
Polaris Csillagvizsgáló
A Polaris Csillagvizsgálóban megvásárolhatók a Magyar Csilla-

gászati Egyesület kiadványai, illetve az érdeklõdõk a helyszínen
kérhetik felvételüket az egyesületbe.

Címünk: 1037 Budapest, Laborc u. 2/c. E-mail: polaris@mcse.hu 
Telefon: (1) 279 0429, (70) 548 9124 Honlap: polaris.mcse.hu

A honlapon a Csillagvizsgáló részletes programja mellett aktuális
csillagászati híreket és információkat is talál, és megtekintheti a
Polarisban megvásároható kiadványok és termékek árjegyzékét.

Polaris Csillagvizsgáló
A Polaris Csillagvizsgáló Óbudán, az ÓMK Barátság Szabadidõ

Parkban található. Az 1979-ben alapított intézményt 2001 elejétõl a
Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) vette kezelésbe, és újra
megnyitotta a nagyközönség elõtt.

A Polarisban hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és
szombaton sötétedéstõl 23:00-ig tartunk távcsöves bemutatást.
Iskolai csoportokat – elõzetes egyeztetés alapján – ettõl eltérõ
idõpontban is fogadunk. A távcsöves bemutatásokon a tanulók és a
nyugdíjasok kedvezményes belépõjeggyel, az MCSE tagjai pedig
ingyen vehetnek részt.

A tavaszi és az õszi idõszakban, kedd esténként csillagászati
témájú elõadás-sorozatot hall-
gathatnak itt az érdeklõdõk. A
tanítási idõszakban, heti egy
estén csillagászati szakkört is
tartunk a középiskolás korú fiata-
lok számára.  

Minden kedden este a Polaris
Csillagvizsgálóban tartjuk meg a
Magyar Csillagászati Egyesület
ügyeleti óráit. Ezeken a klubeste-
ken lehetõség nyílik a csillagá-
szati megfigyelésekkel, távcsõ-
építéssel és ismeretterjesztéssel
kapcsolatos tapasztalatcserére.

Távcsöves bemutatás a Polaris teraszán a 2004. június 8-i Vénusz-átvonulás idején
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Rendezvényeink
Egyesületünk az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban rendszeres

ügyeleti órákat, távcsöves bemutatásokat és szakköri foglalkozásokat
tart. Ezekrõl az ismertetõ túloldalán találhat bõvebb információt.
Felkérésre más helyszínen is vállalunk távcsöves bemutatásokat és
ismeretterjesztõ elõadásokat.

Nyári szakmai táboraink kitûnõ lehetõséget biztosítanak a csillagá-
szat elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítására. Ifjúsági táborainkat
a csillagászat iránt érdeklõdõ középiskolás korosztály számára szervez-
zük. Évente megtartott észlelõ-távcsõépítõ találkozónk pedig az ország
amatõrcsillagászai számára nyújt kiváló lehetõséget megfigyelések
végzésére és tapasztalatszerzésre.

Magyar Csillagászati Egyesület
A Magyar Csillagászati Egyesület várja tagjai sorába mindazokat,

akiket a csillagászat bármely területe foglalkoztat: az egyszerû érdek-
lõdõket, az amatõr észlelõket, az ismereterjesztõket, a pedagógusokat
és a csillagászatot hivatásszerûen mûvelõket.

Kiadványokkal, rendezvényekkel, tanácsokkal segítjük tagjainkat és
minden érdeklõdõt, hogy csillagászati ismereteket sajátíthassanak el,
megfigyeléseket végezhessenek, távcsövet építhessenek. Egyesületünk
tagjai illetményként kapják a Meteor címû havi folyóiratot és a Meteor
csillagászati évkönyvet.

Az Andromeda-köd (M31) amatõr távcsõvel készített felvételen

Részleges napfogyatkozás 2003. május 31-én, Pannonhalmáról nézve

Kiadványaink
A Meteor csillagászati évkönyvet 1990 óta adja ki Egyesületünk. Az

évkönyvekben részletes csillagászati eseménynaptár, számos táblázat
és ábra mutatja be az adott év fontosabb égi jelenségeit. Összefolglaló
található a megelõzõ esztendõ legfontosabb csillagászati felfedezé-
seirõl, kutatási eredményeirõl. Néhány érdekesebb témáról nagyobb
terjedelmû cikkek is helyet kapnak az évkönyvekben. A köteteket a
csillagászati intézmények beszámolói teszik teljessé. A csillagászati
évkönyv nélkülözhetetlen segédeszköz az amatõrcsillagászok és a csil-
lagászat iránt érdeklõdõk számára. Beszerzehetõ az Egyesületnél vagy
a nagyobb könyvesboltokban.

A csillagászat egyes részterületeivel foglalkozó amatõrök munkáját
egyesületi szakcsoportok segítik. A szakcsoportok tevékenységének
szervezéséhez, a szakmai információk cseréjéhez, a megfigyelések és
eredmények közzétételéhez havi folyóiratunk, a Meteor, valamint hon-
lapjaink és levelezõ listáink állnak rendelkezésre.

Egyesületünk helyi csoportjai az ország számos körzetében várják
helyi tagtársaink és az érdeklõdõk jelentkezését. Ezek a helyi kezdemé-
nyezések elõsegítik a hasonló érdeklõdésûek egymásra találását, és
egyszerre kínálják a szakmai és a közösségi élmények lehetõségét.

Az Egyesület jó kapcsolatokat tart fenn a csillagászati kutatás, az
oktatás és az ismeretterjesztés hazai intézményeivel, valamint számos
külföldi társszervezettel.

Folyóiratunk, a Meteor havonta tájékoztat a csillagászat legújabb
eredményeirõl, az égbolton megfigyelhetõ jelenségekrõl, egyesüle-
tünk tevékenységérõl és programjairól. Tanácsokat ad csillagászati
megfigyelések végzéséhez, csillagászati fényképezéshez, távcsõ-
építéshez, számítógépes programok készítéséhez. Elõfizethetõ az
Egyesületnél, hírlapárusi fogalomban nem kapható. Kérjen ingyenes
mutatványszámot!

A Magyar Csillagászati Egyesület fontosabb adatai

Postacím: 1461 Budapest, Pf. 219. E-mail: mcse@mcse.hu
Telefon: (1) 279 0429, (70) 548 9124 Honlap: www.mcse.hu


