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Rendezvény: 
 
Eredménnyel lezajlott ifjúsági esszépályázatunk május 17-én az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati 
Kutatóintézetben. Az eredményekrıl készült táblázatunk a körlevelünk mellékletét képezi. 
 

—  ����  — 
 
Az Intézıbizottság 2008. április 28-i  ülésen határozathozatal nem történt, mivel egyidejőleg nem volt jelen 
határozatképes többség. 

 — ���� — 
 

Elnökségünk a május 19-én lezajlott ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
 

— Az Elnökség felkéri Neizer Zitát arra, hogy a következı rendes Közgyőlésen a tagokat is tájékoztassa a tábor 
szervezésérıl. 

 

— Az Elnökség felkéri Erdıs Gézát arra, hogy a következı rendes Közgyőlésen a tagokat is tájékoztassa az 
Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium szervezésérıl. 

 

— Az Elnökség a MANT 2008. évi rendes közgyőlését 2008. június 9-ére, 14 órára hívja össze a MTESZ budai 
székházába. Az Elnökség döntött a napirendrıl is. 

 

—  ☺☺☺☺  — 
 
Három ifjúsági program elıkészítése zajlott április és május folyamán: 
 

— A tavalyi országos csapatvetélkedı gyıztes csapata Belgiumba utazik Sik András fıtitkár-helyettes 
kíséretében, hogy meglátogassa az Euro Space Centert. 

 

— Ugyanezen csapatvetélkedı második és harmadik helyezést elért csapata az ESA Space Operation Center 
meglátogatására Darmstadtba utazik Sándor Ferenc kíséretében.  

 

— Az ifjúsági esszépályázat gyıztesei július végén ellátogatnak Huntsville-be (USA, Alabama) a Nemzetközi 
Őrtábor szokásos, évenkénti meghívására. Kísérıjük ez alkalommal Bacsárdi László, Elnökségünk tagja. 

 

Mind a három kísérı fiatalember a MANT munkásságának lelkes támogatója – tevékenységük elsısorban az ifjúságra 
irányul. Fáradozásukat köszönjük!  
Remélhetıen mindhárom eseményrıl olvashatunk majd élménybeszámolót!  
 

—  @  — 
 
Örömmel erısítjük meg a hírt kedves Tagjainknak, hogy a MANT irodájában bevált a korszerőbbé tett az elektronikus 
levelezés. A szélessávú internet szolgáltatónál új elektronikus címet is kaptunk, amelyet mostantól felvezetünk a 
fejléceinkre is: 

mantiroda@externet.hu 
 
Megjegyezzük, hogy a régi címünkre – mant@freemail.hu – változatlanul tudunk leveleket fogadni, noha annak a 
teljesítménye csak töredéke az újénak. 
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— ☻ — 
Nagyrendezvények: 
 
Az ESA felkérésére nyári nemzetközi ifjúsági tábor megszervezését kezdte el a MANT – együttmőködve többek között 
a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht-val. Az ESA munkatársainak gyermekeit várjuk abba a táborba, amely idén 
július 21-e és augusztus 3-a között zajlik. Jellemzı a vállalkozás volumenére, hogy mintegy másfélszáz gyermek 
táboroztatásáról van szó, akiknek sokrétő sportolási, szabadidıs, kulturális és tudományos programjáról kell 
gondoskodni.  
A MANT ehhez a rendezvényhez külön stábot állított fel, emellett külsıs szakemberek és cégek is feladatot kapnak a 
program lebonyolításában, amely idén a MANT legnagyobb rendezvényének tekinthetı. 
 

—  &  — 
 
İsszel ismét megrendezzük az Ionoszféra-Magnetoszféra Szemináriumot (ezen a címen már a XXVI-at!), amelynek 
szervezésében ez alkalommal a KFKI munkatársai vállalták el a legtöbb feladatot. November utolsó hetében lesz a 
szeminárium Budapesten. A rendezvény fontosságára való tekintettel a szervezık javasolták, tegyük körlevelünkben 
közhírré a legfontosabb információkat. Körlevelünk másik melléklete (az esszépályázat eredményei mellett) a 
szeminárium elsı körlevele. Javasolt továbbá a honlapunk rendszeres látogatása ebben az ügyben is. 
 

»  O  « 
Pályázati hírek: 
 

— A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál 2007-ben sikerrel pályáztunk. A pályázati idıszak elsı 
felében felmerült költségekkel elszámolást adtunk be. Remélhetı, hogy az elszámolásunkat elfogadják. 

 
— A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az elıbbihez hasonló pályázatot hirdetett 2008-ra is, amelyre 

nézve beadtuk a dokumentumainkat. Reméljük, ez alkalommal is eredménnyel sikerül pályáznunk. Kiemeljük, 
hogy a KvVM-nél folyó pályázataink menetében komoly és hatékony támogatónk a Magyar Őrkutatási Iroda, 
amelynek közremőködése eddig is nélkülözhetetlen segítség volt a korábbi pályázatok eredményességében. 

 
— A Magyar Gazdaságfejlesztési Központhoz az IAF éves tagdíjának támogatására tavaly beadott pályázatunkra 

pozitív válasz érkezett. Az elszámolásunkat beadtuk, amelynek nyomán a megelılegezett éves tagdíj 
összegének átutalását várjuk el. Reméljük, hogy a hosszúra nyúló belsı hivatali folyamatok 
végeredményeképpen megkapjuk a remélt összeget. 

 
— A Nemzeti Civil Alap által meghirdetett pályázaton tavaly mőködési célokra pályázva elnyertünk 400 ezer Ft-

ot, amelyrıl most az elszámolást benyújtottuk. Reménykedünk, hogy az elszámolásunkat elfogadják. 
 
— Ugyanennek a pályázatnak folytatásaképpen ismét mőködési költségre pályáztunk, amely a kedvezı válasz 

értelmében 300 ezer Ft támogatást jelenthet a MANT-nak. Reméljük, a folytatás is kedvezı lesz egyesületünk 
számára. 

 
— Be kell számolnunk sajnos egy eredménytelen pályázatunkról is: megismételtük azt a pályázatunkat, amelyet 

tavaly sikerrel nyújtottunk be a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodánál a Radio Café 
programjában őrkutatási mősorok támogatására. Ez alkalommal azonban a pályázatunkat elutasították. 

 
 

… 
 
 

Tisztelt Tagságunk kétségtelenül jogosan hiányolja az eddig nagyjából rendszeresen érkezı postáinkat. Ennek okairól 
az következı tájékoztatást szeretnénk nyújtani.  
Amint kedves Tagjaink is láthatják, igen feldúsult a MANT idei programja, amely az ügyvezetésre nem csekély többlet-
feladatot rótt (elsısorban a rendezvények, pályázati teendık járnak sokrétő és aprólékos papírmunkával). Ezek torlódása 
a máskor szokásos egyéb ügyvezetıi teendıket hátráltatták. Mindezt tetézte az ügyvezetı több hétre elhúzódó 
betegsége, amely további késedelmeket okozott a MANT tevékenységében.  
Bízunk abban, hogy még a nyár folyamán visszaáll minden a rendes kerékvágásba, és ehhez remélhetıleg elnyerjük 
kedves Tagjaink türelmét is. 
                      (Bán András ügyvezetı) 


