
63

zetben, a Nyugati-Mátrában található, 635 m 
tengerszint feletti magasságban.

Az őszi éjszakák különös hangulatát az 
adja, hogy este még a nyári csillagképek lát-
szanak, hajnalban viszont már igazi tél van 
az égbolton. Így minden észlelő megtalál-
hatja a számára kedves objektumokat, este a 
galaktikus ködöket, éjfél táján a galaxisokat, 
hajnalban pedig a közeli, széles nyílthal-
mazokat. A bolygók közül az éjszaka első 
felében figyelhető meg a Jupiter, hajnalban 
pedig az egyre nagyobb látszó átmérőjű 
Mars, valamint a Vénusz.

Az észlelőhétvége részvételi díja 9000 Ft, 
amely magában foglalja a szállást, a péntek 
vacsorától vasárnap reggeliig tartó étkezést, 
valamint a közös csomagszállítást is. Jelent-
kezési és befizetési határidő: október 5.

Jelentkezni Boros-Oláh Mónikánál lehet, a 
nozomi@mcse.hu címen.

Bátorligeti észlelőhétvége októberben
Október 16–18. között rendezzük Bátor-

ligeten a II. Nyírségi Őszi Észlelő Hétvégét. 
Bátorliget 720 lakosú település, Nyíregy-
házától 50, Nyírbátortól 15 km-re található a 
román határ szélén. Három természetvédelmi 
terület öleli körbe, ezért különlegesen sötétek 
itt az éjszakák. A hely, ahová kitelepülünk, 
koromfekete éggel büszkélkedhet.

Szállás: 2000 Ft-os áron tudunk szállást 
biztosítani éjszakánként, mivel a településen 
több turistaszálló is üzemel, természetesen 
összkomforttal. (Abban az esetben, ha a 
természetesen tiszta és csillagos éjszakák 
ellenére már fűtési szezon lesz, 2500 Ft.) A 
szálláshely kompletten felszerelt konyhát és 
egy konferenciatermet is magában foglal.

Étkezések: alapvetően önellátó, szomba-
ton az ebéd bográcsgulyás. A faluban van 
bolt, ezért lehetőség van minden élelmiszer 
beszerzésére, a szombati ebédet pedig (csak 
az alapanyagok ellenértékére korlátozva a 
beugrót), bográcsozással oldanánk meg.

A hétvége a szálláson és az étkezésen kívül 
ingyenes! Jelentkezés: Béres Gábor, tel.: (30) 
544-6361, E-mail: gabonet@freemail.hu

Kalandozás a déli horizonton
A minden csillagászati téma után érdek-

lődő amatőr sem olvassa egyforma lelkese-
déssel lapunk minden cikkét: nekem a szep-
temberi számban legjobban Kernya János 
Gábor Kalandozás a déli horizont közelében 
c. írása tetszett. Most szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy pár mondatban szóljak a 
cikk szerzőjéről.

A Bajai Bemutató Csillagvizsgáló jelenleg 
is tartó utolsó korszaka 1992-ben kezdődött, 
amikor Hegedüs Tibor, Egri József és jóma-
gam vezetésével és mintegy tucatnyi lelkes 
fiatal közreműködésével bemutatásra alkal-
mas állapotba került az épület és a műsze-
rek. Megszerveződött a csillagászati szakkör 
is, ahol Kernya János Gábor tizenéves srác 
rögtön feltűnt „autodidakta” tudásával: leg-
inkább a mélyég témakör érdekelte, fejből 
sorolta több száz NGC objektum adatait. Ez 
az irányultsága a mai napig megmaradt. A 
szakközépiskola elvégzése után is olyannyi-
ra kötődött a csillagászathoz, hogy a megyei 
fenntartású (bajai) csillagászati kutatóinté-
zetben alkalmazták különböző ismeretter-
jesztő munkákra.

Gáborból vérbeli észlelő amatőr lett. A 
kutatóintézet legnagyobb műszereit is hasz-
nálhatta, de sajátjának mondhat több táv-
csövet is, egészen 30 cm-es apertúráig. A 
Meteorban az elmúlt években több írása 
látott napvilágot, de nekem mind közül a 
mostani tetszik a legjobban. A komolyabb 
amatőrök napjainkban – meglátásom szerint 
– két irányban működnek. Egyik csoportjuk 
a korszerű műszerek és a CCD-technika 
révén (szinte) tudományos munkát végez.
Gábor idézett írása ennek talán az ellenke-
zője: Szentmártoni Béla eszméjének megfele-
lően egy olyan új „projektet” talált a nagyon 
déli objektumok megfigyelésével, ami az 
amatőrcsillagászok vezérelve kell legyen: 
kalandozni a csillagok világában, akár pusz-
tán a szépségért...
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