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2007. X. szám                                                október 

 

Ez évi kiemelkedı rendezvényünkrıl – amelyet a Magyar Őrkutatási Irodával közösen szervezünk –, az Őrnapról 
mellékeljük meghívónkat, amelyre minden kedves Tagtársunkat, munkatársaikat és ismerıseiket is szeretettel várjuk! 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Az Ellenırzı Bizottsági jelentése a 2006. évi tevékenységrıl 
 
Tisztelt Közgyőlés! 
 
Alapszabályunk szerint a MANT célja az őrtan mővelése, a világőr-kutatással kapcsolatos szakmai ismeretek 
terjesztése, az őrtan által elért új ismeretek hasznosítása az új kutatási eredmények széleskörő terjesztése útján, az ilyen 
irányú közmővelıdés elısegítése, az őrtanban foglalt tudományágak közti együttmőködés elımozdítása. 
Az Alapszabály ennek megfelelıen határozza meg az e célok megvalósítását szolgáló konkrét célokat és azok eszközeit. 
Társaságunk az 1989. évi II. törvény keretei közt mőködı társadalmi szervezet, amely az 1997. évi CLVI. törvényben 
elıírt követelményeket vállalva közhasznú szervezetként mőködik. 
Közhasznú tevékenységként határozza meg az Alapszabály a következıket:  
 

• tudományos tevékenység; 
• oktatás, nevelés, képességfejlesztés, tehetségkutatás, ismeretterjesztés; 
• kulturális örökség ápolása, tudománytörténet. 

 
Az Ellenırzı Bizottság egyik feladata annak vizsgálata, hogy a Társaság mőködése megfelel-e az Alapszabálynak. Az 
alapszabály-szerő mőködés ellenırzését az Elnökségben és az Intézı Bizottságban biztosított képviselete teszi lehetıvé. 
Különösen vonatkozik ez az operatív feladatokat ellátó utóbbi szerv tevékenységére. Az Ellenırzı Bizottság így 
megállapíthatja, hogy a Társaság tevékenysége a vizsgált idıszakban alapszabály-szerő volt. A fıtitkári beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés valós képet ad arról, hogy a bennük kiemelt tevékenységek a törvényben körvonalazott, az 
Alapszabályban részletezett közhasznú tevékenységnek megfeleltek. 
 

II. 
 
A Gazdasági Bizottság jelentésében foglaltak vizsgálatának eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: 
 
Megállapítottuk, hogy 
 

1. a mérleg és az eredménykimutatás eredeti bizonylatokkal, okmányokkal megfelelıen alá van támasztva; 
2. a leltárak a valóságot tükrözik; 
3. az alapbizonylatok formai és tartalmi szempontból megfelelnek az elıírásoknak; 
4. a személyi kifizetések – ideértve az adó- és járulék-levonások megtörténtét – dokumentáltak; 
5. a közhasznúsági jelentésben foglalt célszerinti juttatások és támogatások felhasználása megtörtént. 

 
Az Ellenırzı Bizottság szükségesnek tartja fentiekhez az alábbi megjegyzéseket főzni: 
 
A Társaság anyagi helyzetére is tekintettel szükségesnek tarjuk egyéni tagjainkat tagdíj-fizetési kötelezettségükre 
megfelelı módon emlékeztetni. 
Kiemeljük a bizonylatok szúrópróba-szerő vizsgálata kapcsán tapasztalt ellenırizhetıséget, pontosságot, ami a 
lelkiismeretes adminisztrációnak köszönhetı. 

III. 
 
Az Ellenırzı Bizottság fentiek alapján a közhasznúsági jelentésben és a Gazdasági Bizottság jelentésében foglaltakat 
valósnak ítéli, és elfogadni javasolja. 
 
Budapest, 2007. június 5. 
         Dr. Gál Gyula sk. 
            az Ellenırzı Bizottság elnöke 

 

 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság körlevele 
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—  ☺☺☺☺  — 
 

Ismét gazdagodott – a korábbi körleveleinkben ismertetteken felül – azok névsora, akik a MANT-ot a jubileumi 
kiadványunk megjelentetésére, illetve tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást: Szakács László, valamint Patócs 
Sándor kiemelkedı mértékő hozzájárulással támogatta a MANT-ot! 
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül! 
 

— � — 
 

Örömmel adunk hírt róla, hogy az SGF Kft. ismét támogatta egyesületünket! Ezúton köszönjük meg a támogatást! 
 

� 
 

Továbbra is – december végéig – minden szombaton 11-12 óra között Csillagtúra rádiómősor a radiocafé 98.6-on! 
 

        — & — 
 
İsszel is folytatódik Őrközelben címő rádiómősorunk a Civil Rádióban. A mősor Budapest térségében az FM 98-on 
hallgatható, az internet segítségével viszont az egész világról elérhetı a www.civilradio.hu címen.  
Az adások idıpontjai:   
2007. október 9., 14.00-14.30  
2007. november 6., 14.00-14.30  
2007. december 4., 14.00-14.30   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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A VILÁG ŐR MEGHÓDÍTÁSÁNAK ELS İ 50 ÉVE (rendhagyó könyvismertetés) 
 
1957. október 4-én az egész nyugati világot sokkolták a szovjet Szputnyik–1 őrszonda bip-bip jelzései a világőrbıl. 
Véget ért Amerika elérhetetlenségének, sebezhetetlenségének mítosza, ugyanakkor az emberiség belépett az 
őrkorszakba. Mindennek éppen fél évszázada.  
Most egy könyv jelent meg a Laurus Kiadó jóvoltából, melynek címe: A világőr meghódításának elsı 50 éve 
A címlapon parádés felvétel a holdautóról. 
Szerzıpáros: Gazdag László és Mészáros István.  
Tragikus sors, de Mészáros István, a Magyar Asztronautikai Társaság volt fıtitkár-helyettese – gyógyító orvos a 
budapesti Kékgolyó utcai onkológiai klinikán – sajnos nem érhette meg könyve megjelenését. 57 éves volt. 
A másik szerzı, e sorok írója, most rá is emlékezik. 
Cikkek a Fészekben 
Az őrkutatás történetérıl szóló könyvünk annyiban eltérı tematikájú a hasonló témakörő (várható) könyvektıl, hogy 
nagy teret szenteltünk a „háttérnek”, a két szuperhatalom technológiai, stratégiai versenyfutásának. Ez pedig a nukleáris 
fegyverkezéssel kezdıdik 1945-ben. Az atom- és hidrogénbombák célba juttatásának problémája élezi ki a versenyt a 
hordozóeszközök fejlesztése terén is. Arra is magyarázatot adunk, hogy miért alakult ki egyértelmő szovjet fölény az 
őrversenyben az elsı évtizedben. Valamint szó van arról is, hogy ez a verseny miért járt eltérı eredménnyel az USA és 
a Szovjetunió fejlıdésére nézve. A szovjet gazdaságot paradox módon inkább fékezte az erıforrásoknak az 
őrkutatásban való ilyen mértékő lekötése, míg az amerikai gazdaság technológiai fejlıdésére kifejezetten 
megtermékenyítıen hatott. 
Közel 300 színes fotó 
Mészáros István – mint a Magyar Asztronautikai Társaság volt fıtitkár-helyettese – társult velem, és ı szolgáltatta a 
csodálatos színes fotóanyagot a könyvhöz, de részt vett a szerkesztésben és bizonyos részek megírásában is, amelyet 
áttekintı táblázatok tesznek olvasmányossá. Afféle kézikönyvként is használható ezért, ugyanis az őrkutatásban elért 
összes fontos eredmény dokumentálva lett benne. 
A sok színes fotó ellenére elfogadható áron sikerült megjelenteni: 2990 Ft-ért kapható. Forgalmazza többek közt az 
Alexandra Kiadó Könyváruház hálózata is. 
A fı fejezetek címei: 

• A két szuperhatalom versenyfutása 
• A Wright-testvérektıl a Holdig: 66 év! 
• A Hold meghódítása 
• Az őrkutatás hısi halottai 
• Őrrepülıgépek 

• Őrállomások 
• A Naprendszer kutatása őreszközökkel 
• Őrtávcsövek 
• Felkészülés a csillagközi utakra 
• És még… 

Ami 1957-2007 között lényeges esemény volt a világőr meghódítása terén, az mind szerepel ebben a könyvben, 
fotókkal illusztrálva. 
Melegen ajánljuk ezt a mővet fiatalnak, idısnek, középkorúnak egyaránt. Mindazoknak, akik érdeklıdnek a világőr 
meghódításának izgalmas története iránt.                 (Gazdag László) 


