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Űrtábor Sátoraljaújhelyen
Hamarosan indul a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) hagyományos nyári űrtábora.
A 13–18 éves fiataloknak szóló, 1994 óta megrendezett Űrtábor idén július 7–13. között
Sátoraljaújhelyre látogat. A résztvevőket izgalmas programok, szakmai előadások, és egy
magaslégköri ballon felbocsátása is várja.
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. A MANT nemrég
Űrtáborosaink címmel izgalmas interjúkötetet jelentetett meg, amelyben 12 egykori résztvevő
mesél emlékeiről, és hogy hová indította el a tábor.
Az életre szóló élmények és barátságok kialakulása mellett a diákok a hét során elismert hazai
űrszakemberektől hallgathatnak exkluzív előadásokat. Idén hallhatnak például arról, hogyan lehet
kisműholdat tervezni, megismerkedhetnek a Hold és a Nap kutatásával, a Föld nehézségi erőterének
mérésével. Lesz szó az űrhajósok sugárvédelmétől kezdve a műholdas kvantumkommunikációig
még egy sor érdekes és aktuális űrtémáról. „Több mint ezer fiatal vett részt az űrtáborokban az
elmúlt 25 év során, közülük többen űrkutatók lettek. Hazánk szakemberei több nemzetközi
űrkutatási projektnek a meghatározó szereplői, a hazai űripar pedig számos megrendelést kap, így
mind az iparban, mind a kutatóhelyeken szívesen fogadnak új embereket. Elképzelhetőnek tartom,
hogy a jövő űrkutató generációjának néhány meghatározó tagja épp az idei sátoraljaújhelyi
táborból kerül majd ki” – mondta Bacsárdi László táborvezető.
Ebben az évben is szerepel a programban vízirakéta-készítés és a játékos vetélkedők sem
maradhatnak el. Eközben a diákok 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 programban előadás hangzik el A Műegyetemtől a sztratoszféráig címmel, de a magaslégköri
ballonkísérletet izgalmából ez alkalommal az űrtáborozók – és persze a vendéglátó Sátoraljaújhely
lakói – maguk is kivehetik a részüket Július 9-én (kedden), várhatóan délelőtt 10 és 12 óra között a
város főteréről sztratoszféraballon felbocsátását tervezi a BME Simonyi Károly Szakkollégium,
az UPRA projekt keretében.
Az Űrtábor történetében 2011 után másodjára látogat Sátoraljaújhelyre, a táborozókat a Magyar–
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium látja majd vendégül. A
tábor időtartama 2019. július 7. (vasárnap) – július 13. (szombat).
A tábor támogatója a C3S Kft., a SpaceApps és az Űrvilág űrkutatási hírportál. Az űrtábori
mentorprogram keretében több táborozó diáknak magánszemély mentorok vállalták át a részvételi
díját.
További tájékoztatás kérhető:
Dr. Bacsárdi László, MANT alelnök, táborvezető
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, 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)

