
Beszámoló az űrtáborról   

 

Az egész egy a MANT (Magyar Asztronautikai Társaság) által minden évben kiírt versennyel 

kezdődött. A fizikaversenynek a témája a „Takarítás a világűrben” volt. Bár eleinte bizonytalan voltam 

a versennyel kapcsolatban végül úgy döntöttem, megpróbálkozok vele. Ennek eredményeképpen 

sikeresen 2. helyezett lettem a pályázaton. Így hát lehetőségem adódott, hogy eltölthessek egy hetet a 

2017-es bakonybéli Űrtáborban. És életem legmeghatározóbb táborában vehettem részt. 

 

A tábor során rengeteg tapasztalatot, tudást és nem 

mellesleg tartós barátokat szereztem. A program tele 

volt színesebbnél színesebb előadásokkal, mindennel, 

amit el lehet képzelni az űrrel kapcsolatban. Magasan 

képzett szakemberek tartottak nekünk minden nap 

prezentációkat. A bakonybéli Pannon Csillagda 

közvetlen közelében volt a szállásunk, így többször is 

alkalmunk nyílt a létesítmény látogatására. 

Csillagokat és a Napot vizsgálgathattuk az ország 

(nyilvánosság számára is elérhető) legnagyobb 

távcsővén keresztül. 3D-s filmet nézhettünk, és 

planetáriumi előadásokat tekinthettünk meg. Minden 

program hihetetlenül színvonalas volt.  

A táborban demokratikus rendszer uralkodott, ahol minden második nap írásban (természetesen 

névtelenül) elmondhattuk a véleményünk és eddigi tapasztalatunk a táborral kapcsolatban. Ezeket az 

esetleges kéréseket pedig figyelembe is vették. Bár a legnagyobb baja mindenkinek a kevés alvás volt, 

a sűrű programból kifolyólag. De visszagondolva teljesen megérte.   

Ám ami nekem a legjobban tetszett az a csapatproject volt.  Igazán élveztem csapatban dolgozni, mert 

rengeteg különféle ötletet tudtunk együtt összegyűjteni. 

 

 

 



Nagyon értékes tapasztalat volt, mert megtanultunk együtt okosan vitázni és döntést hozni. Egész héten 

1-2 órát foglalkoztunk napi szinten a projectünkkel, ami egy sporteszközt gyártó cég, és egy űrbéli 

sporteszköz megalkotásának feladata volt. A tábor végén be is kellett minden csapatnak mutatnia az 

általuk kitalált eszközt, és meggyőzni a vezetőséget, hogy az ő ötletük a leghelytállóbb.  

Ezen kívül kirándultunk, meglátogattuk a szomszédos várost, Zircet és biológiailag elemeztük a 

bakonybéli kispatak vizének tisztaságát is. Sőt még éjszakai túrán is részt vehettünk, ahol az esős idő 

ellenére nagyon jó volt a hangulat.  

Összességében életem legjobb tábori élménye volt. Ráadásul olyan barátságok kötődtek az 1 hét során, 

amelyek a távolság ellenére még mindig épek. Remélem jövőre is lesz lehetőségem részt venni 

űrtáboron, mert bár engem a fizika nem érdekel, de ennek ellenére is hihetetlen sok érdekes és hasznos 

dolgokat tanultam meg az űr kapcsán, illetve életre szóló élményekben lehetett részem.  

 

 

A beszámolót készítette: Molnár Dóra 11.E osztályos tanuló 


