távcsöves bemutatók

Bagolyvár Birodalom
Augusztus elején a Csillagászat Nemzetközi Évének honlapján (www.csillagaszat2009.
hu) keresztül kaptunk egy felkérést, hogy a
Budakeszin működő Bagolyvár Birodalom
által szervezett ifjúsági táborzáró eseményeként tartsunk egy csillagászati bemutatót.
Végül augusztus végén, Várady Judit és Körmendi Csilla szervezőmunkájának, illetve
Ábrahám Tamás és Molnár Péter amatőrtársunk hathatós közreműködésének köszönhetően megtartottuk a bemutatót, mely nagy
sikert aratott. Olyannyira, hogy várhatóan
rendszeres bemutatók lesznek Budakeszin
az érdeklődők számára.
Mivel a tábor lakóinak étkeztetésében nagy
segítséget nyújtott a közeli Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet, felkértek egy ottani
bemutató megtartására is. Augusztus 31-én
este 8 óra körül érkeztünk meg az intézmény
frissen felújított épületéhez, ahol annyira vártak minket, hogy még egy négykerekű kiskocsit is kaptunk a műszerek hordozásához. Az
épület melletti sportpályát akadálymentesen
meg tudták közelíteni az átmenetileg ott
lakók is, így ott állítottuk fel a műszereket.
Az esemény fél 9-re volt meghirdetve,
amikor már szépen látszott a Hold és a
Jupiter. Körülbelül 10–15 érdeklődővel kezdtük először égi kísérőnk, majd a Jupiter
megcsodálását. Nagyon jó volt látni, hogy
mennyire érdekli őket, és hogy kipróbálták
az összes műszert, amit vittünk. Sok kérdést
is kaptunk, amiknek szintén nagyon örültünk. Miután az ég teljesen besötétedett (már
amennyire Budapest közelsége engedte),
következett a csillagképek bemutatása, mitológiai hátterükkel, mindenféle érdekességgel ami leköthet egy, a csillagászattal most
ismerkedő közönséget. Miután ezt is nagy
érdeklődéssel végighallgatták, sajnos többen
közülük az igencsak hűvösre fordult időjárás
miatt visszavonultak, de pár résztvevővel
még tovább folytattuk a nézelődést. Terítékre
kerültek az ilyenkor szokásos objektumok:



Herkules-gömbhalmaz, Andromeda-galaxis,
Vállfa-halmaz, Perseus-ikerhalmaz, Albireo,
Lyra-gyűrűsköd és a többiek. Tíz óra után
nem sokkal már mindenkinek vissza kellett
vonulnia, így elbúcsúztunk, de a szervezőkkel (köztük Dr. Klauber András főorvos
úrral, akinek ez úton is köszönjük a lehetőséget) és lelkes közönségünkkel egyetértésben megbeszéltük, hogy ennek lesz még
folytatása, mert a bemutató olyan színfoltot
vitt a gondozottak életébe, ami nagyon sokat
jelentett számukra. Azt hiszem, mindkét fél
nagyon élvezte az estét, illetve várjuk a
további lehetőségeket, hogy itt, illetve más
helyszíneken is „közelebb hozhassuk a csillagokat”.
Várjuk környékbeli amatőrök segítségét
is, akik szívesen részt vennének hasonló
bemutatók lebonyolításában, szervezésében!
(Jelentkezni lehet az eigner.balazs@gmail.
com címen.)
Eigner Balázs
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