A z MCSE 1990. évi közgyűlése
A Magyar Csillagászati Egyesület
március 31-én tartotta 1990. évi
közgyűlését. Sajnos, a megjelentek
létszáma nem volt túl nagy (az ér
deklődőkkel együtt 105 fő), a tag
ság egynegyede sem volt jelen. Emi
att a közgyűlés határozatképessége
is veszélyben forgott, pedig fontos
ügyekben kellett dönteni.
Először az MCSE titkársága szá
molt be az elmúlt esztendő eredmé
nyeiről és gondjairól. A jelenlévők
megtudták, hogy az egyesület egy,
hegymászó ágazattal bővült, melynek
boltja is van a Kálvin téri Város
kapu üzletházban, és amely várható
an jelentős anyagi támogatást nyújt
az egyesületnek. Gond viszont, hogy
az MCSE-nek még nincs gazdasági
ügyintézője, márpedig a hegymászó
ágazat
adminisztrációjának gyors
intézése igen fontos lenne.
A számvizsgáló bizottság jelen
tése szerint saját pénzkezelésünk
is abszolút szabálytalan volt, ez
tarthatatlan. Az MCSE vagyona je
lenleg 3z+0 ezer Ft, amiből 100 ezer
Ft tartósan lekötött betétben van.
Sajnos, mindez még a Meteor idei
előállítását sem fedezi teljesen,
pedig a lapot társadalmi munkában
írjuk és szerkesztjük, sőt a ter
jesztést is részben saját erőből
Oldjuk IT K g .
A közgyűlés többek (így pl. a
számvizsgáló bizottság) javaslatára
új elnökséget választott. A titkos
szavazás eredménye sok jelenlévőben
negdöbbenést keltett, amennyiben az
új vezetőségben nem kapott helyet
az Uránia egyetlen dolgozója sem.
Ezért úgy döntöttünk, hogy az Urá
nia vezetője az MCSE minden elnök
ségi ülésén rreghívás alapján lehet
majd jelen.
Az idei évre számos fontos fela
datot tűztünk ki. Ezek közül né
hány: könyvtár alapítása, illetve
bővítése (eddig csupán adományokból
vannak köteteink); műszerek beszer
zése; távcsőépítő szekció létreho
zása; szakkör szervezése; szponzo
rok keresése; a 40 cm-es távcső
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tükrének rendbehozása; az erdélyi
magyar amatőrök további segítése; a
jövő évi évkönyv elkészítése. Se
gítséget kérünk a Meteor előállítá
sához, nehogy veszélybe kerüljön ez
a lap is. Sajnos, idén az erdélyi
helyzet miatt nem avathatjuk föl
Kulin György szalontai emléktáblá
ját, de az Uránia épületén elhe
lyezhetnénk egyet. Az MCSE Kulinemlékérmet alapít, ha anyagi lehe
tőségei lehetővé teszik, hogy akik
az egyesület céljaiért a legtöbbet
tesznek, valamiféle
elismerésben
részesülhessenek.
A közgyűlésen dr. Szabados Lász
ló értékes és nagy érdeklődéssel
kísért szakmai
előadást tartott
"Közelkép az ultraibolya csillagá
szatról" címnél.
Többek véleménye szerint ez a
közgyűlés
fordulópontot
jelent
egyesületünk életében. Ezt mutatja
az is, hogy sorainkban a korábbi
nál több neves szakcsillagászt üd
vözölhetünk. Erre mutat az új el
nökség meglepő összetétele, vala
mint egyre pontosabban körvonalazó
dó céljaink is. Ahhoz azonban, hogy
bizakodva tekinthessünk jövőnk elé,
legalább három dologra szükség vol
na még: tagtársaink bizalmára, na
gyobb aktivitására, valamint arra,
hogy egyesületünk anyagi helyzete
szilárdabbá váljék. Reméljük, hogy
jövő évi közgyűlésünkig ebben is
haladás fog történni.
Az MCSE új elnöksége: Ponori
Thewrewk Aurél (elnök), dr. Balázs
Béla (társelnök),
Mizser Attila
(főtitkár), Babosán Gábor és Tepliczky István (titkárok); elnökségi
tagok: dr. Almár Iván, Bartha La
jos, Csaba György, Holl András,
Keszthelyi Sándor, Könnyű József,
Mécs Miklós, Orha Zoltán, dr. Pat
kós László, Spányi Péter, dr. Sza
bados László, dr. Szatmáry Károly,
Taracsák Gábor és Zalezsák Tamás.
Számvizsgáló bizottság: Frontó And
rás, Horváth Ferenc és Kolláth Zol
tán.
CSABA GYÖRGY

A számvizsgáló
bizottság jelentése
(kivonat)
Az MCSE teljes bevétele az 1989-es
naptári évben 372.340 forint volt.
Tételesen:
1989- es tagdíjak (211 fő): 55-730 Ft
1990- es tagdíjak és 1990es Meteor-előfizetések
(1989. dec. 31-ig)
295.910 Ft
Meteor évkönyv 1990
eladásából
20.700 Ft
Összesen
372.340 Ft
Az egyesület kiadása 1989-ben
7974 Ft volt. A fontiek alapján az
MCSE 1989. december 31-én 364.366
Ft-tál rendelkezett.
HORVÁTH FERENC és K0LLÁTH ZOLTÁN
____ a Számvizsgáló Bizottság tagjai

Címlapunkon
M o g yorósi Imre
holdfelvétele
l át
h a t ó . 1990. április
2-án
17:10 UTkor
készült,
110/1650-es Zeiss AS
objektívvei, Fortepan 400 filmre, 1
mp.
expozícióval, f/60-as n y ú jtás
sal .
A hátsó borítón
fent balra C s a 
tái György
20 cm-es N e w t o n - r e f l e k 
tora, jobbra Szutor Péter 25 cm-es,
főként
asztrofotózásra
használt
távcsöve
látható.
A
bolygófotók
adatai
(balról
jobbra):
Jupiter,
1988.10.28., 100/1000
refr. (Iskum
0.),
1989. 12. 10.
150/1524 refl.
(Dán A.), 1989.02.22. 150/2250 refr
(Mizser A.).
A Mars-fotót Iskum J.
készítette, 198 8 . 0 9 . 2 7 - é n ,100/1000es r e f r a k t o r r a l .
Előző számunk
hátsó külső b o r í 
tóján fordítva jelentek meg a H o l d 
fotók -a
"nyomda ördögének" kö
szönhetően .

Az év fotója
A múlt évi szavazás (melynek során
a 88/11.— 89/10. számok fotói és
cikkei
közül lehetett választani)
eredménye: az év legjobb címlapfo
tóját Szeiber Károly készítette (M
89/9), míg a "legjobb cikk" címet
Babosán Gábor Égi séták c. sorozata
nyerte el. Gratulálunk!
— szerk.

Csillagsorsok és embersorsok
A Szépművészeti Múzeumban július
7-ig tart nyitva a Csillagsorsok
és embersorsok c. grafikai kiállí
tás, melyen csillagtérkép-ritkasá
gok és csillagászati ihletésű met
szetek
láthatók. Egyebek között
megtekinthetők Dürer 1514-ben ké
szült csillagtérképei és a közis
mert Cellarius-féle színezett tér
képek. A kiállítást a csillagászat
és a művészetek kapcsolata iránt
érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

ELADÓ 154/1524-es Telescopies tükör, 25 nmes síktükör PVC-csőbe szerelve, 10x30-as ke
resővel, 63/840-es Zeiss vezetővel és f/5,5ös telekompresszorral. (ifj. Dán András,1022
Budapest, Árvácska u. 4., tel. 175-1714)
VENNÉK fókuszkétszerezőt M42xl-es menettel.
(Szarka Levente, 6000 Kecskemét, Március 15.
u. 84.)

ELADÓ 125/1150-es távcsőtükör, 15 nm-es ckulárkészlettel.
(Tóth Krisztián,
1043 Budapest, Erzsébet u. 18., tel.: 1897793)
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