
MCSE-hírck
Közgyűlés *96
Ismét új helyszínen tartottuk közgyűlésünket, ezúttal a budaörsi Jókai Mór Mű
velődési Központ adott otthont az év első jelentős MCSE-rendezvényének. Sokan 
tartottak attól, hogy a Belvárostól távol eső színhely elriasztja az érdeklődőket — 
szerencsére nem így történt. Nagyjából 200 MCSE-tag ill. a rendezvény iránt érdek
lődő kereste fel a művelődési központot (sokan nem regisztráltatták magukat). Eb
ben minden bizonnyal szerepet játszott a bajaiak Égre néző szemek című vándorki
állítása, amely már bejárta a „déli végeket", azonban most jutott el először a főváros 
vidékére. Az „MCSE-n kívüliek" elsősorban a kiállítás iránt érdeklődtek. Sajnos nem 
valósult meg maradéktalanul az a szándékunk, hogy helyi csoportjaink és szak
csoportjaink posztereken mutassák be tevékenységüket. Csak a szegedi és a buda
pesti csoport készített „magáról" tablót, illetve a székesfehérvári és a szigetszent- 
iniklósi amatőrök — a két utóbbi településen nincs helyi csoportunk, de bemu
tatkozásuk így is igen örvendetes.

A közgyűlés — mint már annyiszor — első nekifutásra most sem volt határozat- 
képes. Az egyre gyarapodó taglétszám következtében valószínűleg sohasem fogjuk 
teljesíteni az alapszabály által előírt 25%-os részvételt... Amint azt a közgyűlés felhí
vásában is jeleztük, a határozatképtelenség miatt félóra késéssel kezdődött a 
megismételt közgyűlés, melyet elnökünk, Ponori Thewrewk Aurél nyitott meg. A 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta elnökünk javaslatát dr. Szimán Oszkár tiszteletbeli 
taggá választására.

A főtitkári beszámolóban röviden hallhattunk az elmúlt időszakban történtekről, 
ill. az idei elképzelésekről. A rendelkezésre álló rövid időben lehetetlen volt minden 
eseményre kitérni. Számunkra elsősorban az MCSE ismertsége jelentheti a továbblé
pést, épp ezért ismeretterjesztő tevékenységünkre egyre nagyobb hangsúlyt helye
zünk. Csak ezen a módon léphetünk ki a viszonylagos elszigeteltségből, ugyanakkor 
a csillagászat népszerűsítése, és ezen keresztül további tagok toborzása számunkra 
létfontosságú. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy talán ez a tevékeny
ségünk a legkönnyebben „menedzselhető", leginkább erre lehet támogatást szerezni. 
Ezen belül a csillagászati évkönyv és a Meteor kiadása kiemelten fontos — aligha 
kell magyarázni Olvasóinknak, hogy miért. A nagyközönséghez leginkább jól 
előkészített távcsöves bemutatókkal lehet eljutni. Ezt a célt szolgálták tavalyi ren
dezvényeink (a Csillagászat Napja, Közelebb a Csillagokhoz), melyekhez ország
szerte sok barátunk, társszervezetünk csatlakozott. Idei terveink még nagyratö- 
rőbbek, szerencsére az égi jelenségek is besegítenek: egy fogyatkozás vagy fényes 
üstökös sokak figyelmét felkelti. Lehetőségeinkhez képest csatlakozunk más kultu
rális és környezetvédelmi rendezvényekhez (pl. Nap Napja, Föld Napja). Nagy sike
re volt tavalyi napóra-kiállításunknak.

Táboraink elsősorban a fiatalabb korosztály körében népszerűek — nem véletlenül. 
Örvendetes, hogy helyi csoportjaink is alaposan kiveszik részüket a táborok 
szervezéséből. A csillagászati táborok rendkívül népszerűekké váltak hazánkban. 
Ma már szinte képtelenség nyomon követni, hogy hány ilyen rendezvényt bonyolí
tanak le a nyári hónapokban. Úgy érezzük, fontos, hogy legyen egy „központi" 
tábor, melyen — ha csak egyetlen hétvége erejéig is — mindenki részt vehet. A Me
teor '96 Távcsöves Találkozót idén is ennek szellemében szervezzük. Az 50 éve
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alapított MCSE-re Kiskunhalason emlékezünk, egy országos amatőrcsillagász talál
kozó keretében. Aki a táborokénál fejlettebb infrastruktúra mellett akar amatőrtár
saival találkozni, és szeretne megismerkedni hazánk egyik legjobban felszerelt 
bemutató csillagvizsgálójával, annak köztünk a helye!

Érdeklődők a számítógépnél (Gyurmán Tibor fotója)

Az MCSE az elmúlt évben anyagilag 
megszilárdította helyzetét, amiben a 
különféle támogatásoknak és a további 
taglétszám-gyarapodásnak egyaránt 
szerepe volt. Az elmúlt évben 810 ezer 
Ft-nyi támogatást kaptimk, melyek 
nagy részét különféle kulturális pályá
zatokon nyertük el, de néhány vállal
kozó tagtársunk is hozzájárult céljaink 
megvalósításához (nemcsak pénzzel, 
hanem eszközökkel is). Bevételeink és 
kiadásaink nagyjából a tervezettnek 
megfelelően alakultak, azonban nyom
daköltségeink igen jelentősen megha
ladták a tervezettet. A tervekhez képest 
több mint 500 ezer Ft lett a többlet- 
kiadás, lényegében emiatt nem volt 
módunk a régóta tervezett távcsőbe
szerzésre (nem is szólva arról, hogy 
ilyen irányú pályázatainkat egytől 
egyig elutasították). 1990 óta nem nyüt 
lehetőségünk új távcső beszerzésére, és
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idei kilátásaink sem túl rózsásak. Tavaly egy 20 crn-es Schmidt-Cassegrain távcső 
vásárlását céloztuk meg. Olyan távcsövet kívántunk beszerezni, amely még viszony
lag könnyen hordozható, és bemutatásra, jó minőségű észlelések végzésére egyaránt 
alkalmas. Egy ilyen műszer.ára jelenleg — a kiegészítőktől és a kiviteltől függően — 
akár az 1 millió forintot is elérheti.

A Számvizsgáló Bizottság jelentését Montvai György ismertette. Eszerint az MCSE 
az elmúlt évben eredményesen gazdálkodott, tartalékaink 8-9 havi működés költsé
geit biztosítják. Elmúlt évi bevételeink és főbb kiadásaink mellékelten olvashatók.

A hozzászólások után a tisztségviselők -megválasztása következett. Az 1995. évi 
alapszabály-módosítás értelmében most négy évre szólt a közgyűlés döntése. Nem 
várt problémákat (és nem kevés derültséget) okozott, hogy a művelődési központ 
fénymásológépe elromlott, így a jelölőbizottság (Bója Nóra, Havassy Dóra és 
Porhanda Zsolt) által összeállított és a közgyűlés által elfogadott listát nem lehetett 
sokszorosítani. A kézzel kitöltött szavazólapok összesítése után az alábbi eredmény 
született:

Az elnökség tagjai: Ponori Thewrewk Aurél (elnök), dr. Balázs Lajos (alelnök), 
Mizser Attila (főtitkár), Sámeczky Krisztián (titkár), Tepliczky István (titkár), Holl 
András, Keresztúri Ákos, Keszthelyi Sándor, dr. Patkós László, Sebők György, dr. 
Szabados László, dr. Szatmáry Károly, Taracsák Gábor és Trupka Zoltán. A szám- 
vizsgáló bizottság tagjai: Bakos Gáspár, dr. Kudor Gyöngyvér és Montvai György.

A közgyűlést Ponori Thewrewk Aurél előadása zárta Sötét pillanatok a Kárpát
medencében (a magyarság napfogyatkozásai) címmel.

A közgyűlés sokak számára jelentett találkozási lehetőséget a régi barátokkal, a 
„kirakodóvásáron" szinte mindent be lehetett szerezni, ami az amatőrmunkához 
szükséges. Hosszú idő után most először fértünk el igazán — úgy látszik, a Jókai 
Mór Művelődési Központot az MCSE-re méretezték. Nincs kizárva, hogy jövőre is 
Budaörs ad otthont közgyűlésünknek és az Égre néző szemeknek.

Még nem késő!
Az 1997-es Meteor csillagászati évkönyv
vel kapcsolatos javaslatok még eljuttat
hatók a szerkesztőkhöz! A javaslatok 
közvetlenül a zárójelben szereplő szer
kesztő címére juttatandók el, lehetőleg 
írásban:

Táblázatok (Taracsák Gábor, 1192 Bu
dapest, Bercsényi u. 83.)

Cikkek, beszámolók (Holl András, 
1525 Budapest, Pf. 67.,
E»maü: holl@ogyalla.konkoly.hu) 

Terjesztés (Mizser Attila, 1461 Buda
pest, Pf. 219.
E-mail: mizser@buda.konkoly.hu)

Helyi csoportjaink a következő 
címeken érhetők el:

Balatonfűzfő. Kocsis Antal, 8174 Ba
latonkenese, Kossuth L. u. 2/a.

Boly. Kász László, 7754 Boly, Széche
nyi tér 11. Tel.: (69) 369-136

Budapest. Nagy Zoltán Antal, 1192 
Budapest, Corvin krt. 49.

Esztergom. Nyerges Gyula, 2500 Esz
tergom, Batthyány u. 9. Tel.: (33) 315- 
626

Szeged. Kiss László, 6701 Szeged, Pf. 
596.

Zalaegerszeg. Csizmadia Szilárd, 
8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 8.

Kaposvári és paksi csoportunk meg
szűnt, új csoportjaink Esztergomban és 
Bolyon alakultak.____________________
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T avaszköszöntő 
észlelőhétvége 
Ráktanyán!
Május 17-19.
Észlelőhétvégénken várjuk azokat az ama
tőrcsillagászokat, akik már ismerik az ég
boltot, de még nem rendelkeznek gyakor
lati tapasztalatokkal. A Bakony sötét ege alatt tapasztalt amatőrök segítségével 
megismerkedhetnek a változócsillag-, mély-ég- és üstökösészlelés fortélyaival, a 44,5 
cm-es Odyssey-2-vel, a 20x120-as óriásmonokulárral és több kisebb reflektorral. 
(Célpontjaink: Jupiter, Plútó, Hale-Bopp- és Kopff-üstökös, Virgo- és Leo-galaxis- 
halmaz). Lehetőleg mindenki hozza el saját műszerét is! Rossz idő esetén dia
vetítéssel színesített előadásokat tartunk. Részvételi díj 250 Ft/fő/éjszaka. A korlá
tozott férőhelyek miatt elsősorban a sátorral rendelkezők jelentkezését várjuk! 
Jelentkezés: Sámeczky Krisztián, MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219. Tel.: (1)153-4902, E- 
mail: sky@iris.elte.hu

Ő s illa q ó s z a li—űrku ta tá s i hétvége 

M is k o lc , á p r ilis  2 7 ”., szom bat

A miskolci Technika Házában (Görgey A. u.
5.) csillagászati és űrkutatási előadásokkal, 
számítógépes bemutatóval várjuk az érdek
lődőket. A de. 10-kor kezdődő programban 
a HST, a Galileo eredményeiről hallhatunk, 
összegezzük a Hyakutake-iistökössel kap
csolatos első eredményeket, továbbá az űr
kutatás aktuális kérdéseiről tartunk tájékoz
tatást. Bemutatkozik az MCSE és a Változó- 
csillag Szakcsoport; meglátogatjuk az ismét 
működő miskolci Urániát stb.

Szállás ápr. 27/28-i éjszakára a Bánkúti 
Turistaházban (480 Ft/fő), derült idő esetén 
észlelés a Bükk-fennsíkon! Ápr. 28-án (vasárnap) a Bükkel és környékével ismer
kedünk; felkeressük a régió csillagászati nevezetességeit. Várjuk autós tagtársaink 
jelentkezését! Jelentkezés: Mizser Attila, MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219. Tel.: (1) 186- 
2313

A miskolci programmal kapcsolatos helyi információk:- Németit Csaba, 3502 Mis
kolc 2., Pf. 33. Tel.: (46) 405-213
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