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Űrkutatás Napja 2013 – Székesfehérvár, október 18.
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) Űrkutatás Napja címmel nagyszabású ismeretterjesztő rendezvényt szervez október 18-án (pénteken). A helyszín az Óbudai Egyetem Alba
Regia Egyetemi Központja Székesfehérváron. A 10 órakor kezdődő programban a nagyközönségnek szóló előadások és egy látványos poszterkiállítás megnyitója, délután pedig
űrkutató szakembereknek szóló workshop szerepel. Délelőtt adják át a Nők a Tudományban
Egyesülettel (NATE) közösen most első alkalommal meghirdetett kiválósági díjat.
A Nők a Tudományban Kiválósági Díjra szeptember végéig pályázhattak olyan fiatal (35 év
alatti) magyar, űrkutatatással foglalkozó hölgyek, akik már jelentős eredményeket értek el szakterületükön. A hagyományteremtés szándékával alapított díj célja, hogy az esélyegyenlőség
szellemében ráirányítsa a figyelmet a női kutatók munkájára, és példaképeket mutasson a következő generáció számára.
A 2013-ban először odaítélt díjat az Űrkutatás Napja elején nyújtják át az arra legérdemesebbnek tartott pályázó számára. Az utána következő 20 perces előadások során neves hazai
szakemberektől hallhatunk többek között a magyar űrműszerekről és a Masat–1-ről, az első magyar
műholdról. Szóba kerül még a kozmikus eredetünktől kezdve a világűrjogon át a Mars felszínén
végzett legújabb kutatások eredményeiig egy sor izgalmas, érdekes téma. Az előadások a nem
szakértő közönség számára is követhetők lesznek, így a szervezők minden érdeklődőt szívesen
látnak. A részvétel díjtalan. (A részletes program a mellékelt meghívóban olvasható.)
Az előadások szünetében, délben kerül sor A világűr emberközelben című vándorkiállítás
megnyitójára. A bemutatott tablókon a MANT szakértői igyekeztek összefoglalni mindazt, amiért
érdekes és fontos számunkra – a hétköznapi emberek számára is! – az űrtevékenység. A látogatók
emellett megismerkedhetnek a hazai űrkutatás kiemelkedő eredményeivel is. Külön posztereken
mutatkozik be a Masat–1. A vándorkiállítás a következő hónapok során más vidéki városokba is
ellátogat majd. Első állomása Székesfehérvár, de nem csak az Űrkutatás Napja helyszíne! Másnap,
október 19-én ugyanis a kiállítás áttelepül az Alba Plaza bevásárlóközpontba, ahol egészen
november 3-áig lesz megtekinthető. A kiállítás ideje alatt a MANT játékos internetes űrvetélkedőt
is szervez, amelyen értékes könyvnyereményeket sorsolnak ki.
Az elsősorban szakemberek számára szervezett, 15 órakor kezdődő délutáni találkozón
fontos kérdés, a magyar űripar helyzete és jövője kerül terítékre. A téma különös aktualitását az
adja, hogy napirenden van hazánk és az Európai Űrügynökség (ESA) kapcsolatainak szorosabbra
fűzése, Magyarország teljes jogú tagként való belépése a szervezetbe.
Az Űrkutatás Napja rendezvény helyszíne az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ K épületének aulája (8000 Székesfehérvár, Budai út 45.). A szervezők a nap minden programjára várják a sajtó képviselőit is!
A rendezvény a Hétköznapi Tudomány projekt (TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0058) keretében, az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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HÁTTÉRANYAG
A Magyar Asztronautikai Társaság
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) jogelődje 1956-ban alakult. Küldetése azóta is
változatlan, legfontosabb célkitűzései az alábbiak: terjeszteni az űrhajózási-űrkutatási ismereteket;
egységes magyar szaknyelv kialakítása az asztronautikában; foglalkozni az ifjúsággal, és erősíteni
azt az elvet, hogy az űrtan nem csak az űrhajózást jelenti, hanem jelen van mindennapi életünkben:
a katasztrófa-előrejelzéstől kezdve a termésbecslésen és a műholdas helymeghatározáson át az
orvos- és jogtudományig egyaránt. A MANT az űrkutatás iránt érdeklődő és az űrtevékenységgel
aktívan foglalkozó hazai szakembereket tömöríti. A társaság szakmai programok (konferenciák,
szemináriumok, találkozók) szervezése mellett minél szélesebb közönséghez szeretne szólni, a
fiataloktól az idősekig egyaránt. Az általános és középiskolás fiatalok számára pályázatokat,
programokat, a felsőoktatásban tanulók számára ifjúsági szakmai fórumot, világűrklubot szervez,
rendszeres kiadványokat jelentet meg. További információk a Társaságról: www.mant.hu
A Nők a Tudományban Egyesület
A Nők a Tudományban Egyesület országos hálózat. Tagjai kutatók, egyetemi oktatók, mérnökök a
tudomány és innováció minden területéről. Az egyesület tagjainak meggyőződése – és a nemzetközi
példák is bizonyítják –, hogy a nők nagyobb arányú és hangsúlyosabb részvétele az akadémiai és
ipari kutatás és fejlesztés folyamataiban az egyén, a családok, a társadalom és a gazdaság számára
kedvező változásokat eredményez. Az egyesület célja, hogy konferenciák, workshopok, interaktív
nyílt napok keretében új értéket teremtsen, és inspiráló online felületek, tartalmas hírlevelek
segítségével információt szolgáltasson. Nemzetközi forrásokból összegyűjtjük, szelektáljuk és
átültetjük hazai környezetbe azokat az ösztönző kezdeményezéseket, amelyek követhetők és
példamutatók a társadalom egésze számára. Az egyesület honlapja: www.nokatud.hu

