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2009. X. szám

október

Rendezvényeink:
Őrcsillagászat Magyarországon
2009. október 29-én az ELTE TTK Lágymányosi épületében egész napos konferencia lesz A Csillagászat Nemzetközi
Éve alkalmából, amelyet a Magyar Csillagászati Alapítvánnyal közösen rendezünk meg. A programot körlevelünk
hátoldalán közöljük.
Ifjúsági Fórum
2009. november 13-án lesz a Magyar Őrkutatási Irodával közösen szervezett szokásos éves rendezvény. Az ez iránt
érdeklıdık jelentkezését az ifjusagiforum@mant.hu elektronikus címre várjuk.
Tájékoztatjuk az érdeklıdıket, hogy a Magyar Őrkutatási Irodával közösen szervezett Őrnap megrendezésének
idıpontja egyelıre bizonytalan. Természetesen a megrendezést érintı fejleményekrıl mihamarabb tájékoztatást adunk.
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Diákpályázat, tanári pályázat!!!
A tapasztaltabbaknak már ismerıs a diákpályázatunk, mivel a korábbi évek ifjúsági esszépályázata korszerő változatát
hirdetjük meg. Közös bennük, hogy az arra érdemesek kiutazhatnak Huntsville-be a Nemzetközi Őrtáborba.
Újdonság viszont, hogy a huntsville-i delegáció kísérıjét a tanári pályázat útján választjuk ki.
Honlapunkon már mindkettırıl megjelent az értesítés, amelyeket ezúttal kedves Tagtársaink szíves figyelmébe
ajánljuk:
www.mant.hu/diakpalyazat
valamint:
www.mant.hu/tanaripalyazat
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Kedves Tagtársaink!
(Biztos, ami biztos-alapon megismételjük a szeptemberben már közölt tájékoztatásunkat.)

Az utóbbi idıben sajnálatosan egyre több gondunk akadt az internet-szolgáltatónkkal, így hát az a döntés született, hogy
megválunk tılük. Ez a MANT elektronikus levelezésében remélhetıleg nem okoz fennakadást, tekintve, hogy az
áttérést igyekszünk szünetmentessé tenni.
Az április-májusi körlevelünkben már tájékoztattuk kedves Tagtársainkat arról, hogy a titkárságunk saját e-mail címet
készített – mant@mant.hu –, ahova minden olyan levél befut, amilyen elektronikus címe csak van a MANT-nak.
Mindenféle fejléceinkben ezt használjuk azóta is következetesen.
Az egyetlen érdemi változás az lesz – és ennek a figyelembe vételét kérjük elsısorban elektronikus levelezıinktıl –,
hogy a továbbiakban MEGSZŐNIK AZ ÉRVÉNYESSÉGE a mantiroda@externet.hu címnek. A mant@freemail.hu
címünk is él ugyan, ám mindenkit arra szeretnénk rábeszélni, hogy leginkább és legelsısorban is a röviden leírható és
könnyen megjegyezhetı mant@mant.hu címzést használja. Reméljük, hogy a változtatás meghozza a várt eredményt, és
az átállás nem okoz számottevı fennakadást a levelezésünkben.
Ebben elıre is köszönjük minden kedves Tagtársunk szíves megértését, türelmét és aktív közremőködését!
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Kedves Tagtársaink!
Az év végével megszőnik a kapcsolatunk a régi bankunkkal, így az éles szemőek már fel is fedezhették, hogy a
fejléceinkben közölt számlaszám megváltozott. Egyelıre két bankunk lesz, így a hirtelenjében a régi számlaszámon
kezdeményezett pénzügyi események nem céltalanok. Javasoljuk azonban megjegyezni az új számlaszámot, és az új
csekkjeinket (többek között a tagdíjak befizetéséhez) már az új számlaszámmal nyomtatjuk.
Köszönjük kedves Tagtársaink figyelmét és együttmőködését!
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