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„ 2006 – ismét” 

 
Kedves Tagtársunk! Az újévre felkészülve folyvást megújuló feladatunk a tagdíjak ügye. Mint 
tudjuk, az idei, 2005. évi rendes Közgy�lésünk alkalmával 2006-tól a tagdíj összegét 
megváltoztattuk évi minimum 2.000.- Ft-ra (diákoknak és nyugdíjasoknak 1.000.- Ft), ami 
jószándék és zseb szerint ki is egészíthet� – amint ez már örvendetesen gyakorlat is! Természete-
sen a tiszteleti tagok továbbra sem fizetnek tagdíjat! El�z� körlevelünkhöz mellékeltük a befize-
téshez a csekkeket. Ezekre igyekeztünk rávezetni kedves Tagtársaink esetleges tagdíj-elmaradásá-
nak „évjáratát”. Ezzel kapcsolatban ismét meg kell jegyezzük, hogy a nyilvántartásunkat egy 
számítógép �rzi, amely olykor önkényesen következetlen; aki pedig kezeli – a Társaság 
ügyvezet�je –, ember, tehát szándéka ellenére tévedhet. Reméljük, hogy ez a kollektív tévedés 
az utóbbi alkalmakhoz mérten lecsökkent, de sajnos, még mindig – óhatatlanul – el�fordulhat. Ezért 
az ügyvezet� el�re is elnézést kér mindazoktól, akik nyilvántartásával nem a helyes úton jár. Kéri 
viszont ebben az esetben az érintettek jószándékú korrekcióját, hogy a nyilvántartás minél kevésbé 
legyen neveletlen. Kedves Tagtársaink szíves együttm�ködését el�re is köszöni az ügyvezet�! 
(2003-ben, 2004-ben és 2005-ben a tagdíj 1.800 Ft volt – tanuló-nyugdíjas: 900 Ft .)  
 
Ifjúsági Fórum – 2005 
 
A Magyar �rkutatási Irodával közös rendezésben 2005. november 21-én eredménnyel megtartottuk az V. Ifjúsági 
Fórumot. Ennek a helyszínét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium bocsátotta a rendelkezésünkre. A Fórumon 
harminchatan regisztrálták magukat. Az el�zetes várakozásokhoz képest ez a létszám még mindig nem t�nik soknak, 
ám a tavalyi rendezvénnyel összehasonlítva jóval több.  
Idén a hallgatók, fiatal kutatók saját projektjükr�l tartottak el�adást, ugyanakkor nem maradt el a pályázati 
lehet�ségekr�l szóló tájékoztatás és az úti beszámoló sem. A tervezett nyolc helyett az egyik el�adó távolléte miatt hét 
el�adás túlnyomó többsége megfelelt a hallgatók szakmai képzettségének. A résztvev�k visszajelzései pozitívak voltak.  
Az Ifjúsági Fórum egyik eredményeként a M�I honlapján található pályázati felhívásokat jelent�s mértékben 
frissítettük. 
 
Programunk részletei voltak: 
 
Levezet� elnök: dr. Both El�d, a Magyar �rkutatási Iroda igazgatója 
 
Megnyitó: dr. Almár Iván, az �rkutatási Tudományos Tanács elnöke 
 
– Az UV-sugárzás a bakteriofágokra – mi történik a DNS-sel a világ�rben? 
Heged�s Márton Ph.D-hallgató, SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 
 
– Hallgatók, fiatal kutatók lehet�ségei az ESA-nál             lásd a túloldalon a részleteket! 
Pörneczi Eszter, MS in European Studies and International Relations 
 
– Az ESA Advanced Concepts Team bemutatása 
Markót Mihály Csaba, az ESA Advanced Concepts Team kutató-ösztöndíjasa 
 
– A gravitáció hatása infiltrációs folyamatokra, avagy hogyan m�ködik az itatóspapír a Jupiteren? 
Bárczy Tamás, az Admatis Kutató, Gyártó és Kereskedelmi Kft. kutatója 
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– Magyar részvétel az ESA Herschel-�rtávcs� programjában 
Kiss Csaba, az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének tudományos f�munkatársa 
 
– �rkongresszus a Felkel� Nap Országában 
Horváth Márk villamosmérnök, Ph.D-hallgató 
 
– �rtávközlés és �ripar 
Dombóvári Gábor – Négyesi Gábor villamosmérnökök; Bonn Magyarország Kft. 
�

�

EESSAA  EEDDUUCCAATTIIOONN    ––  HHaallllggaattóókk,,  ffiiaattaall  kkuuttaattóókk  ppáállyyáázzaattii  lleehheett��ssééggeeii  aazz  EEuurróóppaaii  ��rrüüggyynnöökkssééggnnééll    
(Pörneczi Eszter  —  eszter.porneczi@uni-muenster.de) 
 
ESA Education hivatalos weboldal:  
http://www.esa.int/esaED/index.html  
 
IAF Congress – Student Participation Program: 
http://www.estec.esa.nl/outreach/iaf/ 
 
SSttuuddeenntt  IInntteerrsshhiipp  PPrrooggrraamm::  
http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/SEMSB5XO4HD_0.html 
 
YYGGTT  ((YYoouunngg  GGrraadduuaattee  TTrraaiinneeeess))::  
http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/SEMRS5XO4HD_0.htm 

– a megpályázható területek a “training opportunities” címszó alatt 
 
Postdoctoral Research Fellowships Programme: 
http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/SEM19DXO4HD_0.html    
 
Student Parabolic Flight: 
http://www.estec.esa.nl/outreach/parabolic/how_do_i_apply_frame.htm  
http://www.spaceflight.esa.int/eea/index.cfm 
 
SSSSEETTII  ((SSttuuddeenntt  SSppaaccee  EExxpplloorraattiioonn  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  IInniittiiaattiivvee))::  
http://sseti.gte.tuwien.ac.at/WSW4/programme.htm 
http://www.esa.int/SPECIALS/sseti_express/index.html 
 
YES2 SpaceMail: 
http://www.yes2.info/ 
 
M�I utazási pályázat: 
www.hso.hu 
�

�
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Ifjúsági esszépályázatunk szokásos év eleji tájékoztatója és konzultációja: 2006. január 5-én (csütörtökön) 10 és 12, 
valamint 14 és 16 óra között várjuk a leend� pályázókat és a pályázatra felkészít� tanárokat is a MANT irodájában 
(Budapest, II. F� u. 68. I. em. 138. – a Batthyány térhez közel). 

 
@ 

 
December 31-ével titkárságunk megválik az AXELERO-tól (am. T-online) a szolgáltatásuk kifogásolható min�sége 
miatt. Ez azt is jelenti, hogy a mant@mat1.axelero.net (vagy ami ugyanaz: mant@mat1.t-online.hu) drótposta cím 
megsz�nik. Egyel�re kérdéses az, hogy milyen kés�bbi megoldás születik a további elektronikus kapcsolatunkra. 
 
 

  ���� Minden kedves Olvasónknak KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET     ���� 
és BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK! 


