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A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

2003. szeptember 10-én a szeniorok bizottsága tanulm á
nyi kirándulást rendezett, amelyen 50 tagtársunk vett részt. 
B a l o g h  Aladár javaslatára az MTA Konkoly-Thege M ik
lós Csillagászati Kutatóintézetének obszervatóriumát láto
gattuk meg a Mátra hegységben levő Piszkéstetőn.

Útközben rövid látogatást tettünk a parádsasvári üveg
gyárban is, ahol megtekintettük a gyönyörű üvegm unkák 
gyártási folyamatát. Parádfürdőn ebédeltünk a Freskó Étte
remben, majd felkerestük Piszkéstetőn a csillagvizsgáló 
obszervatóriumot. SÁRNECZKY Krisztián szakszem vezeté
sével betekintést nyerhettünk az obszervatóriumban folyó 
munkába. A kutatómunka főbb területei: szupernóva- 
kutatás, kisbolygó- és üstököskutatás. Korszerű távcsövek
kel végzik a több száz millió, illetve néhány milliárd fény
évre levő objektumok vizsgálatát.

A tanulm ányi kirándulás végeztével ellátogattunk a M át
ra lábánál fekvő Pásztó városába is. Dr. HÍR János, a Pász
tói M úzeum igazgatója és munkatársa, B r u n d a  Tibor 
vezetésével m egismertük a múzeum igen gazdag anyagát, 
különösen a múzeum rendkívül szép és értékes, szakszerű
en rendezett földtani-őslénytani gyűjteményét. A múzeum 
igazgatója bem utatta továbbá a XII. században épült bencés 
kolostor maradványait, a középkori üveghutát és a 
XV. századból fennmaradt Oskolamester Házát, amelyek

dr. V a l t e r  Ilona régész munkássága révén kerültek nap
világra. Leróttuk tiszteletünket Pásztó város két nevezetes 
személyisége, RAJECZKY Benjámin népzenekutató és 
CSOHÁNY Kálmán grafikusművész m unkássága előtt is.

A tanulmányi kirándulás sikeréért elsősorban a M agyar 
Geofizikusokért Alapítványt illeti köszönet. Az alapítvány 
anyagi támogatása teszi lehetővé, hogy több mint tíz év óta 
a szeniorok bizottsága megszervezheti az őszi tanulmányi 
kirándulást. MOLNÁR Károly, a szeniorok bizottságának 
titkára és G a d ó  károly, a bizottság tagja a tanulmányi 
kirándulás előkészítő munkájában nyújtott értékes segítsé
get.

V ida Zsolt tagtársunk a tőle megszokott lelkesedéssel 
örökítette meg a tanulmányi kirándulás fontosabb mozzana
tait. B e l lÉR Éva, a Magyar Geofizikusok Egyesületének 
ügyvezető titkára a szervezőmunkában nyújtott hathatós 
támogatást. Közreműködésüket hálásan köszönjük. B a r th  A 
Lajos tagtársunk, a csillagászattörténet legjobb ismerője 
vállalta, hogy összeállítja az MTA Konkoly-Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóintézete és a piszkéstetői obszervatórium 
történetét, amelyet mellékelten közreadunk.

Aczél Etelka 
a Szeniorok Bizottságának elnöke

122 Magyar Geofizika 44. évf. 4. szám


