
Közgyűlés ‘06
Idei közgyűlésünket április 8-án, az Óbudai Művelődési Központban rendeztük. Az 
e s e m é n y e n  96 tagtársunk regisztrálta magát, így nem voltunk határozatképesek. A 
10:30-ra meghirdetett megismételt közgyűlést dr. Kolláth Zoltán, az MCSE elnöke 
nyitotta meg. Röviden beszámolt egy friss pályázatról (GLOBE at Night), amely nap
jaink egyik környezetvédelmi problémájáról, a fényszennyezésről szólt. Örömmel 
mondta el, hogy több hazai iskola is eredményesen vett részt a mérésekben.

Ezután megható eseményre, a 2006. évi 
Kulin-emlékérem átadására került sor. Az 
MCSE és a TIT által delegált kuratórium 
Mátis Andrásnak, a Budapesti Planetári
um neves előadójának ítélte oda az érmet.
(A kitüntetett az amatőresillagász moz
galom közismert alakja, szakelőadóként 
több százezren hallhatták előadásait a 
Planetáriumban.) Ezt követően az MCSE 
elismerő oklevelét vehette át Balaton 
László, majd a program későbbi részében 
Rezsabek Nándor. A két további kitünte
tettnek, Braskó Sándornak és Balogh Ist
vánnak egy későbbi időpontban nyújtot
tuk át az oklevelet. Balaton László az 
MCSE-honlapok készítése terén szerzett 
elévülhetetlen érdemeket, míg Rezsabek 
Nándor az MCSE őstörténetét feltáró 
munkásságával érdemelte ki az elisme
rést. Braskó Sándor szervezőmunkáját és 
asztrofotós eredményeivel érdemelte ki az 
elnökség elismerését, Balogh István pedig 
a kiskunhalasi mozgalmi élet és a csillag- 
vizsgáló szervezésével.

A napirend következő pontjában Mizser 
Attila, az MCSE főtitkára részletesen is
mertette az MCSE elmúlt évi és idei tevé
kenységét. 2005 Kulin-emlékév volt, 
amelynek nyitóeseményeként az MCSE emlékülést szervezett a TIT Budapesti Pla
netáriuma támogatásával. Nagyszalontán és hazánk több településén is megemlé
keztek a magyar amatőrcsillagász mozgalom atyjáról. Balaton László és Rezsabek 
Nándor gondozásában elkészült a Kulin-honlap, valamint áprilisban megjelent 
Sragner Márta Kulin-emlékkötete, Az égbolt mindenkié címmel. A Kulin-vetéíkedő 
döntőjét az újpesti Könyves Kálmán Gimnáziummal közösen bonyolítottuk le.

Az elmúlt év számos rendezvényének a Polaris Csillagvizsgáló adott otthont. Janu
árban a Machholz-üstökös földközelsége alkalmából egész estes programok várták az 
érdeklődőket, ezzel egy időben észlelőhétvégét szerveztünk Ágasváron. Ebben a hó
napban tartottuk a Titan éjszakáját is, ahol a Polaris-szakkör ifjú tagjai tartottak elő
adásokat.

Mátis András, a 2006. évi Kulin-emlékérem 
kitüntetettje (Várhegyi Péter felvételei)
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Dávid Gyula tavaszi előadássorozata 
sok látogatót vonzott, ezért ősszel az 
MCSE felkérésére újabb, nagy sikerű elő
adásokat hallgathattunk tőle. A technikai 
fejlesztéseknek köszönhetően valamennyi 
előadást élőben, webkamerával is közve
títettük és üzembe helyeztük a Polaris 
TV-t. A tervek szerint 2006 őszén ismét 
köszönthetjük őt a Polaris előadói között.

2005. október 3-án részleges napfogyat
kozást figyelhettünk meg, ezért a Poláris 
Csillagvizsgálóban és az ország számos 
más pontján távcsöves bemutatásokra ke
rült sor. Novemberben a Holdészlelők 
találkozója, majd decemberben az 
Üstökösészlelők találkozója vonzotta az érdeklődőket.

Az MCSE nyáron újra lebonyolította hazánk 
hagyományos táborait: júliusban az ifjúsági tá
bort Ágasváron, augusztusban pedig a Meteor 
Távcsöves Találkozót Szentléleken. Igen sikeres 
tábort szervezett a Kiskun Csoport a Solt melletti 
Kalimajorban.

Csillagászok, amatőrök és laikusok egyaránt 
részt vehettek a 2006-os napfogyatkozásra felké
szülő konferencián Székesfehérvárott; valamint A 
modem csillagászat ezer esztendeje c. konferen
cián Tatán, a Kuny Domokos Múzeumban. A ta
lálkozók palettáját színesítette a Győri Csoport és 
a Szegedi Csoport 1-1 napos programja. Az 
AAVSO igazgatója, Ame Henden ellátogatott 
Magyarországra -  a pécsi amatőrök bensőséges 
hangulatú találkozót szerveztek ebből az alka
lomból.

Megjelent Sámeczky Krisztián Magyarok a 
Naprendszerben -  és azon túl c., precíz munkát 
tükröző könyve. Az égbolt mindenkié címmel 
megszületett a Kulin György életét bemutató 
emlékkötet, melyet Sragner Márta írt. Rezsabek 
Nándor könyvéből pedig megismerhettük a Ma
gyar Csillagászati Egyesület történetét 1946-1949. 
között. Fáradságos munka gyümölcseként készül 
az új Kézikönyv és a Meteor csillagászati év
könyv. Továbbra is havonta jelenik meg a Meteor 
c. folyóirat. Az MCSE 8000 példányban nyomta
tott szóróanyagot a 2005. évi és az idei napfo
gyatkozásról.

Az MCSE több, a fiatal korosztálynak szóló

MCSE-oklevéllel kitüntetett „kiskunok": 
Rezsabek Nándor és Balaton László
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pályázatot hirdetett meg, melyekre szép számban 
érkeztek be a pályamunkák. A nemzetközi Sky 
Watch csillagászati versenyen több magyar diák 
rangos helyezést ért el, amely egyben felkészítő
iknek, Keresztúri Ákosnak és Csizmadia Szilárd
nak is érdeme.

Mizser Attila bemutatta az új Polaris-honlapot.
További honlapokkal gazdagodtunk, többek kö
zött a hirek.csillagaszat.hu oldallal. A közérdekű 
hozzászólásokban Balaton László örömmel tájé
koztatta a közgyűlés résztvevőit arról, hogy fo
lyamatban van az új MCSE-honlap szerkesztése.

A titkársági beszámolóban ízelítőt kaptunk az 
idei év eseményeiről is. 2006 februárjában a 75 
évvel ezelőtt született Szentmártoni Bélára emlé
keztünk, akiről jelenleg emlékkötet készül 
Sragner Márta összeállításában, A Magyar Posta 
Detre László születésének 100. évfordulójára 
emlékbélyeget bocsátott ki.

Február 18-án a változócsillag-észlelők találko
zóját tartottuk meg a Polaris Csillagvizsgálóban.

Hazánk területéről részleges napfogyatkozást 
figyelhettünk meg 2006. március 29-én. Ez alka
lommal is országszerte több helyszínen is Nap
bemutatások várták az érdeklődőket. Az időjárás 
sajnos nem fogadott bennünket a kegyeibe. Szá
mos tagtársunk elutazott Törökországba és 
Egyiptomba, ahol teljes fogyatkozásnak lehettek szemtanúi. Sikeres expedícióikról 
képes beszámolót tartottak a közgyűlésen (1. később).

A közgyűlés délutáni programjában több előadás is helyet kapott. Horváth Tibor: A 
Hegyháti Obszervatórium, Pál András: Exobolygók-egzotikus eredmények, Kun Má
ria: Milyen volt a Naprendszer 4,6 milliárd évvel ezelőtt?, Napfogyatkozás-expedí
ciók -  élménybeszámolók, Rezsabek Nándor: 60 éves az MCSE. Különösen érdekes 
volt a napfogyatkozás-blokk, hiszen a megfigyelők egészen friss élményekkel szol
gálhattak a itthonmaradottak számára. (A rendkívül gazdag képanyagból az MCSE- 
honlap galériájában, illetve a Meteor idei összevont számában látható válogatás. -  a 
szerk.)

A szünetekben és az előadásokkal egy időben az asztrobazárban vásárolhattak a 
vendégek. Nagy sikert aratott az új kiadványok között szereplő, poszter méretű csil
lagtérkép, melyet a Geobook Hungary Kiadó jelentetett meg.

A közgyűlés után a közeli Polaris Csillagvizsgálóba hívtuk meg a vendégeket, kö
zös Nap-észlelésre és eszmecserére.

M iz s er  A t t il a  -  T ó t h  M a r ie t t a

Honlap ajánlat -  az MCSE csillagászati hírportálja: hirek.csillagaszat.hu
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