A Terkán Lajos Ismeretterjesztő alapítvány
2016. évi
Közhasznúsági jelentése
A Fejér Megyei Bíróság PK 63931/2004/5 határozatával 826. sorszám alatt a Terkán Lajos

Ismeretterjesztő Alapítványt megalapítottként, és közhasznúként 2005. 04. 16. napján
nyilvántartásba vette. Az Alapítvány közhasznú jogállását a Székesfehérvári Törvényszék
2015. március 2-án kelt végzésével megerősítette, s ezen végzését 2015. április hó 20-án
jogerőre emelte.
Az Alapítvány célja:
A székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló fenntartásához és üzemeltetéséhez
szükséges feltételek és költségek fedezetének biztosítása
Az alapítvány közhasznú tevékenységei – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI
törvény (a továbbiakban KSZT) alapján a következők:
- Képességfejlesztés (nevelés)
- Ismeretterjesztő tevékenység (oktatás)
- Tudományos tevékenység (kutatás)

Szakmai beszámoló:
Képességfejlesztés, tehetséggondozás, nevelés, oktatás
Szakkörök:
Az érdeklődő fiataloknak szakköri formában nyújtunk lehetőséget az önművelésre, a
csillagászati ismeretek megszerzésére. A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban az
iskolai időszakban heti rendszerességgel szakköröket működtettünk. A 14 év alattiaknak, a
művelődési ház nyári zárva tartását kivéve minden hétfőn 17 órától, a 14 év felettieknek
minden pénteken 18 órától tartottunk foglalkozásokat.
Nyári csillagászati észlelőtábor 2016.:
A 2016. év folyamán immár harmincharmadik alkalommal rendeztük meg csillagászati
táborunkat, főként középiskolás fiatalok számára. A tábor résztvevői szokás szerint a Terkán
Lajos Bemutató Csillagvizsgáló csillagász szakköreinek tagjai közül kerültek ki. A csillagász
szakkörök több mint fél évszázados múltra tekinthetnek vissza a városban, közös táborozáson
1984. óta veszünk részt minden évben - 1987. óta saját táborokat szervezünk. A tábor helyéül
mindig a lakott területektől, a zavaró éjszakai fényektől távoli, lehetőleg magaslaton fekvő
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helyet választunk ki. A tábor önellátó, fontos szerepet tölt be a természet szeretetére, óvására,
megőrzésére, valamint a közösségi munkára való nevelésben is.

Táborozásaink során az ország jelentős részét bejártuk - ez évben a Zselicben, Simonfa
legszélén töltöttünk egy hetet. A táborozók egy része sátorban, más része turistaházban lakott.
A csillagászati megfigyeléseket a tábortól kb. 1 kilométerre, egy magaslaton végeztük. Az
egyhetes tábor július 29-edikén kezdődött, létszáma 25 fő volt.
Az éjszakai megfigyeléseket követő délelőtti pihenés után a nappal további részét túrázással
és különböző kulturális programokkal töltöttük. Ekkor végeztük az éjszakai megfigyelések
kiértékelését is. Az eredményeket a hazai és nemzetközi gyűjtőközpontoknak továbbítottuk.
A tábor részletes programja a következő volt:
A hatból három éjszakán kiváló, egy éjszakán megfelelő volt az időjárás, jó minőségű eget
láthattunk. A tábor közelében levő magaslaton a megfigyelést fényszennyezés nem
zavarta. Sikerrel valósítottuk meg terveinket:
 Vizuális meteorészlelés a megfigyelt meteorok adatainak rögzítése a Magyar Meteor- és
Tűzgömbészlelő Hálózat előírásai szerint
 Bolygómegfigyelések és rögzítésük a Magyar Csillagászati Egyesület észlelőlapján
 Mélyég-észlelések, oktatás a kezdő táborozók számára Dobson-távcsövünkkel.
Nappali feladatainkat is sikeresen teljesítettük:








A Nap megfigyelése (magánszemélytől kölcsönkért H-alfa szűrővel)
A megfigyelések adatainak kiértékelése, előkészítésük az adatgyűjtő központokba való
beküldésre
Kb. 15 km-es természetjáró túra a Zselicben, a szarvasfarm megtekintése Bőszénfán
Kb. 8 km-es természetjáró túra a környéken
Strandolás Kaposváron
Sportnap (labdarúgás Simonfán)
Önképzés a táborban (ismeretterjesztő előadások a csillagászat és más tudományok
témaköreiből, amatőr művészeti műsorszámok)
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Kirándulás

Sportnap

A Kaposvári Egyetem szarvasfarmja (Bőszénfa)

Kultúrális délután

Ismeretterjesztő tevékenység
Távcsöves Bemutatók:
Február, március, április és szeptember, október, november hónapokban minden hétfő, szerda
és péntek esténként alkalmanként 5-25 érdeklődőnek tartottunk távcsöves bemutatókat. Egyes
események alkalmából, mint pl. Csillagászat napja, Kultúrházak éjszakája, Kutatók éjszakája,
Múzeumok éjszakája, Merkúr-átvonulás, holdfogyatkozás viszont előfordult, hogy több száz
látogatót is fogadtunk. Az év folyamán több, mint 1700 látogató tekintett a Csillagvizsgáló
távcsöveibe.

Ismeretterjesztő előadások és bemutatók
2016. február 16.
2016. február 17.
2016. március 29.
2016. április 26.

Részleges holdfogyatkozás – távcsöves bemutató
A Világ keletkezése: ősrobbanás és/vagy teremtés?
Pillanatkép a magyar űrkutatás és űripar lehetőségeiről
A gravitációs hullámok közvetlen megfigyelése
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2016. május 09.
Merkúr-átvonulás – távcsöves bemutató
2016. május 11.
Az üstökös felfedi titkait - A Rosetta program eredményei
2016. május 18.
Út a fúziós energiatermelés felé
2016. szeptember 27. Új horizontok (a Pluto-szonda eredményei)
2016. szeptember 30. Kutatók Éjszakája 2016
Helyszín: Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló, Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
A, Előadóterem
B, Terasz
C, Kupola
Korosztály: gyermekektől a nyugdíjasokig
A, Előadóterem: vetítéssel szemléltetett ismeretterjesztő előadások
19:00 - 19:25 - Kötél László: A Naprendszer apró égitestjei
19:30 - 20:10 - Csorvási Róbert: Fizika és csillagászat - demonstrációs kísérletek
20:15 - 20:40 - Kiss Attila: Égminőség mérés - legújabb eredmények
20:45 - 21:25 - Nyirati László: Földrajzi helymeghatározás a NAP segítségével
21:30 - 22:00 - Dr. Hudoba György: A gravitációs hullámok detektálása
B, Csillagvizsgáló terasz:
18:30 - 19:00 Napnyugta és a kapcsolódó légköri jelenségek szabad szemes megfigyelése és
magyarázatuk
- Miért kék az ég? - Rayleigh szórás
- Miért vörös a kelő és nyugvó Nap? - fényszóródás és elnyelődés
- Miért lehet belenézni a kelő és nyugvó napba? - extinkció
- Ott van-e az égitest, ahol látjuk? - refrakció
19:30 - 22:00 Az égbolt képeskönyve - tájékozódás a csillagos égbolton (fél órás turnusokban)
Lézermutató segítségével bemutattuk az éppen látható csillagképeket, elmondtuk jellegzetes
látnivalóikat és a hozzájuk fűződő mitológiai történeteket.
C, Kupola:
17:30-18:30 Távcsöves bemutató: a Nap és napfoltok
20:30-22:00 Távcsöves bemutató: a Szaturnusz, kettőscsillagok és néhány éppen látható
fényesebb objektum bemutatása a TELAPO 30 cm átmérőjű Newton-teleszkópjával.

2016. október 25.
2016. december 6.

Merre jár az égitest a pályáján? (A Kepler-egyenlet)
A meteorok megfigyeléséről - derült és borult időben

Részvétel társszervezetek rendezvényein:
A Csillagvizsgálót két-két fővel az alábbi országos rendezvényeken képviseltük:
2016. szeptember 3. Ill Márton Emlékkonferencia, Baja
2016. november 14. Planetáriumok és bemutató csillagvizsgálók szerepe az oktatásban V.,
Pécs
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Konferenciák:
2016 augusztus 22-24
Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók XL. Országos Konferenciája
A három napos rendezvényre több mint 80-an regisztráltak és több mint 40 előadás hangzott
el. A konferenciát jelenlétével megtisztelte, és a hallgatóságot az államigazgatás
elképzeléséről egy előadásban tájékoztatta Sipos Imre, a Köznevelésért Felelős Helyettes
Államtitkár.
A negyvenedik, jubileumi tudományos vándorkonferencia célja az volt, hogy elősegítse a
felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói számára a matematika, a fizika és az informatika
korszerű és hatékony oktatását, a tapasztalatokról és kutatásáról tudományos előadások,
poszterbemutatók és személyes találkozás révén a kutatók és oktatók tapasztalatot
cserélhessenek.
A konferencia ünnepélyes megnyitójára és az azt követő három plenáris előadásra a
Városháza dísztermében került sor. Gyulai József emeritus professzor (BME) arról
elmélkedett, vajon a tudomány a Gordon Moore „törvény” (miszerint kétévenként kétszer
annyi tranzisztort tudunk ráépíteni a csipekre) mintájára képes lesz-e más területeken is
exponenciálisan fejlődni, „alkatrész” szinten miniatürizálódni, illetve információból
megduplázódni. Arról beszélt, hogy a mikrovilágból, ahol a természettudományok
differenciálódtak, átléptünk a nanovilágba, ahol a fizika, kémia, biológia újra integrálódik
majd. Tóth László professzor (Miskolci Egyetem Bay Zoltán Kutatóintézet) az
anyagtudomány forradalmaként értelmezi korunkat, amely várhatóan felváltja a számítógép
forradalmát. Számításai alapján ez 2025-ben következik be, míg hipotézise alapján a
nanotechnológiainak, a megismerés anyagtudományi forradalmának 2081-ben lesz vége;
tekintve a tudományban és technológiákban évszázadokon át tanulmányozott forradalmi
hajtóerőket. Szabó Gábor professzor a Szegedi Tudományegyetem rektora konkrét példákat
megemlítve arról beszélt, mit és hogyan tanítsunk, illetve ne tanítsunk a diákoknak. Az ünnepi
hangulatról a Hungarikum együttes és Bicsák Mátyás fuvolaművész (wiesbadeni operaház
első fuvolása) gondoskodott.
A második napon szekciókra osztva a korszerű matematika-, fizika- és informatikatanítás és
tanulás új távlatairól, a meglévő oktatási potenciál hatékonyabb kihasználásáráról hangzottak
el előadások, a késő délutáni órák pedig Székesfehérvár kulturális értékeinek bemutatásával
és kötetlen beszélgetéssel teltek. A két matematika szekcióban elhangzottak témák a
poliéderek újszerű felbontásáról, a logaritmikus Cauchy-egyenlet alkalmazásáról, a Lagrange
polinom interpolációjáról, a differenciálszámítás tanításáról a középiskolákban,
projektfeladatokról a műszaki matematikában. Vizsgáltak geometriai egyenlőtlenségeket,
útmutatót kaptunk hogyan segíthetünk az átlagos képességűeknek és tehetségeseknek
egyidejűleg. A két fizikaszekcióban elhangzott fizikatörténeti előadás a energetikáról, hogyan
építhetünk müon-detektort a diákokkal, milyen mérőprojektek alkalmazhatóak a radioaktív
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bomlástörvény tanítására, bemutattak hálózatkutatásokat, módszertani problémákat a
mérnökinformatikus képzésben, szimulációs programot a Naprendszeren kívüli ún. exobolygó
kutatásról, a napelemek oktatásában eredményesen használható szimulációs programot,
valamint ARDUINO programozást a fizikai mennyiségek mérésére. A két informatika
szekcióban online szoftvercsomagokat mutattak be, a P-gráf metodikáját, elvárásokat a
magyar informatika oktatásban, projekt alapú kurzusok elemzését, tehetséggondozást, és
korszerű technológiák megjelenését a fogorvosképzésben. Az ebédszünet után „A középiskola
és a felsőoktatás kapcsolata a függvény oktatás mentén” címmel matematikai kerekasztal
megbeszélés zajlott. A késő délutáni órákban könnyű séta keretében a belváros történelmi
értékit és az egyházmegyei Múzeumot tekintették meg az érdeklődők, majd a városnéző
kisvonattal is téve egy kört, a város egyik nevezetességével, a Bory-várral ismerkedhettek
meg. Bory Jenő szobrászművész saját kezével építette a várat, 40 év 3 nyári hónapjában.
Gondolatait, óhajait és szerelmét, élete értelmét művészi betonban fejezte ki. A saját
élményekkel és családi legendákkal fűszerezett páratlan szakvezetést a művész dédunokája,
Pogátsnik Mónika adta. A Bányató vendéglőben elköltött munkavacsora után még
Csillagvizsgáló látogatás is gazdagította a programot.
A harmadik nap délelőttjén egy matematika, informatika és oktatási szekció után ismét
plenáris előadások következtek, majd megtörtént a konferencia értékelése és zárása.
Elhangzott, hogyan segíthet az építészeti geometria, illetve a téri képességek fejlesztésében
hol alkalmazható a GeoGebra, illetve hogyan lehet a legjobban motiválni a hallgatókat. Egy ekurzus tapasztalatait elemezték Python és Igraf modullal, elemezték a MATLAB
alkalmazását, foglalkoztak a programozási nyel választásának módjával az emelt informatika
érettségin, valamint általános tapasztalatcsere volt az informatika oktatásról, illetve van-e
alapja a távgyógyításnak. Az oktatás szekcióban beszámoltak a duális képzés székesfehérvári
tapasztalatairól, hogyan irányíthatunk diákokat a műszaki pályák felé, illetve milyenek voltak
egy matematika verseny tanulságai, és szintén gondolatok hangzottak el a matematika
oktatásáról.
A plenáris előadásokon Klincsik Mihály a Pécsi Tudományegyetem professzora egyfajta
reakció-diffúziós rendszert mutatott be, amelyek megoldásai adhatják a természet mintázatait,
illetve egy modern matematikai modellezést, amelyik megfejtené a morfogenézis, illetve a
növények, állatok mintázatait (a zebra csíkjait, a leopárd pöttyeit…). Mindezt bizonyítani
mutatkozik Bérczi Szaniszló (ELTE), aki előadásában természeti, technológiai áramlásokat
hasonlított össze geológiai és környezeti áramlásokkal. Meglepő összefüggéseket fedezett fel.
Mindezeket mátrix segítségével is ábrázolta, majd matematikailag egyszerűsítette. Ezzel
megerősítette a szintézislátás szükségességét a természettudományokban és a
környezettudományokban. Csépe Valéria professzorasszony a MTA Természettudományi
Kutatóközpontjából megosztotta tapasztalatait, mit és mikor lehet tanítani a kisiskolásoknak,
amit az agykutatás legújabb eredményeivel támasztott alá. Rámutatott arra, hogyan lehet a
„kicsi” a „nagy” egésze felől közeledni a természettudományokhoz és mindezt komplex
halmazzá alakítani az utánunk jövő generáció fejében. Rámutatott arra is, hogy nincs teljesen
6 / 12 oldal

egyértelmű jövőképünk, csak elképzelésünk, hogy mit oktassunk, és milyen irányba tereljük a
kutatást és fejlesztést, mire készítsük fel a legjobban az utánunk jövőket.
Az ünnepélyes megnyitót a GalileoWebcast az Interneten élőben közvetítette. Az
elhangzottak és a szerdai plenáris előadások a közvetítő cég archívumából visszanézhetők az
alábbi linken: http://archive.galileowebcast.hu.
A konferenciát támogatták:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft.
UNICOMP Informatikai Kft.
VOSZ
ISOFLEX Kft.
Csavar-Akku

A képen balról jobbra:
Sipos Imre, a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkár
Mészáros Attila, Székesfehérvár MJV Kiemelt projektekért és ifjúsági ügyekért felelős
alpolgármestere
takarásban Hudoba György, a szervező bizottság elnöke
Kispéter József, a konferencia tiszteletbeli elnöke
Molnár Sándor, a MAFIOK soros elnöke
Györök György, OE AMK dékánja
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2016. november 12. Szkeptikusok XXII. Országos Konferenciája
A tévhitektől a valóságig
A hazai szkeptikusok 1995 óta minden évben összegyűlnek Székesfehérváron, hogy
tapasztalatot cseréljenek és megvitassák az aktuális kérdéseket, teendőket. Az összejövetel fő
célja a kritikus gondolkodás népszerűsítése. Ennek érdekében fórumot kapnak azok a kutatók,
tanárok, újságírók, illetve a természettudományok iránt érdeklődő diákok, akik fel szeretnének
lépni az áltudományos és tudományellenes nézetekkel szemben. A résztvevők tapasztalatot
cserélhetnek, és egymástól is tanulhatnak. Egyrészt az itt elhangzó előadásokból a hallgatóság
muníciót gyűjthet magának a szellemi környezet védelme érdekében kifejtett munkájához,
másrészt a nagyközönség az adott tudományterületek legjobb szakembereitől szerezhet
tudományosan megalapozott ismereteket olyan kérdésekről, melyekről ellentmondásos
nézetek keringenek a köztudatban.
A rendezvény már hozzánőtt a város nevéhez, úgyhogy kötelességünk is folytatni a sorozatot.
Minden esztendőben szeretnénk valami újat, mást is bemutatni, mint korábban, hiszen nagyon
gyorsan változik a világ. Máshogy kell a tudományt népszerűsíteni, másra kell helyezni a
hangsúlyt, másként kell megszólítani az érdeklődőket, különösen a fiatalokat, mint akár csak
5-10 évvel ezelőtt, nem is beszélve a 90-es évek közepéről, amikor először találkoztak a
szkeptikusok Fehérváron. Ezért foglalkoztunk idén kiemelten a tudománykommunikációval
és a tehetséggondozással. Tettük ezt úgy, hogy olyan fiatalokat hívtunk meg, akik érintettek
az említett két területen. Elmondhatták, ők hogyan látják a tudomány népszerűsítésének
szerepét, lehetőségeit a kritikus gondolkodás terjesztése érdekében. Fontos volt az is, hogyan
lehet napjaink nagyon sokrétű, de kevéssé átlátható kommunikációs csatornái között
eligazodni és hatékonyan felhasználni céljaink érdekében.
Idén minden korábbinál nagyobb szerepet kaptak a fehérvári kötődésű előadók, akik
hosszabb-rövidebb ideig részt vettek a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló munkájában.
Pintér András, ma már a Szkeptikus Társaság alelnöke, itthoni és nemzetközi tapasztalatait
osztotta meg a hallgatósággal. Dr. Kiszely Márta szeizmológus, az MTA CSFK
Szeizmológiai Obszervatórium munkatársa a földrengések titokzatos kísérőjelenségeiről
beszélt. Dr. Szabó Dávid orvos a gyógyszerekkel kapcsolatos, kevéssé ismert, de annál jobban
félreértett klinikai kutatások gyakorlatát mutatta be. Talán Molnár Janka Sára, az ELTE első
éves fizika szakos hallgatója bűvölte el legjobban a közönséget. Előadásában azt mutatta be,
hogyan lehet eljutni a tudományosnak látszó tévhitektől a valóságig.
Kardos Vivien, a Corvinus Egyetem kommunikáció szakos hallgatója abban az esztendőben
született, amikor az első szkeptikus konferenciát tartottuk Fehérváron. Saját példáján, illetve a
mostanában divatos hollywoodi filmeken keresztül mutatta be, hogyan lehet saját
korosztályához tartozó fiatalok figyelmét felhívni izgalmas tudományos jelenségekre.
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Mindig sikeresek a kerekasztal beszélgetések. Ezúttal arról volt szó, milyen lehetősége és
szerepe van a tehetséggondozásnak kritikus gondolkodás terjesztésében. A résztvevők között
volt Bényei Éva, a Kutató Diákok Országos Szövetségének ügyvezető elnöke, Junior
Templeton Fellow, Vámi Tamás, a Kutató Diákok Országos Szövetségének volt szakmai
koordinátora, Junior Templeton Fellow, a Milestone Intézet mentora és tanára. Hozzájuk
csatlakozott felkért hozzászólóként Molnár Janka Sára és Farkas Alexandra. Utóbbi az ELTE
Környezetoptikai Laboratórium munkatársa, Junior Templeton Fellow, aki előadást is tartott
olyan különleges légköri jelenségekről, amelyek gyakran idéznek elő áltudományos
hiedelmeket, tévhiteket az avatatlan szemlélőkben.
Az utolsó programpont címe egy új sorozatunk főcíme is: „Miért vagyok szkeptikus?” Egyegy, szakmai körökben vagy akár a nagyközönség által is ismert szkeptikus személyiséggel
lesznek beszélgetések arról, hogy ki miért szkeptikus, hogyan lép fel az áltudományok ellen.
Ezúttal Dr. Boldogkői Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének
igazgatója volt a kérdezett, aki missziójának tekinti, hogy harcoljon az áltudományok ellen.
Ezek leginkább on-line fórumokon jelennek meg, de gyakran szerepel tévékben és rádiókban
egyaránt.
Természetesen mind a beszélgetések során, mind az előadások végén is lehetőség nyílt
kérdésekre, hozzászólásokra, és mint mindig, most is sokan éltek ezzel. De éppen ez az egyik
lényege a találkozónknak. A mostani konferenciát is élőben közvetítettük az interneten, és a
felvételek később visszanézhetők és le is tölthetők. November a Magyar Tudomány hónapja,
így konferenciánk ennek a sorozatnak is része volt.

Beszélgetés a tehetséggondozás szerepéről és lehetőségeiről a kritikus gondolkodás
terjesztésében
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További rendezvényeink
2015. szeptember 17. Civil nap
A Civil napra az alábbi programokkal készültünk:
 Csillagászati, a Naprendszert és a galaxisok világát bemutató ismeretterjesztő
prezentációk, kiegészítő szóbeli magyarázatokkal, számítógépről vetített képekkel.
 Szakmai tevékenységünk népszerűsítése, naprendszermodell működtetése.
 Az érdeklődő közönség kérdéseire szakembereink válaszoltak.
 Csillagászati TOTO
 Napfoltok bemutatása, speciális védelemmel ellátott távcső segítségével.
A váltakozó időjárás ellenére bemutatkozásunk jelentős érdeklődést váltott ki a
székesfehérvári polgárok körében. Standunkat mintegy 140-en keresték fel. A laptopon
folyamatosan látványos csillagászati jelenségeket és égi objektumok képét vetítettük, amit
önkénteseink szakmai magyarázatokkal láttak el, alkalmat adva az ismeretterjesztésre. A
bolygók naptávolságát és keringésidejét méretarányosan mutató naprendszer modellen
bemutattuk a belső és külső bolygók láthatóságát, és az égbolton leírt hurokmozgását. Többen
vállalkoztak a csillagászati TOTO kitöltésére is, amit a helyszínen rögtön értékeltünk, és a
sikertelen válaszok esetében megbeszéltük, mi lett volna a helyes megoldás, és miért.
Bár az égbolt gyakran borult volt, sőt néha zápor is előfordult, néhányszor sikerült a
napfoltokat is bemutatni. ami alkalmat adott az érdeklődés felkeltésére, és a látottak
megmagyarázására, az ismeretterjesztésre. A borult időszakokban a speciális napszűrőt
eltávolítva templomtoronyra irányítottuk a távcsövet, amivel szemléltettük a képfordulást és a
távcső működését, paramétereit.
Látogatóink közül többen igényüket fejezték ki, hogy értesítést kérnek jövőbeli csillagászati
rendezvényeinkről. A Civil Napra készített szóróanyagaink maradékának egy részét
székesfehérvári iskolákba juttattuk, invitálva a diákokat a Terkán Lajos Bemutató
Csillagvizsgáló meglátogatására, akár egyénileg, akár szervezett csoportok formájában.
A program önkéntes résztvevői az alábbiak voltak: Kötél László, Zimmerman Gyula, Hudoba
György, Nagy Rezső, Banc Roland, Keserű Norbert ésTiegr Balázs
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Az önkéntesek egy csoportja, balról jobbra: Hudoba György, Nagy Rezső, Kötél László,
Zimmerman Gyula ésTiegr Balázs

Az érdeklődők a szemléltető eszközeinkkel és szóróanyagainkkal ismerkednek
2016. október 22.
területen

Csillagok nyomában IX. éjszakai túra, a Sóstó természetvédelmi

Az év folyamán több programunkat más civil szervezetekkel (Székesfehérvár Városi
Természetbarát Szövetség, TIT, ELFT Fejér Megyei Csoport) együttműködve szerveztük.
Az előadásokat átlagosan 50 - 60 fő hallgatta meg.
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Számviteli beszámoló:
Az alapítvány tevékenységéhez szükséges forrásokat pályázatokból, valamint a Csillagvizsgálót
támogató személyektől és cégektől kapott adományokból biztosította, vállalkozási tevékenységet nem
folytatott. Az év folyamán részesültünk a civil szervezetek részére felajánlható 1%-ból. Az Alapítvány
kiadásait igyekeztünk minimalizálni.
Az alapítvány tisztségviselői és a Csillagvizsgáló munkatársai tevékenységükért tiszteletdíjat nem
kaptak. A Csillagvizsgálóban folyó, vagy az Alapítvány által – esetenként partnerekkel közösen –
szervezett ismeretterjesztő tevékenységért részvételi, vagy belépődíjat nem kért. A rendezvényeinket
önkéntesek bevonásával tartottuk meg.
A bevételek támogatásból, pályázatokból, valamint az SzJA 1%-ból tevődtek össze, a kiadások pedig
banköltségből, postaköltségből, plakátok, szóróanyagok, könyvbeszerzések és rendezvények
költségeiből.
Székesfehérvár 2017-05-28.

Grosz Imre
elnök
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