
'Szevkesztöséqi levél

Qrömmel tudatjuk kedves Előfizetőinkkel, hogy a pártoló tagság 
felajánlásai segítségével a Meteor megjelenése 1986 végéig biz

tosítva van.
A Meteor 1986/5. számában olvasható közlemény megjelenése óta 

lefolytatott tárgyalások eredményeképpen a TIT Országos Központ
ja továbbra is vállalja a Meteor haszon nélküli, önköltségi áron 
való előállítását a TIT Nyomdában, és a TIT Uránia Csillagvizsgá
lója fedezi a Meteor terjesztésének postaköltségeit.

Az anyagi gondokon felül olyan elháríthatatlan személyi prob
lémák is adódtak, amelyek a szerkesztőség jelentős átalakítását 
tették szükségessé. Itt kell köszönetét mondanunk a leköszönő fe
lelős szerkesztőnek, dr.Both Elődnek, az eddig végzett gondos, 
mindenkor a Meteor céljait szemelőtt tartó munkájáért.

Az új szerkesztőség a további megjelenéshez szükséges anyagi 
feltételeket részletesen átvizsgálva megállapította, hogy 1987- 
től az éves előfizetési díjat 250.-Ft-ra kell emelnie.

A Meteor elismerten a környező országok hasonló célú, legje
lentősebb kiadványainak egyike, a hazai, sőt határainktól távo
labb lakó amatőrcsillagászok összegfogásának fontos tényezője, 
megfigyelési eredményeik közlésének legtágabb fóruma. A szer
kesztőség mindezek tudatában figyel a munkáját, a Meteor tartal
mát, külső-belső színvonalát érintő bírálatokra és javaslatokra. 
Szilárdan elhatározta, hogy a jogos észrevételeket figyelembe 
véve - az adott terjedelem minél jobb kihasználásával - hatáso
sabban fogja segíteni a kezdő megfigyelőket, több gyakorlati út
mutatást és újszerű programot ad a gyakorlottabb észlelőknek és 
változatosabb tartalommal töltve, külalakjában is vonzóbbá teszi 
teszi a Meteort az új előfizetők számára is.

Tudjuk, hogy a nehéz gazdasági helyzet nemcsak a Meteor, de 
az előfizetők életkörülményeire 1^ nehezedik. A szerkesztőség 
mégis kéri azokat az amatőröket, a fáradhatatlan észlelőket, 
a csillagászati szakköröket és a csillagászat minden barátját, 
hogy a Meteor további járatásával és új előfizetők szerzésével is 
nyilvánítsa ki meggyőződését: a nagymultú Meteornak fenn kell ma
radnia az eddig is világszerte e 1 ismert magyar amatőrcsillagász 
"társadalom" érdekében.

Minden amatőr anyagi és szellemi támogatására számít a szerkesz
tőség nevében:
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