
MCSE 2008
MCSE-HÍREK

Jelen számunkkal ismét kiküldjük a 2008- 
ra vonatkozó tagdíj befizetésére szolgáló 
sárga csekkeket. A tagdíj összege változatlan, 
vagyis 2008-ra is 5800 Ft lesz -  reméljük, 
ezzel sikerül valamelyest csökkenteni 
a tagság lemorzsolódását. Az infláció 
természetesen egyesületünk gazdálkodását 
sem kíméli. A hiányzó összeget egyrészt 
takarékosabb gazdálkodással igyekszünk 
pótolni, pl. a 2008-as Csillagászati évkönyv 
gazdaságosabb előállításával, másrészt 
a 2007-es, minden eddiginél jelentősebb 
1%-os SZJA-felajánlásokból. (Az APEH 
értesítése szerint a múlt évihez képest 25%- 
kal nőtt az adakozási kedv az MCSE javára.) 
Szeretnénk, ha ezzel az „amatőrbarát” 
lépéssel minél többen maradhatnának aktív 
kapcsolatban egyesületünkkel.

Természetesen továbbra is számítunk tag
jaink segítségére újabb támogatók bevoná
sában, újabb tagok toborzásában, és mint a 
korábbi években, most is igyekszünk támo
gatásokat szerezni.

Az MCSE-tagdíjat ötféle módon is lehet 
rendezni: sárga csekkünkön, rózsaszín pos
tai csekken, banki átutalással, készpénzes 
befizetéssel számlavezető bankunknál (VI. 
Bajcsy Zs. út 15/b.) és személyesen, az óbu
dai Polaris Csillagvizsgálóban.

Tehát most is kiküldjük a megszokott, 
postai befizetésre szolgáló sárga csekket, 
mégis azt kérjük, aki teheti, átutalással 
rendezze tagdíját (a csekken, a Meteor 1. 
oldalán és a www.mcse.hu-n is megtalálható 
bankszámla-számunkra). Az MCSE bank
számla-száma:

6 2 9 0 0 1 7 7 -1 6 7 0 0 4 4 8

A közlemény rovatban fel kell tüntenti a 
teljes lakcímet is (irányítószám, település, 
utca, házszám)! Erre azért hívjuk fel nyoma
tékosan a figyelmet, mert a tagdíj-átutalások 
több mint felét adathiányosan kapjuk, ami 
jelentősen megnehezíti a tagnyilvántartást.

A tagdíjat Budapesten személyesen is be 
lehet fizetni, a Polaris Csillagvizsgáló esti 
távcsöves bemutatóin (kedd, csütörtök, 
szombat).

Jogi személyek tagságuk fenntartását az 
mcse@mcse.hu címen jelezzék, az e-mail 
beérkeztét követően átutalásos számlát kül
dünk részükre.

A most postázott csekket tagtoborzásra 
is felhasználhatják tagtársaink, hiszen már 
elindítottuk 2008-as MCSE-toborzó akci
ónkat.
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Gyermekcsoportok figyelmébe!

Iskolai és gyermekcsoportok számára előre 
egyeztetett időpontban és témában előadást 
és távcsöves bemutatást tartunk a Polaris 
Csillagvizsgálóban, 400 Ft/fő részvételi díj 
ellenében. (Napközben Nap-bemutatás PST- 
vel, Herschel-prizmával, este az aktuális lát
nivalók függvényében távcsöves bemutatás.) 
A részvétel kísérő tanárok számára díjtalan. 
Ugyancsak vállalunk távcsöves bemutatáso
kat és előadásokat iskolákban, óvodákban, 
művelődési intézményekben. Információ: 
mcse@mcse.hu

Esztergomi Csillagászati Hónap

Az előadások helye: Bajor Ágost Művelődési 
Ház, Esztergom, Imaház u. 2/a.

November 14. 17:00 Schuminszky Nándor 
űrgyűjtő: Az űrhajózás hőskora 

November 21. 17:00 Mécs Miklós ny. 
szakkörvezető: „Kis lépés egy embernek...” 

November 28. 17:00 Spányi Péter mérnök: 
Robotok a Naprendszerben 

December 4. (kedd!) 17:00 Zsombok Gábor 
amatőrcsillagász: Fogadó a világűrben
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