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Magyarország és a világűr – könyvbemutató
Már kapható a könyvesboltokban a magyar űrkutatás és űrtevékenység hagyományait és
jelenét átfogóan, mégis látványosan és élvezetesen bemutató exkluzív kiadvány. A Magyar
Asztronautikai Társaság (MANT) sajtótájékoztatón ismertette a frissen megjelent kötetet.
„Ha ma lekapcsolnánk a világűrben működő berendezéseket, a világgazdaság és társadalmaink
összeomlanának. A kommunikáció, a navigáció, a meteorológia, a földmegfigyelés elképzelhetetlen
űrtevékenység nélkül. Az űreszközök mára a kritikus infrastruktúra részét képezik, ezért védelmük
kiemelten fontos feladat. Az emberiség erőteljesen fokozni fogja űrtevékenységét az elkövetkező
évtizedekben is. A cél az, hogy ebben a folyamatban Magyarország továbbra is érdemben vállaljon
szerepet, ahogy tette ezt az űrkutatás hajnala óta” – olvashatjuk Ferencz Orsolya, az űrkutatásért
felelős miniszteri biztos mondatait a frissen megjelent Magyarország és a világűr című könyv
fülszövegében.
A könyv alcíme Szerepünk a világ űrtevékenységében. A tájékoztatón Kovács Kálmán, a Magyar
Asztronautikai Társaság (MANT) elnöke mutatta be az előzetes várakozásokat is túlszárnyaló
könyvet. Almár Iván, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke a kezdeményezés fontosságáról és
hatásáról szólt. Simon Tamás, a könyv főszerkesztője és Frey Sándor, a szakmai lektor a munka
folyamatába is bepillantást engedtek. Végül Horváth Dávid, a könyv megjelentetését támogató
Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) osztályvezetője méltatta a kiadvány jelentőségét.
A kötet alkotói – Simon Tamás főszerkesztő vezetésével a hazai űrszakma számos képviselője,
különböző területek neves szakértői – nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint naprakészen
bemutatni a világűr kutatását, valamint az űrtevékenység legfontosabb alkalmazásait –
méghozzá mindezt magyar szemüvegen keresztül. A végeredmény egy igazán látványos, tartalmas
kötet lett, amelynek ajándékként méltó helye lehet akár a karácsonyfák alatt.
A könyv színes, gazdagon illusztrált oldalpárokon mutatja be az űrtevékenység sokféleségét.
Témái között az emberes űrrepüléstől kezdve a Naprendszer kutatásán és a magyar űripar
csúcsteljesítményein keresztül az űralkalmazások széles köréig minden megtalálható, ami az űr
kedvelőinek érdeklődésére számot tarthat. Még olyanok is, akik tájékozottnak gondolják magukat
ezen a területen, bizonyosan rácsodálkoznak majd egy-egy érdekességre. A könyv különlegessége,
hogy az egyes oldalpárokhoz részletesebb szakmai háttér-információt tartalmazó weboldalak
kapcsolódnak, amelyeknek a tartalmát a jövőben naprakészen igyekeznek majd tartani, hiszen az
űrtevékenységre a gyors, folyamatos változás a jellemző. Ezek a háttéroldalak a könyv lapjairól
leolvasható QR-kódok segítségével közvetlenül elérhetők.
A Magyarország és a világűr című kötet elkészítését a MANT koordinálta, a KKM hathatós
támogatásával. A címlapra ajánlóként rákerült az Európai Űrügynökség (ESA) is. A könyv az MCC
Press kiadó gondozásában látott napvilágot, október vége óta már kapható a könyvesboltokban.
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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

