Meteor ’90 észlelőtábor
Ráktanya, augusztus 17-24.

A Magyar Csillagászati Egyesület
ismét msgrendezi nagy nyári tábo
rát, észlelők és
távcsőkészítők
számára.
A résztvevők számára
sokféle
programmal szolgálunk. Előadásain
kon sorravesszük mindazokat a téma
köröket, melyek a hazai amatőröket
érdekelhetik (észlelési, távcsőé
pítési és tükörcsiszolási techni
kák, beszámolók a finnországi napfogyatkozásról, a brüsszeli AAVS0találkozóról, a hazai amatőrcsilla
gász mozgalom helyzetéről stb.).
Programunkat csillagászati videók
kal tesszük színesebbé. Fakultatív
kirándulásokat szervezünk a Bakony
ban (Kerteskői-szurdok, Zirc, Ba
konybél, a Gerence völgye stb.).
Autóbuszkirándulást
tervezünk
a
szombathelyi Gothard Obszervatóri
umba (amennyiben sikerül erre a
célra' szponzorokat szerezni).
Az MMTÉH irányításával megfi
gyeljük a Kappa Cygnidák meteorrajt, a PVH szervezésében pedig
SSP-3 típusú fotométerrel fotoelektromos fotometriai méréseket vé
gezhetnek a résztvevők.
Mindenfajta csillagászati megfi
gyelés számára ideális helyszínt
kínál táborunk (lásd pl. a korábbi
állatövifény- és sarkifény-észle
léseket), az augusztusi hosszabb
éjszakák pedig több megfigyelést
tesznek lehetővé. A sötét égi hát
téren mind az asztrofotósok, mind
a vizuális észlelők jól kihasznál
hatják műszerük teljesítőképességét.
Kérjük, hogy mindenki hozza el
magával távcsövét, hiszen így a tá
boron
megszerzett
tapasztalatok
otthon könnyebben hasznosíthatók. A
műszerépítők is számos ötletes meg
oldást leshetnek el egymás távcsöveit
közelebbről me gismerve.
Augusztus 18-án (szombaton) dél
után csillagászati "bazárt" szeret
nénk rendezni, melyen bárki elad
hatja, elcserélheti csillagászati
könyveit,
térképeit, posztereit,
optikáit, távcsöveit stb.
Ettől
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függetlenül a tábor ideje alatt fo
lyamatosan árusítunk csillagászati
kiadványokat. Azoktól, akik az au
gusztus 17— 19-i hétvégén a tábor
tól függetlenül látogatnak fel Rák
tanyára, napi 50 Ft-os térítést ké
rünk a villany- és vízhasználat,
ill. a programokon való részvétel
fejében.
Táborunk helyszíne Hárskúttól és
Pénzesgyőrtől egyaránt 5 km-re fek
szik. Mindkét községbe menetrend
szerinti Volán-járatokkal lehet el
jutni Veszprémből ill. Pápa vagy
Zirc felől.
(Aug. 17-én a Budapest
irányából vasúton érkezők csomagja
inak szállítását biztosítjuk Márkó
vasútállomás és Ráktanya között.)
Elszállásolás betonozott
aljú
sátrakban, emeletes faágyakban. A
saját sátorral érkezők az "észle
lőrét" szélén verhetik fel sátrai
kat. Hálózsákot, takarókat 50 főig
biztosítunk. Tisztálkodási lehető
ség (zuhanyozás) a Dimitrov Művelő
dési Központ kezelésében lévő kő
házban van. Napi háromszori étke
zést biztosítunk.

A részvételi
díj
1600 Ft,
MC S E - t a g o k n a k 1300 Ft.
(Szük
ség e s e t é n
ké t e g y e n l ő r é s z 
l e t b e n Us b e f i z e t h e t ő . )
A jelentkezéseket a következő
címre kérjük: Mizser Attila, 1114
Budapest, Bartók Béla út 11— 13.
(tel.: 186-2313). A részvételi dí
jak ugyanerre a címre küldhetők,
rózsaszín pénzesutalványon, vagy az
MCSE ,hétfői ügyeletén fizethetők
be, személyesen. Befizetési határi
dő: június 30.
A további gyakorlati tudnivaló
kat a Meteorban közöljük. Kérjük,
kísérjék figyelemmel
a táborral
kapcsolatos híradásokat!
MCSE

