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2009, azaz A Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából a Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar
Földtani Intézet és a TIT Stúdió Egyesület 2009. március 24-én egész napos konferenciát rendez

Az élet esélyei a Világegyetemben és a Földön
címmel. A részleteket és a jelentkezési lapot a www.tit.hu honlapon lehet megtalálni.

—



—

Az Intézıbizottság 2009. február 23-i ülésén történt:
•

az idei, tisztújító közgyőlés elıkészítésének jegyében javaslat született, ki legyen a jelölı bizottságban, valamit
döntés született a soron következı Elnökségi ülés helyérıl és idejérıl;

•

az együttmőködés lehetıségei a robotika területén a NJSZT Robotika szakosztállyal, valamint a HunveyorHusar Programról és más hazai robotikai csoportokról;

•

az idei magyar őrtáborral kapcsolatos kérdések, teendık;

•

tájékoztatás az ŐRTANítás c. rendezvénysorozat akkreditációjáról, valamit a sorozat idei tervei;

•

az idei esszépályázat dolgozatai elbírálására, valamint az eredményhirdetésre vonatkozó elıkészületek;

•

a Holdra szállás 40. évfordulójával, valamint a Csillagászat Nemzetközi Évével kapcsolatos rendezvényekre
vonatkozó tervek.

— ☺ —
Ismét gazdagodott azok listája, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást! Igyekeztünk névsorba
szedni az adományozókat: dr. Ádám József, dr. Deme Sándor,Fazekasné dr. Berényi Éva, dr. Fejes István, Kiss Gábor,
Szőcs János, dr. Tóth Pál, Vaskúti György.
Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot (szintén névsorba rendezve):
Drabik Krisztián, dr. Elkán Károly, Halasi József, dr. Magyari Béla és családja, Magyari Gréta, Mécs Miklós,
dr. Mihály Szabolcs, Szíjártó Lajos.
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül!

– 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!
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