
MCSE-hírek

Közgyűlés ’97
Közgyűlésünket a tavalyi helyszínen, a budaörsi Jókai Mór Művelődési Központban 
tartottuk. Úgy tűnik, az intézmény megfelelő feltételeket biztosít egy efféle esemény 
számára. Az év első nagy MCSE-rendezvényén mintegy 150-en vettek részt 
(érdeklődőkkel együtt). Lehettünk volna többen is — ki tudja miért maradtak távol 
tagjaink? (Talán az éppen 'Jetőző Postabank botrány is közrejátszott a csekélyebb 
érdeklődésben.)

Az érkezőket ezúttal a „Bucsop-válogatott" fogadta, ők vállalkoztak arra, hogy a 
művelődési központ előtt távcsöves napbemutatással hívják fel a járókelők figyelmét 
arra, hogy odabent a „csillagászat nyelvét beszélik", illetve ugyanők igazították el a 
közgyűlésre igyekvő tagjainkat. A közgyűlés „emblémája" a tavasz csillagászati 
látványosságára, a Hale-Bopp-üstökösre utalt, kissé rendhagyóan:

Jókai Mór — maga is „gyakorló amatőrcsillagász!" — Az Üstökös c. élclapjának fej
lécét használtuk közönségcsalogatóként. A regisztrációs pultnál a közgyűlés prog
ramja mellett a frissen elkészült színes Hale-Bopp szóróanyagunkat is megkapták 
tagjaink.

A 10 órai kezdéskor közgyűlésünk nem volt határozatképes (úgy tűnik, remény
telen vállalkozás a tagság 25%-át összetoborozni egy ilyen eseményre), ezért Ponori 
Thewrewk Aurél elnök 10:30-ra hívta össze a megismételt közgyűlést, mely a meg
jelentek számára való tekintet nélkül immár határozatképes volt. (Ez az évről évre 
ismétlődő közjáték most is némi derültséget keltett, azonban aligha lehet ennél raci
onálisabban megoldani a problémát.)

A közgyűlés programját — mely a Meteor februári számában is megjelent — a 
jelenlévők egyhangúan elfogadták, majd az elnöki megnyitó következett. Ponori 
Thewrewk Aurél sorra vette az elmúlt év fontosabb rendezvényeit és értékelte a
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szakcsoportok és helyi csoportok, továbbá a Meteor rovatainak munkáját. Elnökünk 
javaslatára a közgyűlés egyhangúan megszavazta Rákosi Miklós tiszteletbeli MCSE- 
tagságát, ill. jóváhagyta, hogy kezdeményezzük az IAU illetékes bizottságánál a — 
Kulin György által felfedezett — 7317-es sorszámú kisbolygó Lassovszky Károlyról 
való elnevezését.

A titkársági beszámoló (Mizser Attila főtitkár, Tepliczky István tikár és Keresztúri 
Ákos elnökségi tag előterjesztésében) jórészt az előttünk álló időszak feladataival 
foglalkozott (Hale-Bopp bemutatók, a Csillagászat Napja, táborok, kiadványainkkal 
kapcsolatos elképzelések). Erősítenünk kell egyesületünk ismeretterjesztő profilját, 
nem csak azért, mert az ilyen jellegű tevékenységre könnyebb támogatást kapni, 
hanem azért is, mert ez által ismertségünk és taglétszámunk is nő. Részt veszünk A 
távol közelében c. konferencián, amely a csillagászat oktatásával foglalkozik, és 
közreműködünk a Napfogyatkozás 1999 Bizottság munkájában. Továbbra is jelen 
kívánunk lenni az Interneten; WWW honlapunk folyamatos fejlesztését, illetve egy 
csillagászati levelezőlista beindítását tervezzük. Folytatjuk az Amatőrcsillagászok 
kézikönyve c. kiadvány szerkesztését; a kétkötetesre tervezett munka -.várhatóan 
1998-ban jelenik meg. Ismét megtartjuk hagyományos nyári táborainkat, melyek az 
amatőrök egyik legfontosabb találkozóhelyei.

Mindez nem jöhetne létre biztos anyagi háttér nélkül, melynek előteremtésén sokat 
fáradozunk. Tevékenységünk költségeit sajnos továbbra sem fedezik a tagdíjak, bár 
a legfőbb anyagi forrást ezek a bevételeink jelentik. 1996-ban pályázataink várako
záson felül eredményesek voltak — a legnagyobb összegű támogatást a Meteor 
kiadására kaptuk a Nemzeti Kulturális Alaptól ill. a Pro Renovanda Cuitura Hun
gáriáé Alapítványtól.

Az MCSE 1996. évi költségvetése Az MCSE 1997. évi költségvetése (terv)

Bevételek: Bevételek:
Tagdíjak 2528 eFt Tagdíjak 3100eF t
Támogatások 1612 eFt Táborok és ta lá lkozók bevételei 600 eFt
l  aborok bevételei 410 eFt Kiadványok 700 eFt
Kiadványok bevetelei 424 eFt - r ,  ■ , r .
Bankkamat 99 eFt ^ g a ^ o k  1S00eF.

Összesen   5073 eFt Összesen 5900 eFt

Kiadások
Kommunikációs költségek 618 eFt Kiadások:
Utazási költségek 45 eFt Komm unikációs költségek 800 eFt
Nyomdaköltségek 2153 eFt Nyomdaköltségek 2800 eFt
Táborok kiadásai 605 eFt Tiszteletdíjak 400 eFt
Országos ta lá lkozó 43 eFt TB járu lék 1 60 eFt
Tiszteletdíjak 41 5 eFt Utazási költségek 150 eFt
Számítástechnikai beszerzések 211 eFt Folyóiratok, könyvek, CD ROM-ok 200 eFt
Folyóiratok, könyvek 176 eFt Könyvelés 90 eFt
Műszerbeszerzés 11 0 eFt Műszerek, eszközök 300 eFt

K ö n y T é f ymaS 187 eK  Re" de- ^ k költségei 1000 eF,
Adók, járu lékok 48 eFt T
Egyéb működési költségek 114 eFt összesen 5900 eFt

Összesen 4730 eFt
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Jelentősebb támogatóink voltak még a Magyar Országgyűlés, a Fővárosi Közgyűlés 
Kulturális Bizottsága, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Budapest Bank 
Budapestért Alapítvány, valamint a Déma Plusz Kft.

Úgy tűnik, a Meteor „sikersorozata" 
1997-ben is folytatódik, ugyanis a Nem
zeti Kulturális Alap és a Pro Renovanda 
Cultura Hungáriáé Alapítvány is támo
gatja munkánkat (ez évben 470 ezer Ft 
összeggel). Az egyesület működési költsé
geinek fedezésére elsődlegesen az ország- 
gyűlési támogatás használható fel, mely
nek idei mértékéről lapzártakor még nincs 
tudomásunk. Ezt a bizonytalan forrást (bi
zonytalan, hiszen évről évre pályázaton 
dől el, hogy kapunk-e támogatást) válhat- 
ja fel az im. 1%-os SZJA törvény által biz
tosított lehetőség, melyről korábbi száma
inkban már írtunk. Tudomásunk szerint 
számos tagtársunk és barátunk rendelke
zett az MCSE javára, azonban ez a forrás 
várhatóan csak . az év utolsó negyedében 
nyílik meg számunkra. (Lapzártakor még 
nincs információnk az 1%-os törvény 
alapján számunkra rendelkezésre álló 
összeg mértékéről.)

A közgyűlés egyik fontos feladata volt 
az alapszabály módosítása. Annak érdekében, hogy alapszabályunk megfeleljen az 
1%-os törvény által megszabott követelményeknek, a XXVI. pontba illesztettük az 
alábbiakat:

„Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési 
képviselő-jelöltet nem állít és nem támogat." A módosítást a közgyűlés két tartóz
kodás mellett elfogadta.

Ugyancsak módosítottuk a XXV. pontot, mely a helyi csoportokról rendelkezik. A 
közgyűlés két ellenszavazattal és négy tartózkodással elfogadta, hogy a helyi csopor
tok minimális létszáma 10 fő legyen, továbbá pontosította a helyi csoporthoz való 
tartozás kritériumait. Eszerint „A helyi csoport tagja lehet minden olyan egyesületi 
tag, aki a csoport működési területén lakik vagy dolgozik, és írásban nyilatkozik ar
ról, hogy a helyi csoport munkájában részt kíván venni."

Az ebédszünet után ismeretterjesztő előadásokkal folytatódott a program. Sárnecz- 
ky Krisztián a Hale-Bopp-üstökösről tartott beszámolót, Keresztúri Ákos a Galileo 
űrszonda újabb eredményeit tekintette át, végül Bartha Lajos régi, kuriózumszámba 
menő távcsövekről adott elő.

A közgyűlés ideje alatt számos helyi csoportunk mutatta be munkáját posztereken, 
és különösen aktuális volt Horváth Tibor és Tuboly Vince Hale-Bopp tablója. Az 
asztrobazár most is sok érdeklődőt vonzott, bár a választék kissé elmaradt a meg
szokottól.

Mindent összevetve tartalmas és hasznos napot tölthettünk Budaörsön, az MCSE 
1997. évi közgyűlésén. MIZSER ATTILA
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Ágasvár '97
1 9 9 7 . augusztus 1—10.
Idei táborunkat ismét Ágasváron tart
juk. Ágasvár a Nyugati-Mátrában talál
ható, 635  m-es tengerszint feletti ma
gasságban. A zavaró fényektől men
tes észlelőhely mindenki számára ki
váló lehetőséget nyújt a csillagos ég
gel és a természettel való ismerke
désre. Augusztus 1. és 10. között itt 
tartjuk Ifjúsági Táborunkat és a Mete
or '97 Távcsöves Találkozót.

MCSE Ifjúsági Tábor
Táborunkat (augusztus 1-8.) elsősorban a középiskolás korosztálynak (15-19 év) 
ajánljuk. Az egy hét során barátságot kötünk a nyári égbolt látnivalóival, az észlelési 
lehetőségekkel, előadásokat hallgatunk, bejárjuk a Mátra legszebb vidékeit, ellá
togatunk a Piszkéstetői Obszervatóriumba stb. A részvételi díj tagoknak 8500 Ft/fő, 
nem tagoknak 9500 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a szállás- és étkezési 
költségeket, valamint a programokon való részvételt (1. a táblázatot!).

Meteor '97 Távcsöves Találkozó
Távcsöves találkozónkra az Ifjúsági Tábort követő hétvégén kerül sor, augusztus 
8-10. között. A hétvégét mindenkinek ajánljuk, akit érdekel a csillagászat, a táv
csövek, a tartalmas előadások. Az MTT '97 kiváló lehetőséget nyújt a közös ész
lelésre, problémáink megbeszélésére, a különféle távcsövek összehasonlítására a 
binokulároktól kezdve a legnagyobb hazai profi távcsövekig.

A hétvége részvételi díja tagoknak: étkezéssel, turistaházi szállással 2500 Ft/fő, 
saját sátorral, étkezéssel 1800 Ft/fő, saját sátorral, étkezés nélkül 400 Ft/fő (bővebben 
1. a táblázatot!). Felhívjuk a figyelmet, hogy mód van az Ifjúsági Táboron és a Meteor 
'97-en való folyamatos részvételre (így kilenc éjszakát lehet egyvégtében Ágasváron 
tölteni). Igény szerint a Meteor '97 után is Ágasváron maradhatnak az észlelni 
szándékozók. Jelentkezési, egyben befizetési határidő mindkét rendezvényre: 
június 15. Táblázatunkban a zárójelben levő összegek azokra vonatkoznak, akik 
nem tagjai az MCSE-nek.

Jelentkezés és további információk: E l MCSE, 1461 Budapest, Pf. 219., 
Ifjúsági Tábor: Tel.: 250-6677 (Keresztúri Á.), e-mail: kru@mcse.hu 

M eteor '97: Tel.: 186-2313 (Mizser A.), e-mail: mizser@buda.konkoly.hu
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