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Tavaszi Konkoly-észlelőhétvége 
Nagytagyospusztán

Május 6–8. között észlelőhétvégét és jubile-
umi megemlékezést tartunk a Környe köze-
lében található Nagytagyospusztán, Konkoly 
Thege Miklós egykori obszervatóriumának 
közelében. Konkoly nem csak Ógyallán, de 
Nagytagyoson is létrehozott egy meteoroló-
giai obszervatóriumot és egy kisebb csillag-
vizsgálót, amely 1905 és 1914 között állt a 
Konkoly-birtokon.

A nagytagyospusztai Vitéz Dinnyés 
Zsigmond Konferenciatelep ad otthont tava-
szi észlelőhétvégénknek, amely több lesz, 
mint észlelőhétvége. Előadásokat tartunk 
Konkoly és kora csillagászatáról, a nagy-
tagyoson végzett megfigyelésekről, este 
pedig akár Konkoly-féle meteoroszkóppal 
is végezhetünk megfigyeléseket – több mint 
egy évszázaddal Konkoly után. Más, szintén 
korabeli csillagászati eszközöket is kipróbál-
hatunk.

A konferenciatelep kertjében a résztvevők 
saját távcsöveiket is felállíthatják, és a mai 
észlelési technikákkal folytathatják a bő 100 
évvel megszakadt nagytagyosi észleléseket. 
Meteorokat fotózhatunk (májusi Aquaridák), 
bolygókat figyelhetünk meg, változócsilla-
gokat észlelhetünk, mélyég-objektumokat 
fotózhatunk.

Terveink szerint kiállítást is megtekint-
hetnek a résztvevők, továbbá emléktábla 
avatásával állítunk emléket Konkoly Thege 
Miklósnak és az egykori nagytagyosi obszer-
vatóriumnak.

A Konkoly-hétvégét az MCSE és a tatai 
Posztoczky Károly Csillagvizsgáló szervezi.

Jelentkezés: mcse@mcse.hu

Meteor 2016 Távcsöves Találkozó
Idei nagy távcsöves találkozónkat július 

28–31. között tartjuk Tarjánban, a Német 
Nemzetiségi Táborban. Gyere el Te is! Hozd 
el távcsövedet, hozd el családodat, észlelő 
jókedvedet!

Az autóval és Volán járatokkal egyaránt 
jól megközelíthető táborhely Tarján község-

től 2 km-re D-re található, a Tatabánya–
Tarján műút mellett, 250 m tengerszint feletti 
magasságban (GPS: 47,59213, 18,49482) A 
helyszín közvetlen zavaró fényektől mentes, 
óriási észlelőréteken használhatjuk távcsö-
veinket.

A 2016-ös távcsöves találkozóra is több 
száz amatőrcsillagászt várunk hazánkból és 
a szomszédos országokból. Minden korosz-
tályt szeretettel várunk az észlelőrét távcső-
kavalkádjában, az asztrobazáron, a tábori 
előadásokon és a tükörcsiszoló körben. Az 
érdekődők számára fakultatív kirándulást 
szervezünk Ógyallára, ahol megtekintjük a 
csillagvizsgálót és megkoszorúzzuk Konkoly 
Thege Miklós sírját.

Az előadni szándékozók jelentkezését várja 
Mizser Attila táborvezető az mcse@mcse.hu 
címen! Tábori információk: www.mcse.hu

MCSE ifjúsági csillagásztábor             
a Dél-Alföldön

A Magyar Csillagászati Egyesület idei ifjú-
sági táborát június 28. – július 4. között tart-
juk a szatymazi ifjúsági táborban.

Ifjúsági táborunkat a 14–19 éves korosz-
tály számára tartjuk. Csillagásztáborunkban 
napközben előadásokat hallgathatnak a 
résztvevők, esténként pedig távcsöves meg-
figyeléseket végezhetnek. A nyári tábor 
során elsősorban gyakorlati foglalkozáso-
kat tartunk, az észlelőmunkához szükséges 
tudnivalókkal ismertetjük meg a fiatalokat. 
Észlelési lehetőség az MCSE távcsöveivel, 
illetve saját, magatokkal hozott távcsövekkel, 
binokulárokkal.

Kirándulunk Szegedre is, ahol felkeressük 
a szegedi csillagászat fellegvárát, megismer-
kedünk az MCSE Szegedi Csoportjával és a 
város nevezetességeivel. A közeli Fehér-tónál 
madárlesen is részt veszünk, így nem csupán 
a csillagokat „lessük”, hanem a madárvilágot 
is.

A helyszín a szatymazi Ifjúsági Tábor 
(ahonnan 1999-ben figyeltük a teljes nap-
fogyatkozást) 4 ágyas faházaiban. Napi 
háromszori étkezést biztosítunk. Jelentkezés 
és további információk: www.mcse.hu
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