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Ismét el kell búcsúznunk Társaságunk egyik egy oszlopos tagjától; súlyos betegsége következtében elhunyt
régi tagtársunk, aki tagja volt Elnökségünknek, valamint az Intéz Bizottságnak, és elnökölt a Gazdasági
Bizottságunkban.
Pénzügyi és számviteli szakterületen szerezte diplomáját, s ennek révén lett a XIV. kerületi, kés bb a
F városi Tanácsban végzett munkája után a MTESZ gazdasági f igazgató-helyettese, amely tisztséget éveken át betöltött. Ifjan lett amat r csillagász – innen ered az rkutatás iránt felébredt érdekl dése –, és még a
MTESZ-hez kerülése el tt belépett már a MANT-ba. Mint a Gazdasági Bizottság elnöke, legf bb tevékenysége gyanánt rendszeresen gondozta a Társaságunk éves gazdasági beszámolóival kapcsolatos munkálatokat.
Mindenkor számíthattunk a munkájára, akkor is, mikor az utóbbi id ben már többször betegeskedett.
Emlékét kegyelettel meg rizzük!

Kedvez pályázati hír, hogy az Oktatási Minisztérium „Mecenatúra” pályázatán
évi IAF-tagdíj összegét.

elnyertük a 2005.

– 1% –

Ismét megkérjük minden kedves Tagtársunkat, adójának felajánlható 1 %-át áldozza Társaságunk céljaira,
s ha megteheti, beszélje rá hozzátartozóit, barátait, ismer seit is. Mint arról korábban is már beszámoltunk, 2005-ben
több mint 687 ezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán! A felajánláshoz szükséges cédulára – amit
adóbevalláskor lehet leadni – kell rávezetni adószámunkat. Köszönjük jó szándékát és segítségét!
Adószámunk változatlan: 19011084-1-41

190110-84-1-41

Novemberi felhívásunkat – határideje lejártához közeledve – ismét közreadjuk:

» 50 «
2006 májusában lesz 50 éve annak, hogy a MANT jogel dje megalakult. Ennek méltó megünneplését tervezzük egy
rendezvény és egy olyan kiadvány formájában, amely minél sokoldalúbb dokumentumokra épül. Kérjük azokat a kedves
Tagtársakat, hogy akinek valamilyen – minél régebbi – fénykép vagy fontos, érdekes dokumentum van a birtokában, azt
(esetleg annak másolatát) 2006. február 1-je el tt bocsássa átmenetileg a rendelkezésünkre, hogy a kiadványunk minél
színesebb lehessen; lemásolásuk után azokat visszajuttatjuk a gazdájuknak. El re is köszönjük szíves fáradozásukat!
(Elérhet ségünk a szokásos, fejlécünkön mindenkor ott van.)
(a MANT titkársága)

–

–

Tagdíjfizetésünk mérlege: 2002-re 362, 2003-ra 319, 2004-re 306, 2005-re pedig csupán 267 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 lehet ség szerint miel bb – szíveskedjenek befizetni az idei tagdíjat, illetve akinek ilyen van, a
hátralékát is fizesse be azon a csekken, amit a novemberi 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 befizet megkaphassa.
—
Az alább névsor szerint felsorolt tagtársaink a befizetett tagdíjukat megtoldották, amiért külön köszönetet mondunk
nekik:
Dr. Ádám József (Budapest), dr. Fuchs Erik (Agostyán), Kiss Imre (Gy r), dr. Mihály Szabolcs (Budapest), dr. Óvári
Gyula (Budapest), Szombathy Csaba (Budapest), Sz cs János (Makó), dr. Sz cs Zoltán Pál (Szigetszentmiklós),
Unyatyinszki Tamás (Békéscsaba); kiemelked mérték tagdíjbefizetése volt Halasi Józsefnak (Kecskemét) és Sipos
András Árpádnak (Budapest) [5.000.- Ft], Apáthy Istvánnak [6.000.- Ft], Síkhegyi Ferencnek (Budapest) [7.000.- Ft],
végezetül Gabnai Jánosnak és nejének (Szeged) [10.000.- Ft]!

– O –
Ifjúsági esszépályázatunk rendszeres, év eleji konzultációjára január 5-ra hirdettük meg. Az ez alkalommal rendkívül
csekély számú érdekl d t vonzó eseményre három majdani zs ri tag készült fel: dr. Gödör Éva, dr. Kelemen János és
dr. Frey Sándor. Munkájukat köszönjük!

2006-ban is az összevont adóalapját terhel , kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója
2x1 százalékával rendelkezhet. Az egyik 1 százalékot külön a törvényben meghatározott
alapítvány, társadalmi szervezet vagy nevesített intézmény, elkülönített alap javára
juttathatja.
A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy a 2006. évr l szóló
költségvetési törvényben meghatározott kiemelt el irányzat javára adományozhatja.
A lezárt borítékot a 2005. évr l szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy
borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékával rendelkezik, akkor
mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele.
Ha Ön adóhatósági adómegállapítást kér, akkor a rendelkez nyilatkozatot tartalmazó
borítékot az adómegállapítást kér nyilatkozattal együtt, azzal egy borítékban küldje meg az
adóhivatalnak. A borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kez leg írja alá!
Ha az Ön 2005. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójának adja át, aki
azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az
esetben is a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kez leg írja alá!
Budapest, 2005. december
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