
A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Őrkutatásért Alapítvány, az Aeromagazin, a Galaktika magazin, az Élet és 
Tudomány, valamint a Természet Világa c. folyóirattal együttmőködve az ENSZ Világőrhét alkalmából pályázatot hirdet  

„Európa a világőrben” 
 

címmel az őrkutatás iránt érdeklıdı tanulók számára. Az oktatási intézményekben tanulók a 11-14 és a 15-18 éves korcsoportban (de 
legfeljebb a középiskola befejezéséig) pályázhatnak. A pályázatot a MANT Titkárságára (1027 Budapest, II. Fı utca 68. – vagy 
postacímére: 1371 Budapest Pf. 433.) lehet benyújtani. Felvilágosítás a MANT Titkárságán a (06-1) 201-84-43 telefonon kapható. 
 

Beküldési határidı: 2009. március 1. (24:00 óra). 
 
A pályázó feladata az, hogy elgondolásait – olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású esszében 
– fejtse ki.  
 

Kérjük feltüntetni: a pályamő címoldalán a pályázó nevét, postai címét és telefonszámát ■ az iskola nevét és postai címét, valamint 
add meg, milyen és hányadik osztályt végzel ■ (ha van) a pályázat elkészítését támogató tanárod nevét ■ a születési évedet, és azt, 
hogy vettél-e már részt korábbi pályázatainkon! ■ A borítékra írd rá a pályamő címét (de ez ne egyezzék meg a kiíráséval). 
A pályamunkát – legfeljebb 8 oldal (A4) – gépelve vagy szövegszerkesztıvel nyomtatva 2 példányban kérjük (a második lehet 
fénymásolat, de a szép kézírást is elfogadjuk; az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem számítanak bele az oldalszámba). A 
pályázathoz mellékelj irodalomjegyzéket, és tüntesd fel az INTERNET hivatkozásokat is! Kéziratot nem áll módunkban visszaadni! 
 

Javasoljuk, hogy határon túli pályázók esetében a postai cím feltétlenül az adott ország nyelve szerint 
legyen feltüntetve! 

 
Elbírálás: A beérkezett pályamőveket két külön kategóriában értékeli a szakmai zsőri: „általános iskolások” (11-14 éves) és 
„középiskolások” (15-18 éves). A határidı után beérkezı pályázatot a zsőri nem értékeli!    (A postai feladás dátuma az irányadó.) 
 
Értékelési szempontok:  – a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége; 
    – a feldolgozás eredetisége; 
    – a megfogalmazás nyelvi és formai színvonala, helyesírása és esztétika kivitele; 
    – a kiírásban felsorolt követelmények betartása. 
 
Díjak : Kategóriánként a két legjobb pályamő szerzıje térítésmentesen vehet részt a MANT 2009. évi (immár XVI.) magyarországi 
őrtáborában. Továbbá kategóriánként három-három helyezett részvételi díját az elért helyezés mértékében csökkentjük. A Tizenhatodik 
Magyar Ifjúsági Őrtáborban való önköltséges részvétel jogát minden pályázó (a korábbi években pályázó is) eredményétıl függetlenül 
elnyeri. Tárgynyeremények is lesznek! A pályázat fıdíja: részvételi lehetıség a NASA huntsville-i Nemzetközi Őrtáborban. Ezt a jogot 
a 14-18 éves kategóriában a legjobb dolgozatot benyújtó 1 leány és 1 fiú pályázó nyeri el, ha tud angolul, és a Nemzetközi Őrtábor 
befejezıdése napjáig (július végéig) nem tölti be 18. életévét. Utóbbi két feltétel bármelyikének nem teljesülése esetén a soron 
következı legjobb dolgozat szerzıje utazhat. A MANT az utazáshoz felnıtt kísérıt biztosít, az útiköltségrıl a nyertesnek kell 
gondoskodnia. Szponzorok szerzéséhez a MANT támogatólevele(ke)t ad. (Az a pályázó, aki ezt a lehetıséget egyszer már elnyerte, 
újból nem kerülhet sorra.) 
 
A pályázat eredményét 2009 áprilisában – ünnepélyes keretek között – nyilvánosságra hozzuk. 
 
Tájékoztatás és konzultáció: 2009. január 5-én (hétfın) 10 és 12, valamint 14 és 16 óra között konzultációra várjuk a leendı 
pályázókat és a pályázatra felkészítı tanárokat is a MANT irodájában (Budapest, II. Fı u. 68. I. em. 138. – közel a Batthyány térhez). 
Ha valaki elıre jelzi erre az érkezési szándékát, azt megköszönjük – bár az elızetes bejelentkezés nem kötelezı (postai címünk és 
telefonunk feljebb – e-mail címünk: mantiroda@externet.hu). 
 
Ajánlott irodalomjegyzék: Almár Iván-Galántai Zoltán: Ha jövı, akkor világőr c. könyve, Mészáros István-Gazdag László: A világőr 
meghódításának elsı 50 éve c. könyve, Horváth András-Szabó Attila: Őrkorszak c. könyve, az Élet és Tudomány archívuma: 
www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv ■ az Őrtan (=SH Atlasz 18) ■ az Őrhajózási Lexikon ■ a Csillagászati Évkönyv számai 
(könyvtárban is hozzáférhetıek) ■ a Kis atlasz a Naprendszerrıl sorozat 1-6-ig (bolygófelszínek, -légkörök, őrszondás vizsgálatok) ■ 
az 50 éves a Magyar Őrkutatás, illetve a Magyar Őrkutatás – ennek késıbbi számai Őrtevékenység Magyarországon címmel jelentek 
meg (ezek a Magyar Őrkutatási Iroda kiadványai) ■ a www.urvilag.hu címő asztronautikai őrportál ■ a Természet Világa 2001. 
novemberi, Világőr c. különszáma (irodalomjegyzékkel!) ■ végül figyelmetekbe ajánljuk az Aeromagazin, az Élet és Tudomány és a 
Természet Világa különbözı számait, illetve a VINCE Kiadó tudományos könyvújdonságait, valamint a Galaktika tudományos 
rovatát.. 


