
Meteor '95 
Távcsöves Találkozó

Ráktanya, jú lius 28 -30.

Találkozónkat, mely a „nagy nyári táborokat" váltja 
fel, a Bakonyban tartjuk, Ráktanyán, 500 m-es ma
gasságban. A zavaró fényektől mentes észlelőhely 
minden korosztály számára kiváló lehetőséget nyújt 
a csillagos éggel és a természettel való ismerkedésre. 
Kérjük, mindenki hozza magával távcsövét, binoku- 
lárját és érzékeny filmmel töltött fényképezőgépét!

A tábor legfőbb célja távcsöves és binokulár-észle- 
lések végzése, asztrofotók készítése, ismerkedés a 
korszerű észlelési módszerekkel. Nappal előadáso- 

Többek között a bajai kát, konzultációkat tartunk az amatőrcsillagászat
Celestron 8-cal is megismerted- kérdéseiről, éjszaka megfigyeléseket végzünk, 

hetnek az érdeklődők a CCD- RakteuV al rendezvényeink torteneteben először 
bemutató során mod nyílik a Nap protuberanciáinak megfigyelesere.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az asztrobazár júl. 29- 
én 15:00-kor kezdődik. Ugyancsak felhívjuk a figyelmet a takarékos vízhasználatra!

Részvételi díjak: ❖ ❖  Szállás (katonai sátrak) + napi háromszori étkezés: 1400 Ft/fő 
(nem tagoknak 1600 Ft/fő); ❖  Saját sátorral, étkezés nélkül 300 Ft/fő (600 Ft/fő).

Jelentkezés: E  Magyar Csillagászati Egyesület, 1461 Budapest, Pf. 219. 9  (1) 186- 
2313 (üzenetrögzítő), E-maü: mizser@buda.konkoly.hu 

Az érdeklődőknek tájékoztatót és befizetési csekket küldünk, de azok, akik nem 
kémek étkezést, a helyszínen is rendezhetik a részvételi díjat.

Táborhelyünk Hárskút és Bakonybél felől egyaránt megközelíthető gépkocsival. 
Hárskúttól 5 km a távolság (ebből 4 km földút), Bakonybéltől 12 km, murvával borí
tott erdészeti út, csak az utolsó 1 km földút.
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A  Meteor '95 programja
A hétvége programja az alábbiak szerint alakul (a találkozó programja változhat, 
előadások, bemutatók tartására továbbra is elfogadunk javaslatokat!):

Július 28., péntek

17:00 Megnyitó (közérdekű információk, távcsövek felállítása, elhelyezkedés stb.) 
19:00 Húsz év csillagászati táborai (Mizser A.)
19:45 „Űrdiszkó" — asztrofotók minden mennyiségben

Július 29., szombat

10:00-tól előadások:
Legjobb változóink — évtizedek fénygörbéi (Kiss L.)
ITV '95: a vogelsbergi távcsöves találkozó (Dán A.)
A Világegyetem hírei (Keresztúri A.)

14:30 Csoportkép
15:00-18:00 Asztrobazár — Csillagászati Javak Vására (bárki eladhatja, elcserélheti 

csillagászati portékáit). Kérjük a potenciális eladókat, hogy kereskedelmi 
tevékenységüket csak az Asztrobazár idején fejtsék ki, ezzel is elősegítve a 
Meteor '95 kulturált lebonyolítását!

18:00 CCD-technika a bolygóészlelésben (Dán A.)
CCD-kamera — házilag (Fűrész G.)
A jövő század eszköze, a CCD-kamera (Hegedűs T.)

Július 30., vasárnap

10:00-tól előadások:
Csillagászat szabad szemmel (Gyenizse P.)
Amit nem lehet megunni: az üstököskarambol (Vmcze I.)

A Budapest felől vonattal érkezők számára a Déli pályaudvarról 12:00-kor mduló 
szombathelyi gyorsot ajánljuk, mely 13:51-kor ér Veszprémbe. A vasútállomástól 
14:15-kor indul Ráktanyára kiilönbuszunk (csillagásztábor felirat:!). A nehezebb 
csomagokat, távcsöveket terepjáró szállítja. Azok az autósok, akik még nem jártak 
Ráktanyán, célszerű, ha a terepjárót követik a könnyebb odatalálás végett. (A 
hazautazáshoz nem áll rendelkezésre különbusz — Volán-járattal vagy az autós 
amatőrtársak segítségével oldható meg.)

Távcsövek felállítására az észlelőréten van lehetőség, épp ezért sátrakat csak a rét 
szélén szabad felállítani. Az óragépek számára 220 V-ot biztosítunk, de hosszabbítót 
hozzanak magukkal az érdekeltek! Kérjük, éjszaka mindenki tartsa be a távcső
használat, az észlelés íratlan szabályait, használjon észlelőlámpát — legalább mi ne 
legyünk fény szennyezők!

Rendezvényünkön mindenkit szeretettel várunk — váljék ez a hétvége a hazai 
amatőrök valódi seregszemléjévé! Mmdazok, akik a Meteor '95-öt követő héten még 
szeretnének néhány napot Ráktanyán észlelni, kérjük, jelezzék szándékukat!
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