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2008. X. szám                              október 
 
 
Rendezvényeink: 
 

• A Magyar Őrkutatási Irodával közösen tervezett idei Őrnap november 20-án lesz – a 
meghívókat mellékelten küldjük el kedves Tagtársainknak. 

 
• A XXVI. Ionoszféra-Magnetoszférafizikai Szeminárium idén november 24-26-a között 

lesz Budapesten, a fı szervezı ez alkalommal az MTA Központ Fizikai Kutató Intézet – 
amint errıl korábbi körlevelünkben is adtunk már hírt. 

 
Pályázati hírek: 
 

• A Nemzeti Civil Alap egy tavalyi pályázatunkról megnyugtató zárójelentést küldött. 
 

• A KvVM 2008-as pályázatának szerzıdését aláírták, és az elsı részletet meg is kaptuk. 
 

• Egy korábbi KvVM pályázatunk részidıs beszámolójának bírálata eredménnyel végzıdött; 
ez újabb anyagi forrást jelenthet a további feladataink elvégzéséhez. 

• Ugyanennek a pályázatnak a befejezı beszámolója készül, amelyet remélhetıleg 
mihamarabb elbírálnak. 

 
• A Magyar Gazdaságfejlesztés Központtól a beadott hiánypótlásunk elbírálását várjuk. 

 

–  1 %  – 
 

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

656,706 .- Ft 
 

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

— ����— 
 
Az IB döntése értelmében október 4-én megtörtént az ifjúsági pályázatunk kiírása, amelyet a jelen 
körlevelünkhöz szintén mellékelünk is kedves Tagtársainknak, hogy minél hamarabb, minél 
hatékonyabban lehessen terjeszteni az ezzel kapcsolatos híreket. Mindenkinek köszönjük az ez 
irányú közremőködést! 

 

 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság körlevele 
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—  ☺☺☺☺  — 
 
Ismét gazdagodott azok listája, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást! 
Igyekeztünk névsorba szedni az adományozókat: dr. Benkó György, Krajcsovics Csaba, Szücs Imre, 
Urkon Imre. 
 
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább 
bıvül! 
 

� 
 
Az IB szeptember 22-én ülésezett, amikor is az alábbi döntések születtek: 
 

• A továbbiakban az ifjúsági esszépályázatunk gyıztesei közül csak az utazhat Huntsville-be, 
aki a nemzetközi őrtábor végéig nem tölti be a 18. életévét. A velük utazó kísérı legyen 
lehetıleg pedagógus, aki az őrkutatás kérdéseibıl is felkészült.  

 
• Az évenként szokásos ifjúsági esszépályázatunkat a továbbiakban korábban – idén október 

4-én – hirdessük meg, amelynek elbírálási határideje legkésıbb 2009. április 12-e. 
 

• A szervezık készítsenek áprilisig elızetes költségvetést a soron következı magyar 
őrtáborról, illetve a lezajlott őrtáborról az elszámolás haladéktalanul történjék meg. 

 
• Az „50 éves az őrkorszak” címmel 2007 ıszén megrendezett országos csapatvetélkedı 

gyıztes csapatainak eredménnyel lezajlott jutalomkirándulásairól készüljenek a sajtó 
nyilvánossága számára is szánt beszámolók. 

 
• Az IB javaslatot készített elı az Elnökség számára a Fonó Albert, valamint a Nagy Ernı 

Emlékérem, illetve a MANT oklevél személyeinek felterjesztésére. 
 

• Az IB döntése értelmében készüljön felterjesztés a Gábor Dénes Díjra. 
 

• Az IB a soron következı Elnökségi ülés helye, idıpontja és napirendje felıl döntött. 
 

 
— � — 

 
Sajnos, a jelen körlevelünk „soványabbra” sikerült a tervezettnél, ugyanis bizonyos anyagokat, 
amelyeket a jelen számunkban próbáltunk volna megjelentetni, egyelıre hiába várjuk. 
Ugyanakkor a mellékletek – tehát az Őrnap meghívó és az ifjúsági esszépályázati felhívás – 
kiküldésével tovább nem késlekedhetünk, mert ez már kockázatos. 
 
 


