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„Tagdíj – 2009” 
 

Kedves Tagtársunk! Az újévre felkészülve folyvást megújuló feladatunk a tagdíjak ügye. Mint tudjuk, a 2005. évi 
rendes Közgyőlésünk 2006-tól a tagdíj összegét évi minimum 2.000.- Ft-ban (diákoknak és nyugdíjasoknak 1.000.- Ft) 
határozta meg, 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 csupán azoknak mellékeltünk, akik 
a 2007. illetve a 2008. évi tagdíjjal tartozni látszanak – a nyilvántartásunk szerint.  (2007-ben és 2008-ban a tagdíj-mi-
nimum 2.000 Ft volt – tanuló-nyugdíjas: 1.000 Ft .) Kérjük, hogy ezeket  mielıbb szíveskedjenek rendezni, mert a nyil-
vántartásunkon és a MANT anyagi helyzetén is segítenek ezzel. Postai költséget takarítunk meg egyúttal, ha kedves 
Tagtársunk ugyanezen a csekken már egyben a 2009-es tagdíjat is befizeti – ennek összege azonos a 2008. évivel. 
 
Akik csak elektronikusan kapják szokásos havi postánkat, egyelıre nem küldök csekket, csak ha ezt valamilyen úton 
kölik[levél, fax, telefon(üzenet), e-mail bármelyikével – lásd a fejlécünket!]. Megjegyzem, hogy remélhetıleg 
nemsokára megjelenik az Asztronautikai Tájékoztató – azaz az Őrtan Évkönyv – legújabb száma, amit természetesen 
postai úton azok a kedves Tagtársak is megkapnak, akiknek a 2008. évi tagdíja rendezett, és amúgy csak elektronikus 
hírlevélben kérték a szokásos postákat.  
Abban reménykedem, hogy aki megteheti, a számlaszámunkra utal át a bankjánál kezdeményezve. 
 

Kedves Tagtársaink szíves együttmőködését elıre is köszöni az ügyvezetı!    
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Ismét nagy megtiszteltetés érte Társaságunkat: Apáthy István tagtársunk, aki Elnökségünknek is régi tagja, 2008. 
december 18-án a Parlamentben átvehette a Gábor Dénes-díjat. Megjegyzendı, hogy egy népszerő napilapban ez 
alkalommal cikk is jelent meg a kitüntetés kapcsán Apáthy Istvánról. 
Gratulálunk neki, és jó egészséget, eredményes munkát kívánunk neki! 

 
– 1%   – 

 

Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,  
s ha megteheti, beszélje rá erre hozzátartozóit, barátait, ismerıseit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 2007-ben 
több mint 600 ezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán! A felajánláshoz szükséges eljárás – tudomásunk szerint – 
módosítás alatt van, de akárhogy is lesz, az adószámunkat valahol meg kell jelölni. Köszönjük jó szándékát és segítségét! 

 

Adószámunk változatlan: 19011084-1-41 
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