
M CSE hírek
Nyári észlelőhétvégék 
a Salgótarjáni Csillagvizsgálóban

Az MCSE Uránia Csillagvizsgáló Há
lózat észlelőhétvégóket ta rt a Sal
gótarjáni Csillagvizsgálóban az 
alábbi időpontokban:

Nap és mély-ég 
Nap és mély-ég 
Hold és Nap 
Mély-ég és Nap 
Mély-ég és Nap 
Hold és Nap 
Mély-ég és Nap 
Mély-ég és Nap 
Hold és Nap

Elszállásolás a cs illagv izsgá ló  
kertjében, hozott sátorban, önkölt
séges alapon. Részvételi d íj  alkal
manként 100 Ft/fő. Érdeklődni a kö
vetkező címen lehet: Könnyű József, 
3100 Salgótarján, Móricz Zs. út 9.

MCSE biciklitúra

Mint a Meteorban megjelent fe lh í
vásban olvasható vo lt , az MCSE má
jus 5-én egynapos b ic ik litú rá t 
szervezett, melynek természetesen 
több cs illagásza ti vonatkozású cé l
pontja vo lt.

Reggel tizenkét "b ic ik lis  ama
tőr" i l l .  "amatőr b ic ik lis "  gyűlt 
össze a budai találkozóhelyen. Ör
vendetes, hogy még a legfiatalabb 
korosztály is képviseltette  magát. 
Első úticélunk Budakeszi vo lt , ahol 
Mogyorósi Imre anatőrtársunkat lá 
togattuk meg (aki i t t  csatlakozott 
a túrához). Megtekintettük rendkí
vül jó l fe ls ze re lt  30 cm-es Newton- 
re flek torá t, rrelyet az udvarán 
fe lá l l í t v a  használ. Elbeszélgettünk 
és z le lé s i és asztrofotós tapaszta
la ta iró l — és mindemellett kedves 
vendéglátásban részesültünk.

A pihenő után folytattuk utunkat 
Zsámbék fe lé . A tekerés persze nem 
vo lt zavartalan, hiszen — ahogy 
annak lennie k e ll — , a kerékpárok 
egy része e lrom lott, szétese tt,

vagy "szétszedésre került" már az 
első kilométereken. Szerencsére Ta- 
racsák Gábor egy te lje s  műhelynyi 
szerszámot hozott magával, így a 
technikai problémák rre goldódtak. 
Zsámbékon a napórán kívül negtekin- 
tettük a lámpamúzeumot és a híres 
román kori templomromot (amely je 
len leg a szokottnál is  romosabb á l
lapotban várja a restaurálást).

Az időközien kissé megfogyatko
zott csapat utolsó célpontja a 
Bicskéhez közeli egykori Nagy Ká- 
ro ly - fé le  cs illagv izsgá ló  romjai 
voltak. Az M 1-es autópályától nem 
nessze, erdős területen található 
épületegyüttes h elyreá llítása  az 
elmúlt években kezdődött, az Orszá
gos Műemléki Felügyelőség irányítá
sával . A munkálatok azonban még 
elég kezdeti stádiumban vannak, a 
cs illagv izsgá ló  torony épülete még 
érin tetlen , romos állapotban lá t 
ható.

A túra "hivatalos" része Bicskén 
ért véget, innen a résztvevők már 
kisebb csoportokban tértek haza. 
Néhányunknak a visszaúton még "vo lt 
szerencséje" egy különleges porvi
harhoz is .

Úgy vélem, az ehhez hasonló tú
rák a jövőben is  hasznosak és nép
szerűek lennének a sportot és a 
csillagászatot egyaránt kedvelők 
számára, amint ezt az elmúlt évek
ben is megrendezett kerékpáros és 
gyalogos kirándulások sikere is b i
zonyítja . (A túra során Mogyorósi 
Imre az úttesten ta lá lt  egy ezer- 
forin tost , melyet fe la ján lo tt az 
MCSE számára! — szerk.)
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