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Közeledik az esztendı legrangosabb hazai asztronautikai rendezvényének ideje: március 17-e és 19-e
között Budapesten zajlik le a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia konferenciája, amelynek
címe: „Impact of Space on Society”. Mintegy 200 rangos külföldi vendéget is várunk erre – a
hazai érdeklıdıkön kívül. Ennek szervezésében Társaságunk is részt vesz. A rendezvény részleteirıl a
www.impactofspace.hu honlapon olvasható tájékoztatás.

—  —
Örömmel értesítjük kedves Tagtársainkat, hogy dr. Detrekıi Ákos (tiszteleti tagunk) és dr. Major
György (korábbi elnökünk) MTESZ-Díj kitüntetésben részesült, amelyeket a 2004. december 15-én megrendezett
ünnepségen
vehettek
át.
Mindkettıjükre
büszkék
vagyunk,
gratulálunk
nekik,
és
jó
egészséget, eredményes munkát kívánunk a további esztendıkre is!

—  +  —
A Puskás Tivadar Távközlési Technikum jóvoltából – amelynek igazgatója, dr. Horváth László az Elnökségünk
tagja – Társaságunk irodája hozzájutott egy komoly berendezéshez, amelyen a pályázaton elnyert ADSL szolgáltatást –
errıl lásd a decemberi Körlevelünket – kifogástalan minıségben van alkalmunk használni. Ezúton szeretnénk kifejezni
köszönetünket a Puskás Tivadar Távközlési Technikumnak és igazgatójának, dr. Horváth László tagtársunknak!

– 1% –
Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,
s ha megteheti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismerıseit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 2004-ben
több mint 615 ezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán! A lap alján mellékeljük a felajánláshoz szükséges
szokásos cédulát, amit adóbevalláskor lehet leadni. Köszönjük jó szándékát és segítségét!
Adószámunk változatlan: 19011084-1-41
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És ismét egy újévi jó hír: A Földmérési és Távérzékelési Intézettıl megérkezett a számlánkra a jogi
tagdíj. Köszönjük a szíves támogatást!


Kedvezı pályázati hír, hogy az Oktatási Minisztérium „Mecenatúra” pályázatán
elnyertük a 2003.
évi IAF-tagdíj összegét. A 2004. évi tagdíj pályázatunk elbírálása folyamatban van – remélhetıleg abban
is mindenben eleget tettünk a pályázati feltételeknek!

≈ ” ≈
Tagdíjfizetésünk mérlege: 2002-ben 359, 2003-ban 308, 2004-ben csupán 271 tagunk fizetett be tagsági díját a
mintegy négy és félszáz létszámú tagságunkból, és ez elgondolkoztató. Idén ismét kiadnánk az Asztronautikai
Tájékoztatót, ami tetemes postaköltséget feltételez – a befolyt tagdíjak a postai küldemények költségeit sem fedezik
éves szinten, és a tagdíj-fizetési fegyelem tendenciája egyre aggasztóbb. Kérjük ismét kedves Tagtársainkat, hogy – a
lehetıség szerint mielıbb – szíveskedjenek befizetni az idei tagdíjat, illetve akinek ilyen van, a hátralékát is fizesse be
azon a csekken, amit a decemberi Körlevelünkhöz mellékeltünk. A beérkezett tagdíjak alapján igyekszünk a tagsági
kártyákat kiadványaink mellett kipostázni. Alapszabályunk értelmében azok a tagtársak, akiknek két éven túli
elmaradása van, tagságát – így a kiadványaink kiküldését is – fel kell függesszük. Amennyiben pótlólag mégis
megérkezik a tagsági díj, megkeressük a módját, hogy az elmaradt küldeményeinket a befizetı pótlólag megkaphassa.

– O –
Az elıbbivel kapcsolatosan – keserő tapasztalatok alapján – ismét fel kell hívnunk kedves Tagtársaink figyelmét arra,
hogy a számlaszámunk megváltozott. Errıl mind az októberi, mind a novemberi Körlevelünkben már adtunk
tájékoztatást. A régi csekkeken vagy a régi számlaszámainkon teljesített befizetések ugyan nem vesznek el, ám egyrészt
komoly mértékő késéssel érkeznek meg a számlánkra, és – ez a súlyosabb következmény! – tetemes levonásokkal sújtja
a bank a beérkezett összeget. Új számlaszámunk tehát: Magyar Külkereskedelmi Bank,
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Körlevelünkhöz mellékeljük az Eurisy „Tudományos-fantasztikus esszéíró verseny” pályázati felhívását.



