia és a mőholdas navigáció fejlıdését mutatta be.
Az Őrnapon kb. 150-200 érdeklıdı vett részt. Az Őrnap után a Közlekedési Múzeumban Kovács Kálmán
államtitkár megnyitotta a MANT szakmai közremőködésével létrejött „Az őrkorszak 50 éve” c. idıszaki kiállítást
is. A kiállítás a 2008-as Őrhajózás Napjáig, 2008. április 12-ig lesz megtekinthetı.
(Horvai Ferenc)
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