
P o la r is  C s i l la g v iz s g á ló

Távcsöves bemutatók a Polaris Csillagvizs
gálóban minden kedden, csütörtökön és 
szombaton 18 órától (Budapest, III. kér., 
Laborc u. 2/c.). A belépődíj felnőtteknek 400 
Ft, d iákoknak és nyugdíjasoknak 250 Ft, 
M CSE-tagok szám ára ingyenes.

Keddenként 18 órától MCSE-klub. Tagfel
vétel, távcsöves tanácsadás, egyesületi prog
ram ok m egbeszélése stb.

A csütörtökönként 18 órától ifjúsági csil
lagászati szakkörünk (15-19 éves korosz
tály) foglalkozása, fo lyam atos je lentkezéssel.

Szombatonként 20 órától: gyakorlati ta
nácsadás kezdő távcsőtu la jdonosoknak. 
Tag ja ink  a Polaris-teraszon is észlelhetnek 
saját távcsöve ikke l.

Kulin György és a Magyar Csillagászati 
Egyesület. A  k iá llítás a Polaris fö ldszinti he
lyiségében tekinthető meg a távcsöves be
mutatók a lka lm áva l. Csoportok ettől eltérő 
időpontban is látogathatják.

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

GYERMEKCSOPORTOK FIGYELMÉBE
Iskolai- és gyerm ekcsoportok szám ára előre 
egyeztetett időpontban és témában előadást 
és távcsöves bemutatást tartunk a Polaris 
C sillagv izsg á lóban , 40 0  Ft/fő részvételi díj 
e llenében . (N apközben Nap-bemutatás PST- 
ve l, H ersche l-p rizm áva l, este az aktuális lát
n iva lók függvényében távcsöves bemutatás.) 
A  részvétel kísérő tanárok szám ára d íjta lan .

KEDDI SOROZAT A POLÁRISBAN (MÁJUS)
8. 18h Infravörös csillagászat (Kóspál Ágnes) 
15 . 18h Idegen naprendszerek nyom ában 

(Pál András)
22. Szaturnusz-fedés a Polárisból!

20h Fedések, fogyatkozások (válogatás 
az utóbbi évek felvételeiből)

21h M it tudunk a Szaturnuszról?
22h-tól A  jelenség megfigyelése

HELYI CSOPORTJAINK PROGRAMJAIBÓL
Baja: Pénteken 18 órától éjfé lig  fog la lkozá

sok a Tóth Kálm án u. 19. sz . alatti csillag- 
v izsgálóban.

Dunaújváros: Péntekenként 1 6 :0 0 -1 8 :0 0  
között összejövetelek a C iv il Házban 
(M artinovics u. 26 .).

Esztergom: A Bajor Ágost M űvelődési H áz 
és Kultúrm ozgóban (Ba jcsy Zs. u. 4 .) m inden 
szerdán 18 órakor ta lá lkoznak a tagok.

Győr: Péntekenként páros héten napnyug
tától bemutató a cs illagv izsgálóban , páratlan 
héten szakkör 18:00-tól a Bartók Béla M e
gyei M űvelődési Központban.

Hajdúböszörmény: M inden hónap utolsó 
péntekjén 19 órától ta lálkozó  a S illye  Gábor 
M űvelődési Központban.

Kaposvár: Kéthetente hétfőnként 18 órától 
foglalkozások a T IT  Dózsa György úti szék
házának nagyterm ében.

Kiskun Csoport: A z aktuális havi progra
mok a csoport honlapján : k iskun .m cse .hu , 
te l.: (2 0 )9 7 3 -1 4 8 4

Kunszentmárton: Ö sszejövete lek m inden 
hónap utolsó szom batján 15 óráról a József 
Attila Könyvtárban (Kossuth L. u. 2 .).

Miskolc: Ö sszejövete lek péntekenként 19 
órától a D r. Szabó G yu la  C sillagv izsgálóban .

Paks: Ö sszejövetel m inden szerdán 18 
órától az ESZI egyik osztályterm ében, jó  idő 
esetén az udvaron távcsövezés.

Pécs: A C iv il Közösségek Házában (Szent 
István tér 17.) m inden hétfőn 18 órakor ta lá l
koznak a helyi M CSE-tagok.

Szeged: Felvilágosítás Széke ly  Péternél, 
te l.: (62) 544-359 , e-m ail: pierre@ physx.u- 
szeged.hu

Zalaegerszeg: Felvilágosítás Csizm ad ia  S z i
lárdnál, te l.: (70) 283-5752 , e-m ail: zeta1@ 
freem ail.hu
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Arne Henden, az AAVSO igazgatója a kalocsai Haynald Obszervatórium
10 cm-es Merz-refraktorával




