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Megújult a www.mcse.hu
Egyesületünk -  a hazai csillagászati szer
vezetek körében az elsők között -  1995- 
ben indította útjára internetes oldalát. Az 
akkoriban újdonságnak számító weboldal 
az eltelt egy évtized alatt több százezer 
látogatót vonzott, és fontos forrása lett az 
egyesületi és a csillagászati híreknek, 
gyűjtőháza a hazai csillagászati esemé
nyek és rendezvények felhívásainak.

A megújult honlap az eddigi értékeket 
megőrizve, bővített funkciókkal szolgálja 
tovább az érdeklődőket. Tájékoztatást ad 
a közeljövő csillagászati érdekességeiről, 
a programajánlóban pedig budapesti és 
vidéki csillagászati előadásokról, találko
zókról, táborokról kaphatunk informáci
ót. Továbbra is elérhetőek a népszerű ha
zai tematikus csillagászati levelezőlisták, 
és a CSILLA lista legfrissebb hozzászólá
sai is online megtekinthetők. Újdonság, 
hogy az elmúlt két év előadásainak, talál
kozóinak archivált video- és hanganyagai 
is letölthetők, illetve a weblapon keresztül 
levetíthetők, csakúgy, mint az aktuális 
csillagászati előadások, konferenciák élő 
online közvetítései. A megújult képgaléria 
az elmúlt évek rendezvényeit mutatja be, 
kezdve az 1980-as évek távcsöves találko
zóitól egészen napjainkig (Vénusz- 
átvonulás, részleges napfogyatkozás stb.).

Az Egyesület, alapításának 60. évfor
dulójára időzített új honlapjával számos 
célt tűzött ki maga elé. Egyrészt a korsze
rű internetes technológia segítségével sze
retné a korábbinál is hatékonyabban szol
gálni a csillagászati ismeretterjesztést; 
másrészt lehetőséget kíván adni a helyi 
szervezetek, szak- és helyi csoportok te
vékenységének, híreinek bemutatására, ezzel segítve munkájukat.

Minden csillagászati iránt érdeklődő figyelmébe ajánljuk az MCSE megújult, kibő
vült honlapját, amely a www.mcse.hu címen érhető el.

Balaton László
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Pizzával a VLT-hcz
A Polaris Csillagvizsgáló szakkörének 
tagjai az Európai Déli Obszervatórium 
„Catch a Star! 2005" elnevezésű pályáza
tán Star clusters and the structure of the 
Milky Way (Csillaghalmazok és a Tejút
rendszer szerkezete) című pályamunká
jukban a Tejútrendszer struktúráját szem
léltették hétköznapi módszerekkel és tár
gyakkal, esetünkben egy finom pizzával.
Első lépésként gömb- és nyílthalmazokról 
készítettek saját felvételeket Budapestről 
és Ágasvárról, amelyek térbeli helyzetét 
és egyéb jellemzőit a szakirodalomból 
gyűjtötték ki. Összefoglalásukban nem 
csak konkrét ismereteinket tekintették át, Pályázatkészítés közben, a Polárisban: 
hanem a Tejútrendszer egészére érvényes Keresztúri Ákos, Szabó Andrea, Szulágyi 
összefüggéseket is bemutatták, továbbá Budai Edina
kitekintést nyújtottak, mivel tudnák az ESŐ új távcsövei a képet teljesebbé tenni.

A pályázat fő eleme azonban az a Tejútrendszer-modell volt, amelyet pizzából ké
szítettek. A méretarányos modellen a belül kivastagodott tészta és egy központi tojás 
alkotta a magot, ketchup a valódi helyzetnek megfelelő spirálkarokat, reszelt sajt a 
molekulafelhőket, a tészta belső buborékai pedig a szupernóva-robbanások és hal
mazok csillagszelei által csillagközi anyagába fújt buborékokat jelképezték. Az egyes 
lefotózott halmazok térbeli helyzetét kiszámolták, majd borsszemekkel, illetve gom
bostűkkel pozícionálták. A munka meghozta az eredményét: a 230 európai csapat 
közül a zsűri az ő pályázatukat tartotta a legjobbnak, így az ESŐ segítségével hama
rosan tanulmányútra indulhatnak Chilébe. Eredményeik a Polaris Csillagvizsgáló 
szakkörvezetője, Horvai Ferenc munkáját is dicsérik.

Keresztúri Ákos

Észlelési élményem
Harmadszor hirdettük meg Észlelési élményem c. cikkpályázatát fiatal amatőrök 
számára. Az idei pályázati kiírásban semmilyen megkötés nem szerepelt, az egyetlen 
feltétel az volt, hogy saját megfigyelésekre, saját észlelési élményekre támaszkodjon a 
beküldött írás. Összesen nyolc pályamunkát kaptunk -  sajnos nem mindenki vette fi
gyelembe, hogy nem ismeretterjesztő, hanem megfigyelésekről szóló munkákat vá
runk. A bírálók végül a következő döntést hozták: első helyezett Németh Zoltán 
Észlelés a természet ölén c. cikke, második Zsoldos Ákos Észlelési élményem c. írása, 
a harmadik Szabó Ádám Észlelési élményeim c. munkája. Gratulálunk!

MTT ’06 -  a Gerecsében!
Sajnálatos hiba csúszott a májusi Meteor MTT '06 felhívásába és a kiküldött jelentke
zési lapba is: távcsöves találkozónkat természetesen Tarjánban tartjuk, július 27-30. 
között! Elnézést kérünk az értelemzavaró hibákért.
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