
Újabb Vénusz-átvonulás beszámolók
Az országszerte tartott Vénusz-átvonulás 
bemutatásokról továbbra is érkeznek be
számolók. A hatékonyabb feldolgozás 
érdekében kérjük, hogy a jövőben a sza
badtéri és iskolai bemutatásokkal kap
csolatos híradásokat Keresztúri Ákos cí
mére küldjék: kru@mcse.hu. A Meteor 
2004/9. számának 10. oldalán közölt lis
tán túl meghirdetett bemutatásokat tar
tottak még Budapesten két helyszínen 
(Budai Vár, Veres Péter Gimnázium),
Balatonkenesén (Jókai Mór Általános Is
kola), Dunaújvárosban (Aratók szobor- 
csoport), Nagyvenyimen (Kossuth Lajos 
Általános Iskola), Szolnokon (Jubileum 
téri Toronyház) és Gödöllőn (Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium). Az alábbiak
ban -  terjedelmi okokból -  csak egy-egy 
rövid részletet tudunk közölni belőlük. A 
most közölt beszámolókkal együtt össze
sen 67 bemutatóhelyről kaptunk információkat, ezzel bátran elmondhatjuk, hogy a 
június 8-i Vénusz-átvonulás volt az 1999-es napfogyatkozás óta a legjobban szerve
zett, legtöbb embert megmozgató csillagászati esemény hazánkban!

Balatonfűzfó'-Balatonkenese (Kocsis Antal). A Vénusz-átvonulás idején a Jókai 
Mór Általános Iskola összes tanulója láthatta a bemutatás során a jelenséget, sok 
szülő és egyéb érdeklődő mellett. Úgyszintén Balatonkenesén a helyi általános iskola 
összes tanulója (kb. 800 érdeklődő) látta a jelenséget az Iskola-Faluház-Könyvtár 
előtti téren.

Budapest, Budai Vár (Bartha Lajos). A
Vénusz-átvonulással kapcsolatos elő
adást és bemutatást Badacsonyi Ildikó ja
vaslatára a Magyar Kultúráért Alapít
vány Budavári Mosolynapok programjá
nak záró eseményeként szervezték meg.
A program az alapítvány székházában 
Bartha Lajos, majd Pásztor Emília elő
adásával kezdődött, melyek után villám
kérdéseket tettek fel a hallgatóknak, és a 
jó válaszokat jutalomkönyvekkel hono
rálták. Később a Szentháromság téren 
Mátis András, Fejes Imre és Puskás Kata
lin közreműködésével zajlott a távcsöves 
bemutatás, amelyen 300-400 érdeklődő 
vett részt. Sok külföldi turista is megfi
gyelte a jelenséget, egy 13 fős olasz tu-

Vénuszt néző diáklányok a budapesti SEK 
Gimnáziumban

„Áthaladt a Vénusz a Nap előtt" -  tudósítás 
a Polárisban történtekről a másnapi 
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rista csoport kifejezetten lassú magyarázatokat is kért, hogy a tolmács pontosan for
díthassa.

Budapest, Veres Péter Gimnázium (Csaba György Gábor). A Veres Péter Gimná
ziumban egy Telematorral és kivetítéssel dolgoztak Csaba György Gábor, valamint 
szakkörösei. Az érdeklődők megismerhették a jelenséghez kapcsolódó tudnivalókat, 
beleértve a magyar tudománytörténeti vonatkozásokat is. Az átvonuló bolygót sza
bad szemmel is majdnem mindenki megtalálta apró pontként a napkorongon. Az is
kola vezetése gondosan megszervezte a bemutatást, amit összesen 412 fő figyelt meg. 
Az átvonulás alatt végig, de főként amikor a Vénusz a napkorong széle felé járt, lát
szott a bolygó légköre okozta fénygyűrű a sötét korong körül. A fekete csepp jelensé
gét mind a belépéskor, mind a kilépéskor megfigyelték.

Dunaújváros, Aratók-szoborcsoport (Romhányi Attila). A dunaújvárosi távcsöves 
bemutatók többsége, így a Vénusz-átvonulás bemutatója is a Kossuth Lajos utca felső 
Duna-parti végén található kilátónál, az Aratók-szoborcsoportnál zajlott. Az arboré
tumszerű, 70 méter magas löszpartról gyönyörű kilátás nyílik az északi, keleti, déli 
látóhatárig elterülő Duna-Tisza közére. Az 5 órától 12:30-ig tartó rendezvényen hét 
távcsővel várták a közel 800 érdeklődőt, akik közül többen még munkahelyükről is 
eljöttek a jelenség kedvéért.

Nagyvenyim, Kossuth Lajos Általános Iskola (Németh Zoltán). Az MCSE Duna
újvárosi Csoportja Nagyvenyimen is tartott bemutatót. Itt az iskola tanulói és tanárai 
az udvaron egy 76/700 mm-es refraktorral és egy 160/1330 mm-es Newton-távcsővel 
figyelhették a jelenséget (utóbbi műszer tükrét a bemutató saját kezűleg csiszolta). A 
Vénusz átvonulását összesen kb. 60 fő nézte meg itt.

Szolnok, Jubileum téri Toronyház 
(Korpás Zoltán). Szolnokon a bemutatót a 
Jubileum téri Toronyház tetején tartottuk a 
Kopernikusz szakkör szervezésében, 
amely a TIT égisze alatt működik. A 
rendezvényt Újlaky Csaba vezényelte le.
Közel 160-200 ember tekintette meg az 
eseményt, köztük kisiskolás, sőt óvodai 
csoportok is. A helyi városi televízió 
szintén beszámolt a rendezvényről.

Gödöllő, Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium (Farkas Alexandra). Az is
kola épülete előtt az órák közti szünetek
ben néztük a Vénusz-átvonulás különbö
ző fázisait. Eszközünk csupán egy napfo
gyatkozás néző szemüveg és egy hegesztő 
szemüveg volt, de ezek is elegendőek 
voltak ahhoz, hogy mindenkinek megmutathassuk a különös és ritka jelenséget. Az 
érdeklődők főleg az alsóbb osztályokból és a tanárok közül kerültek ki, akik iskolám 
két épülete között sétálgatva lettek figyelmesek a csoportosulásra a főépület előtt... 
így kb. 50 embernek meg tudtam mutatni, akik közül mindenki örömmel újságolta a 
többieknek, hogy „Láttam a Vénuszt!!"

„Vénusz-átvonulók" a szolnoki Toronyház 
tetején
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