
Nyári mély-ég ajánlat: az NGC 5866 (M102) Dra GX és 4-5 fokos környezetében 
található galaxisok; a Ser és az Oph bármelyik nyílthalmaza! _______________

Változások a Meteor rovataiban
Felhívjuk észlelőink figyelmét, hogy július 15-től a mély-ég észleléseket 
Papp Sándor új címére szíveskedjenek küldeni: 6000 Kecskemét, Lőcsei u. 8. 
Dán András egyéb irányú elfogaltságai miatt jelen számunktól Rózsa Ferenc 
(2600 Vác, Munkácsy u. 4.) vezeti távcsőkészítési rovatunkat. Ez úton is 
megköszönjük Dán András közel három évi munkáját, egyben reméljük, hogy 
cikkeire, tanácsaira a jövőben is számíthatunk.
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A BAJAI OBSZERVATÓRIUM 
ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA!

Alapítványuk meghirdeti valamennyi magyar magánszemély és jogi személyiséggel ren
delkező egyesület, társaság részére, minden korlátozás nélkül, az 1993. évi

„Égre Néző Szem ek” csillagászati k iá llítást,

amelyre az alábbi kategóriákban várunk alkotásokat:

1. Csillagászati eszközök (pl. házi építésű, ötletes távcsőmegoldások, oktató-, bemu
tatóeszközök, mérőműszerek, laboreszközök)

2. Csillagászati szoftverek (csak saját írású, oktató, szemléltető vagy tudományos 
szoftvert várunk IBM PC és C-64 gépekre. DEMO változat megküldését kérjük 5,25" 
floppyn!)

3. Csillagászati tabló-összeállítások (A/2 méretű, színes vagy fekete kartonon elren
dezett saját asztrofotók vagy akár egy-egy csillagászati téma kidolgozása saját vagy 
újságból kivágott színes képek alapján. Lényeg: az önálló munka, az önálló gondolat. 
Apró újságcikkek mellőzendők! A tabló 2-3 méterről is jól látható, látványos legyen! 
Legyen minden magyarázat nélkül, önmagában is érthető.)

4. Csillagászati tárgyú képzőművészeti alkotások (közép-, és felsőfokú oktatási in
tézményekben tanulóknak, ill. 16-25 év közötti fiataloknak. Az alkotások sorsáról szer
zőjük dönt -  de a rendezők szeretnék a kiállítást több városban is bemutatni, azaz a 
kiállítási anyagot együtt tartani!)

5. Csillagászati tárgyú képzőművészeti alkotások (általános iskolásoktól)

Nevezési díj nincs, azonban a kiállítási tárgy(ak) Alapítványunkhoz juttatását alkotó
juknak kell biztosítaniuk (személyesen vagy postán). Az alkotók által velünk tudatott 
kezelési tudnivalók figyelembevételének erejéig tudjuk garantálni a kiállítási tárgyak ál
lapotának megóvását! Külön lapon kérjük feltüntetni az alkotó(k) pontos személyi adatait!

A pályaműveket szakértő zsűri fogja elbírálni. Minden arra érdemes művet kiállítunk, 
az első díjakat pedig a kiállítás megnyitóján, Baján (a Vörösmarty u. 5- alatti kiállítóte
remben 1993. november 8-án 10 órakor) adjuk át. A díjak összege:

1. kategória: 10000 Ft, 2. kategória: 8000 Ft, 3. kategória: 6000 Ft, 
4. kategória: 4000 Ft, 5. kategória: 2000 Ft

Beküldési határidő: 1993. szeptember 30.
Címünk: Bajai O bszervetórium  A lapítvány

„ÉGRE NÉZŐ SZEMEK”

6 5 0 0  Baja, Szegedi út, Pf. 766 . 
T el/fax: 0 6 -7 9 /3 2 4 -0 2 7




