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fondurile ºi bunurile materiale ale
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Observaþii
Data ºi ora observaþiei:
Condiþii de observaþie:

Locul observaþiei:
Instrumentul:
Desen:

Obiective:
Particularitãþi:

23 ianuarie 2002 * 18h 30m - 20h 00m
tranparenþã redusã, cu mic halou de ceaþã în jurul Lunii, apoi dupã ora 19h
45m ceaþã groasã (nu se vede decât Luna foarte slab apoi nimic); turbulenþa a
fost în schimb mai puþin supãrãtoare, la început mai pronunþatã (cauza
probabilã fiind diferenþa de temperaturã dintre oglindã ºi mediu) apoi a
dispãrut, aproape deloc. Imaginea Lunii era de multe ori asemãnãtoare cu o
fotografie. Planeta Jupiter era bine vizibilã pentru zeci de secunde.
Tg. Mureº
lat = 46° 33’ long = 24° 30’
Telescop reflector Newton, 150/1550 mm, 50x, 125x, 200x
Planeta Jupiter la ora 19h 00m. Se observã umbra satelitului Io pe
SEB ºi puþin din Pata Roºie în partea dreaptã a desenului. Sudul este în partea
de sus.

Observarea planetelor Jupiter ºi Saturn ºi a Lunii.
Am început observaþia la ora 18h 30m. Din cauzã cã oglinda era mai caldã
decât mediul de afarã, la început imaginea a fost foarte rea. Am încercat
focalizarea stelei Cappela ºi apãrea ca o patã mare. Aceeaºi imagine rea a fost
ºi în cazul Lunii. Dupã câteva zeci de minute, imaginea a devenit deosebit de
clarã ºi se strica doar când apãreau valuri de turbulenþã. Detaliile de pe Lunã
observate au fost: craterul Copernic, craterele din emisfera sudicã. Dupã ora
19h imaginea Lunii era perfectã ºi la 200x.
Planeta Saturn a fost la rândul ei foarte bine vizibilã atât la 50x cât ºi la 200x.
Am observat diviziunea Cassini, dungile de pe planetã (cea deschisã din
apropierea ecuatorului) ºi doi sateliþi.
Planeta Jupiter a fost cea mai interesantã. Am observat o mulþime de detalii pe
suprafaþa acesteia printre care ºi o umbrã de satelit. Umbra era a satelitului Io.
Culoarea brun închis ºi contrastul foarte puternic o fãceau foarte bine vizibilã.
Umbra se gãsea în momentul primei observaþii (aproximativ 18h 45m) la
mijlocul discului planetei pe SEB. Am reuºit sã observ ºi Marea Patã Roºie
dupã ora 19h în partea de est a ocularului. Conform programului Jupsat
trecerea la meridian a Petei Roºii a avut loc la ora 19h 46m. Dupã ora 19h 30m
am observat ºi ieºirea satelitului de pe planetã, în partea stângã a ocularului.
Deplasarea umbrei s-a fãcut (în ocular) de la dreapta spre stânga.

Data ºi ora observaþiei:
Condiþii de observaþie:

Locul observaþiei:
Instrumentul:
Desen:

Obiective:
Particularitãþi:

30 ianuarie 2002 * 18h 45m - 21h 00m
tranparenþã bunã la început, apoi dupã rãsãritul Lunii transparenþã bunã doar
la zenit.
turbulenþã mijlocie, imagine stabilã doar câteva zecimi de secundã pânã la 1-2
secunde.
Tg. Mureº
lat = 46° 33’ long = 24° 30’
Telescop reflector Newton, 150/1550 mm, 50x, 125x.
Planeta Jupiter la ora 20h aproximativ. Se observã umbra satelitului Io pe SEB
ºi cred cã cea a satelitului Calisto în apropierea polului Sud.
În partea dreaptã a desenului este prezentatã poziþia sateliþilor galileeni la ora
19h 41m conform programului de simulare Jupsat95. Desenul a fost fãcut mai
mult din amintiri deci poziþiile umbrelor nu sunt exacte.

Observarea planetelor Jupiter ºi Saturn.
Am ieºit la observaþii la ora 18h 50m. Observaþiile telescopice le-am început la
ora 19h 30m aproximativ, când imaginea prin telescop a început sã fie clarã.
Primele detalii vizibile au fost cele douã benzi ecuatoriale ºi dispunerea
sateliþilor galileeni (satelitul Io era foarte aproape de planetã în momentul în
care am început observaþia aprox. 19h iar dupã puþin timp a intrat în faþa
planetei). La o privire mai atentã am observat în emisfera sudicã aproximativ
la meridianul planetei o umbrã de satelit. Umbra era greu vizibilã din cauza
turbulenþei. Dupã ora 19h 40m am observat ºi umbra satelitului Io, care se
proiecta foarte aproape de Marea Patã Roºie în zona SEB. Umbra avea un
contrast puternic fiind uºor vizibilã pe fondul planetei. Locul de observaþie
ales a trebuit sã fie schimbat de mai multe ori din cauzã cã turbulenþa era foarte
accentuatã. La planeta Saturn am observat 3 sateliþi ºi detaliile obiºnuite
(inelele cu diviziunea Cassini, dungile de pe discul planetei).

Florin Marc

Observarea sateliþilor artificiali
De la primul Sputnik lansat în 1959 au trecut 43 de ani ºi la ora actualã se estimeazã cã în
jurul Pãmântului se aflã pe orbitã circa 9000 de sateliþi artificiali, din care 500 sunt vizibili cu ochiul
liber, deci dacã sunteþi hotãrâþi sã vã apucaþi de observaþii aveþi ceva de lucru...
Cei mai spectaculoºi sateliþi artificiali, datoritã strãlucirii lor în anumite momente, sunt sateliþii
din reþeaua Iridium. Poate în unele nopþi senine, în timp ce priveaþi cerul, atenþia v-a fost atrasã de
un mic punct luminos care devine din ce în ce mai strãlucitor iar dupã câteva secunde dispare, nu
mai poate fi vãzut cu ochiul liber. Acesta a fost un satelit Iridium, care a reflectat foarte puternic
lumina solarã!
Acest tip de satelit a fost lansat în 1998 de compania Iridium pentru reþeaua lor de
telecomunicaþii mobile ºi o vreme a fost un succes. Nimic deosebit pâna aici, sateliþi de telecomunicaþii existã cu sutele.
Dupã ceva timp de la lansarea lor câþiva observatori amatori de sateliþi au observat cã aceºtia
în anumite momente devin foarte strãlucitori, unii atingând magnitudinea -8. Gândiþi-vã cã planeta
Venus (cel mai strãlucitor corp ceresc, dupã Soare ºi Lunã) are magnitudinea -4.5, asta înseamnã
cã un Iridium de magnitudine -8 este de aproximativ de 30 mai strãlucitor!
Aveþi alãturi o pozã a unui satelit Iridium. Se vãd cele trei
"Main Mission Antenna (MMA)" care au o suprafaþã de 1.6 metri
pãtraþi ºi sunt complet argintate. În unele momente una din cele trei
antene reflectã foarte puternic lumina solarã provocând "flashul"
caracteristic unui satelit Iridium.
Dacã vreþi sã vedeþi un Iridium primul pas care trebuie fãcut
este o vizitã la saitul www.heavens-above.com. Va trebui sã
cãutaþi în baza lor de date locaþia în care vã aflaþi, nu este dificil, au
o bazã de date enormã, eu am gãsit acolo chiar ºi satul bunicilor
mei, format doar din câteva case...
Este foarte important sã introduceþi locaþia corectã pentru cã
sateliþii Iridium au strãluciri puternice vizibile doar din anumite
zone, cu cât unul trece mai aproape de locul în care vã aflaþi, cu
atât este mai strãlucitor. Astfel cei care ating magnitudini de -8, trec
doar la 2 sau 3 km depãrtare de voi!
Saitul va genera predicþia pentru locaþia voastrã, formatã din
data ºi ora la care trebuie sã asteptaþi satelitul, magnitudinea
acestuia, altitudinea ºi azimutul satelitului, ultimele douã fiind cele mai importante elemente
deoarece cu ajutorul lor veþi afla în ce punct al cerului sã vã uitaþi. Altitudinea reprezintã înãlþimea în
grade la care satelitul va apãrea deasupra orizontului. Pentru a gãsi punctul de altitudine în grade,
cu pumnul strâns întindeþi braþul la maxim, pe fundalul cerului dimensiunea pumnului reprezintã
aproximativ 10 grade.
Cãutaþi sã observaþi în special sateliþii care apar la altitudini mai mari de 20 de grade, cei care
apar mai jos îºi pierd mult din strãlucire datoritã luminilor ºi ceþurilor care mai întodeauna se aflã la
orizont.
Pentru a gãsi pe cer punctul de azimut al satelitului porniþi de la Polarã înspre Est. Nordului îi
corespunde un azimut de 0 grade, Estului de 90 grade, Sudului de 180 grade, Vestului 270 grade.
Oricum, în predicþie pe lângã azimutul satelitului în grade aveþi ºi punctul cardinal în care trebuie sã
vã uitaþi.
În afara perioadelor de strãlucire maximã sateliþii Iridium au o magnitudine în jur de +6, cu un
binoclu sunt uºor de reperat. Pentru a reuºi sã gãsiþi unul folosiþi tactica "ambuscadei", eu am
urmãrit numeroºi sateliþi nevizibili cu ochiul liber, ajutându-mã de aceastã metodã. Dacã pe saitul
www.heavens-above.com daþi un click pe timpul la care trebuie sã aparã satelitul, pe monitor va fi
afiºatã o hartã care aratã traiectoria acestuia pe fundalul cerului. Gãsiþi o stea mai strãlucitoare pe
lângã care trece satelitul ºi cu binoclul aþintit spre ea aºteptaþi pânã când acesta apare în câmp.

Este foarte interesant sã îl urmãriþi cum devine din ce în ce mai strãlucitor înainte de momentul de
maxim ºi cum se stinge dupã aceea ºi reuºiþi sã îl vedeþi numai în binoclu.
Am spus la început cã sateliþii Iridium au fost numai o vreme un succes. În martie 2000 aceºti
sateliþi au fost la un pas de dispariþie (spre bucuria radioastronomilor, pentru cã în perioadele de
strãlucire maximã sateliþii produc grave perturbaþii radio), datoritã unor probleme financiare ale
companiei Iridium Corporation, dar în final situaþia s-a rezolvat ºi sateliþii au fost pãstraþi pe orbitã.
Acum se vorbeºte din nou despre scoaterea lor din funcþiune, grãbiþi-vã sã vedeþi unul, este un
spectacol deosebit!
Un alt corp artificial aflat pe orbitã, care meritã vazut, este Staþia Spaþialã Internaþionalã (ISS).
Atunci când va fi complet construitã se estimeazã cã va atinge o magnitudine vizualã de -4
(comparabilã cu planeta Venus). Cea mai strãlucitoare trecere a Staþiei, vãzutã de mine a fost când
aceasta avea o magnitudine de -0.7. Asta o face sã fie printre cele mai strãlucitoare obiecte de pe
cer, este un spectacol deosebit de fiecare datã când o vãd. În unele cazuri pe parcursul unei treceri
magnitudinea Staþiei nu este constantã, aceasta de multe ori scade dramatic în strãlucire,
câteodatã cu greu mai este vizibilã cu ochiul liber, în funcþie de cât de puternic reflectã lumina
panourile solare ale acesteia.Predicþiile pentru trecerile Staþiei le gasiþi tot la saitul www.heavensabove.com, metoda de observare este aceaºi ca în cazul sateliþiilor Iridium.
Dacã aveþi un telescop, cãutaþi o trecere când staþia este mai strãlucitoare, ºi dupã ce aveþi
traiectoria staþiei trasatã pe harta cerului, folosiþi metoda "ambuscadei", ºi atunci când Saþia se va
afla în câmpul ocularului veþi reuºi sã distingeþi cu greu forma acesteia, asemãnãtoare cu un "T".
Folosiþi în instrument un ocular care sã vã dea o putere de mãrire în jur de 35X, pentru cã acesta vã
oferã un câmp vizual mai mare, va fi mai uºor sã urmãriþi Staþia când aceasta se miºcã cu vitezã pe
cer. Eu am încercat sã folosesc ºi puteri în jur de 100X, dar din cauza câmpului mic al ocularului nu
am reuºit sã o "prind" cu luneta.
În mod sigur aþi vãzut fotografii fãcute cu Telescopul Spaþial Hubble (HST). Dar aþi vãzut
vreodatã telescopul Hubble trecând într-o noapte seninã printre stele? O singurã datã am reuºit sã
îl vãd, se pare cã datoritã orbitei actuale acesta nu prea este vizibil din România. Dupã ce câteva
sãptãmâni am tot aºteptat o trecere favorabilã, în sfârºit am reuºit sã îl vãd, cu toate cã avea o
magnitudine de +4.5, pentru mine a fost un spectacol deosebit. Unii observatori au raportat cã au
vãzut treceri ale Telescopului Spaþial Hubble când acesta avea o magnitudine în jur de -4, datoritã
poziþiei favorabile a panourilor solare care au reflectat foarte puternic lumina solarã. Nu este exclus
sã vedeþi aºa ceva, în orice caz dacã gãsiþi o trecere favorabilã pentru zona voastrã, nu-l rataþi.
Un alt spectacol deosebit sunt grupurile de sateliþi. Cel mai frumos grup l-am vãzut, alãturi de
alþi observatori, la campania de observare a Perseidelor, la Piatra Arsã în 2001. Era format din trei
sateliþi aºezaþi în formã de triunghi echilateral, care se deplasau cu vitezã atât de micã încât erau
foarte uºor de pierdut pe cerul plin de stele. Sunt vizibile ºi grupuri formate din 6 sau 7 sateliþi dar
destul de rar. Eu nu am vãzut decât grupuri formate din doi sau trei sateliþi.
Cele prezentate mai sus au fost câteva din corpurile artificiale mai spectaculoase, pe lângã
aceste tipuri existã sute de alþi sateliþi vizibili cu ochiul liber, puteþi sã faceþi din observarea lor un
hobby complementar astronomiei. În mod sigur veþi petrece momente plãcute, eu ºi acum îmi
amintesc cu plãcere de Staþia MIR pe care am vãzut-o pentru ultima datã cu câteva zile înainte de a
fi prãbuºitã în ocean.

Emil Neatã
,

Amintiri despre Vladimir Boico (II)
rubricã realizatã de Erika Lucia Suhay
Preºedinte al Asociaþiei Astroclubul Bucureºti
În cadrul serialului dedicat Preºedintelui de Onoare al Astroclubului Bucureºti ing. Vladimir Boico dorim
sã publicãm ºi din mãrturiile sale proprii privind întâlniri cu personalitãþi celebre sau evenimente
astronomice deosebite la care a fost martor. Constatãm cã ne-au rãmas destul de puþine documente
semnate de mâna sa. Unul relateazã întâlnirea cu astronomul Nicolae Donici ºi îl redãm în continuare.

O întâlnire cu Donici N.
Din copilãrie am acordat un interes deosebit cerului ºi obiectelor cereºti. Am avut noroc cã la Liceul real
"Alecu Russo" din Chiºinãu exista un observator astronomic. Deasupra clãdirii era construitã o platformã
care adãpostea un refractor de 108 mm diametru pe o monturã ecuatorialã. Profesorul de matematici Ion
Parno vãzând cã ºtiu sã mânuiesc corect instrumente mi-a lãsat cheile de la observator.
Doi ani (când eram în clasa a 7-a ºi a 8-a) am observat obiecte cereºti, fãcând desene ºi astrofotografii, o
parte din acestea sunt adunate într-un mic album.
Aflând cã la Dubãsari existã un observator
astronomic am rugat pe tata sã-mi aranjeze o întâlnire
Astronomul Nicolae N. Donici s-a nãscut în anul
cu Donici N. Astfel, într-o zi din anul 1928, cred cã
1874 la Chiºinãu, din boieri moldoveni cu originea în
Dubãsari. Studiazã la Universitatea din Odesa între
era vara, am fãcut cunoºtinþã cu Donici N., cãruia ianii 1893 - 1897.
am arãtat albumul cu astrofotografii ºi unele desene.
Imediat dupã terminarea studiilor se îndreaptã
Materialele prezentate au fost cu atenþie examinate ºi
spre cercetãri în domeniul astrofizicii ºi cu predilecþie
mi-au fost puse o serie de întrebãri. Discuþia a durat
se ocupã de studiul Soarelui. Începe o serie de
cel puþin douã ore. Înainte de a lua rãmas bun am fost
deplasãri în lume pentru observarea eclipselor de
Soare în scopul studierii acestuia ºi construieºte mai
invitat de a vizita Dubãsari. Din pãcate nu am putut
târziu primul spectroheliograf din Rusia.
vizita observatorul de la Dubãsari. La cca douã luni
Pentru activitatea sa prodigioasã devine membru
de la întâlnire am plecat din Chiºinãu, tatãl meu fiind
al Academiei Imperiale de ªtiinþã din Sankt
mutat cu serviciul la Bucureºti.
Petersburg iar din 1922 ºi membru al Academiei
Dupã 1950, când a fost deschis pentru public
Române.
Tot în anul 1922 la primul congres al Uniunii
observatorul astronomic din Bd. Ana Ipãtescu, a fost
Astronomice Internaþionale (UAI) Nicolae Donici
vizitat de Baicov, care mai înainte îl ajuta pe Donici la
devine membru ºi face parte din comisiile de meteori
efectuarea de observaþii solare. Am aflat cã în 1940,
ºi luminã zodiacalã.
în drum spre Franþa, Donici a lãsat în clãdirea
A participat la congresele acestei uniuni la Roma
observatorului unele aparate care însã nu au fost
în 1922, la Cambridge (Anglia) în 1925, la Leiden
(Olanda) în 1928, la Cambridge (SUA) în 1932, la
gãsite.
Paris în 1935, la Stockholm în august 1938 cu care
ocazie are loc adeziunea României ca þarã membrã
UAI.
Pe parcursul vastei sale activitãþi ºtiinþifice s-a
ocupat de eclipse de Lunã, eclipse de Soare, studiul
atmosferei solare, comete, meteori, luminã zodiacalã,
observarea fotograficã a stelelor variabile.
A decedat în 1956 la vârsta de 82 de ani departe
de þarã ºi fãrã sã i se cunoascã mormântul.
(Anuarul Astronomic 1994)

Bucureºti, decembrie 1994

ing. Vladimir Boico

Replicã
Nici nu s-au stins bine ecourile disputei de pe SARMnews cã Valentin Grigore a gãsit o nouã ocazie de a lansa
acuzaþii, odatã cu reapariþia publicaþiei electronice "Bolidul". Foarte mulþi îl considerã pe Valentin Grigore ca fiind
persoana care a adus un suflu nou astronomiei de amatori din România. ªi asta pe bunã dreptate. Eforturile pe care lea depus meritã apreciate. Unii însã, ºi nu puþini, îl considerã un fel de personaj mitic, gata oricând de sacrificii pe altarul
astronomiei, pentru noi neputincioºii. Aceºtia uitã un lucru esential: unul dintre motivele pentru care Valentin Grigore
face aceste lucruri este pentru cã îl pasioneazã cerul. Am spus-o de mai multe ori, ºi cum ideile fixe par a fi foarte
populare printre câþiva membrii SARM, o fac din nou: noþiunea de "pasiune" (în contextul de faþã) semnificã o acþiune pe
care o faci din purã plãcere, în absenþa oricãror constrângeri. Timpul pe care-l acordãm satisfacerii acesteia depinde de
mulþi factori, ºi este alegerea fiecãruia dintre noi.
"Bolidul" a început ca o publicaþie lunarã, pe hârtie. Toate cheltuielile (printare, copiere, expediere prin poºtã,
etc.) au fost suportate de cãtre redactorii de atunci, Bruno, Zoli ºi eu; ni le-am asumat în cunoºtiinþã de cauzã ºi nu
facem din asta un martiriu. Trebuie sã menþionez cã pentru o perioadã de aproximativ 3 luni filiala Bucureºti a SARMului a contribuit financiar la editarea "Bolidului". Din pãcate, la atât se reduce contribuþia SARM-ului ca organizaþie, de-a
lungul celor aproximativ doi ani de existenþã ai "Bolidul"-ui, la realizarea publicaþiei. Mãrturie stã arhiva Bolidul/Vega de
pe pagina de web a Astroclubului (http://astroclubul.tripod.com/romanian/bolidul.html). Se poate afirma în aceste
condiþii cã revista aparþine SARM-ului? Greu de spus. Având în vedere cã Zoli, Bruno ºi eu suntem membrii în
Astroclubul Bucureºti, am luat hotãrârea, de comun acord, ca numele ambelor asociaþii sã aparã pe prima paginã a
"Bolidul"-ui. În parantezã fie spus, membrii Astroclubului s-au dovedit mult mai activi (vezi arhiva).
La începutul anului 2001, nemulþumit de unele aspecte, mai mult sau mai puþin evidente, legate de activitãþile
SARM, am cerut sã mi se aprobe trecerea de la calitatea de membru la cea de membru colaborator. De ce am ales
aceastã variantã? Pentru cã nu am vrut sã pãrãsesc aceastã asociaþie, de care mã legau ºi câteva amintiri plãcute. Dar
cererea mea a fost refuzatã. Motivul, cât se poate de corect: nu mi-am plãtit cotizaþia în ultimele luni (3 sau 4, nu mai
reþin exact). Nu a contat faptul cã în aceeaºi situaþie cu mine se aflau mai mult de trei sferturi din membrii SARM. Nici cã
majoritatea consilierilor SARM nu o achitaserã de ani buni. Cum în alte situaþii, mult mai serioase, se fãcuse rabat de la
respectarea regulamentului ºi statutului (care de altfel pot fi interpretate, cu puþinã experienþã, nu-i aºa?), mi-am dat
seama cã numai sunt dorit. De ce oare? Aºa cã m-am hotãrât sã pãrãsesc aceastã asociaþie. I-am trimis lui Valentin
Grigore, personal, un e-mail în care îmi argumentam decizia, urmat apoi de o hârtie formalã. În situaþii asemãnãtoare,
cu mici variaþiuni pe aceeaºi temã, s-au aflat colegii ºi prietenii mei Zoli ºi Bruno. Dar maestrul pãpuºar n-a mai avut
succes de data asta.
Ca o consecinþã directã, cei trei paria au recurs la o soluþie durã dar justificabilã în opinia lor: extracþia
acronimului SARM de pe frontispiciul "Bolidul"-ui. Zoli a rãspuns lamentãrilor tardive printr-un mesaj adresat lui
Valentin Grigore în care explica amãnunþit cauzele mãsurii luate. "Ce mai freamãt, ce mai zbucium". SARM-ul þinea "cu
dinþii" de aceastã publicaþie. Dacã ar fidat dovadã de atâta vitalitate cu ceva timp în urmã, poate alta ar fi fost soarta
"Bolidul"-ui. Ne-am hotãrât sã pornim din nou de la zero, pentru a evita discuþiile ulterioare (optimiºti, nu-i aºa?), deci
am creat "Vega". Oare este la mijloc un furt, aºa cum s-a exprimat presedintele SARM în editorialul din numãrul 1_2 al
renãscutei "Bolidul"? Faptul cã "Vega" aratã în linii mari precum vechiul "Bolidul", sã aibã legãturã cu faptul cã este
realizatã de aceeaºi oameni? Rãspunsurile sunt evidente.
L-am respectat pe Valentin Grigore. Am trecut cu vederea multe situaþii pe care unii le-ar cataloga drept ofense,
însã eu le-am considerat scãpãri involuntare. În iulie 1998, când m-am alãturat SARM-ului, eram plin de entuziasm ºi
credeam în ceea ce aveam sã descopãr mai târziu cã este doar propagandã; profesionist realizatã, este drept. În
absolut orice asociaþie sunt lucruri care scârþâie. Dar, vai de mine, nu ºi în SARM. Aici, totul este roz. Orice opinie care
face notã discordantã cu cea a preºedintelui trebuie pusã la zid. Nu de alta, dar "creazã tensiuni artificiale". Cel care a
îndrãznit mojicia este un "orgolios" sau în cazul fericit, doar un "elitist".Dar nu-i nimic, citim "Starea de cer" ºi totul reintrã
in normal... Au fost mulþi "orgolioºi" care au pãrãsit SARM-ul. Aºa le trebuie. Respectul meu pentru Valentin Grigore a
încetat sã mai existe dupã episodul Piatra Arsã din vara lui 2001. Aici am asistat la un spectacol tragi-comic.Personaje
principale : Valentin, Zoli, Bruno ºi eu. Noi, cei trei "nenorociþi", am fost puºi la stâlpul ruºinii ºi împroºcaþi cu noroi pentru
cã am îndrãznit sã renunþãm la "Bolidul". Dar în mãrinimia lui fãrã margini preºedintele SARM-ului ne-a oferit o ultimã
ºansã de rãscumpãrare a greºelilor: resurecþia "Bolidul"-ui ºi revenirea la status-quo-ul de dinaintea declanºãrii
ostilitãþilor. Nu ne-am dezis de acþiunile noastre, aºa cã verdictul a fost nemilos: prin faptele noastre "am distrus
astronomia romaneasca" (?!). Pe urmã au fost jigniri la adresa noastrã, individuale ºi în grup, etc...Personal, am mai
fost acuzat pe grupul de discutii SARMnews de cãtre acelaºi Valentin Grigore de tot felul de maºinaþiuni ºi rãutãþi pe
care le lansez in stânga ºi-n dreapta, cu o eficienþã mefistofelicã. Nu pot sã comentez asemenea abjecþii. Nu am fãcut-o
la momentul respectiv, nu o voi face nici acum. Vreau doar sã menþionez cã munca mea de distrugere a Asociaþiei
Astronomilor Amatori din Facultatea de Fizicã (al cãrei membru fondator sunt împreunã cu alþi 20 de studenþi ºi domnul
profesor M. Rusu) va continua în ciuda dezvãluirilor fãcute de Valentin Grigore. Probabil a aflat de la Buggs Bunny... ªi
pãrea un iepure de treabã... Trecând peste glumã, puteþi sã vizitaþi pagina noastrã de web, aflatã încã în construcþie :
http://www.geocities.com/aaaffub/. Este pãcat cã trebuie sã ne pierdem timpul cu astfel de lucruri, însã atunci când þi se
aduc injurii ai douã variante evidente: sã replici sau nu. Dupã editorialul mai sus amintit, am ales prima variantã. Poate
cã la viitoarele sãgeþi otrãvite voi opta pentru cealaltã laturã a alternativei. Oricum, sper sã nu fiu din nou pus în situaþia
de a alege.

Valeriu Tudose

Þara noastrã este plinã de paradoxuri. Unul dintre ele este situaþia ciudatã în care trei oameni muncesc timp de
peste 2 ani la o publicaþie de astronomie ºi, în momentul când pleacã la o altã revistã (tot de astronomie!), în loc sã li se
recunoascã meritele pentru timpul ºi efortul pe care le-au depus sunt acuzaþi de fapte ºi intenþii rãuvoitoare care nu le
aparþin. Ca sã fiu mai clar o sã intru in detalii. Ni se reproºeazã, nici mai mult nici mai puþin, cã am furat o revistã. Chiar
dacã din punct de vedere legal acuzaþia nu are nici o acoperire, totuºi, din punct de vedere moral, face sã planeze
asupra noastrã serioase suspiciuni.
Pe ultima paginã a acestui numãr al Vegãi am pus în oglindã editorialul din Bolidul scris de Valentin Grigore ºi
”traducerea” lui într-o formã citibilã. Nu am putut reproduce prea fidel aspectul articolului din Bolidul (în partea stângã)
cãci nu am nici imaginea de fond ºi nici fonturile pe care le-au utilizat ei. Însã am pãstrat intact conþinutul cãci este
important pentru ceea ce voi scrie în continuare. În partea dreaptã am aranjat editorialul ºi l-am corectat ca ºi cum ar fi
apãrut în Vega. Diferenþele de aspect ºi tehnoredactare sunt vizibile!
În textul mai sus menþionat se spune cã “SARM Bucureºti a luat iniþiativa” uitându-se intenþionat cã de fapt
ideea a fost a mea. În continuare se scrie cã noi trei ne-am implicat direct. O altã formã de eschivare de la
recunoaºterea faptului cã noi am fost singurii care ne-am implicat cu adevãrat. ªi ne-am implicat total, cu foarte multã
muncã ºi folosind în exclusivitate dotarea ºi materialele proprii (calculatoare, hârtie, imprimante, tuº etc.). Numai cine
nu a încercat sã facã o revistã nu ºtie cu cât efort se strâng ºi se tehnoredacteazã articole pentru “4 pagini” ºi pe
deasupra sã le scoþi la timp! Multiplicarea ºi distribuþia deveniserã “pietrele de moarã” care ne trãgeau înapoi. Aºa cã în
noiembrie-decembrie 2000 m-am gândit la o formã de prezentare total nouã: PDFuri distribuite prin poºta electonicã!
Ca bonus aveam ºi faptul cã putem face publicaþia total color la o calitate mult mai bunã. Ideea a fost tot a mea ºi Adrian
ªonka ºi Valeriu Tudose au fost de acord. Deja în decembrie fãceam primul numãr “de test”. Apoi am continuat cu o
apariþie de 2 ori pe lunã. Deci ºi ideile ºi munca ne aparþineau în totalitate. Dar ne aparþine în exclusivitate ºi aspectul
revistei, ºi al celei pe hârtie ºi a celei în format electronic! Sã vedem ºi cum stãm cu conþinutul: la o analizã atentã se
vede clar contribuþia filialei SARM ºi a SARMului în general - foarte redusã (citeºte aproape inexistentã). Noi fãceam
99,9% din revistã! ªtiþi ce ni s-a spus în toiul discuþiilor furtunoase de la Piatra-Arsã? Cã pe atunci eram membri SARM
ºi era normal sã o facem! Deci noi cu munca ºi SARMul cu meritele! În final ne-au mai împroºcat ºi cu noroi! Sã revenim
la textul lui Valentin: “La apariþia nr. 6 în martie 2001 se întâmplã ceva ciudat: SARM dispare complet de pe antetul
publicaþiei”. Nimic ciudat în asta, la acea datã noi nu mai eram membri SARM ci numai membri colaboratori. Am spus cã
putem continua liniºtiþi munca sub sigla Astroclubului ºi probabil aici a fost greºeala noastrã. Trebuia sã facem încã de
atunci ceea ce am fãcut mai târziu: sã facem o revistã cu totul nouã, cu un alt nume. Ce aparþine cu adevãrat SARMului
este greu de spus. Ideile, forma ºi conþinutul ne aparþin. Este normal ºi evident ºi cã toate materialele originale se aflã la
noi, mai exact în arhiva mea personalã - atât fiºierele de calculator (QXD ºi CDR) cât ºi paginile dupã care s-au fãcut
copiile xerox. Aceste schimbãri rapide au prins SARMul total nepregãtit. Reacþia a fost lentã, abia dupã apariþia
numãrului 12 a Bolidului electronic Valentin, printr-un mesaj personal, întrebã ce s-a întâmplat. I-am rãspuns civilizat,
tot printr-un mesaj personal, ce ne-a determinat sã procedãm aºa. Mai pãstrez încã acel mesaj ºi consider cã este
departe de a fi un “roman” de argumente din care nu se înþelege nimic. Mai corect ar fi sã spunem cã ceea ce conþinea
nu-i convenea lui Valentin. Pot publica oricând textul respectiv dar consider cã locul mesajelor personale este arhiva
personalã ºi nu paginile unei reviste. Acel schimb de mesaje a arãtat cã totuºi aveam o problemã: SARMul dorea sã
pãstreze Bolidul! M-am gândit bine ºi am ajuns la concluzia cã cel mai bine pentru toatã lumea este sã o luãm de la
început sub un alt nume ºi cu o altã formã. Adrian ºi Valeriu au fost de acord ºi aºa a apãrut Vega. Dupã cum se vede
clar din cele expuse pânã acum singurii implicaþi în aceastã poveste suntem numai noi, cei trei redactori ºi de aceea
consider jignitoare ºi neadevãratã formularea lui Valentin: ”... punea sub acuzaþie Astroclubul de ½furtul½ publicaþiei de
la SARM :-(”. De fapt aceastã afirmaþie fãrã nici un temei m-a determinat sã scriu aceastã replicã. Îmi este total neclar
de ce a implicat Valentin în disputa noastrã ºi Astroclubul Bucureºti din moment ce îi explicasem deja cã de fiecare datã
au fost hotãrârile noastre ca redactori, ca persoane individuale ºi nicidecum ca membri ai Clubului. “...transferarea la
Astroclub a Bolidului, dar sub alt nume, pãstrând aceeaºi formã ºi stil” este o altã afirmaþie fãrã acoperire. Forma ºi stilul
ne aparþineau de fapt ºi erau dictate ºi de considerente tehnice care se pare cã le-au scãpat de sub control tehnoredactorilor de acum ai Bolidului. Fonturile cu diacriticile necesare limbii române care sã se vadã corect cu Acrobat
Reader nu sunt aºa numeroase (în Windows sunt numai cele ce au la sfârºit specificaþia “CE” din câte ºtiu eu). Cine nu
þine cont de acest lucru “obþine” ceea ce se poate vedea în partea stângã a ultimei pagini din acest numãr al Vegãi. Nu
puteam renunþa nici la formatul A4 care este un standard foarte utilizat la noi. Avem cititori care scot la imprimantã
publicaþia ºi ar fi avut serioase dificultãþi dacã am fi folosit alte dimensiuni. Ar fi fost ridicol sã renunþãm la rubricile cu
efemeride numai de dragul schimbãrii. Dacã cei din SARM vor scoate Bolidul cu o ritmicitate comparabilã cu a noastrã
ºi vor sã publice ei în exclusivitate aceste efemeride vom renunþa cu mare plãcere la ele cãci constituie pentru noi o
muncã absolut necesarã dar cu puþine satisfacþii. Am fi dorit sã schimbãm total aspectul revistei odatã cu schimbarea
numelui dar testele prin care am încercat schimbarea fondului, aplicarea unor efecte vizuale deosebite ne-au arãtat cã
am fi avut fiºiere finale mult mai mari ºi deci am fi provocat dificultãþi celor care le primesc prin e-mail. Alternativa ar fi
fost sã comprimãm mai mult PDFurile dar ar fi scãzut calitatea. A trebuit deci sã facem schimbãri moderate ºi de aceea
Bolidul de atunci ºi Vega noastrã au un aer de familie. Am trimis redactorilor de acum ai Bolidului “ºabloanele” pe care
le foloseam pe atunci dar au preferat soluþia radicalã a schimbãrii formei ºi stilului. Consecinþele sunt foarte vizibile ºi,
din pãcate, sunt neplãcute pentru cititori. Dar din greºeli se învaþã ºi, probabil, în viitor vor scoate ceva calitativ mai bun.
Cred cã de fapt adevarata noastrã vinã este cã am reuºit sã scoatem o publicaþie de calitate ºi cu o apariþie
ritmicã. Plecarea noastrã a lãsat descoperit SARMul sub acest aspect. Dovezile sunt foarte clare pentru oricine vrea cu
adevãrat sã le vadã: Bolidul ºi-a reînceput apariþia dupã mai bine de 7 luni ºi cu serioase probleme în ceea ce priveºte
tehnoredactarea. Este aproape firesc ca cei ce conduc SARMul sã fie afectaþi de acest lucru ºi probabil de aici provine
perseveranþa demnã de cauze mai bune cu care ne urmãresc cu acuzaþiile. Li se pare probabil cã prestigiul SARMului
este mai important decât onoarea unor colegi astronomi amatori, ca ºi ei.

Deak Zoltan

tehnoredactare tip “Bolidul”
Editorial
Valentin Grigore

Bolidul...din nou pe firmament
~n toamna lui 1998, când revista “Noi [i Cerul” `nc\se
mai `nc\p\]âna s\apar\cu mari sacrificii, SARM Bucure[ti
a luat ini]iativa edit\rii unui Buletin Informativ care
s\compenseze oarecum apari]ia la intevale mari de timp
a revistei. Zoli, Valeric\[i Bruno s-au implicat direct . A[a
a ap\rut Bolidul: 4 pagini multiplicate [i distribuite prin
po[t\. Gratuit! Cu eforturi incomparabil mai mici ca ale
revistei “Noi [i Cerul”, dar tot pe cont propriu. Prin iunie
2000 lui Zoli i-a venit ideea de a trece [i Astroclubul
Bucure[ti `n antet. Nimeni nu s-a sup\rat, principal era
ca Bolidul s\apar\. ~ncepând cu decembrie 2000,
Bolidul apare `n format electronic. La apari]ia nr. 6 `n
martie 2001 se `ntâmpl\ceva ciudat: SARM dispare
complet de pe antetul publica]iei, r\mânând doar
Astroclubul Bucure[ti. Timp de vreo `nc\5-6 numere am
crezut c\e o gre[eal\. ~ncercând s\aflu motivul, am primit
un „roman” de argumente din partea lui Zoli, din care nam `n]eles nimic `n afara unei “r\bufniri” de orgoli
f\r\sens. ~n final, realizând gre[eala pe care au f\cut-o [i
care punea sub acuza]ie Astroclubul de “furtul”
publica]iei de la SARM :-( cei 3 (...) proclam\unilateral
“moartea” Bolidului [i apari]ia unei noi publica]ii: Vega.
~n fapt, transferarea la Astroclub a Bolidului, dar sub alt
nume, p\strând aceea[i form\[i stil. M-am bucurat totu[i
c\ publica]ia apare, `ns\am r\mas cu un gust amar.
Astfel de gesturi nu pot decât umbri cerul senin [i
rela]iile dintre oameni. Mul]umesc celor trei fo[ti
redactori ai Bolidului c\au dat atât cât au putut. Le-am
apreciat `ntotdeauna munca depus\. Dar cu gestul lor,
care a creat tensiuni artificiale `ntre iubitorii cerului, nu
am putut fi de acord niciodat\.
Bolidul reapare pe firmament. Nu va concura cu Vega.
Dorim s\fie doar un mijloc de a aduce cerul mai aproape
de oameni. Cei care vor s\ se al\ture acestei dorin]e
sunt a[tepta]i s\trimit\materiale, gânduri, rezultate [i cât
mai mult\frumuse]e pentru mediul nostru, al celor ce ne
ad\p\m vie]ile din m\re]ia cerului `nstelat. V\a[tept\m
s\v\face]i sim]it\prezen]a `n paginile revistei !

tehnoredactare tip “Vega”

Bolidul...din nou pe firmament

Editorial

În toamna lui 1998, când revista “Noi ºi Cerul” încã se mai
încãpãþâna sã aparã cu mari sacrificii, SARM Bucureºti a
luat iniþiativa editãrii unui Buletin Informativ care sã
compenseze oarecum apariþia la intevale mari de timp a
revistei. Zoli, Valericã ºi Bruno s-au implicat direct. Aºa a
apãrut Bolidul: 4 pagini multiplicate ºi distribuite prin
poºtã. Gratuit! Cu eforturi incomparabil mai mici ca ale
revistei “Noi ºi Cerul”, dar tot pe cont propriu. Prin iunie
2000 lui Zoli i-a venit ideea de a trece ºi Astroclubul
Bucureºti în antet. Nimeni nu s-a supãrat, principal era ca
Bolidul sã aparã. Începând cu decembrie 2000, Bolidul
apare în format electronic. La apariþia nr. 6 în martie 2001
se întâmplã ceva ciudat: SARM dispare complet de pe
antetul publicaþiei, rãmânând doar Astroclubul Bucureºti.
Timp de vreo încã 5-6 numere am crezut cã e o greºealã.
Încercând sã aflu motivul, am primit un „roman” de
argumente din partea lui Zoli, din care n-am înþeles nimic
în afara unei “rãbufniri” de orgolii fãrã sens. În final,
realizând greºeala pe care au fãcut-o ºi care punea sub
acuzaþie Astroclubul de “furtul” publicaþiei de la SARM :-(
cei 3 (...) proclamã unilateral “moartea” Bolidului ºi
apariþia unei noi publicaþii: Vega. În fapt, transferarea la
Astroclub a Bolidului, dar sub alt nume, pãstrând aceeaºi
formã ºi stil. M-am bucurat totuºi cã publicaþia apare, însã
am rãmas cu un gust amar. Astfel de gesturi nu pot decât
umbri cerul senin ºi relaþiile dintre oameni. Mulþumesc
celor trei foºti redactori ai Bolidului cã au dat atât cât au
putut. Le-am apreciat întotdeauna munca depusã. Dar cu
gestul lor, care a creat tensiuni artificiale între iubitorii
cerului, nu am putut fi de acord niciodatã.
Bolidul reapare pe firmament. Nu va concura cu
Vega. Dorim sã fiedoar un mijloc de a aduce cerul mai
aproape de oameni. Cei care vor sã se alãture acestei
dorinþe sunt aºteptaþi sã trimitã materiale, gânduri,
rezultate ºi cât mai multã frumuseþe pentru mediul nostru,
al celor ce ne adãpãm vieþile din mãreþia cerului înstelat.
Vã aºteptãm sã vã faceþi simþitã prezenþa în paginile
revistei !

Valentin Grigore

