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SZAKMAI BESZÁMOLÓ: Térséget népszerűsítő szakmai konferencia 
 
 

Vidékfejlesztési Program keretén belül kiírásra került „VP6-19.2.1-65-8-3.8-17 kódszámú pályázati 
felhívásra  

 
„A Szép Szilágyi Erdészeti emlékhely csillagászati ismeretterjesztő és közösségformáló hasznosítása” című pályázathoz 
 

Pályázott szervezet bemutatása:  
 

Projektgazda neve: Magyar Napfizikai Alapítvány 
Projektgazda székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
Projektgazda adóazonosítója: 18877032-10-4 
Projektazonosító: 1969745812 
Projektgazda PIC azonosítója: 909909471 
Projektgazda weboldala: http://hspf.eu 
Projektgazda email címe: solarphysicsfoundation@gmail.com 
A Projektgazda Alapító Okiratban deklarált céljai kivonata: 
 
Az elsősorban kutatói célokra létrehozott Magyar Napfizikai Alapítvány kiemelten fontos kulturális és 
közösségi tevékenységi funkciója a helyi és regionális tudományos ismeretterjesztés, tudomány 
népszerűsítés és oktatás elősegítése, különös tekintettel csillagászati  ill. űridőjárással kapcsolatos nap- és 
űrfizikai vonatkozásban  
 
A pályázott szervezet pályázathoz kapcsolódó Alapító Okiratában a jelen pályázat szempontjából 
releváns deklarált célok rövid kivonata: 
 
d) Tágabb értelemben csillagászati, űrfizikai, környezetfizikai kutatások segítése, támogatása (elsősorban 
hazai vidéki, ... helyszíneken),.  
e) Tágabb értelemben a csillagászati, űrkutatási, űrfizikai és környezetfizika területeken a közoktatás 
segítése, iskolán kívüli oktatási tevékenység, ... megszervezése és lebonyolítása. 
f) Természettudományos, műszaki ismeretterjesztés széles társadalmi rétegek bevonásával, változatos 
módszerekkel és technikákkal, interaktív módokon is. 

 
A projekt által elért célok:  

 
Térséget népszerűsítő, helyi népszerűsítő szakmai konferencia rendezése.  
 

Elért Eredmények:  
 
A szakmai népszerűsítő konferencia keretében a szűkebb Sarkad-Gyula és a tágabb Békés-megye 
vonzáskörzetekben lévő helyi, csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődő, civil társadalmi körök és 
közösségeket erősítettük amatőr naptávcső felhasználásával és a kapcsolódp távcsőbemutató révén.  
 
Pályázati tevékenységünkkel a következő eredmények valósultak meg:  
 



• Térséget népszerűsítő szakmai konferencia megrendezése 
• Helyi, csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődő civil társadalmi körök és közösségek erősítése a 

beszerzett csillagászati műszerpark felhasználásának segítségével.   
 
 

A tervezett tevékenységek részletes bemutatása: 
 
A projekt keretében térséget népszerűsítő szakmai konferencia került megrendezésre. A konferencia 
részeként, egy modern, ismeretterjesztő Lundt naptávcső egítségével a szélesebb nagyközönség számára 
bemutatót tartottunk. A pályázatban vállalt tevékenységet a következő indikátorok függvényében 
értékeljük: 

 
5.1) Költséghatékonyság: Tekintettel  a gyulai központú, Alapítványunk kezelésében lévő, Bay Zoltán 
Napfizikai Obszervatórium Sarkad-Gyula régióbeli geográfiai elhelyezkedésére és közelségére, a szakmai 
népszerűsítő konferencia és a kapcsolódó,  a helyi, csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődő civil társadalmi 
körök és közösségek erősítése rendkívül gazdaságosan oldatott meg a pályázatban terhére beszerzett 
eszözökkel.  
 
5.2) Innováció: A csillagászat az egyik legősibb tudomány, mely mindig is vonzotta és vonzza a 
nagyközönséget, iskolázottsági és kulturális szinttől függetlenől. A régió eddig nem rendelkezett 
színvonalas, modern és magas szaktudáson alapuló csillagászati, nap- és űrfizikai ismeretterjesztéssel. 
Pályázati tevékenységünk ezt a hiányosságot pótolta.  
 
5.3) Indokoltság:  Az űridőjárási viharok által fellépő kockázati veszély az egyik legnagyobb rizikó-faktorú 
problémája a modern technológiára épülő mai társadalmaknak. Űridőjárás-viharok évekkel ill. 
évtizedekkel vethetik vissza mai, technológia-alapú társadalmi és gazdaségi fejlődésünket. Az ezek 
megelőzésére felkészítő ismeretterjesztő és oktató programok rendkívül népszerűek mind az iskolások, 
mind a felnőttek körében.  

 
A célok eléréséhez bevont eszközök, helyszínek:  

 
6.1) Helyszín A szakmai konferencia és távcsőbemutató az Almássy-kastély, illetve a mellette lévő szabad 
park területén valósult meg.  
. 
6.2) Pályázat terhére a szakmai népszerűsítő konferencia és bemutatő nem igényelt eszközbeszerzést. 

 
A projekt megvalósított ütemterve:  

 
A projekt megvalósításának kezdete: T0=2019. julius 1. 
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020. december 31. 
A projekt mérföldköve, melyhez kapcsolódik a jelen beszámoló tárgyát képező népszerűsítő szakmai 
konferencia és bemutató: 
 

Ssz.  Mérföldkő elérésének 
időpontja) A mérföldkő megnevezése (ellátandó tevékenységek) 

1.  2020. aug. 31. Csillagászati eszközök és kiegészítők beszerzése 
 

 
 
A projekt ezen célkitűzásánek megvalósítása a pályázat terhére elszámolandó költséggel nem járt.  
 



A  jelen beszámoló tárgyát képező népszerűsítő szakmai konferencia jelenléti ívét lásd csatolva, ill. a 
helyszínen készült fotódokumentációból készült válogatott képeket lásd alább.  
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Prof Dr Fáy-Siebenbürgen Róbert 
Kuratórium Elnök 
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