
1. fotó. Az Epszilon 1-2 Lyr csillag
pár mikroszkópos képe 30x-os nagyítás
ban egy FORTEPAN 400-ra 2,8/135-ös te- 
leobjektívvel készült felvételen

2. fotó. Az Epszilon 1-2 Lyr csillag- 
pár mikroszkópos képe 135x nagyításban 
egy MIKROFORT filmre 1,8/50-es alapob- 
jektíves felvételen

1989 második felében sikeres k ísérleteket végeztünk a nagy felbontású 
filmek gázokkal történő előkezelésére, ami komoly mértékben megnöveli 
egyszerű felszerelésünk hatékonyságát. Ez lesz következő cikkünk témája.
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Erdélyi körtúra

Á prilis  27-én este indultunk Romá
niába könyvekkel, Meteorokkal, op
tikákkal megrakottan. Első állomás
ként Brassóban Szász Csabát lá to 
gattuk meg. A részben á lta la  szer
kesztett új helyi kulturális fo lyó
ira t , a Hip-stern helyt szeretne _ 
adni csillagászat-népszerűsítő írá 
soknak is  — mindehhez nagy seg ít
séget nyújtanak a Meteor cikkei, 
h íre i. Rövid Cenk-túra után a csík- 
somlyói püspökszentelés napján 
Gyergyószentmiklósra igyekeztünk, 
ahol Elekes Pál fogadott bennünket. 
Utazásunk egyik c é lja  a székelyud
varhelyi '•Univerzum" Csillagászati 
Egyesülettel történő kapcsolatfel
véte l vo lt . Megszemléltük a befeje
zés e lő t t  á lló  cs illa gv izsgá ló t a 
város határában, és átadtunk az 
MC'SE ajándékaként néhány könyvet, 
térképet, észlelőlapokat, atlaszo
kat, Csatlós Géza 150/1000-es tük

rét és Csata! György segédeszköze
i t ,  könyveit.

Ezután Kolozsvárra utaztunk, 
ahol fő célunknak az ott lakó ama
tőrök összehozását tekintettük. A 
város határában épült magáncsillag
vizsgáló jó m egfigyelési lehetősé
get biztosítana a környék amatőr
jeinek.

A fe lsoroltak  m ellett optikát 
i l l .  régebbi Meteor évfolyamokat, 
könyveket juttattunk Pop Péternek 
(Gyulafehérvár), Váncsa Józsefnek 
(Csíkszereda) és Antal Árpádnak 
(Kolozsvár), továbbá kiadványokat 
küldtünk távolabbi romániai amatő
röknek. Szeretnénk megköszönni ha
za i anatőrtársaink eddigi anyagi és 
tárgy i segítségét, és biztatunk 
mindenkit a személyes kapcsolatfel
vé te lre , minthogy ez a leggyümöl
csözőbb!
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