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Első erdélyi csillagász tábor 

Zeteváralja, (Hargita megye); 2005. aug. 26–31. 
 

A Magyar Csillagászati Egyesület vezetőinek ösztönzésére ebben az évben mintegy 
hatvan résztvevővel Erdélyben is sor került az első amatőrcsillagász találkozóra. A tábor 
helyszínéül a zeteváraljai panzió és annak környéke szolgált, ahol a nagyobb városok 
fényétől távol remek feltételek adottak a csillagos ég titkainak kémlelésére és kiváló 
lehetőség van akár több száz ember táborozására is. A tábor önköltséges alapon nyitott 
volt mindazok számára, akik érdeklődnek a csillagászat iránt. A résztvevők nagyobb 
része Erdélyből érkezett, de szép számban vettek részt a táborban magyarországi ama-
tőrök és felvidéki előadónk is volt.  

 

A csillagász tábor résztvevőinek egy csoportja 
 
A táborban résztvevő húsz diák, valamint az előadók számára kedvezményes rész-

vételi feltételeket sikerült biztosítani az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok 
Főosztályának támogatásával. A tábor szervezését és lebonyolítását  segítette továbbá az 
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) és a Magyar Csillagászati Egye-
sület (MCSE). 

A tábor célkitűzései szerint egyfelől a csillagászat iránt érdeklődő tanulók és diákok 
számára igyekezett lehetőséget teremteni a csillagászat alapjainak elsajátításához, az 
amatőr és hivatásos csillagászok munkájának megismeréséhez. Másfelől viszont célunk 
volt lehetőséget biztosítani a környéken élő amatőr és hivatásos csillagászoknak egy 
kellemes környezetben való találkozásra, tapasztalatcserére.  

A tábor rendszeres napi programja délelőtti, délutáni és koraesti csillagászati előadá-
sokat, valamint késő éjszakába nyúló, olykor egészen hajnalig tartó gyakorlati foglalko-
zásokat, távcsöves bemutatókat tartalmazott. Utolsó napon a résztvevő diákok csillagá-
szati ismeteteit az elhangzott előadások alapján összeállított kérdésekre alapozott vetél-
kedővel mértük fel. Mindenkit díjaztunk az MCSE-től kapott különböző kiadványokkal. 

A csillagászat legkülönbözőbb területeiről tartottak előadásokat:  Barabás Szende – 
Csíkszentmárton; Csukás Mátyás – Nagyszalonta; Horvát Szabolcs – Sepsiszentgyörgy; 
Kovács István – Gyál, Magyarország; Lukács Ferenc – Dunaszerdahely, Szlovákia; dr. 
Makó Zoltán – Csíkszereda; Molnár Zoltán – Gyergyószárhegy; Nagy Antal – Csíksze-
reda; Nagy István – Sepsiszentgyörgy; Péter Attila – Székelyudvarhely; dr. Szenkovits 
Ferenc – Kolozsvár; Tepliczky István – Budapest; Veres Péter – Székelyudvarhely. 
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A táborban levő távcsövek egy részének seregszemléje. 
 Háttérben Nagy István, Sepsiszentgyörgyről, egyik kedvenc „gyerekével”.  

Ő ugyanis már több távcsövet is épített. 
 
Az éjszakai észlelések legnagyobb attrakcióit a szabadszemes csoportos meteorészle-

lések, valamint a bolygók, változócsillagok és különböző mélyég–objektumok távcsöves 
megkeresése képezte. 

A szakmai foglalkozásokat különböző szabadidős tevékenységek egészítették ki: 
sporttevékenységek (asztalitenisz, foci), gyalogtúra a környéken (zeteváraljai völgyzáró 
gát, Zete várának dombja), észleléssel egybekötött éjszakai túra a Madarasi Hargitára, 
tábortűz. 

A tábor résztvevői a hasznosan és kellemesen együtt töltött felejthetetlen öt nap és 
öt csillagos éjszaka után azzal a reménnyel búcsúztak egymástól, hogy a következő
években sikerül megismételni ezt az emlékezetes rendezvényt. 

szervezők
Szenkovits Ferenc, Barabás Szende  

 

ismerd meg!

Nemlineáris jelenségek a fizikában*

II. rész 

1.3. Káosz 
Az energiabefektetés növelésével a rendszerek olyan bifurkációkon mennek keresz-

tül, melyek során mozgásuk egyre bonyolultabb lesz. Ennek a sorozatnak egy lehetséges 
végállapota az ún. káosz [4,5]. Ez sokáig tartó mozgás, mely azonban mégsem ismétli 
önmagát.  
 
* Jelen írás az EMT által kiadott Műszaki Szemlében is megjelent  (31/2005. szám) 


