NAGY KÁROLY

Bemutatkozik a Nagy Károly
Csillagászati Közhasznú Alapítvány
2007. december 4-én a Fővárosi Bíróság
nyilvántartásba vette, és ezzel megalakult
alapítványunk, a Nagy Károly Csillagászati
Közhasznú Alapítvány. Célunk elősegíteni
Magyarország egyik történeti nevezetessé
gének, az 1847-ben Bicskén megépült csil
lagvizsgálónak a helyreállítását és haszno
sítását, a terület tudományos és kulturális
életének újbóli fellendítését.
Bicskén Batthyány Kázmértól vásárolt
birtokán Nagy Károly reformkori tudós
(vegyész, matematikus, csillagász) építette
fel Európa és a világ egyik legkorszerűbben
felszerelt csillagvizsgálóját, de a birtokon
találjuk a Pollack Mihály által a csillagász
testvére számára tervezett és épített mauzó
leumot is. Az 1848/1849-es szabadságharc
megakadályozta, hogy a tudományos munka
kezdetét vehesse, később a birtokot elárve
rezték. Az I. világháborúban az eredetileg
háromtornyos klasszicista csillagda össze
omlott, mindössze egyetlen tornya maradt
meg, mely azóta is dacol az idő viharaival.
A Meteorban már többször beszámoltunk
a csillagvizsgáló állapotáról, történetéről,
Nagy Károly életéről (legutóbb cikksorozat
ban: Meteor 2004/12., 2005/3., 2005/7-8.).
Az alapítvány Kuratóriumának tagjait talán
nem érdemtelen itt is megírnunk, a Kurató
rium összetétele jól mutatja a feladat nagy
ságát: a terület önkormányzati tulajdonban
van, műemlék épületekről, illetve romokról
van szó, a fő hangsúlyt ugyanakkor igyekez
tünk mégis a csillagászatra, a kutatásra és
az ismeretterjesztésre helyezni. A kuráto
rok tehát: Horvai Ferenc (elnök), Kiss Vil
mos mérnök, vállalkozó (titkár), Boros-Oláh
Mónika csillagászati ismeretterjesztő, dr.
Bölcskey Károly alpolgármester, Debreczeniné dr. Mezey Alice, a Kulturális Örök
ségvédelmi Hivatal munkatársa, Endrédiné
Szabó Erika, a Nagy Károly Városi Könyvtár
igazgatónője, valamint dr. Keresztúri Ákos,
az MCSE elnökségi tagja, a Collegium Buda

pest és az ELTE kutatója. Alapítványunk
honlapja (bicske.csillagaszat.hu) az MCSE
Internetes Szakcsoportjának köszönhetően
készült el.
A kuratórium 2008. február 2-án tartotta
alakuló ülését a Poláris Csillagvizsgálóban.
Kiváló az együttműködés a helyi lakosokkal,
az önkormányzattal és a különböző csilla
gászati és űrkutatási civil szervezetekkel,
így elsősorban a Magyar Csillagászati Egye
sülettel. Hiszen az alapítvány célja nem
csak egy épület felújítása, hanem az abban
folyó kulturális és tudományos, kutatási,
ismeretterjesztő tevékenység felélesztése.
Ennek megfelelően csillagászati előadásokat,
távcsöves bemutatásokat szervezünk Bics
kére, illetve szakszerű vezetéssel a birtokot
is bemutatjuk.
Lapunk hasábjain az elmúlt évtizedek alatt
sokszor számoltunk be a pusztuló műemlék
csillagvizsgálóról és a megannyi megmentési javaslatról. Reméljük, az alapítvány tevé
kenységét valóban siker koronázza. Ehhez
azonban - mint ahogy sok egyébhez is
- támogatásra van szükségünk. Közhasznú
szervezet vagyunk, így a támogatás teljes
összege - felső határ mellett - leírható az
adóalapból. A befizetett összegről kérésre
igazolást adunk. Emellett azonban minden
más segítséget is elfogadunk. Számlaszá
múnk: 10918001-00000051-90390005
Logdpályázat! 15 ezer Ft-os díjazással
pályázatot hirdetünk alapítványunk lógó
jának megtervezésére. A pályaművel kap
csolatos legfontosabb elvárás, hogy a lógó
tükrözze az alapítvány és Nagy Károly szel
lemiségét, a csillagászati ismeretterjesztést
és a bicskei jelleget. Fontos szempont még
az is, hogy a lógónak pecsételhetőnek kell
lennie. Egy pályázó több pályaművet is
beadhat Boros-Oláh Mónika kurátor címé
re: borosolahm @bicske.csillagaszat.hu. A
pályázatok meghosszabbított beadási határ
ideje: 2008. március 20.

