Tíz éves a CSILLA
nyekre ellátogató vendegek az esemenyt.
Két ókból is kérdezzük mindezt:
1.) Visszajelzésként fáradozásaink
eredményeinek ertekelesere
2.
) Hogy rögtön fel is dobjunk egy
témát a CSILLA listán."
A Hale-Bopp nagyszerűségét senki
nem vitatta, de ami a vitákat illeti, időről
időre ugyancsak fellángoltak az érzel
mek egy-egy kérdésben, ami az ilyen fó
rumok természetes velejárója. Akkoriban
azonban csak kóstolgattuk az internetet,
az e-mailezést, a levelezőlistákat, melyek
szerepe lényegesen nagyobb volt, mint
manapság, a szélessávú internet, a száz
milliónyi honlap korában. A kilencvenes
évek közepén más volt a helyzet: bár
már léteztek honlapok, azok tartalma
messze elmaradt a maiakétól, nem is
szólva kinézetükről. Az internethasz
nálat pedig még jórészt a munkahelyi
internetre szorítkozott (már persze ahol
volt), az otthoni internezetés nemcsak
lassú volt, hanem drága is. Még élénken
emlékszünk a 2400-as modemekre és a
sokkoló összegű telefonszámlákra!...
A CSILLÁNAK hamarosan gyerekei
születtek: további listáink. A távcsöve
sek, a változósok, a meteorosok stb. is
megkapták a maguk tematikus listáit,
ahol megvitathatják közös dolgaikat. (A
LEONIDAK levélforgalma pl. ez év ja
nuárjában „lángolt fel" legutóbb, a
McNaught-üstökös feltűnése idején.)
Kedvelt levelezőlistánk már jóval túl
haladta az 5000. sorszámot, itt az ideje,
hogy valamennyien köszönetét mond
junk az üzemeltetőknek: Nagy Zoltán
Antalnak és Tepliczky Istvánnak, továb
bá Hatlaczki Norbertnek, a CSILLAarchívum gondozójának! És itt az ideje,
hogy végre vezetéknevet is kapjon a lis
ta. Boldog születésnapot, MCSE CSILLA!

Boldog születésnapot, CSILLA! Az
MCSE nyilvántartásában összesen 12
Csilla nevű tagtársunk szerepel, ez a
CSILLA azonban egyikükkel sem azo
nos, ami a csupa nagybetűs írásmódból
is látható. Hát akkor kiről is van szó?
Természetesen a CSILLÁRÓL, az MCSE
1997. április 9-én útjára indult levelezőlistájáról, „akit" ehelyütt is köszöntünk.
(Azért az „igazi" Csillákról sem feledke
zünk meg, akik az oly' kevés számú női
tagtársak sorait erősítik. Ki gondolná,
hogy még a 20 százalékot sem éri el a
hölgytagok aránya az MCSE-n belül bizony, van mit pótolni ezen a téren!)
A mi CSILLÁNK tehát tíz évvel ezelőtt
jelent meg először, hogy azóta is az egyik
fontos és gyors hírforrás legyen MCSEtagok és érdeklődők számára egyaránt.
A naponta kétszer érkező hölgyfutár
természetesen bárkihez beköszön thet,
előfizetési díj nélkül hozza-viszi a csilla
gászati híreket. Mert hiszen a csillagászat
szó rövidítéséről van itt szó, habár a
névadásnál más szempontok is szerepet
játszhattak, például az egyik lista-atya
lányát - természetesen egészen véletle
nül - Csillának hívják...
Tepliczky Csilla tíz évvel ezelőtt még
nagyon kicsi lány volt, de talán-talán
emlékszik arra a fényes üstökösre, mely
hetekre lekötötte figyelmünket. A
CSILLA 2. számának vitaindítója a HaleBopp-üstökösről lelkendezett 1997. ápri
lis 9-én (az eredetiben is ékezet nélküli a
szöveg): „A Csillagaszat Napjanak bu
dapesti, anna-reti tomegrendezvenyen
ovatos becslesek szerint is legalább 2000
(!!!) ember vett reszt. Személyes megite'le'sem szerint az egesz hatalmas rét
feketellett az emberektől, a távcsövek
mögött - különösen Szitkay ur »nagy
kaliberu« műszere mellett - irtozatos so
rok kigyoztak. ... Nagyon kiváncsiak
lennénk, mikent eltek meg a rendezvé
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