MCSE-hírek
Az egyesületünk iránti megnöveke
dett érdeklődést mutatja, hogy má
jusban kiadtuk az 500. igazolványt
Deák Norbert salgótarjáni tagtár
sunknak. Az elmúlt hónapokban szá
mos szakcsillagász lépett te sora
inkba. Az 1946— 49. közötti MCSEtaglétszámot még sokáig nem érjük
el, de más idők jártak akkor, és a
mai MCSE-ből hiányzik egy olyan ka
rizmatikus személyiség, mint Kulin
György.

Meteor
Legutóbbi szerkesztőségi ülésünkön
számos változtatást határoztunk el,
melyek —
bízunk benne — lapunk
javát szolgálják. E számunk belső
borítóján több új névvel találko
zunk. Csaba György és Taracsák Gá
bor a szerkesztőbizottság új tag
jai, akik szakmai segítségük mel
lett a Meteor szerkesztésében is
közreműködnek. Régóta
szerettünk
volna távcsőépítési rovatot indíta
ni . Dán András, egy budapesti táv
csőépítő
amatőr közreműködésével
végre siker koronázta törekvésün
ket, e számtól az eddig alkalomsze
rűen
jelentkező
műszertechnikai
cikkek állandó rovatban jelennek
meg. Ügy tervezzük, hogy ugyanitt
jelennek meg a gyári távcsövekkel
kapcsolatos tesztek is. Az üstökös
rovatot következő számunktól Sárneczky Krisztián vezeti, valamenynyi észlelést az ő címére kérjük
továbbítani. Zalezsák Tamás a jövő
ben
elsősorban számítástechnikai
cikkekkel foglalkozik, esetleg új
rovat keretében.

Meteor csillagászati
évkönyv 199T
A Gondolat Kiadó jövő évben már nem
jelentet meg csillagászati évköny
vet, így egyesületünk évkönyve lesz
az egyetlen magyar nyelvű csillagá
szati évkönyv. 160 oldalasra ter
vezzük, a közhasznú táblázatokon
kívül három hosszabb lélegzetű cik
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ket fog tartalmazni, olvashatunk
benne a
legújabb
csillagászati
eredményekről és a hazai csillagá
szati intézmények tevékenységéről.
Évkönyvünket az egyesület hivatásos
és anatőrcsillagász tagjai állítják
össze. Terjesztése komoly gondot
okoz, ezért keressük a kapcsolatot
vidéki bemutató csillagvizsgálókkal
és csillagászati intézményekkel év
könyvünk árusítása végett. Az év
könyv kiadásához további szponzo
rokra lenne szükségünk, mivel saját
erőből a — számunkra — hihetetlen
összegű nyomdaszámlát nem tudjuk
kiegyenlíteni.

MCSE-Uránia
Május 12-i elnökségi ülésünkön az
Uránia
vezetőivel közösen felül
vizsgáltuk a múlt évben kötött meg
állapodásunkat. Megbeszélésünk ér
telmében az Uránia továbbra is je
lentősen támogatja az MCSE-t —
egyesületi helyiségünket 1990-ben
is ingyenesen vehetjük igénybe.

Kulin-emléktábla
E sorok írásakor (jún. 16.) úgy tű
nik, a nagyszalontai
emléktábla
felállításától egyre távolabb kerü
lünk. Néhány újabb befizetés érke
zett:
Derényi Károly (1500 Ft),
Keszthelyi Sándor
(200 Ft), Papp
Sándor (300 Ft).
Az emléktáblára
felajánlott összegeket elkülönítve
kezeljük, a mielőbbi felhasználás
reményébén.
Alapítónk nevét más módon sike
rült megörökíteni. Egyesületünk ja
vaslatára a Nemzetközi Csillagásza
ti Unió Kulin Györgyről nevezett
el egy kisbolygót. Az 1940 AC jelű
aszteroida
végleges
elnevezése
3019 Kulin.
A Szalontai Lapokban és a Bihari
Naplóban Kósa-Kiss Attila emléke
zett meg Kulin Györgyről. Sajnála
tos, hogy a hazai sajtóban sehol
nem olvashattunk alapítónkról halá
lának évfordulóján.

