
A  környező országok 
csillagászati kiadványai
Érdeklődéssel szemléltem a Meteor 1987/7-8-as számában az előfizethető 

nyugati csillagászati lapok listáját. Szomorúan láttam a valóban csillagá
szati árakat, pedig igazán jó lenne, ha minél több hazai amatőrhöz eljutná
nak az ezekben a lapokban található információk. Igaz viszont, hogy a lis
tán szereplő lapok nagy része amúgy is "profi" kiadvány, azaz eleve szak
csillagászoknak íródott, ezért amatőröknek nem lenne célszerű előfizetni 
rájuk. Lehetőségként maradnak a könyvtárak és amatőreink egyre szélesedő 
nemzetközi kapcsolatai.

Ugyancsak ilyen csere- és partnerkapcsolatok útján juthatnak hozzá ész
lelőcsoportjaink, klubjaink és amatőreink az amúgy is olcsóbb (de az előfi
zethető lapok listáján nem szereplő) egyes külföldi klubok, adatgyűjtő 
szervezetek észlelési témájú kiadványaihoz - amelyek természetesen az ész
lelő amatőrök számára készültek, így munkánkhoz nélkülözhetetlenek. (Szin
tén jelentős külföldi partnereink szponzor-tevékenysége. Ennek köszönhetően 
kapjuk pl. az AAVSO, az AFOEV, a BAA kiadványait - a szerk.) Ezek a kiadvá
nyok ismertek a Meteor olvasói előtt, hiszen "Bemutatjuk..." rovatunkban 
ill. hosszabb-rövidebb cikkekben már ismertetésre kerültek (pl. AAVSO 
Journal, AFOEV Bulletin, GEOS Note Circulaire, Light Curve, The Astronomer, 
stb.).

Szőke Balázs azt kérdezi, mi a jövő útja? Szerintem az említettek miatt 
olyan külföldi kapcsolatokat kell kialakítani, hogy az észlelő amatőrök ép
pen ezekhez az észlelési kiadványokhoz jussanak hozzá csere vagy külföldi 
szervezetekhez kiküldött adatok útján (amiért szintén megkapják a kiad
ványt). Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy megfelelő nyelvismerettel 
rendelkezzünk (itt a csillagászat nemzetközi nyelvére, az angolra gondolok, 
de a német is igen hasznos!). Addig is, amíg a lapok csillagászati árai el
érhetők nem lesznek számunkra, tanuljunk nyelveket...

Viszont ugyancsak elkelnének a csak fordításokat tartalmazó füzetek - 
bár jól tudom, nem a fordítások hiánya a probléma, hanem kiadási, nyomdai 
akadányok, magyarul: anyagi okok.

Ezután a kissé hosszúra nyúlt bevezető után térjünk rá a címben emlí
tett témára, és nézzünk körül szűkebb földrajzi környezetünkben. Valószínű
leg kevesen tudják, hogy sok nagyon olcsó és jól használható csillagászati 
vagy természettudományos lapra fizethetünk elő. Első látásra az olcsó ár a 
szembetűnő - pedig e kiadványok közül jónéhány igen színvonalas. Ezért na
gyon kívánatos, hogy minél több amatőr rendelje meg egyénileg ezeket a la
pokat, de ott lenne a helyük szakkörök, művelődési intézmények könyvespol
cain is.

Sajnos a külföldi lapok előfizetési határideje 1987. augusztus 31-én le
járt, ezért a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Iroda már csak pótrendelése
ket fogad el, emiatt az egyes lapok év eleji számának megérkezését nem sza
vatolja. Az előfizetni szándékozók a következő címre írjanak: Hírlapelőfi
zetési és Lapellátási Iroda Külföldi Lap Előfizetési Osztálya, Budapest, 
Lövölde tér 7., 1900, tel. 427-903. Kérésre megrendelő lapot és befizetési 
csekket küldenek. Tehát az alábbi lapokra lehet előfizetni:
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Ezeken az előfizethető lapokon kívül számtalan olyan kiadvány van (csil
lagvizsgálók, szervezetek közleményei), amelyekhez csere vagy egyéb úton 
juthatunk hozzá. Remélem, ezekre az olcsó, de jó lapokra sok szakkör és 
amatőr fizet elő! Ezzel egész amatőrcsillagász mozgalmunk gazdagodna!

Egyéb csillagászati kiadványok:

Jugoszlávia: Covjek i Svemir, Bolid, Homo kaj Kosmo, Vasiona, Astro 
Amater, Hvar Observatory Bulletin.

Ausztria: Die Sternenrundschau, Astro Magazin, Die Sternbote.

KOCSIS ANTAL

FELHÍVÁS

Korlátozott számban rendelkezésre áll 
bolygó észlelő lap. Aki igényelni szeretne 

- megcímzett és felbélyegzett válaszboríték ellenében - 
írjon Orha Zoltánnak. Címe: 1113 Budapest, 
Bocskai út 37., Föld és Ég szerkesztősége.
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A Kohászati Gyárépítő Vállalat Tápiószelei Acélszerkezeti 
Gyáregységénél néhány ■ ember egy bemutató csillagvizsgáló megé
pítésének lehetőségét vetette fel, melynek következményeképpen 
másfél év múlva, 1986. július 10-én 22 fővel megalakult a Tápi- 
ómenti Csillagászati Baráti Kör.

Az egyesület célkitűzései között első helyen egy 600/3600-as 
villás szerelésé Newton-reflektor elkészítése szerepel. A leen
dő távcsöves bemutatások előtt szeretnénk előadásokat és észle
lőtáborokat szervezni. A technikai előkészületek eredményeként 
az alakuló gyűlés idejére már elkészült a távcső több acélszer
kezeti része.

A vezérlés automatizálásához számítógépet vásároltunk. 1985- 
86-ban több amatőrcsillagászati csoporttal és hazai kutatóinté
zettel vettük fel a kapcsolatot. Ez év februárjában összesze
reltük a villát és a tubust, ezt az eseményt videofelvételen is 
megörökítettük, amit egy csillagászati filmmel együtt a Fizika 
Tanári Ankéton mutattak be vezetőségünk tagjai. Több közgyűlé
sünk fontos kérdése volt a csillagvizsgáló helyszínének kivá
lasztása és az épület fenntartása. A Nagykáta Körzet tanácsai 
anyagi támogatásukat is kilátásba helyezték.

Működésünk második felében az Uránia Csillagvizsgáló m u nka
társaival szoros kapcsolatot alakított ki Baráti Körünk. Felme
rült annak lehetősége, hogy távcsövünkhöz az optikai berendezé
seket az Uránia közreműködésével szerezzük be. A gépészeti be
rendezések túlnyomó része szeptemberig elkészül, és ezekből az 
alkatrészekből összeállítottuk a távcső vázrendszerét. A számí
tógépes vezérlés a reflektortól függetlenül egy próbapadon ke
rül bemérésre.

Asztroklírnánk országos szempontból jónak mondható, és ezzel 
tápiómenti helyszínünk alkalmat teremthet hazánk minden pontjá
ról könnyen elérhető bemutató csillagvizsgáló létrehozásához.

Baráti Körünk létszáma e sorok írásásakor, 1987. szeptem
ber 13-án meghaladta a 110 főt, amit főképpen a készülő távcső 
vonzerejének tudhatunk be. Igény szerint minden érdeklődőnek 
megküldjük egyesületünk alapszabályát és jelentkezési lapját. 
Címünk: Tápiómenti Csillagászati Baráti Kör, 2765 Farmos, Pf.3.

A BARÁTI KÖR VEZETŐSÉGE
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