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A magyar amatőrcsillagászokban már régen felmerült a gondo

lat, hogy a megfigyelésekkel foglalkozó amatőrök számára létre 
kellene hozni egy önálló, szervezeti kereteit saját maga által 
alakító, önálló anyagiakkal rendelkező szervezetet.

Ez év tavaszán 25 észlelő amatőrcsillagász baráti találkozó 
keretében megvitatta a szervezet létrehozásának lehetőségeit. A 
találkozó résztvevői megállapították, hogy a lehetőségek adot
tak, sőt az amatőrmozgalom számára rendkívül fontos lenne egy 
ilyen szervezet megalakítása.

A Magyar Amatőrcsillagászati Társaság (MACSIT) 1987 márciu
sától kezdi működését. A MACSIT jogi személyként, önálló anya
giakkal gazdálkodva fog működni. A MACSIT tagjai egyben a CSBK 
pártoló tagjai is lesznek. A Társaság működése feletti fel
ügyeletet a Művelődési Minisztérium fogja ellátni.

A PVH és az MMTÉH teljes önállóságát megtartva fog együttmű
ködni a MACSIT-tal a megfigyelési területeken. A budapesti Urá
nia Csillagvizsgáló a MACSIT jogi személy tagja lesz. Közös 
célként tűztük ki az amatőrcsillagászok munkafeltételeinek ja
vítását. Aktív és kölcsönös előnyökön alapuld kapcsolatra tö
rekszünk a hivatásos csillagászokkal. Szeretnénk őket is bevon
ni az észlelési programok kidolgozásába.

Célunk a tagságot a megfigyelésekhez szükséges anyagokkal, 
eszközökkel és kiadványokkal ellátni. Az észlelőtáborok, talál
kozók szervezésében aktívan részt fogunk venni. Szeretnénk az 
önálló táboraink mellett más szervezetekkel közösen is táboro
kat szervezni. Évenként két találkozót szervezünk, amelyeken 
szakmai és a MACSIT életét érintő egyéb kérdések megvitatását 
tervezzük. Törekedni fogunk arra, hogy tagjaink részt vehesse
nek külföldi összejöveteleken, a hazai rendezvényekre pedig 
külföldi amatőröket is szeretnénk meghívni.

A MACSIT a leg fontosabb feladatának azonban egy amatőrcsil
lagászati észlelőközpont létrehozását tartja. Ebben szeretnénk 
tagjaink számára lehetőséget teremteni a magasszintű amatőr 
munka végzéséhez. A saját tagdíjakból befolyó bevételeink mel
lett a csillagvizsgáló építéséhez állami szervek, vállalatok, 
intézmények, magánszemélyek támogatását is szeretnénk megsze
rezni. Az észlelőközpontot zavaró fényektől távol építenénk 
fel. Terveink szerint a főműszer gyári távcső lenne komoly ki
egészítő eszközökkel ellátva.

Azokat, akik a fenti célkitűzések elérésében szívesen részt 
vennének a Társaság munkájában, vagy pedig a Társaság tevékeny
ségét a magyar amatőrcsillagászat, illetve saját észlelési te
vékenységük számára hasznosnak ítélik, meg, várjuk a MACSIT tag
jai sorába. Előzetes jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:

Magyar Amatőrcsillagászati Társaság 
-------------- --------- Budapest Pf. 36 H-1253__________________________

Kérünk mindenkit, hogy észrevételeit, javaslatait, esetleges 
kérdéseit postafordultával juttassa el hozzánk. A kérdésekre 
levélben válaszolunk, a közérdekű problémák tárgyalására a Me
teorban szeretnénk viszatérni.
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_Engedményes árú távesőovtikáh
Az alábbi termékek vásárlására a CSBK pártoló tagjai jogo

sulnak .

1- Alumí niumozott főt Likőr + prizma, vagy segédtükör + két 
okulárlencse:

Átmérő/fókusz Ár
(mm)

125/1000,1200 900 Ft
150/1000,1200,1500 1300 Ft
200/1200,1500 1800 Ft

2. Előcsiszolt korongpárok (400-as finomságig görbületre 
előcsiszolva + a befejezéshez 600-as, 800-as finomságú csiszn- 
lóporok, fényezéshez cériumoxid, a Távcsövek házi készítése ci- 
mű füzet, alumíniumozott segédtükör és 2 db okulár.):

Átmérő/fókusz Ár
(mm)

150 - 160/1000,1200,1500 650 Ft
200/1200,1500 950 Ft

A tükrök 8-10 órai gondos munkával elkészíthetők. A tükrök 
aluminiumozását vállaljuk, a kisebb javításokat a ráfordított 
munka díjáért elvégzem..

3- Optikai készlet Kepler távcsőhöz (objektív, 2 db. oku
lárlencse, műanyag objektívsapka és okulártest összeállítási 
útmutatóval):

Átmérő/fókusz Ár
(mm)

U/7 30/500 70 Ft
U/9 38/500 80 Ft

A fenti árakhoz a csomagolási és postaköltséget felszámít
juk. Két kis géppel a lakásomon dolgozom, ezért a rezsi költség 
tetemes része nem terheli az optikákat, s az engedményes áru 
cikkeket nem a kitűnő minőségű tükreiről ismert Varga János, 
hanem magam készítettem. írásbeli megrendelésre 1987 januártól 
utánvéttel szállítunk.
Amíg a készlet tart a szállítási határidő kb. egy hét , a fel
sorolt méretektől (pl. fókusz) eltérő tükrök esetén 4 hét.

A megrendeléseket Dr Kulin György névre az Urániába, Buda
pest, Sánc u. 3/b. 1016.

dr. Kulin György 
az Uránia ny. igazgatója

Szerkesztői megjegyzésünket lásd a 34. oldalon!36


