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Irány az űr! – ismét űrkutatási csapatverseny indul középiskolásoknak 

A  Külgazdasági  és  Külügyminisztérium,  valamint  a  Magyar  Asztronautikai  Társaság
(MANT)  Irány  az  űr! elnevezéssel  háromfordulós,  űrkutatási  csapatversenyt  hirdet  a
magyarországi és a határon túli középiskolások számára.

A versenyt először 2020-ban hirdették meg, és a járványhelyzet ellenére nagy érdeklődés kísérte. A
siker nyomán a versenyt idén is megrendezik, némileg megváltozott szabályokkal, de hasonlóan
izgalmas nyereményekkel! 

Az idei tanulmányi verseny első online fordulójára 2021. október 15-én kerül sor. Ezt követi még
egy online forduló november 26-án, majd egy harmadik 2022. február 4-én. A csapatok közül a
legjobb  teljesítményt  nyújtó  továbbjutottak  2020.  március  26-án  egy  döntőben  –  remélhetőleg
személyes  jelenléttel  –  mérik  össze  a  világűrrel  és  az  űrtevékenységgel  kapcsolatos  tudásukat
Budapesten.

A versennyel azt szeretnék megmutatni a szervezők, hogy az űrkutatás, űrtevékenység minden reál
–  mai  divatos  rövidítéssel:  STEM  –  tárgy  tanításába  beépíthető  hasznos,  élő  ismeretanyaggal
szolgál, és a fizika mellett a kémiai, biológiai, földrajzi, informatikai ismereteket is érdekessé lehet
tenni az űr témakörével.

A verseny fődíja egy 3+1 fős utazás az az Európai Űrügynökség (ESA) legnagyobb létesítményébe,
az Európai Űrtechnológiai Központba (ESTEC), amely a hollandiai Noordwijk mellett található. A
további helyezettek is értékes jutalmakban részesülnek.

A négy fős csapatok – három középiskolás tanuló és egy felkészítő – nevezését egészen az első
fordulót  megelőző  nap,  2021.  október  14.  éjfélig  várják  a  szervezők.  A nevezésről,  a  verseny
szabályairól és minden további lényeges információról az Irány az űr! Kárpát-medencei űrkutatási
csapatverseny honlapján lehet tájékozódni: www.iranyazur.hu.   

A  sajtó  képviselői  részletes  tájékoztatásért  Székely  Anna  Krisztinához, a  MANT  főtitkár-
helyetteséhez  fordulhatnak (iroda@mant.hu, mobil: +36 20 9352 114).
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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  szakmai  fórumokat  szervez.  Megjelenik  nagy
tudománynépszerűsítő  rendezvényeken.  Rendszeres  kiadványokat  jelentet  meg  (Űrtan  Évkönyv,
Körlevél, Hazai űrkörkép). További információk a Társaságról: www.mant.hu
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