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   Mit várok a világőrt ıl? – közvélemény-kutatás  
 

 

• Szeretne a világőrbe utazni?  
• Ön szerint az emberiség túl sokat, vagy – épp ellenkezıleg – túl keveset költ őrkutatásra? 
• Továbbra is fenntartsuk-e a tömegpusztító fegyverek őrbe telepítésének tilalmát?  
• Kutassunk-e a földönkívüli élet után?  
• Kényelmesebbé teszik-e életét az őrtevékenység eredményei?  

Ilyen és ehhez hasonló érdekes kérdésekre szeretne választ kapni minél több érdeklıdıtıl internetes felmérésében a 
Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA). Az on-line őrlap immár 9 nyelven, köztük magyarul is hozzáférhetı. 
Kitöltése mindössze néhány percet vesz igénybe. Akár kis közösségek, iskolai osztályok vagy szakkörök is 
válaszolhatnak a kérdésekre. Ez egyúttal alkalmat ad arra is, hogy maguk között véleményt cseréljenek az őrkutatással 
kapcsolatos dolgokról. A válaszok elemzésébıl az IAA „tanulhat”: eldöntheti, hogy milyen őrprogramokat lenne 
érdemes támogatnia a jövıben, és milyeneket nem.   
Az őrlapot a http://www.space-expectations.org/survey.php internetes címen lehet elérni. 
 

—    @    — 
Kedves Tagtársaink!                
Köszönhetıen nyájas internet-szolgáltatónknak, a szolgáltatásból a MANT-ot néhány napra kizárták – mint utóbb 
kiderült, a szolgáltató követett el hibát. Mindennek köszönhetıen a MANT elektronikus postai levelezésének 
kényszerszünetében az irodánkba érkezett egyes posták elveszhettek. Amennyiben valamelyik kedves Tagtársunk azt 
tapasztalja, hogy nem kapott választ irodánktól, akkor az a kérése az ügyvezetınek, hogy ismételje meg elektronikus 
levelét. Szíves türelmüket köszönjük! 

—  ☺☺☺☺  — 
 
Ismét gazdagodott azok listája, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást! Igyekeztünk névsorba 
szedni az adományozókat: Bacsárdi László, dr. Farkas Bertalan, dr. Miklódy Márta, Németh Zoltán.  
 

Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot (szintén névsorba rendezve): 
Németh Zoltán, dr. Patócs Sándor,  dr. Tari Fruzsina, Varga István. 
                

Miközben az ügyvezetı újból végig nézte a szóban forgó listát, derült ki, hogy néhány adományozó neve tavaly bizony 
kimaradt – ezúton igyekszik pótolni:  Fazekasné dr. Berényi Éva, Marosi István, Szücs Imre. 
 

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! 
 

 

Adószámunk változatlan: 19011084-1-41 
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