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2005. V. szám                                                május 
 
Kedvez� pályázati hír, hogy a Magyar �rkutatási Irodán keresztül az Informatikai és Hírközlési 
Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk révén ebben az évben is három millió forintból 
gazdagodhatunk – eredményes munka esetén. 
 

� 
 
Lezajlott a 2005/2006-os évad esszépályázatának eredményhirdetése.  
(Körlevelünk áprilisi számában még május közepér�l szóltak terveink, ám „lapzárta után” befutott a 
visszautasíthatatlan ajánlat, hogy ezt a rendezvényünket reprezentatív módon bonyolíthassuk le.)  
Az idei ünnepélyes díjkiosztóra – május 6-án – a Jöv� Háza látta vendégül a versenyz�ket és 
kísér�iket. A eredményhirdetésen dr. Magyari Béla, a MANT elnöke, valamint dr. Both El�d, a 
Magyar �rkutatási Iroda igazgatója, a MANT alelnöke köszöntötte a megjelent diákokat és 
kísér�iket. Az idén a fennállásának 50 éves évfordulóját ünnepl� MANT történetér�l dr. Almár 
Iván, az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke tartott visszaemlékezést.  
A díjakat dr. Mészáros István f�titkár-helyettes és dr. Kelemen János f�titkár – az „általános” ill. 
a „középiskolás” korkategóriában beérkezett dolgozatokat értékel� zs�rik elnökei – adták át, miután 
elemezték a beérkezett munkákat, és méltatták a pályázók és a felkészít�ik fáradozását.  
A pályázó fiatalok szakmai segítése és buzdítása révén kiemelked� munkájáért idén két 
pedagógusnak ítélt jutalmat a zs�ri: a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban tanító Zloch 
Istvánnénak, valamint az érsekújvári (Nové Zámky; Szlovákia) Czuczor Gergely Magyar 
Tannyelv� Alapiskolában tanító Gehry Mónikának. 
A középiskolás kategóriában a legjobb helyezést szerz� lány és fiú (Orgel Csilla, valamint Megyesi 
Dániel) „szokásos” jutalma, hogy nyáron részt vehet az amerikai Nemzetközi �rtáborban, 
Huntsville-ben. A pályázó diákok és az elismerésben részesült pedagógusok egyéb jutalmakat is 
átvehettek – például könyveket, folyóiratokat. A legjobbak részvételéhez a júliusi magyarországi 
�rtáborban a MANT anyagilag is hozzájárul. Az ajándékokat az egyesület számos támogató (Atlant 
Hungary Utazási Iroda, Aero Magazin szerkeszt�sége, Élet és Tudomány szerkeszt�sége, ELTE 
TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Csoport, National Geographic Magyarország szerkeszt�sége, 
Természet Világa szerkeszt�sége, Magyar Csillagászati Egyesület, Vince Kiadó, valamint a Magyar 
�rkutatási Iroda) segítségével teremtette el�. Végül a Jöv� Háza összesen tíz, különleges belép�vel 
toldotta meg a jutalmak sorát. 
Dr. Both El�d felhívta a figyelmet egy új és a tanításban is komoly mértékben hasznosítható 
kiadványra – amelyb�l egy-egy példányt a jutalmazott pedagógusok is kaptak: Iskolai �ratlasz; ezt 
a kiadványt egyébként a M�I az ESA támogatásával készítette el. 
Az esemény alkalmából az ünnepségen megjelen�k természetesen – a vendéglátó Jöv� Háza 
jóvoltából – a kiállítást is megtekinthették. „Idegenvezet�nk” lelkes tagtársunk, Sik András volt ez 
alkalommal. 
A nyerteseknek – és egyben minden pályázónak – gratulálunk lelkesedéséhez és munkájához.  
 

Már most jelezzük, hogy �rkutatási esszépályázat jöv�re is lesz! 
 

Az eredményeket a honlapunkra külön kitett táblázatunk tartalmazza. 

 

 
 

A Magyar Asztronautikai Társaság körlevele 
 

1027  Budapest,  F�  utca  68.      Postacím:  1371  Budapest,  Pf.  433.   
Tel/fax/üzenetrögzít�:  (06-1) 201-84-43   e-mail: mant@freemail.hu     
www.mant.hu                Számlaszám: 10300002-20617536-00003285  

.  



 2 

 
 
 
 
Az Intéz�bizottság április 10-én tartotta megbeszélését, amelyen az alábbiakról esett szó: 
 
• pécsi kezdeményezésre helyi MANT csoport van kialakulóban, amely tevékenységének egyik 

vonatkozása a helyi Hunveyorhoz köt�dik; 
• Schuminszky Nándor, régi, lelkes tagtársunk a sokak által már ismert �rkutatási gy�jteményét a 

MANT-nak ajánlja fel; 
• a huntsville-i Nemzetközi �rtáborba kiküldötteink és kíséretük  ügyeivel kapcsolatos teend�k; 
• az esszépályázat eredményhirdetésével kapcsolatos teend�k; 
• tájékoztató az �RTANítás c. rendezvényünk akkreditációjának folyamatáról; 
• a Gazdasági Bizottságnak a közgy�lés elé készített beszámolójáról; 
• a közgy�lés el�készítésével kapcsolatos teend�k – reprezentatív el�adás, levezet� elnök 

felkérése, a tisztújító jelöl� bizottság munkája, javaslat tiszteleti tagságra, MTESZ kitüntetésre; 
• �rtábor szervezési teend�k; 
• el�készületi javaslatok a 2007-es jubileumi esztend�re (az els� szputnyik és a Nemzetközi 

Geofizikai Év 50 évvel ezel�tt). 
 

—  ** — 
 
Április 24-én ülésezett Elnökségünk, amelynek témái: 
 
• a tisztújító közgy�lés el�készítése (helyszín, id�pont, napirend), a reprezentatív el�adást Almár 

Iván tartja; 
• �sszel rendezzük meg az 50. évfordulót ünnepl� közgy�lést, amelyre kiadvány és videón 

megörökített riportsorozat is készül; 
• a Gazdasági Bizottság IB által ideiglenesen felkért szakért�je elkészítette a közgy�lés elé szánt 

beszámolót, amelyet az Elnökség jóváhagyott; 
• javaslat a MTESZ kitüntetéseire, valamint javaslat az idei MANT tiszteleti tagságra (az 

utóbbiról a közgy�lés dönt); 
• tájékoztató az esszépályázat beadott dolgozatainak értékelésér�l és az ünnepélyes 

eredményhirdetés el�készületeir�l; 
• tájékoztatás a huntsville-i nemzetközi �rtáborba delegáltakról, valamint javaslat arról, hogy a 

nemzetközi �rtáborról érdemes lenne részletes és színes információs anyagot készíteni a 
nagyközönség elé szánva; 

• tájékoztató az �RTANítás akkreditációjának helyzetér�l, valamint a rendezvény kapcsán 
javaslat a TIT és a MANT összeköt�jének személyére; 

• tájékoztató a meteorológusokkal közösen tervezett PhD iskoláról, a szervezés folyamatának 
helyzetér�l – javaslatok a rendezvény leend� résztvev�ire és közrem�köd�ire vonatkozóan; 

• tájékoztató az Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium szervezésének helyzetér�l; javasolt a 
meteorológusokat ismét bevonni a rendezvénybe; 

• jöv�re 50 éves évfordulója lesz az els� szputnyik felbocsátásának, valamint a Nemzetközi 
Geofizikai Évnek – gondolkodjunk, mit tegyen a MANT ebb�l az alkalomból 2007-ben; 

• a jubileumi év kapcsán esszépályázatunkat b�vítsük mozgalomszer�vé, és ebben az ügyben az 
ESA illetékesével is érdemes lenne a kapcsolatot felvenni – a javaslatot az Elnökség támogatta; 

• javaslat: a Jöv� Házában érdemes lenne csoportot létrehozni, ott van csillagvizsgáló is; 
• tájékoztató hangzott el az ESA parabola-repülésére induló magyar csoport el�készületeir�l, 

amelyben a Kecskeméti Repül�kórház is segítséget nyújtott; 
• a MANT új és az eddiginél jóval korszer�bb honlapja készül, az �szi évfordulós ünnepekre 

feltehet�en kész lesz; javasolt, hogy a tisztújítás után frissítsük a taglistát, valamint segítsük el� 
a rokon honlapokkal (pl. az �rtábor) együtt az átjárhatóságot, a kölcsönös tájékoztatást. 


