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február
„Tagdíj – 2010”

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 egyelıre nem mellékeltük a befizetéshez a
csekkeket, mert bankváltás miatt újakat nyomtatunk. Ezzel kapcsolatos kérés, hogy

a korábbi csekkeket már ne használják!
Meg kell jegyezzük, hogy ha valaki a fejlécünkön található új számlaszám szerint átutalással (vagy az ország bármely
CIB bank kirendeltségében személyesen) adja fel a tagdíját, ezzel máris többszáz forintot spórolt meg a MANT-nak!
Kérjük tagjainkat, segítsék a MANT pénzügyeit azzal, hogy banki átutalással rendezik a 2010-es tagdíjat.
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A brit Royal Society, vagyis az angol királyi Tudományos Akadémia 2010. január 25-én és 26-án nyilvános
tudományos konferenciát rendezett „The detection of extra-terrestrial life and the consequences for science and
society” (a Földön kívüli élet felfedezése és annak tudományos és társadalmi következményei) címmel. A meghívott
elıadók között van Almár Iván, egyesületünk tiszteletbeli elnöke is, aki 26-án délután tartotta meg elıadását (Sir
Martin Rees, a Royal Society elnöke, királyi csillagász elnököl az ülésen).

— ☺ —
Hernádi Ferenccel gazdagodott azok névsora, akik a tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást egyesületünknek.
Köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább bıvül!

— € —
Értesítjük kedves Tagtársainkat, hogy a MANT 2010-tıl a könyvelési feladatokkal az Avaka Hungary Kft-t bízta meg.
Diákpályázatunk beadási határideje 2010. február 10. (http://www.mant.hu/diakpalyazat)
Március 19-én lesz az ELTE Bolygótudományi Nap, a részletes program hamarosan a honlapunkon.

– 1% –
Örömmel tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy az adó 1 százalékának felajánlásából 2009-ben további

15,195 .- Ft
győlt össze, amelyet az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal át is utalt a számlánkra! Köszönjük ismét a felajánlást!
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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, 2009ben majdnem hétszázezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán! Köszönjük jó szándékukat és segítségüket!
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Intézı Bizottságunk 2009. december 4-i ülésén történt:
•
•
•
•

a huntsville-i delegáció felnıtt kísérıjére kiírt tanári pályázat értékelésének elsı fordulója
a MANT a régi könyvelıvel szerzıdést bont, és egy másik könyvelı céget bíz meg;
a Magyar Őrkutatásért Alapítvány ügyei;
a MANT elfogadja az ELTE Bolygótudományi Nap társrendezésére szóló felkérést.

Intézı Bizottságunk 2010. január 8-i ülésén történt:
•
•
•
•
•
•

új ifjúsági tagok felvétele, az MSW pályázat nyertesinek a 2010-es tagdíj elengedése;
a diákpályázat korhatárának módosítása a látássérült pályázók számára;
a huntsville-i delegáció felnıtt kísérıjére kiírt tanári pályázat értékelése;
az idei rendezvényterv elfogadása – többek között megemlékezés az elsı magyar őrrepülés 30. évfordulója
alkalmából, valamint a Nemzetközi Őrtáborban jártak találkozója;
a MANT 2010-es költségvetésének sarokszámai;
logopályázat kiírása.

KASZ50
Derős volt – ez a leginkább odaillı jelzı – a KASZ megalakulása 50. évfordulójának szentelt rendezvény! A MANT jelenlegi
nehézségei ellenére igazi ünnepi hangulatban jubiláltunk 2009. december 4-én.
Rögtön a bevezetı elnöki köszöntı után adták át a MANT idei kitőntetéseit. A 89. évében járó és jó egészségnek örvendı
Ponori Thewrewk Aurél tiszteleti tagságát ez alkalommal az oklevél átadásával szentesítettük, amelyet a részére még a
nyári közgyőlésünk szavazott meg egyhangúlag. Kelemen János kapta meg a Fonó Albert emlékérmet, Horvai Ferenc a
Nagy Ernı emlékérmet, Lantos László, Sipos Attila és Vizi Pál Gábor pedig a MANT-oklevelet kapott. Mindannyiuk
érdemeit közvetlen szavakkal fıtitkárunk, Bacsárdi László ismertette.
Ez után Almár Iván, örökös tiszteletbeli elnökünk kezdte el a visszaemlékezések sorát. Vetített képei köré csoportosította
és foglalta színes egységbe az elmúlt ötven év azon eseményeit, amelyek a KASZ megalakulásának és több évtizedes
históriájának a történelmi hátterét is megvilágítják.
Visszaemlékezésében hangsúlyozta, hogy 1959 a három szovjet holdrakéta sikere miatt nagyon fontos év volt az
asztronautikában. Magyarországon is nyilvánvalóvá vált, hogy az asztronautikának a TIT-nél magasabb szintő szakmai
szervezetbe kellene átkerülnie. Mivel az MTA nem mutatott érdeklıdést, a MTESZ megragadta az alkalmat, és december
elején megalakította a Központi Asztronautikai Szakosztályt egy tekintélyes mérnök-akadémikus, Fonó Albert
elnökletével. A KASZ 27 évig létezett és dolgozott egyesület-szerően a MTESZ keretében. Azt is megemlítette, hogy akkor,
a kezdetekkor voltak mérnök vezetıi (Fonó Alberten kívül Nagy Ernı és Érdi Krausz György) és most, 50 év után újra –
ám közben sohasem. Érdekes, hogy a mostani vezetés mennyire fiatal az akkorihoz képest – csaknem száz év a különbség a
születési évszámokban!
Gál Gyula őrjogászunk – szintén a MANT tiszteleti tagja – pompás „sztorikkal” emlékezett vissza. Mint oly sok egyéb
mőfajban, Gál Gyula ebben is utolérhetetlen! Szellemi tőzijátékának végkövetkeztetése a hosszú élet titkának megfejtése.
Gazdag László az őrkutatás hıskorában élte legifjabb éveit, ebbéli élményeit osztotta meg velünk.
Ponori Thewrewk Aurél egy 1931-ben kelt tudományos cikket idézett egy akkoriban tervezett emberszállító őrjármőrıl. A
cikkben megszólaltatott konstruktır Oberth őrrakéta terveit nem tartotta alkalmasnak…
Mécs Miklós hajdanában szovjet mérnökök közé csöppent egy hazánkban tartott nemzetközi rendezvényen, akiket ámulatba
ejtett őrkutatási ismereteivel – ha egy magyar amatır ilyen alaposan tájékozott, vajon miket tudhatnak a szakcsillagászok…
Apáthy István Almár Iván beszámolójához kapcsolódva utalt K. I. Gringauz néhai Lenin-díjas veterán őrkutató professzor
élménybeszámolójára: a szovjet holdszondák hónapok alatt, éjjel-nappali lelkes munkában, skiccek alapján születtek meg,
miközben a kor high-tech szintjét képviselték – elsısorban Koroljov zsenialitásának köszönhetıen.
Abonyi Ivánné – Magdika, ahogy mindannyian ismerjük, és aki szintén a MANT tiszteleti tagja –, évtizedeken át ügyvezette
a MANT-ot, ám ez alkalommal nem tudott személyesen jelen lenni a rendezvényen. Így számára a jelenlévık mindannyian
egy üdvözlılapra írták fel személyes jókívánságaikat, ami utóbb nagy örömöt szerzett a címzettnek.
A „kötött” programot Solymosi János vetített képes beszámolója zárta: szakmai tapasztalatait és személyes élményeit
osztotta meg velünk, amelyeket az IAF – ez alkalommal Dél-Koreában megrendezett – 60. Kongresszusán szerzett és átélt.
Majd kötetlen beszélgetés következett az egyébként is oldott hangulatú ünneplést követıen.
A megemlékezések végét piknik-büfé zárta: szendvicsek, kávé, frissítık és jófajta itókák elfogyasztásával.
Köszönet illeti vendéglátónkat, a KFKI Atomenergia Kutató Intézetet. Avatott és lelkiismeretes házigazdánk, Apáthy
István mindenrıl gondoskodott – a jól főtött teremtıl kezdve a technikai berendezéseken át egészen a pogácsákig
bezárólag. S végül, ám nem utolsósorban köszönettel tartozunk Almár Ivánnak, a rendezvény ötletgazdájának!
Vajon mire lesz még érdemes visszaemlékeznünk a következı ötven év elteltével?
http://picasaweb.google.com/MANTkepek/KASZ50
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