
Amatőrcsillagászok találkozója Villányban
A Magyar Amatőrcsillagászok XVIII. Országos Találkozója 2000. május 5-7. között 
Villányban került megrendezésre. A házigazda a helyi ANDROMÉDA Csillagászati 
Szakkör volt. A szervezést az ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület és szakmailag a 
Magyar Csillagászati Egyesület segítette.

Péntek délután 17 órakor a Művelődési Házban Romfeld Ákos, az intézmény igaz
gatója köszöntötte a megjelenteket. Polgár Zoltán, a legnevesebb villányi borász is
mertette a környéken folyó szőlő- és bortermelést. Sanócki József szakkörvezető a 
helyi amatőrcsillagászati munkát mutatta be. Takáts Gyula polgármester Villány 
nagyközség (2000. július 1-től már város!) üdvözletét tolmácsolta. Keszthelyi Sándor 
az MCSE nevében kívánt kellemes hétvégi időtöltést. Végezetül Sragner Márta tartott 
előadást Villány története címmel.

Ezután a jelenlévők átsétáltak a Bormúzeumba, megtekintették a kiállítást és a pin
cészetet. Az ismerkedési estre és a közös vacsorára a Szende-pince kerthelyiségében 
került sor. A házias ételek és finom borok mellé a csillagos ég látványa társult. 20:00- 
kor a 37 óra 48 perc korú sarlóhold megpillantását, majd 20:36-tól a MIR űrállomás 
-2  -s átvonulását üdvözölhettük. Felhőtlen, tiszta, vidéki ég volt, így a kollégium 
kertjében 22 órától hajnalig tartott a közös távcsövezés. Az észlelőket követő büféko
csi hasznos szolgáltatásnak bizonyult egész éjjel.

Szombaton 10-től 15 óráig következtek a főként szakcsoportok és észlelési rovatok 
előadásai (a Meteor szerkesztői és rovatvezetői közül Berkó Ernő, Gyenizse Péter, 
Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Ladányi Tamás, Mizser Attila, Tepliczky István és 
Vincze Iván vett részt a találkozón).

Bartha Lajos (Mit ér az ember, ha amatőrcsillagász?) nagyon érdekes bevezető elő
adást tartott. A különböző módon és mélységgel érdeklődő csillagászkodókról érte
kezett nagy alapossággal.

Keszthelyi Sándor (Szabadszemes üstökös júliusban) az idei nyár üstökösének lát
hatóságát ismertette. Gyenizse Péter (Sarki fény észlelési esélyeink) a mostani napak
tivitás alatt valószínűbb sarki fény hazai láthatóságáról adott elő. Vígh Lajos 
(Rádióamatőrök és sarki fény) egy rádióamatőr szemével vizsgálta a sarki fényt.

Vértes Ernő (Mítoszok és nosztalgiák. Merre tart a magyar amatőrcsillagászat?) 
rendkívül felkészülten, nagy ívű, 70 perces előadást tartott. Mozgalmunk kialakulá
sának és fénykorának bemutatása után a ma (és a holnap) teendőire hívta fel a fi
gyelmet. Részletesen elemezte az MCSE tagságának területi eloszlását. Mizser Attila 
(Megfigyelések egy világváros közepén) saját diáinak vetítésével illusztrálta a város
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lakó megfigyelési lehetőségeit és nehézségeinek szépségeit. Vincze Iván (Bolygók és 
holdjaik megfigyelése) zárta a szakmai blokkot.

Még egy videofilmét vetítettek a Földet érő becsapódásokról, a Shoemaker- 
házaspár szemszögéből. Majd gyalogtúra következett a Villány és Nagyharsány kö
zötti kőbányához, amely ma modern Szoborpark. Újabb gyaloglás után a Polgár 
Bortrezor hűs pincerendszere fogadta be az elcsigázott és szomjas társaságot. Polgár 
Zoltánná tartott ismertetést és adott kóstolót az itt termő kiváló minőségű borokból. 
Ezután a Művelődési Ház udvarán megterített asztaloknál a vacsora következett. 
Megint felhőtlen volt az ég, így sötétedéskor a közös távcsövezés kezdődött (ismét a 
büfékocsival támogatva) hajnalig.

A találkozó résztvevői (Fritz Zoltán felvétele)

Vasárnap 9-től 13 óráig újra előadások következtek, főként a helyi csoportok és 
szakkörök beszámolóival. Tepliczky István (A teljes napfogyatkozás CD) ízelítőt ve
tített a MCSE csaknem kész napfogyatkozás CD-jéből. Horváth Tibor (Megfigyelések 
a Scutum magán-csillagvizsgálóban) videofilmen mutatta be saját csillagdájának mű
szereit és észleléseit. Tuboly Vince (Amatőrcsillagászati videofelvételek) Nap, Hold, 
bolygók és csillagfedés felvételeit vetítette.

A szünetben a 17 tagú Villányi Asszonykórus kedveskedett magyar és német nép
dalokkal. Ezután Kovács Károly (Csillagászati élet Kunszentmártonban) csoportjuk
ról, táboraikról és épülő megfigyelőtornyukról tartott előadást. Ladányi Tamás 
(Amatőrcsillagászat Balatonfűzfőn) következett a helyi MCSE Csoportról. Kocsis 
Antal (Holdészlelések Veszprém megyében) a szimultán holdészlelést ecsetelte élő
szóban. Nyerges Gyula (Komárom-Esztergom megye csillagászati élete) Esztergom, 
Tatabánya, Tata, Komárom, Tát szakköreiről beszélt. Balogh Gergő (Holdállás mérő) 
saját készítésű műszerét ismertetette.
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Beszámolt még Vígh Lajos (Az MCSE Paksi Helyi Csoport) Paksról, Keszthelyi 
Sándor (A pécsi amatőrmozgalom) Pécsről, Sanócki József (Villány és környéke csil
lagászati szakkörei) Villányról és Siklósról. Több csoport (Kunszentmárton, Hegyhát
sál, Szombathely) tablókkal mutatta be saját munkáját vagy napfogyatkozás élmé
nyeit.

Végezetül Vértes Ernő mondott köszönetét a vendéglátóknak. Csoportkép készítés
sel, ebéddel, búcsúzkodással ért véget a találkozó.

A rendezvényen összesen 73 fő jelent meg. Ez nagyjából megfelel az 1988-as, 1993- 
as és 1996-os országos találkozók létszámának.

Azoknak, akik jelen voltak, ennyi is elég, hogy felidézzék a találkozó jó hangulatát. 
Ugyanennyi bőven elég az utókornak, vagy a nem megjelenőknek. A jövő dönti el, 
mikor, milyen gyakorisággal támad igénye a mozgalomnak egy ilyen kötetlen, de 
mégis szakmai, személyes találkozásra alkalmat adó rendezvény megszervezésére.

A szervezésben Sanócki József, Fazekas László, Sragner Márta és Keszthelyi Sándor 
munkálkodott. Anyagi támogatást az MCSE és a Pécsi Önkormányzat Civil Szféra 
Alapja adott. További segítséget nyújtott a Villányi Önkormányzat és a Polgár Pince. 
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki szabadidejét feláldozva ideutazott, előadó
ként vagy résztvevőként hozzájárult a találkozó jó hangulatához.

Keszthelyi Sándor

MCSE-MMT találkozó Zalaegerszegen (2000. október 14-15.)
Hosszú szünet után ismét lesz meteoros találkozó Magyarországon! A rendezvénynek 

Zalaegerszeg ad otthont, október 14-15-én (szombat-vasárnap). Jelentkezni az alábbi címek 
valamelyikén lehet: Csizmadia Szilárd (csizmadia@konkoly.hu), 8900 Zalaegerszeg, 

Berzsenyi u. 8., vagy Gyarmati László (gyarmati@mcse.hu), 7257 Mosdós, Ifjúság u. 14. 
Jelentkezési határidő: szeptember 30.

A BAJAI OBSZERVATÓRIUM ALAPÍTVÁNY
ismét megrendezi a hagyományos 

ÉGRE NÉZŐ SZEMEK...
csillagászati szakkiállítást. Időpont: 2000. november 6-11. Megnyitó: november 6., 

de. 10 óra. Helyszín: Borbás Mihály Bemutatóterem, Baja, Tóth Kálmán u. 19. 
Várjuk bármely magánszemély, egyesület, intézmény kiállításon érdeklődésre 

számot tartó műszerét, csillagászati tárgyú alkotását — biztosítás, 
anyagi felelősségvállalásunk mellett.

Információ: Bajai Oszervatórium Alapítvány, 6500 Baja, Szegedi út, Pf. 766., 
_________________fax: (79) 427-001, E-mail: hege@electra.bajaobs.hu_________________

BA N A C A T-11.
2000. október 27-29. (péntek-vasárnap)

Ismét Bajai Nagytávcsöves és CCD-s Találkozót tartunk Szálkán, a Művészeti alko
tótáborban. Információk: Hegedűs Tibor, 6501 Baja, PF. 116., fax: (79) 427-001, 

Internet: http://ivwzv.bajaobs.hu/cski/banacat/banacat.htm, 
_______________________ E-mail: hege@electra. bajaobs.hu__________
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