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Sátoraljaújhelyre tart az Űrtábor
A nyár még messze van, de már javában folynak a jövő évi Űrtábor előkészületei. Eldőlt, hogy
a MANT 13–18 éves fiataloknak szóló, 1994 óta megrendezett Űrtábora 2019. július 7–13.
között Sátoraljaújhelyre látogat. A február közepén záruló űrkutatási diákpályázat résztvevői
pedig kedvezményes, sőt a legjobbak akár ingyenes űrtábori részvételt is nyerhetnek!
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT), hazánk legrégebbi űrkutatással foglalkozó
egyesülete 1994 óta szervezi meg az érdeklődő fiatalok számára nyári Űrtáborát, változó
helyszíneken. A táborokon résztvevő diákok közül sokan műszaki, illetve természettudományos
pályán tanultak tovább, néhányukból pedig azóta már űrkutató szakember lett. Az elmúlt évek során
a táborozók 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 űrszakemberektől hallhatnak exkluzív előadásokat, kerekasztalbeszélgetéseken vehetnek részt. Eközben egy egész héten át kitartó szakmai feladattal is
megbirkóznak, csoportokban együtt dolgozva. Az ország minden tájáról, sőt határainkon túlról is
érkező táborlakók ugyanakkor megismerhetik a környéket, élvezhetik a nyár pillanatait.
A 2019. évi tábort – az Űrtábor történetében 2011 után másodjára – Sátoraljaújhely, a Magyar–
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium látja majd vendégül. A
tábor tervezett időtartama 2019. július 7. (vasárnap) – július 13. (szombat). Az időpont csak néhány
nappal előzi majd meg az Apollo–11, az első emberes holdraszállást végrehajtó űrhajó indításának
50. évfordulóját. Az Űrtábor programjában természetesen megemlékeznek erről is, de szóba kerül
az űrtevékenység számos más érdekes és fontos területe, amelyek ma már megkerülhetetlen hatással
vannak mindennapi életünkre.
A 2019. évi Űrtáborra mostantól a MANT honlapján (http://www.mant.hu/urtabor) lehet
jelentkezni. Ezzel egy időben közzétettük a jól bevált űrtábori mentorprogram felhívását,
amelynek keretében a táborozó diákok egy részének a részvételi díját cégek vagy magánszemélyek
átvállalhatják. Az űrtábori részvétel lehetősége karácsonyi ajándéknak sem utolsó!
Október óta már él a MANT hagyományos diákpályázatának a felhívása. Még a téli szünetben
sem késő belekezdeni a munkába! A 2019. február 15-én záruló pályázat témája az Apollo–11
holdraszállásának 50. évfordulója. Két korkategóriában, egyénileg és csoportosan, változatos
műfajokban küldhetik be pályamunkáikat az érdeklődő diákok. Az érvényes pályamunkát beadó, a
MANT Űrtábor életkori előírásainak megfelelő pályázók elnyerik a 2019-es Űrtáborban való
kedvezményes részvétel lehetőségét. A zsűri értékelése szerint a legjobb pályamunkákat beadók
pedig akár ingyen, vagy jelentős kedvezménnyel vehetnek részt a nyári Űrtáborban.
A MANT diákpályázatával kapcsolatos részletes információ az alábbi címen érhető el:
http://www.mant.hu/diakpalyazat
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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, Űrakadémiát 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: Kiskunhalas (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), Sopron (2015), Debrecen (2016), Bakonybél (2017), Zalaegerszeg (2018)

