
Polaris Csillagvizsgáló

Távcsöves bemutatások a Polaris Csillag- 
vizsgálóban minden kedden, csütörtökön és 
szombaton 20 órától (Budapest, III. kér., 
Laborc u. 2/c.). A belépődíj felnőtteknek 400 
Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 250 Ft. A 
távcsöves bemutatások MCSE-tagok számára 
ingyenesek. (A csillagvizsgáló az Óbudai 
Művelődési Központ Szabadidő Parkjában 
üzemel.)

Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tagfel
vétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi prog
ramok megbeszélése stb. A keddi előadás- 
sorozat október elején indul!

A csütörtöki ifjúsági csillagászati szakkö
rünk (15-19 éves korosztály) foglalkozásai 
szeptemberben indulnak újra!

Szombatonként 20 órától: gyakorlati ta
nácsadás kezdő távcsőtulajdonosoknak 
(derült idő esetén!). Tagjaink a Polaris- 
teraszon is észlelhetnek saját távcsöveikkel.

A Polaris honlapja (aktuális programokkal): 
http://polaris.mcse.hu, tel.: (70) 548-9124

HELYI CSOPORTJAINK PROGRAMJAIBÓL
Baja: A Bácskai Csoport minden pénteken 

18 órától éjfélig tartja foglalkozásait a Tóth 
Kálmán u. 19. sz. alatti csillagvizsgálóban.

Dunaújváros: Péntekenként 16:00-20:00 
között összejövetelek a Munkás Művelődési 
Központban.

Esztergom: A Bajor Ágost Művelődési Ház 
és Kultúrmozgóban (Bajcsy Zs. u. 4.) minden 
szerdán 18 órakor találkoznak a tagok.

Győr: Foglalkozások péntekenként, páros 
héten napnyugtától bemutató a csillagvizs
gálóban, páratlan héten szakkör 18:00-tól a 
Bartók Béla Megyei Művelődési Központban. 
A csillagvizsgáló címe: Egyetem tér 1.

Hajdúböszörmény: Minden hónap utolsó 
péntekjén 19 órától találkozó a Sillye Gábor 
Művelődési Központban.

Kaposvár: Kéthetente hétfőnként 18 órától 
foglalkozások a TIT Dózsa György úti szék
házának nagytermében.

Kiskun Csoport: Az aktuális havi progra
mok a csoport honlapján: kiskun.mcse.hu, 
tel.: (20)973-1484

Kunszentmárton: Összejövetelek minden 
hónap utolsó szombatján 15 óráról a József 
Attila Könyvtárban (Kossuth L. u. 2.).

Miskolc: A helyi csoport találkozója min
den pénteken 19 órától a Dr. Szabó Gyula 
Csillagvizsgálóban (Dorottya u. 1.).

Paks: Összejövetel minden szerdán 18 
órától az ESZI egyik osztálytermében, jó idő 
esetén az udvaron távcsövezés.

Pécs: A Civil Közösségek Házában (Szent 
István tér 17.) minden hétfőn 18 órakor talál
koznak a helyi MCSE-tagok.

Szeged: Felvilágosítás Székely Péternél, 
tel.: (62) 544-359, e-mail: pierre@physx.u- 
szeged.hu

Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizmadia 
Szilárdnál, tel.: (70) 283-5752

GYERMEKCSOPORTOK FIGYELMÉBE

Iskolai- és gyermekcsoportok számára előre 
egyeztetett időpontban és témában előadást 
és távcsöves bemutatást tartunk a Polaris 
Csillagvizsgálóban, 400 Ft/fő részvételi díj 
ellenében. (Napközben Nap-bemutatás PST- 
vel, Herschel-prizmával, este az aktuális lát
nivalók függvényében távcsöves bemutatás.) 
A részvétel kísérő tanárok számára díjtalan.

II. Napórás Találkozó

Szeptember 23-án, szombaton újra találko
zót szervezünk a napórákat kedvelő baráta
inknak. A rendezvény helyszíne Tát, a Mű
velődési Központ. A délelőtt folyamán elő
adásokat tartunk, majd az ebédet követően 
kirándulást szervezünk Esztergomba. Jelent
kezés és bővebb információk Marton Géza 
címén: idomester@mcse.hu
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