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Idei távcsöves találkozónkat is jelentős 
érdeklődés kísérte, amit jól mutat a részt-
vevők létszáma: 419-en látogattak el ren-
dezvényünkre. 2015 után tehát ismét 400 
fölött alakult a résztvevők száma! Ez annak 
is köszönhető, hogy ezúttal az MTT-n ked-
vezően alakult az időjárás, a szerencse úgy 
hozta, hogy éppen két csapadékos időszak 
közé esett a tábori hétvége.

Észlelésre, távcsőtesztelésre, fotózásra, 
barátkozásra, ismerkedésre, tapasztalatgyűj-
tésre bőséges lehetőséget nyújtott a Meteor 
2016 Távcsöves Találkozó.

A Konkoly-emlékév eseményeihez is csat-
lakoztunk a rendezvény programjával, sokak 
számára emlékezetes volt július 29-i kirán-
dulásunk az ógyallai csillagvizsgálóba (l. a 
belső borítót és a képmellékletet!). A rendkí-
vül tanulságos kirándulás mellett hagyomá-
nyosan számos előadást és műhelyfoglalko-
zást kísérhettek figyelemmel résztvevőink. 
Megesett, hogy egyszerre két esemény között 
is választaniuk kellett a résztvevőknek, de ez 
egy ennyire népes rendezvénynél természe-
tes. A táborhely közterületei – a könnyebb 
tájékozódás érdekében – idén először kaptak 
nevet. Így például a főépület előtti Kulin 
György körtérről a Hadak útján a Konkoly 
Thege Miklós észlelőrétre is el lehetett jutni, 
onnan pedig az Ötház észlelőrétre vagy 
éppen az Intergalaktikus rétre.

Előadások
Július 28. Csillagászat 3D-ben (Kása János),  

A Konkoly Obszervatórium – száz évvel 
Konkoly után (Kiss László)

Július 29. Észleléseink archívuma (Molnár 
Péter), A meteorok titokzatos elektrofonikus 
hangjai (Presits Péter), Amatőrcsillagászként 
Angliában (Szőke Balázs), Csillagoségbolt-par-
kok a V4 országokban (Gyarmathy István, 
Kása János), HAT exobolygókkal a világ körül 
(Bakos Gáspár).

Július 30. Távcsövesek fóruma, Hydra: 
robottávcső mindenkinek (Lázár József), A 
Nap nyomában – digitális szolárgráf és ana-
lemma készítése webkamerával (Bajmóczy 
György), A Csornai Csillagászati Klub (Nagy 
Felícián), Egy Cassegrain születése (Kurucz 
János), Mutasd meg távcsöved! (Mizser Attila, 
Szőke Balázs), A magyar apokromátok első tíz 
éve (Gyulai Pál), Az asztroturizmus őshazája: 
Montsec (Kolláth Zoltán)

Műhelyfoglalkozások
Több amatőrtársunk is vállalt műhelyfog-

lalkozásokat: Mélyég-rajzok kidolgozása 
(Kiss Péter), okulárteszt (6–8 mm-es okulá-
rok) Kása János és Vizi Péter szervezésében, 
Nap-észlelések (Hannák Judit), Napóra-
készítés Marton Géza vezetésével, konzultá-
ció a távcsövek készítéséről Kurucz Jánossal, 
a Meteor rovatvezetőjével. Pongrácz Sándor 
egri tagtársunk Magyarok csillagai címmel 
tartott lézermutatós ismertetőt az észlelő-
réten.

Köszönet a segítőknek!
Egy ekkora rendezvényt lehetetlen lebonyo-

lítani megfelelő számú segítő nélkül. A tábori 
recepció munkáját a következők segítették: 
Boros-Oláh Mónika, Jakabfi Tamás, Hanyecz 
Ottó, Mártha Zoltán, Mizser Csongor, Molnár 
Kriszta, Molnár Péter, Nagy Tibor, Tóth 
Krisztián, Világos Blanka.

Köszönet Keresztes Miklósnak a kitűzőkért, 
Nyerges Gyulának az előadások rögzítéséért, 
Szőke Balázsnak operatőri munkájáért, Illés 
Tibornak a csoportképért és mindenki más-
nak, aki csak segítette az MTT-t!

A találkozóról készült videók folyama-
tosan kikerülnek a Youtube-ra, az MCSE 
Csillagászat-csatornájára.

Mizser Attila
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