
ÉSZLELŐTÁBOR MOGYORÓSBÁNYÁN

Immáron hetedik éve gyűltek össze a Komárom negyei amatőrök a Gerecse 
keleti nyúlványainak egyik magaslatán, Kő-hegyen. A tábor hivatalosan 7-én 
indult, azonban a törzsgárda már 6-án felköltözött előkészíteni a tere
pet. A korábbi évek hagyományainak megfelelően két 6-5 napos turnusban lát
ta a hely vendégül a felnőtt és ifjúsági korosztályt — persze sokan a tá
bor teljes  időtartamára maradtak. A felszerelések felszállítása  a tatabá
nyai TIT és a honvédség segítségével történt meg, s rövidesen megkezdte mű
ködését a tábori konyha (szakácsaink: Farkas Ferencné és Forgács József).

A tábor fő műszerparkja két 63/840-es Telementorból (az egyik óragéppel 
felszerelve) valamint egy 200/3000-es Cassegrain-rendszerű távcsőből á llt  
— amit mindenki csak "Piroskának" becézett. Természetesen sokan hoztak 
fényképezőgépeket, binokulárokat. A Zeiss-műszereket elsősorban a Nap és 
bolygók megfigyelésére, valamint fotós vezetésre használtuk. A Piroska te
rülete a mély-ég objektumok keresése és fotózása volt. Projekciós csővel és 
primér fókuszban készítettünk felvételeket, de teleobjektíveket is  használ
tunk, továbbá egy fényerős 70/250—es kistávcsövet.

A nyár közepének változékony időjárása a 14 éjszakából 7-en engedte meg 
a megfigyelőnunkát. A fotózás mellett a meteor- és napmegfigyelés volt a fő 
programunk, i l l .  a kezdőbbek számára az égboltismeret elsajátítása. A vál
tozócsillagok észlelése ezúttal sem hódított magához lelkes amatőrgárdát. 
Ezt igyekezett ellensúlyozni Sári Gyuszi bácsi előadása, aki sajnos csak 
egy nap erejéig látogatott fe l. Az éjszaka folyamán négy fényes bolygó meg
figyelésére nyílt mód, különösen hajnalban szép látvánnyal. A Mars — har
ciasságát félretéve — egészen fehéren v ilág ított. A csökkenő, majd növő 
Hold kitűnő, részletgazdag látványát a gyerekek kitörő örömmel fogadták a 
20 cm-es távcsőben. Sajnos a 24 órás holdsarló látványát elszalasztottuk.

A meteorosok 7 éjszaka alatt 20,8 órányi időszakot végigkövetve 493 me
teor jegyeztek fe l összesen. Különösebb esemény nélküli volt az időszak eb
ből a szempontból, bár láthattunk néhány szép fényes meteort. A vizuális 
csoport mellett Farkas Ferenc és Tepliczky István forgószektorai igyekeztek 
"nyomon követni" a meteorpályákat — viszonylag csekély sikerrel. Uj kezde
ményezés volt a rádiós meteorozás, nemcsak nappal, hanem az éjszakai munká
val szimultánban. Sikerült is egy meteor rádiós visszhangját egyidejűleg 
meghallanunk.

A megfigyelések mellett legalább ennyire fontos — sőt talán még fonto
sabb — a hangulatos együttlét, a közös élmények. Ezekben igazán nem szen
vedtünk hiányt. A hely nyújtotta csekély kirándulási lehetőségeket ismétel
ten végigjártuk. Tábortüzek, sikertelen zuhanyzóépítés, és egy csodálatosan 
színpompás alkonyaiban "végzett" esti mulatság teszi emlékezetessé a két 
hetet.

(Forgács József és Sarlós János beszámolója alapján — tey)

(Sok jó t hallottunk már Mogyorósbányáról. A táborszervezők szeretettel 
meghívtak bennünket, tartsuk egyik soronkövetkező NWTÉH-találkozónkat ezen 
helyszínen. Tavaszi össze jövetelüket "eligértük", ismerjék meg mások is  a 
helyet. — tey)
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