
Nagyszénásiak Gádoroson
Szakkörünk igen jól működik, most már 
számítógépes programokkal is rendel
kezünk. Minden második hétfőn tartjuk 
foglalkozásainkat. Rendszeresen tartunk 
bemutatókat, és ezektől a rendezvények
től függetlenül is mindenkor állunk az 
érdeklődők rendelkezésére.

A községi csillagdában 300 és 100 min
es reflektorral folynak a bemutatások, 
portámon tükrös és lencsés távcsövekkel 
mutatom meg az érdeklődőknek az ég
bolt nevezetességeit, és Gádoroson is 
több tükrös és lencsés teleszkóp áll az 
érdeklődő rendelkezésére.

A nagyszénási szakkör rendszeresen 
átjár a szomszédos Gádorosra, Zahorecz 
István magáncsillagvizsgálójába.

A 20 cm-es tükrös távcső Zahorecz Ist
ván tulajdona. A távcső három keréken 
könnyen mozgatható, és igen jól hasz
nálható. Háttérben a műszerház.

Kiss György, Nagyszénás

Zahorecz István 20 cm-es Newton
reflektora
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Horgost amatőrök

A  magyar-jug ószláv határtól két kilomé
terre délre található Horgos, ez a közel 
8000 lakosú falu. Immáron lassan két 
éve, hogy felvirágzott a helyi amatőr
csillagász élet, így elérkezett az ideje, 
hogy röviden beszámoljunk a történtek
ről.

1994 őszén, a katonai nyilvántartáson
keresztül jutott el hozzám a helyi általá
nos iskola fizika tanára, Dobó László, 
hogy szeretne valamilyen kis csillagá
szati szakkört az iskolában, és ehhez 
kért segítséget. Konzultálva az MCSE 
vezetésével, végül is néhány Meteort, 
csillagászati évkönyvet és kisebb kiad
ványt tudtam támogatás gyanánt fela
jánlani. Egy helybéli amatőr (Fejős 
József) 8 cm-es 
távcsövével be
mutatásokat szer
vezett a kisdiá
koknak, akik na
gyon hálás közön
ségnek bizonyul
tak (Horgos leve
gőjében egyéb
ként kell lennie 
valami „csillagá
szatinak", mert 
például nem csak 
e sorok írója, ha
nem a Belgrádi 
Csillagvizsgáló 
egykori — azóta 
már sajnos el
hunyt — igazga
tója, Teleki
György is Hor
gosról szárma
zott).

1995 tavaszán — mint minden évben 
— ismét megszervezték a „Tudományt a 
fiataloknak" elnevezésű tanulmányi 
versenyt, amelyet általános és középis
kolások számára tartanak meg. Külön
böző szekciók vannak, köztük csillagá
szat is. A versenyzőknek egy dolgozatot 
kell írniuk, amelyet egy hivatásosokból 
álló bizottság előtti előadás keretében 
meg kell védeni. Tanácsaim nyomán egy

hetedikes diáklány, Szécsi Viktória fe
dési változócsillagokat figyelt meg sza
bad szemmel (Algol) és egy 10x50-es 
binoklival (RZ Cas). Dolgozata olyan jól 
sikerült, hogy az országos versenyen ki
magasló eredménnyel lett első helyezett. 
Ekkor már sejteni lehetett, hogy nem 
csak egy gyorsan elhaló kezdeménye
zésről van szó, hanem egy komolyabb 
támogatásra is érdemes, lelkes kis kö
zösség alakult ki.

Idén tavasszal már ketten indultak a 
ringbe, Viktória ezúttal már komoly 
nyolcadikosként pulzáló változócsilla
gokat (T Cep, U Mon) figyelt meg és 
dolgozott fel, míg társa, a hetedikes Ba- 
labán Inez a Hyakutake-üstököst ész
lelte, rajzolta és fotózta (állókamerával). 
Valamikor májusban lesz a döntő meg

mérettetés. Bármi is lesz az eredmény, 
már csak az öntevékenyen elvégzett gya
korlati munka is megérte az időt és fá
radságot.

Képünkön az „észlelő mag" látható, 
bal oldalt Balabán Inez, jobb oldalon pe
dig Szécsi Viktória. A műszerek: 
80/1200-as refraktor, 20x60-as, 7x50-es 
és 10x50-es binokulár. Sok szerencsét a 
továbbiakhoz!

Kiss László
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