
Kedves Olvasónk!
Jelen számunkkal szórólapokat kül
dünk ki, melyeken a Meteorral és a 
Kézikönyvvel kapcsolatos informáci
ók találhatók. Kérjük, ön is  seg ít
sen új előfizetők  "toborzásában"! 
Függessze ki tájékoztatóinkat mun
kahelyén, iskolájában, vagy adja 
tovább amatőrcsillagász ismerősei
nek, annak érdekében, hogy minél 
többen szerezzenek tudomást lapunk
ró l, amatőrcsillagász mozgalmunk
ró l. Mindnyájunk érdeke, hogy minél 
többen fizessenek elő  a Meteorra — 
annak érdekében, hogy jövőre elke
rüljük a további áremelést.

Amikor — még a múlt év őszén — 
Ó00 Ft-fcan állapítottuk meg a Meteor 
e lő fize té s i d íjá t , még nem tudhat
tuk, hogy belfö ld i postaköltségeink 
megduplázódnak. Minthogy az e lő f i 
zetési d íj több mint negyedét a 
postaköltségek emésztik fe l ,  gon
dolnunk kell a Meteor olcsóbb ter
jesztésére. Épp ezért aktivistákat 
keresünk, akik vállalnák lapunk 
kézbesítését olyan helységekben, 
ahol legalább 20 előfizetőnk van. 
Ha 200 előfizetőnek el tudnánk jut
tatni a Meteort ezen a módon, éven
te közel 20 ezer Ft-ot takaríthat
nánk meg. Segítőinknek mindenkép
pen díjtalanul biztosítanánk a Me
teort .

_______________________ a szerkesztők

MCSE~htreh
Az alakulás óta e lte lt  időben szá
mos fontos esemény történt az MCSE 
életében. Ezek között is a leg je 
lentősebb az, hogy a Fővárosi Bíró
ságtól megkaptuk az Egyesület be
jegyzéséről szóló értesítést (már
cius 31- i  dátumozással) . Ennek kö
szönhetően az MCSE működésében 
alapvetően fontos anyagi ügyek in
tézése könnyebbé v á lt , s külső 
szervekkel i3 konkrétabban tárgyal
hatunk. (Máris folyamatban vannak

nagyösszegű támogatásokkal kapcso
latos megbeszélések.)

Az Uránia Csillagvizsgálóval kö
tendő megállapodásunk ugyan jelen
leg még előkészítés alatt á l l ,  de 
e ttő l függetlenül á prilis  e lse jé tő l 
birtokba vehettünk egy helyiséget 
az Uránia második emeletén. Az 
MCSE-szobában á prilis  közepétől he
tente háromszor titkársági ügyele
tet tartunk 18 és 22 óra között a 
következő napokon: hétfő (Mizser 
A .), szerda (Zombori 0 .) ,  szombat 
(Holl A .). Ezeken a napokon minden 
tagunkat i l l .  az MCSE iránt érdek
lődő amatőrtársunkat szívesen lá 
tunk, ö tlete ik et, javaslataikat, 
segítségüket várjuk! (Az Urániával 
i l l .  a CSBK-val való együttműködés 
pontos részlete irő l az Elnökség áp
r i l i s  23-i ülésén dönt, ennek ered
ményéről a Meteor következő számá
ban adunk tájékoztatást.)

Az MCSE titkársága á prilis  11-j 
megbeszélésén úgy határozott, hog: 
az MCSE-tagok számára kedvezmény 
b iz tos ít  a Meteor '89 észlelőtábo 
ron való részvételre. MCSE-tagok 
múlt évi 1000 Ft-os áron vehetne 
részt ezen az egyhetes rendezvt 
nyen, a különbözetet az Egyesült 
fedez i.

Ismét felhívjuk a figyelmet ar
ra, hogy azon olvasóink, akik a Ma
gyar Csillagászati Egyesület tagjai 
kívánnak lenni, és már befizették 
az 1989. évi Meteor—e lő fize té s i d í
ja t , csak a különbözetet kell pos
tázniuk (piros pénzesutalványon) a 
következő címre: 1016 Budapest, 
Sánc u. 3 /b. A tagdíjak a titkárság 
ügyeleti napjain is  befizethetők 
( i l l .  munkaidőben az Urániában).

Megérkezett egyesületünkhöz az 
első pártolótagsági befizetésről 
szóló utalvány: Battyányi Ferenc 
komorói tagtársunk 3000 Ft-tál támo
gatta az Egyesületet.
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