
Polaris Csillagvizsgáló

Távcsöves bemutatások a Polaris Csillag- 
vizsgálóban minden kedden, csütörtökön és 
szombaton 18 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.

Csütörtökönként 18 órától az ifjúsági 
csillagászati szakkör (15-19 éves korosztály) 
foglalkozásai.

Szombatonként 18 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

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.

A POLARIS KEDDI SOROZATA
Az előadások 18 órakor kezdődnek!
Nov. 7. Emlékezzünk Szentmártoni Bélára! 
(Mizser Attila)
Nov. 14. Hatvan éve alakult meg az MCSE 
(Rezsabek Nándor)
Nov. 21. Két közép-európai csillagvizsgáló 
évfordulójára (Bartha Lajos)
Nov. 28. így látták a Holdat - kísérőnk geo
lógiája (Jakabfi Tamás)
Dec. 5. A lámák földjén (Budai Edina, Szabó 
Andrea, Szulágyi Judit)
Dec. 12. Sötét égbolt rezervátum a Zselicben 
(Kolláth Zoltán)

AZ UNIVERZUM TÖRTÉNETE -  
a Nagy Bummtól az értelemig és tovább
Dávid Gyula sorozata a Polárisban 
szerdánként 19 órától
Nov. 8. Feltámadás a hőhalálból

-  a forró Univerzum fizikája 
Nov. 15. Kihunyt lángok kihűlt fénye

-  az atomok születése és a kozmikus 
háttérsugárzás

Nov. 22. A neutrínók pókhálója
-  gravitációs instabilitás és 
struktúraképződés

Nov. 29. Kényes egyensúly
-  a csillagok szerkezete és működése 

Dec. 6. A magfúzió vegykonyhája
-  a könnyű és a nehéz elemek keletkezése 

Dec. 13. Az űr megtermékenyítése
-  szupernóva-robbanások és a galaktikus 
reprocesszáló rendszer

Dec. 20. Pislákoló csillagroncsok 
-fehértörpék, neutroncsillagok, 
fekete lyukak

Tájékoztató a 2005. évi SZJA 1 %-os 
felajánlások felhasználásáról

Köszönjük a Magnitúdó Csillagászati Egye
sület Debrecen támogatóinak az SZJA 1%-os 
felajánlását. A 2005-ben felajánlott 153 949 

Ft összeget szakmai újságok előfizetésére, 
távcső kiegészítők vásárlására fordítottuk. 

Adószámunk: 18558618-1-09 
www.macsed.ngo.hu
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