
Felhívás a csillagászat barátaihoz

A Csillagászat Baráti Köre Elnöksége - a rendező szervekkel 
együtt - meghívja a csillagászat barátait XIV. Országos Ta
lálkozójára Szombathelyre, 1986. augusztus 20-23-ra.

A találkozó BEQgEanflai
augusztus 20. 14 órától 
/szerda/ 18 órakor

19 órakor
- reggeli- a CSBK XIV. Országos Találkozójá

nak megnyitása
- a CSBK tevékenysége az elmúlt 

találkozó óta- a Zerinváry Emlékérem átadása
s z ü n e t

»

szakmai előadás ebédSzombathely csillagászati hagyo
mányai. Előadó: dr. Tóth György 
Látogatás az ELTE Gothard Asztro
fizikai Obszervatóriumban 
vacsoraa megyei CSBK küldöttségének be
számolói a végzett munkáról

augusztus 22. 7.30 óra/pentek/ 8.00 óra
s z ü n e t

10.30 óra - a CSBK országos elnökségének 
uj j áválasztása

12.00 óra - ebéd13.00 óra - szekcióülések /észlelő amatőrök,távcső és müszerépitők,-Pöld és 
Eg fórum, CSACS Fórum, stb./

19.00 óra - vacsora20.00 óra - szakmai és kulturális programok2



augusztus 23. 7.30 óra - reggeli 
/szombat/ 8.00 óra - szakmai előadás

s z ü n e t
10.30 óra - a^CSBK^HEV. Országos Találkozó

jának értékelése, zárszó11.30 óra - ebéd

Részvételi di,j « amely az étkezés, szállás és a programok költ
ségét foglalja magába:
CSBK tagok részére 875,- Ft
CSBK pártoló tagok részére 825,- Ft

A rendező szervek azok számára, akik igénylik és ezt a jelent
kezési lapon^jelzik - elegendő számú jelentkező esetén - Vas 
megye szép tájainak és műemléki értékeinek megismerésére 1986. 
augusztus 23-án, szombaton délután autóbuszos kirándulásokat szervez.
1• S zombathely-Cák-Kős zegszerdahely-Velem-Bo zso k-S zombathely;2. Szombathely•- Ják - Szombathely;
3. Szombathely - Kőszeg - Szombathely útvonalakon.
A kirándulásra jelentkezők részére 23-án éjszakára szállást, 
23-án estére vacsorát, ill. 24-én /vasárnap/ reggelre reggelit 
biztositunk.
Részvételi dij a fent felsorolt plusz szolgáltatásokat igény
lők részére: CSBK.tagok részére 1.175,- FtCSBK pártoló tagok részére 1.125,- Ft
Jelentkezés módja levélben az alábbi cimen:

TIT Vas megyei Szervezete 
Szombathely, Kőszegi u. 2.
9700

Kérjük jelentkezéskor az alábbi adatokat közöljék: Név, lakóim, ̂ személyi szám, CSBK ̂ tagsági, vagy pártoló tagsági iga
zolvány száma, részt kiván-e venni valamelyik kiránduláson: 
1 - 2 - 3 .
A jelentkezéseket érkezési sorrendben, max. 300 főig, illet
ve 1986. má.ius 15-ig fogadunk.
A jelentkezőknek a jelentkezés beérkezése után befizetési 
csekket küldünk, majd a bfizetés beérkezése után meghívót 
és részletes programot.
Sok szeretettel, érdekes programokkal várjuk a csillagászat 
barátait a vasi megyeszékhelyen:

a Rendező Bizottság 3


