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Dr. Almár Iván Bay Zoltán-díja
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter az rkutatási Tudományos
Tanács 2006. február 13-i ülésén Bay Zoltán-díjat adott át dr. Almár Ivánnak, az
TT elnökének az rtevékenység területén végzett eddigi kimagasló tevékenységéért.
Az átadáson – az TT 100. ülése alkalmából – jelen voltak az TT tagjain kívül
prof. Pungor Ern és dr. Lotz Károly korábbi, rtevékenységet felügyel miniszterek.
A Bay Zoltán-díj az rkutatás érdekében végzett kimagasló tevékenységért, illetve
életm elismeréséért adományozható. Dr. Almár Iván kitüntetéséhez ezúton is
gratulálunk, jó egészséget, további eredményes munkát kívánva!

Újabb kedvez pályázati hírek:
– az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz a Magyar rkutatási Irodán
keresztül benyújtott pályázatunk 2005. évi elszámolása során a második féléves
munkánkért átutalt összeget is megkaptuk;
– a Mecenatúra pályázata révén elnyertük az IAF 2005. évi tagdíjának összegét,
aminek az átutalása is megtörtént.
Ezeket az összegeket ismét a jövend rendezvényeinkre fogjuk tudni fordítani.

–
Folytatjuk tovább azt az örvendetesen növekv névsort, amely szerint felsorolt
tagtársaink a befizetett tagdíjukat megtoldották, amiért külön köszönetet mondunk
nekik:
Dr. Augusztin Gábor (Kecskemét), H. Bóna Márta (Budapest), Kerényi Judit
(Budapest), Kozma János (Budapest), Lantos László (Budapest), Németh Zoltán
(Lovászpatona), Papdi Tibor (Budapest).
Kiemelked mérték tagdíjbefizetése volt Albrechtné Dobai Ágnesnak (Budakeszi)
[5.000.- Ft]!
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További jogi tagdíjat kaptunk a Szegedi Tudományegyetem
Orvostudományi Karának Biokémiai Intézetét l!

Általános

====

Az Intéz Bizottság február 6-ai ülésén történt:
• tiszteletadás az elhunyt Lovász László emléke el tt;
• a Gazdasági Bizottság elnöki feladatinak átmeneti ellátásáról a tisztújítás
megtörténtéig;
• a tisztújító közgy lés legyen májusban, a MANT jogel dje megalakulásának
50. évfordulóját ünnepl jubileumi közgy lés pedig sz elején; ekkorra
jelenjék meg a MANT és jogel dje tevékenységének 50 évét összefoglaló
kiadvány;
• a közgy lést el készít Elnökségi ülés legyen április 24-én (hétf n) 15 órai
kezdettel, amelynek a napirendje a tisztújítás, az erre felállított jelöl bizottság
javaslatai, a jubileumi közgy lés, a kitüntetési javaslatok és az egyéb, idei
rendezvények el készítése;
• tájékoztatás az
RTANítás rendezvény akkreditációs folyamatának
helyzetér l, valamint a tavaszi alkalom el készítése;
• közös rendezvényünk el zményei a meteorológusokkal – el reláthatólag
szeptember 4-5-én, PhD hallgatók részére; tematikája 4 blokkra oszlik, utólag
kiadványt jelentetnek meg az elhangzottakról, ami publikációnak min sül;
• új f titkárt választott a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség (IAF), így
várható, hogy az IAF rendezvények részvételi díja csökken; b vül a
tagegyesületek kapcsolattartóinak köre, akik folytonosan kapnak információkat
az IAF terveir l és eseményeir l;
• a hutsville-i nemzetközi rtábori delegációnk lehetséges kísér iül az IB 4
tagtársunkat jelölte rangsorolva;
• az ESA „SURE” projekt keretében zajló súlytalansági kísérleteire három
magyar csapat lett jelölve;
• két helyi csoport alakulna önálló kezdeményezésben – terveikr l az Elnökség
ülésén várjuk a tájékoztatást;
• a Gemma rszimulátor m ködését érint esemény, hogy a számára otthont adó
Uránia Csillagvizsgálóban épület-felújítási munkálatok kezd dnek, így a
Gemma költözése szóba került.
– O –
Ifjúsági esszépályázatunkra a hónap elején lassan beérkeznek a dolgozatok. A postai
átfutást zs rink megvárja, így a pályázóknak az ebb l ered késedelme miatt nem
kell aggódniuk. Az eddig megfigyelhet tendencia szerint arányaiban többen
pályáztak határainkon kívül, s t az újonnan pályázók aránya is megn tt.
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