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1985. Július 15-25.

A TIT Csillagászati és Úrkút it is i Qj:n/. Villan/.tm.'inya és a
TIT Somogy megyei Szervezete Kiponviri Ur ínl i H«mut,utó C sillag- 
vizsgá ló ja  amatőrcsillagáez észle l'tábort szerveznil:iősorban 
változó-, meteor- és napészlelők számára. SgjidrJűli;/' a h.illey- 
üstökös megfigyelését is  megkísérelhetik a résztvevők, akik 
szakcsillagász irányítása m ellett sajátíthatják el a csillagásza
t i  megfigyelések műhelytitkait, kiértékelésük, feldolgozások mód
já t, és az egyes jelenségek elm életi, tudományos hátterét.

Használhatják a csillagvizsgáló térképeit, műszerparkját és 
számítógépeit /sőt a meteorológia iránt érdeklődők a meteoroló
g ia i állomás műszereit is/, de saját eszközöket is  hozhatnak ma
gukkal. Az észlelők jó megfigyelési körülmények között, közösség
ben, egymást segítve észlelhetnek, összemérhetik egymással tudá
sukat, továbbá az előadások, konzultációk a gyakorlott amatőrök
nek is  hasznos ismereteket nyújthatnak. Uj barátokra tehetnek 
szert, akikkel nemcsak a közös érdeklődési körről beszélgethet
nek, hanem együtt szórakozhatnak, különféle programokon vehetnek 
részt.

A tábor programjában a szakmai és kulturális programok mellett 
két alkalommal szerepel faku ltatív kirándulás a Balatonra, de 
strandolási lehetőség Kaposvárott is  van. Bátrakat és étkezési 
lehetőséget /igény szerint/ biztosítunk. A csillagvizsgáló szak
kempingjében melegvizes tisztálkodási lehetőség á l l  a résztvevők 
rendelkezésére. Aki akar, kedvezményes áron tovább is  maradhat a 
szakkempingben /a Balaton egy óra a la tt megközelíthető vonattal/, 
i l l .  a nyár folyamán bármikor visszajöhetnek a tábor résztvevői 
/vendégeket is  hozhatnak magukkal/, és a csillagvizsgáló eszköze
i t  is  használhatják.

Részvételi d í j :
— saját /hozott/ sátorban: CsBK pártoló tagnak

egyébként
__ a csillagvizsgáló CsBK pártoló tagnak

sátrában: egyébként
Akik étkezést is  igényelnek, azok számára ebédet,
é j j e l i  "uzsonnát" biztosítunk 60.- Ft/nap árban.

Jelentkezni lehet az alábbi címen:

TIT Kaposvári Uránia Bemutató Csillagvizsgáló
KAPOSVÁR 
Bgyenesi út 86.
7 4 0 0

A jelentkezés határideje: 1985. május 20.
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Nemzetközi ifjúsági megfigyelötáborok -  ’ 85

A francia és a nyugatnémet természettudományi szövetségek 
évenként megrendezik^ Nemzetközi Ifjú sá g i Amatorcsillagász 
Tábort, mely rendezvénysorozaton belü l idén a 20., jubileumi 
össze jövete lt tartják .

az  1985-ös találkozó augusztus 1-21. között Jugoszláviában 
kerül megrendezésre, a Ljubljana közelében lévő Crai vrh-ban.
A közelben lévő obszervatórium, az újhold és a Perseida-maximum 
nagyszerű, megfigyelési lehetőséget kínál minden résztvevőnek.
A hét munkacsoportba kerülő mintegy 70 érdeklődő az alábbi témák 
közül választhat: változócsillagok, mesterséges holdak, optika, 
kisbolygók, meteorok, többesrendszerek, tudománytörténet és e l
mélet.

A tábor hivatalos nyelve az angol. A részvéte li d íj, amely 
hotelbeni te lje s  e llá tást, te lje s  csillagászati programot és egy 
kirándulást tartalmaz, 500 DM. Ebben nem szerepel az utazási költ
ség.

Minden kezdő vagy haladó, 16-24 év közötti amatőr jelentkezé
sét és részvételét várjuk. További fe lv ilágosítás az alábbi címen 
kapható:

IAYC Workshop Astronomy e.V., Postfach 2044.
D-6750 Kaiseslautem 
Federal Republic of Germany

1985. augusztus 9-lb. között programokkal egybekötött megfi
gyelőtábort tartunk f ia ta l kezdő és haladó amatőrcsillagászok 
részére. A fő  program a Perseidák megfigyelése és a személyi 
számítógépek adatfeldolgozásban való alkalmazása.

A részvéte li d íj 80 angol font, te lje s  elhelyezéssel és gép- 
használattal a Preston Montford Field Centre-ben.

További információk:

Anne Barrowcliffe 
111 Millhouses Lane 
Sheffield, S. Torka 
S 72 HD, England

/Összeállította: Papp János/


