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2007. XII. szám                                           december 

„Tagdíj – 2008” 
 

Kedves Tagtársunk! Az újévre felkészülve folyvást megújuló feladatunk a tagdíjak ügye. Mint tudjuk, a 
2005. évi rendes Közgyőlésünk alkalmával 2006-tól a tagdíj összegét megváltoztattuk évi minimum 2.000.- 
Ft-ra (diákoknak és nyugdíjasoknak 1.000.- Ft), ami jószándék és zseb szerint ki is egészíthetı – amint ez 
már örvendetesen gyakorlat is! Természetesen a tiszteleti tagok továbbra sem fizetnek tagdíjat! A jelen 
körlevelünkhöz mellékeltük a befizetéshez a csekkeket.  
 

Ismét kérjük, hogy aki esetleg több éves tagdíjat ad fel, tegye azt egyetlen csekken az évjáratok szerint 
részletezve. Ezzel kapcsolatban ismét meg kell jegyezzük, hogy a nyilvántartásunkat egy számítógép 
ırzi, amely olykor önkényesen következetlen; aki pedig kezeli – a Társaság ügyvezetıje –, ember, tehát 
szándéka ellenére tévedhet. Reméljük, hogy ez a kollektív tévedés az utóbbi alkalmakhoz mérten 
lecsökkent, de sajnos, még mindig – óhatatlanul – elıfordulhat. Ezt „cifrázza” még bankunknak az a 
sajnálatos és elháríthatatlan szokása, hogy a beérkezett befizetésekrıl nem mindig ad korrekt tájékoztatást, s 
ha ad is, ebben olykor akár egy egész hónapot késik. Ezért az ügyvezetı elıre is elnézést kér mindazoktól, 
akik nyilvántartásával nem a helyes úton jár. Kéri viszont ebben az esetben az érintettek jószándékú 
korrekcióját, hogy a nyilvántartás minél kevésbé legyen neveletlen.  
 

A tagdíjak késedelmesnek tőnı fizetését érinti az az újabb levelünk, amelyet ezúttal azoknak mellékeltünk, 
akik a 2006. illetve a 2007. évi tagdíjjal tartozni látszanak – a nyilvántartásunk szerint.  (2006-ban és 2007-
ben a tagdíj-minimum 2.000 Ft volt – tanuló-nyugdíjas: 1.000 Ft .) Kérjük, hogy ezeket  mielıbb 
szíveskedjenek rendezni, mert a nyilvántartásunkon és a MANT anyagi helyzetén is segítenek ezzel. Postai 
költséget takarítunk meg egyúttal, ha kedves Tagtársunk ugyanezen a csekken már egyben a 2008-as 
tagdíjat is befizeti – ennek összege azonos a 2007. évivel. 
 

Akik csak elektronikusan kapják szokásos havi postánkat, egyelıre nem küldök csekket, csak ha ezt 
valamilyen úton [levél, fax, telefon(üzenet), e-mail bármelyikével – lásd a fejlécünket!]. Abban 
reménykedem, hogy aki megteheti, a számlaszámunkra utal át a bankjánál kezdeményezve. 
 

Kedves Tagtársaink szíves együttmőködését elıre is köszöni az ügyvezetı!    
 

 
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 folyamán. 
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. 

���� 
 
A beszélgetés-sorozat folytatódik, amelyet a TYPOTEX Könyvkiadó a „Ha jövı, akkor világőr!” c. könyv 
megjelenése alkalmából szervezett a szerzıkkel – Almár Ivánnal  és Galántai Zoltánnal – az „Olvasók 
Boltjában”  (Budapest, V. Pesti Barnabás u. 4.).  
A következı alkalomra december 12-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel kerül sor.  
Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a szervezık! 
 

 
 

 

 
 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság körlevele 
 

1027  Budapest,  Fı  utca  68.      Postacím:  1371  Budapest,  Pf.  433.   
Tel/fax/üzenetrögzítı:  (06-1) 201-84-43   e-mail: mant@freemail.hu     
www.mant.hu                Számlaszám: 10300002-20617536-00003285  
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Örömmel tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából 
idén további 27.717.- Ft érkezett számlánkra, így idén összesen 
 

600,510 .- Ft 
 

győlt össze! Köszönjük a felajánlást – amelyet az ifjúságot érintı rendezvényeink költségeinek fedezésére 
kívánunk elkölteni –, és reméljük, hogy továbbra is támogatják Társaságunkat! 
 

 

— ☻ — 
 

Beszámoló az őrkorszak kezdetének 50. évfordulója alkalmából lebonyolított országos  diákvetélkedı döntıjének 
eredményérıl, amelyet a Magyar Asztronautikai Társaság szervezett 
 
A MANT a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával az elsı mesterséges hold, a 
Szputnyik-1 felbocsátásának fél évszázados évfordulója alkalmából országos ifjúsági vetélkedıt szervezett 
„50 éves az őrkorszak” címmel az őrkutatás iránt érdeklıdı diákok háromfıs csapatai számára. A vetélkedı 
fıvédnöke dr. Charles Simonyi volt. A vetélkedıre 107 csapat nevezett be. Közülük az elsı fordulóra 51, a 
másodikra 33 küldött be megoldásokat. Az országos vetélkedı szóbeli döntıjére az elsı két (internetes) 
forduló alapján a hat legjobb eredményt elért csapatot hívtuk meg. A döntıt 2007. október 20-án 10.00-16.00 
között rendeztük meg Budapesten, a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban. 
 

A zsőri döntése alapján a döntıbe jutott hat csapat: 
 

İsradiáns Alternatív Közgazdasági Gimn., Bp.       Splendor     Radnóti M. Gimnázium, Szeged                 
Vesta-Ceres     Fazekas M. Gimnázium, Bp.                  Margit DK Szt. Margit Gimnázium, Bp.       
Betyársz from…Diósgyıri Gimnázium., Miskolc           Thunderbolts Alternatív Közgazdasági Gimn., Bp.   
 

A döntıben a csapatok két fordulóban összesen 11 feladatot oldottak meg. A feladatokban a tárgyi tudás 
mellett az ügyesség, a talpraesettség – és egy kicsit a szerencse is – szerepet kapott. A versenyzıknek többet 
között 30 másodperces filmrészleteket kellett kommentálni, valamint különbözı égi mechanikai helyzetet 
vagy egy-egy őrszondát eljátszani. Sıt, a szén-dioxid patronok is elszabadultak, amikor a csapatok rakétákat 
indítottak. 
A versenyzık teljesítményét neves szakemberekbıl álló zsőri értékelte. A zsőri elnöke dr. Almár Iván – a 
MANT örökös, tiszteletbeli elnöke –, tagjai pedig dr. Farkas Bertalan, őrhajós – a MANT tiszteleti tagja –, 
dr. Horváth András – a MANT elnöke –, Simonyi Tamás, mérnök, a titkára pedig dr. Frey Sándor – a 
MANT fıtitkár-helyettese – volt. A játékot dr. Both Elıd – a MANT alelnöke – vezette. 

 

A döntı gyıztese:  İsradiáns 
a II. helyezett csapat:   Splendor 
a III. helyezett csapat:   Vesta-Ceres 

 

A vetélkedı három fordulója alapján a legjobb összesített eredményt elérı csapat tagjai 2008 nyarán egy 
belgiumi őrtáborban tölthetnek el egy hetet. A második és harmadik helyezett csapat jutalma egy 
németországi őrkutatási intézménybe szervezett látogatás. A II. helyezett csapat tagjai térítésmentesen 
vehetnek részt a 2008-as Magyar Ifjúsági Őrtáborban. Ezen kívül további értékes nyereményeket kaptak a 
döntıbe jutott csapatok tagjai. 
 

Gratulálunk a vetélkedı minden egyes résztvevıjének, egyben megköszönjük mindazok munkáját, akik 
közremőködtek a megszervezésben és a lebonyolításban!        (A beszámolót Bacsárdi László állította össze.) 
 

További információ kérhetı:  
Magyar Asztronautikai Társaság, ill. Bacsárdi László (bacsi@impulzus.com) 
 
 

 ����      Minden kedves Tagunknak és Olvasónknak KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET      ���� 
és BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! 

 


