M C S E -h írek
Hírünk a világban
Az utóbbi időszakban a következő
fontosabb híradások jelentek meg
tevékenységünkről külföldi kiadvá
nyokban (1. még Meteor 1989/9.)
A magyar amatőrcsillagászatról
jelent meg Mizser Attila cikke a
japán Hoshi no Techo 1989/4. számá
ban.
Egyedi változóészleléseink je
lentek meg az IAU Circular alábbi
számaiban eruptív és kataklizmikus
változókról:
4829,
4885, 4905,
4907, 5053, 5108, 5113, 5238, 5265,
5470. 1988-89-es AX Per-fénygörbénk
a The Astronomer 304. számában je
lent meg. A PVH tevékenységéről írt
John Griesé (AAVSO Journal 1989/1.)
és Mizser Attila (Sterne und Weltraum 1990/3.). Dr. Szatmáry Károly
és Vinkó József az Y Lyncisjnagyar
adatainak periódusanalíziséről írt
cikke az 1992. május 15-i Monthly
Noticesben jelent meg. Az 1991 áp
rilis 27-én tartott bajai PVH-IAPPP
találkozóról az IAPPP Communication
46. számában jelent meg Hegedűs Ti
bor beszámolója.
Magyar asztrofotósok
(Csiszár
Tibor, Iskum József, Mizser Attila,
Sebők György és Szutor Péter) fel
vételei jelentek meg a Sky and Telescope-ban (1990. június, 1991.
november), a Sterne und Weltraumban
(1990. április, 1992. március), a
finn Táhdet ja Avaruus 1991/6. szá
mában és a The Astronomerben (309.,
313., 327.).
A BSS Bulletin 1990/1. számában
jelent meg Buka Adrienne és Bartha
Lajos cikke a rudabányai gótikus
templom napórájáról,
az í990/2.
számban pedig Bartha cikke a hazai
ásatások során előkerült 16. száza
di napórákról. Szintén
Bartha írt
cikket az 1490-ben készült Dorn-Bylica glóbuszról (Dér Globusfreund
38/39., 1990). Ugyancsak magyaror
szági napórákról jelent meg Bartha
cikke az
Osztrák
Csillagászati
Egyesület Napóra Munkacsoportjának
3. Körlevelében (1991). Külön fel
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kérésre számos esetben szolgáltat
tak információkat a CSACS munkatár
sai (életrajzi adatok, hazai csil
lagászati műszerek, napórák stb.).

Ú j csoportjaink alakultak
Június elején két új egyesületi
csoportunk alakult. Kispesten lét
rejött második helyi csoportunk,
melynek vezetője Nagy Zoltán Antal,
aki eddig is sokat tett a városrész
amatőrcsillagászati életéért. Üstö
kös szakcsoportunkat rovatvezetőnk,
Sárneczky Krisztián vezeti.

Az ember kozmikus lény
Hamarosan megjelenik Kulin György
posztumusz könyve Az ember kozmi
kus lény címmel. A mintegy 15 ív
terjedelmű munkában a szerző megkí
sérli felvázolni az emberiség "koz
mikus helyét, jelenét és jövőjének
útját". Összefoglalja azt, amit a
Világmindenség,
az égitestek, a
Föld és az ember fejlődéséről tu
dunk, és elmondja gondolatait az
emberiség kilátásairól, céljairól,
feladatairól. A csillagászat bará
tai előtt jól ismert szerző ebben a
könyvben gondolatait, nézeteit és
filozófiáját tárja az olvasók elé.
Az ember kozmikus lény c. könyv
az UNION HUNGARY Alapítvány kiadá
sában jelenik meg. Az előzetes meg
rendelések máris megküldhetők az
UNION HUNGARY Alapítvány címére:
1051 Budapest, Vigadó tér 1.
Ugyancsak az alapítvány kiadásá
ban lát napvilágot egy új magyar
történelmi
kronológiai
táblázat
Honfoglalástól napjainkig címmel. A
táblázat egyaránt szolgál iskolai
segédanyagként
a
tanuláshoz és
egyéni tanulmányok kiegészítéséhez.
Az alapítvány címén rendelhető meg,
levelezőlapon.
A várható árak:
Az ember kozmikus lény
200-300 Ft
Honfoglalástól napjainkig
150 Ft

Egyesületünk tagjai (601-700)
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