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Hol hallott az "Ön választ, mi segítünk" programról?

Külső partnertől (Effekteam Egyesület)

Kérjük, mutassa be a szervezetet!

Egyesületünk 2005. január 15-én alakult. Az alapítók célja az volt, hogy összefogja a környéken
tevékenykedő amatőr csillagászokat és a csillagászat iránt érdeklődő embereket. Legfontosabb feladatunk,
hogy minél több emberben – főleg diákokban – felkeltsük az érdeklődést a csillagászat mint tudományág
iránt. Nem kevésbé fontos kitűzésünk, hogy a környezetszennyezés egyik fajtáját – a fényszennyezést – és
annak káros hatásait ismertessük. Ennek a két feladatnak próbálunk megfelelni, amikor csillagászati
ismeretterjesztő előadásokat és távcsöves bemutatásokat tartunk Sülysápon és tágabb környékén:



Vecsésen, Monoron, Gyömrőn, Mendén, Úriban, Bényén, Kókán, Tápiószecsőn, Nagykátán, Farmoson,
Tápióságon, Tápiószelén, Tápiószentmártonban, Szentmártonkátán, Szentlőrinckátán. Tápióbicskén,
Jászberényben vagy éppen Jászfényszarun. Több száz előadáson és bemutatáson vagyunk már túl, melyek
nagy részét települési iskolákban tartottuk meg. Sülysápon és a környező településeken nincs olyan
jelentősebb esemény, ahová ne hívnának meg bennünket, hogy mutassuk be mozgatható csillagászati
eszközeinket. Ezeken a rendezvényeken egyszerű eszközeinkkel igyekszünk csillagászati élményt nyújtani
az érdeklődőknek. 2013-ban adtuk át a nagyközönség számára is elérhető Tápiómenti Bemutató
Csillagvizsgálót. Azóta egyesületünk tagjai (amatőr csillagászok és egyetemi hallgatók) itt is rendszeresen
tartanak tudományos és ismeretterjesztő előadásokat óvodásoktól a nyugdíjasokig, egy-egy érdeklődőtől a
családokon át a csoportokig mindenkinek, aki ellátogat hozzánk.

Részt vett-e szervezete az „Ön választ, mi segítünk” program korábbi
fordulóiban? 

Nem

Ha részt vett korábban, kérjük jelölje be, melyik forduló(k)ban.

A projekt ismertetése

 A projekt neve 

Csillagászati vetélkedő általános iskolások részére.

Sülysáp és vonzáskörzetébe tartozó általános iskolák diákjainak hirdetünk csillagászati vetélkedőt
szeptember 1-je és december 14-e között.

 A pályázati felhívás melyik témakörén belül valósulna meg a tervezett projekt? 

Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok, felnőttek számára

Mely célcsoportot érinti a projekt?

Gyerekek, fiatalok

A projekt leírása (részletesen ismertesse az alábbiakat)

Melyik települést érinti a projekt? 

Sülysáp és vonzáskörzete

Kérjük adja meg a fent megjelölt település irányítószámát! 

2241

Mikor indul a projekt? (év/hónap/nap) 



2019-09-01

Mikor zárul a projekt? (év/hónap/nap) 

2019-12-14

Pályázatuk megvalósítása milyen helyi problémákra, igényekre kíván választ adni?

A csillagászat a legősibb tudomány. Sajnos az oktatásban elenyésző óraszámban szerepel. Ezt a hiányt
igyekszünk pótolni ezzel a vetélkedővel. Igény, érdeklődés van a csillagászat iránt, amint erről
meggyőződhetünk, amikor diákok látogatnak a csillagdába. Másik nagy probléma, hogy a tanárok nem
szívesen vállalnak iskola utáni programokat -- különösen, ha a program az iskolától távol esik, így kevés a
csoportos iskolai látogatónk. Ez a vetélkedő felkeltheti a tanárok érdeklődését is.

Kérjük, mutassa be a projekt tevékenységeit. Térjen ki az egyes tevékenységek
gyakorlati megvalósítására, és szükség szerint mutassa be azok módszertanát.

A vetélkedő selejtezője 3 internetes fordulóból áll, ezek szeptember, október és november hónapokban
zajlanának le. A döntőbe a legjobban szereplő 6-10 diákot hívjuk be a csillagvizsgálóba, ahol egy "élő"
fordulóban eldöntenék a helyezést egymás között. Az első 3 internetes fordulóban minden segédeszközt
használhatnak otthon a feladatok megoldása közben. A döntőben már csak a saját tudásukra támaszkodva
versenyezhetnek.

Mutassa be, hogy a helyi közösség tagjait miként érinti a projekt közvetetten vagy
közvetlenül. Kérjük becsülje meg az érintettek számát is.

A vetélkedőn való részvételre a következő települések iskoláira számítunk. Sülysáp, Kóka, Dány, Tóalmás,
Tápiószecső, Szentmártonkáta, Nagykáta, Tápióság, Úri, Gomba, Pilis, Monor, Üllő, Vecsés, Gyömrő, Mende.
Tehát több ezer diáknak adunk lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a vetélkedőn, és sikeres szereplés
esetén komoly csillagászati eszközhöz, távcsőhöz jussanak. Ezzel környezetükben népszerűsíthetik tovább a
csillagászatot.

A projekt megvalósításával milyen eredményeket érhetnek el? Kérjük
számszerűsítse!

A vetélkedő megrendezése komoly reklám a Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló számára. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy a rendezvényeink után megugrik a csillagvizsgáló látogatottsága. A népszerűség
növekedésével, ha a résztvevők és szüleik, barátaik később is visszajárnak hozzánk, egyre több emberhez
juthatnak el a legújabb csillagászati felfedezések, és egyre többen csodálkozhatnak rá a csillagos égbolt
csodáira a csillagvizsgálóban.

A helyi közösség számára milyen pozitív változásokat hoz a projekt a fent
megnevezett eredmények révén?

Bízunk benne, hogy a vetélkedő a helyi közösség érdeklődését is felkelti, így kíváncsiságból is ellátogatnak a
csillagvizsgálóba, ahol láthatják, hogy milyen komoly eszközök állnak a rendelkezésünkre az égbolt
csodáinak megfigyeléséhez. A csillagos égbolt alatt, amely már csak kevés helyről látható igazán tisztán,
talán megértik a fényszennyezés ártalmas hatását. Szembesülhetnek vele, hogy a feleslegesen használt
fénysugárzás mennyire káros a természetre és az egészségünkre.

Mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során hogyan, milyen módszerekkel,
tevékenységekkel kívánják bevonni a helyi közösséget. 



Személyes megkeresés - internet - Facebook - körzeti TV

Milyen kommunikációs aktivitást terveznek a projekthez?

Amennyiben szükséges, az iskolákat személyesen is megkeressük, hogy biztassuk az diákokat a nevezésre.
A kapcsolattartáshoz az internetet használnánk. A vetélkedőt szintén az interneten reklámoznánk, főleg a
Facebook népszerűségét kihasználva.
A körzeti televízióban is (Tápió Plusz Televízió) tervezünk marketingmegjelenést. A döntőről természetesen a
helyi TV is tudósítani fog.

Miért szavazzanak Önökre a vásárlók?

Csillagászati diákvetélkedő megrendezése Sülysáp, Gyömrő, Monor, Üllő, Vecsés és Pilis vonzáskörzetébe
tartozó általános iskolák részére. A vetélkedő győztesei nagyon komoly csillagászati távcsövet nyerhetnek. A
versenyre benevező diákok ingyenesen ellátogathatnak a szüleikkel együtt a Tápiómenti Bemutató
Csillagvizsgálóba, ahol gazdag csillagászati élményben lehet részük. De a legfontosabb, hogy felhívjuk a
diákok figyelmét a csillagászatra mint tudományra.

A helyi közösség tagjainak és a Tesco munkatársainak szerepvállalása

A helyi közösség tagjainak támogatása

A csillagdába ellátogató tanárokkal beszélgetve többször felvetődött egy ilyen vetélkedő megrendezése.
Sajnos az anyagi lehetőségek nem voltak adottak a díjazásra.
Régebben már rendezett az egyesület ilyen vetélkedőket, akkor volt rá támogatónk. Ezeken a szűkebb
körzetünk 10-12 iskolája vett részt, ami 40-50 diák vetélkedését jelentette.

A projekt megvalósítása során várhatóan hány önkéntesre lehet számítani a helyi
közösség tagjai közül? 

A vetélkedő lebonyolítását az egyesület 40 fős tagsága minden nehézség nélkül le tudja bonyolítani.
Szakmailag és minden más szempontból felkészült közösségről van szó.

A Tesco munkatársainak támogatása

Nincs

A Tesco munkatársai közül hány önkéntesre van szükség a projekt
megvalósításához? 

A téma speciális jellege és az egyesült nagy taglétszáma miatt valószínűleg nem lesz szükségünk külsős
önkéntesekre.

Költségvetés

Anyag és eszközköltség - leírás

1. hely 150/750-es méretű távcső 157 000 Ft
2. hely 150/1200-as méretű távcső 95 600 Ft
3. hely 130/650-es méretű távcső 63 400 Ft



4. hely 70/500-as méretű távcső 26 900 Ft
5. hely 70/500-as méretű távcső 26 900 Ft
6. hely 70/500-as méretű távcső 26 900 Ft

Anyag és eszközköltség - összeg (Ft)

396700

 Utazási költség - leírás

A díjként megjelölt eszközök elszállítása a csillagvizsgálóba az üzletből.
3300 forint

Utazási költség - összeg (Ft) 

3300

Szolgáltatások költsége - leírás

0 forint

Szolgáltatások költsége - összeg (Ft)

0

Személyi költségek, szakértői díjak - leírás

0 forint

Személyi költségek, szakértői díjak - összeg (Ft)

0

Összköltség

400000

Meglévő saját vagy más forrás (Ft)

0

Amennyiben van egyéb támogató, nevezze meg 

Nincs



A Tescótól igényelt támogatás (Ft)

400000

Mellékletek

OBHGEPI_PK_342_Sülysáp_Amatörcsillagász_Közhasznú_Egyesület_1526823630483.pdf

A szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója

OBHGEPI_PK_342_Sülysáp_Amatörcsillagász_Közhasznú_Egyesület_1526823630483.pdf

Itt hallottam
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