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50 év – 50 nap – tagtoborzó akció az űrkutatás iránt érdeklődőknek
A Magyar Asztronautikai Társaság, az űrkutatás, űrtevékenység iránt érdeklődő és
elkötelezett embereket tömörítő magyar társadalmi szervezet Gagarin űrrepülésének 50.
évfordulója tiszteletére 50 napon át, egészen május 31-ig elengedi az új belépők 2011. évi
tagdíját.
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) jogelődje 1956-ban – tehát még az űrkorszak
hajnalán, az első Szputnyik repülése előtti évben – alakult. Küldetése azóta is változatlan. Legfontosabb célkitűzései az alábbiak: az űrhajózási-űrkutatási ismeretek terjesztése; 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 katasztrófaelőrejelzéstől 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, nyári
űrtáborokat, a felsőoktatásban tanulók számára egy külön szakmai fórumot, a tanárok számára munkaműhelyeket szervez. Rendszeres kiadványokat jelentet meg (Űrtan Évkönyv, Űrkaleidoszkóp,
Körlevél).
A civil szervezet a Gagarin-évfordulót is fel szeretné használni ismertségének, erejének
növeléséhez. Ezért egy különleges ajánlattal készült: az elkövetkező 50 napon keresztül elengedi a
2011-es tagdíjat minden új belépő számára. A tagdíjelengedés mindenkire vonatkozik, aki még
nem tagja a Magyar Asztronautikai Társaságnak, és kitöltött belépési nyilatkozatát 2011. május 31ig eljuttatja a társasághoz (postán vagy elektronikus úton, szkennelve).
Az akció részleteiről a www.mant.hu/50ev50nap internetes oldalon lehet tájékozódni.
Maga az éves tagdíj eleve nem volna nagy összeg, legalább évi 2000 Ft (diákoknak,
nyugdíjasoknak pedig ennek is a fele). A kezdeményezés tehát nem kínál hatalmas megtakarítást.
Célja inkább az, hogy az erre fogékonyak megismerkedjenek, megbarátkozzanak a civil szervezet
működésével, aktívan részt bekapcsolódjanak a munkájába, s az elkövetkező évekre is az
űrtevékenység érdekében tenni akarók közösségét erősítsék.
A Társaságról többet megtudhatnak a honlapjáról: www.mant.hu
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