
Meteor ’91
augusztus 9 -1 6 .

Táborunkat —  melyet immár negyed
szer rendezünk meg Ráktanyán —  to
vábbra is elsősorban az észlelések, 
a távcsőépítés iránt érdeklődők fi
gyelmébe ajánljuk. Az észlelőmunká
hoz egyesületünk csak nagyon kevés 
műszert tud biztosítani, így ismé
telten kérjük a résztvevőket, hogy 
lehetőleg minél több binokulárt és 
távcsövet, az óragépek üzemelteié- • 
séhez pedig hosszabbítőt (220 V) is 
hozzanak magukkal.

A Meteor rovatvezetői számos, az 
észlelésekkel és a távcsőépítéssel 
kapcsolatos előadást fognak tarta
ni, azonban minden résztvevőt arra 
kérünk, hogy ha van e két témával 
kapcsolatban beszámolója, feltétle
nül tartsa meg ill. vegye fel a 
szervezőkkel a kapcsolatot (időbe
osztás). Mindazoktól, akik nem tud
nak egy teljes hetet Ráktanyán töl
teni, azt kérjük, hogy ha egy-két 
napra is, de látogassák meg tábo
runkat, mely minden bizonnyal idén 
is az év legnagyobb csillagászati 
rendezvénye lesz. Erre az aug. 9—
11—i hétvége a legalkalmasabb; 10- 
ét szeretnénk találkozó jellegűvé 
alakítani, ezért kérjük a társszer
vezeteket, klubokat, szakköröket, 
hogy képviseltessék magukat a Mete
or '91-en.

Odautazás. A Budapest felől ér
kezők lehetőleg a Déli pályaudvar
ról ll:35-kor induló szombathelyi 
személlyel utazzanak, mely 14:06- 
kor érkezik Márkóra (Veszprém után 
az első megálló). Innen bérelt 
busszal .közelítjük meg a tábort (az 
utolsó 3 km-t gyalogosan). A csoma
gokat, távcsöveket Márkó--Ráktanya 
között terepjáró szállítja.

Táborunk a Hárskúti-medence pe
remén fekszik, 500 m-es magasság
ban, Hárskúttól és Pénzesgyőrtől 
egyaránt 5 —  5 km-re. Mindkét köz
ségbe menetrend szerinti Volán-já
ratokkal is el lehet jutni Veszp
rém, Pápa vagy Zirc felől. (A hárs
kúti Rózsafa utcai buszmegállótól

észlelőtábor
piros négyzet jelzés vezet a tá
borig. )

Elszállásolás betonozott aljú 
katonai sátrakban, emeletes kollé
giumi ágyakban. Hálózsákot, takaró
kat 50 főig biztosítunk. Tisztálko
dási lehetőséget -- melegvíz a csa
padékviszonyoktól függően —  és na
pi háromszori étkezést (vendéglői 
menü) szintén biztosítunk.

Az MCSE a tábor egész ideje 
alatt büfét üzemeltet, mely kérésre 
kisebb bevásárlásokat is elvégez.

A részvételi díj 2500 ft, MCSE- 
tagoknak 2300 Ft. Mindazoktól, akik 
a táborhoz csatlakozva saját sátor
ral látogatnak Ráktanyára, és nem 
kérnek étkezést, személyenként és 
éjszakánként 50 Ft-os térítést ké
rünk (villany-, vízhasználat, prog
ramokon való részvétel stb.), mely 
a helyszínen is befizethető.

A részvételi díj kizárólag az 
étkezéssel és a szállításokkal kap
csolatos kiadásokat fedezi, ezért 
nem adhatunk kedvezményt azoknak, 
akik saját sátort hoznak és kérnek 
étkezést.

Augusztus 13-án (kedden) fakul
tatív buszkirándulást szervezünk 
(Taliándörögd, Balaton), melynek 
200 Ft-os részvételi díja a helyszí
nen befizethető.

A jelentkezéseket a Magyar Csil
lagászati Egyesület postacímére 
kérjük elküldeni: 1399 Budapest, 
Pf. 701/29. Budapestiek személyesen 
is jelentkezhetnek a hétfői MCSE- 
ügyeleten, az Urániában. július 
30-a után nem fogadunk el további 
jelentkezéseket (csak azoktól, akik 
nem kérnek étkezést). További in
formációk a 186-2313-as telefonon 
kérhetők, az esti órákban.

Kérjük tagjainkat, hogy részvé
telükkel és a lebonyolításban nyúj
tott segítségükkel is járuljanak 
hozzá táborunk sikeréhez!
(folytatás a 14. oldalon)
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