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Fogadjon örökbe egy űrtáborozó diákot!
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) 2015-ben is megrendezi nyári Űrtáborát, ezúttal
Sopronban. Az egy hétig tartó, július 12–18. között zajló tábor ideje alatt a résztvevő középiskolás diákok számos izgalmas és érdekes program, előadás, kirándulás, vetélkedő részesei
lehetnek. Idén először indul mentorprogram: magánszemélyek vagy vállalkozások
átvállalhatják egy vagy több tehetséges diák részvételi díját.
A 2015-ös tábor különösen izgalmas elfoglaltságokat kínál. Az űrtáborozók ellátogatnak Bécsbe,
ahol az ENSZ-központban megtekintik az állandó űrkutatási kiállítást és az ENSZ Világűrbizottság
üléstermét – az ENSZ Világűrbizottság Tudományos és Technikai Albizottságának elnöke, dr. Both
Előd lesz az idegenvezetőjük! A programban szerepel még soproni városnézés és erdei túra, hajózás
és fürdőzés a Fertő-tónál, séta a Nyugat-magyarországi Egyetem botanikus kertjében és szakmai
látogatás az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetben.
Ízelítő a tervezett előadások és kerekasztal-beszélgetések témáiból: magyar eredmények a Rosetta
üstökösprogramban, kis égitestek a Naprendszerben, a Pluto és a New Horizons űrszonda, fiatalok
lehetőségei az Európai Űrügynökség rakéta- és ballonprogramjában és a hazai űrkutatásban, LEGO
robotokkal a Föld körül, kultúrcsillagászat, magyarországi űripar, Magyarország tagsága az Európai
Űrügynökségben – és még sok más érdekesség.
Az elmúlt évek során táborozóink felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, a megszerzett
ismereteiket később számos helyen tudták kamatoztatni. Életre szóló élmények és barátságok
kialakulása mellett a diákok a hét során elismert hazai űrkutatási szakemberektől hallhatnak
exkluzív előadásokat, miközben egy egész héten átívelő szakmai feladattal is foglalkoznak. A tábor
szerves része ugyanakkor a környék megismerése és a nyár pillanatainak élvezése, akár túrázva a
hegyekben, akár egy tóparton strandolva.
Az idei tábor időpontja 2015. július 12. (vasárnap) – július 18. (szombat), a helyszíne Sopron.
Résztvevőnek 13–18 éves fiatalok jelentkezését várjuk. A végső jelentkezési határidő június 12. A
részvételi díj 2015. március 31-ig befizetve 29.900 Ft, május 15-ig befizetve 34.900 Ft, június 20-ig
befizetve pedig 39.900 Ft. A helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre! Helyi (soproni)
diákok jelentkezhetnek „bejárósként” is a táborba, csökkentett összegű részvételi díjjal, amely a
szállás árát nem tartalmazza.
Új lehetőség, hogy mentorként bárki átvállalhatja egy-egy diák részvételi díját. A mentor
megnevezhet konkrét személyt, akinek a részvételi díját átvállalja, vagy rábízhatja a MANT-ra a
mentorált diák kiválasztását. Magánszemély mentorok esetében ez a kedvezményes árú részvételi
díj (29.900 Ft) megfizetését jelenti, cégek esetében pedig a teljes árú részvételi díjét (39.900 Ft). A
mentorprogramba március 31-ig lehet bekapcsolódni.
Az űrtáborral, a mentorprogrammal kapcsolatos részletes információ az alábbi címen érhető el:
http://www.mant.hu/urtabor

További tájékoztatás kérhető:
Bacsárdi László, MANT főtitkár
e-mail: bacsardi.laszlo@mant.hu, mobil: (30) 266-6845

HÁTTÉRANYAG
A Magyar Asztronautikai Társaság
A Magyar Asztronautikai Társaság 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 orvosés 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 fórumot szervez. Megjelenik nagy tudománynépszerűsítő
rendezvényeken. Rendszeres kiadványokat jelentet meg (Űrtan Évkönyv, Körlevél). További
információk a Társaságról: http://www.mant.hu
Az űrtáborok rövid története
Az űrkutatás iránt érdeklődő fiataloknak szóló tábor hagyományai egészen 1994-ig nyúlnak vissza.
A tábort – Ifjúsági Űrtábor néven – Dr. Abonyi Ivánné, a MANT akkori főtitkárhelyettese hozta
létre azzal a szándékkal, hogy megismertesse a fiatalokat az űrkutatással. A program, a lebonyolítás
évről évre egy kicsit változott, fejlődött. Ezekben az években a tábor programját nagyrészt hazai
űrkutatási szakemberek által tartott előadások, vetélkedők, valamint kirándulások tették ki. A tábor
13–18 év közötti középiskolásokat szólított meg. A 2000-es évek elejétől bővültek az aktivitást és
kreativitást igénylő programok (rókavadászat, rádiózás, Mars-szimuláció, vízirakétázás, búvárkodás
és még sok minden más), és az időtartam a kezdeti 6 napról 10 napra nőtt. 2010-től a tábor
időtartama hat nap, a célcsoportja továbbra is az űrkutatás és az űrtevékenységekkel kapcsolatos
tudományok – fizika, biológia, matematika, egészségügy, jog, informatika, mérnöki tudományok és
még nagyon sok minden más – iránt érdeklődő középiskolások. Az elmúlt űrtáborok szervezésében
közreműködők lelkes munkája nyomán több száz fiatalnak tudtuk megmutatni az űrkutatás
varázslatos világát.
A tábor eddigi helyszínei: Kecskemét (1994), Eger (1995), Veszprém (1996, 1997), Győr (1998),
Kecskemét (1999), Sopron (2000), Debrecen (2001), Székesfehérvár (2002), Budapest (2003),
Kiskunhalas (2004), Gyulaháza (2005), Szentlélek (2006), Hollóstető (2007), Szentlélek (2008),
Gyomaendrőd (2010), Sátoraljaújhely (2011), Kecskemét (2012), Alsómocsolád (2013),
Felsőtárkány (2014)

