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2010. V. szám

május
MANT webes tagsági rendszer

2010. április 16-án elindult a MANT webes tagsági rendszer, egyelıre tesztüzemben. A rendszerben
tagságunk hozzájut a csak tagjaink számára elérhetı információkhoz (pl. majd a 2011-es közgyőlés
elıkészítı anyagai) és kiadványokhoz (jelen pillanatban az Őrtan évkönyv 2008-2009, a késıbbiek
során az Őrkaleidoszkópok is). A rendszerben tagjaink megtekinthetik, befizették-e már az adott
évre a tagdíjat. Könnyedén megnézhetik, milyen személyes adatokat kezelünk, és ha valamelyik
adat módosul, akkor átállíthatják a rendszerben. Továbbá tagjaink beállíthatják, milyen módon
szeretnék kapni a MANT kiadványait (elektronikus vagy postai), és melyik címükre (személyes
vagy munkahelyi). A MANT Titkársága számára is számos elınyt kínál a rendszer, bízunk benne,
hogy segítségével még inkább naprakész lehet a tagnyilvántartásunk.
Kérjük, segítsék tagtársaink a Titkárság munkáját azzal, hogy regisztrálnak a MANT webes tagsági
rendszerbe. Mindenki, aki regisztrál, letöltheti az Őrtan évkönyv 2008-2009 címő kiadványunkat.
A rendszer itt érhetı el: http://www.mant.hu/login
Bacsárdi László, fıtitkár
Intézı Bizottságunk 2010. március 8-i ülésén történt:
Megtörtént „Ugródeszka: a Hold” diákpályázat, valamint a logopályázat értékelése.
Elnökségünk 2010. március 26-i ülésén történt:
•
•
•
•
•
•
•

elfogadták a legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt idıszakról szóló elnöki-fıtitkári beszámolót;
vita „A Magyar Őrkutatásért” Alapítvány további sorsáról;
az áprilisi közgyőlés elıkészítése;
a MANT 2010-es költségvetésének megvitatása;
a MANT új pénzügyi ügyrendjének elfogadása;
a MANT idei rendezvény tervének megvitatása;
beszélgetés a MANT távlati terveirıl illetve küldetésnyilatkozatáról

A 2010. április 16-i Közgyőlésen történt
•
•
•
•
•
•

FOCUS a COLUMBUS-ban, avagy magyar anyagtudományos őrkísérlet (Dr. Bárczy Pál
elıadása)
a Közgyőlés elfogadta az elnök, a fıtitkár, a Gazdasági Bizottság és az Ellenırzı Bizottság
beszámolóját;
a Közgyőlés a következı, rendkívüli közgyőlés plénuma elé javasolta az új Alapszabály
végleges elfogadását;
a Közgyőlés javasolja „A Magyar Őrkutatásért” Alapítvány kuratóriumának, hogy az
alapítvány megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket;
a MANT további idei rendezvényei;
az idei tiszteleti tag megválasztása.
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MANT Őrtábor középiskolás diákoknak
Már csak pár nap maradt a kedvezményes részvételi jelentkezési határidıig. Az idei tábor idıpontja
2010. július 4. (vasárnap) – július 10. (szombat), a helyszíne pedig Gyomaendrıd. A táborba 1418 év közötti középiskolás fiatalok jelentkezését várjuk 2010. május 10-ig. A táborra minél elıbb
érdemes jelentkezni, mert csak 40 fıt tudunk fogadni.
A 2010-es nyári MANT Őrtáborral kapcsolatos további, naprakész információ (részletes program,
jelentkezési lapok, határidık stb.) a http://www.mant.hu/urtabor címen található.

Rendezvény az elsı magyar őrrepülés 30. évfordulója alkalmából
A MANT az elsı magyar őrrepülés 30. évfordulója alkalmából a Magyar Mőszaki és Közlekedési
Múzeummal közösen 2010. május 13.-án (csütörtök) 14 órai kezdettel a múzeum
konferenciatermében (Bp. XIV. Városliget körút 11.) nyilvános baráti beszélgetést és emlékidézést
szervez mindazok részvételével, akik annak idején aktívan részt vettek Farkas Bertalan
őrrepülésének szakmai elıkészítésében (tudományos programok, szervezési feladatok, orvosi
kiválogatás), illetve közvetítésében (tv, sajtó). A rendezvény nyilvános és ingyenes.

Tagdíjak
Ismét gazdagodott azok névsora, akik a MANT-ot tagdíjuk megtoldására küldtek támogatást
egyesületünknek: dr. Ádám József, Bukovics Károly, dr. Deme Sándor, Farkas Gábor, Fenesi
Ferenc Sándor, dr. Legoza József, dr. Pintér Ferenc, Szarka Andrea, Trupka Zoltán, Urkon Imre,
dr. Varga József, Vass Tamás, dr. Winkler Péter.
Kiemelkedı mértékő összeggel – a plafon megint öt számjegyő!! – támogatták a MANT-ot:
Drabik Krisztián, dr. Elkán Károly, Kocsis Gábor, dr. Óvári Gyula, dr. Tátrallyay Mariella.
Mindannyiuknak köszönjük, és reméljük, hogy a támogatók lapzártakor félbemaradt listája tovább
bıvül!

Rendezvényeink a közeljövıben:
2010. május 13. 14.00:
2010. július 4-10.:

rendezvény az elsı magyar őrrepülés 30. évfordulója alkalmából;
MANT Őrtábor Gyomaendrıdön (http://www.mant.hu/urtabor)

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, 2009-ben majdnem hétszázezer forinttal sikerült gyarapodnunk ilyen formán!
Köszönjük jó szándékukat és segítségüket!
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