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Kettőscsillag-ajánlat: a 72 Pegasi és vidéke

MCSE 2008
Amint azt korábbi számainkban már jelez

tük, 1994 óta most először nem emelünk 
tagdíjat, vagyis a rendes MCSE-tagdíj össze
ge 2007-tel megegyezően 2008-ra is 5800 
Ft lesz -  reméljük, ezzel sikerül valamelyest 
csökkenteni a tagság lemorzsolódását. Az 
infláció természetesen egyesületünk gaz
dálkodását sem kíméli. A hiányzó összeget 
egyrészt takarékosabb gazdálkodással igyek
szünk pótolni, pl. a 2008-as Meteor csillagá
szati évkönyv gazdaságosabb előállításával, 
másrészt a 2007-es, minden eddiginél 
jelentősebb 1%-os SZJA-felajánlásokból. (A 
múlt évihez képest 25%-kal nőtt az ada
kozási kedv az MCSE javára.) Szeretnénk, 
ha ezzel az „amatőrbarát” lépéssel minél 
többen maradhatnának aktív kapcsolatban 
egyesületünkkel.

Természetesen továbbra is számítunk tag
jaink segítségére további támogatók bevo
násában, újabb tagok toborzásában, és mint 
a korábbi években, most is igyekszünk mi 
magunk is támogatásokat 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 Poláris Csillagvizsgálóban.

Aki teheti, átutalással rendezze tagdíját. 
Az MCSE bankszámla-száma:

62900177-16700448

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a 
teljes lakcímet is (irányítöszám, 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 Poláris 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 korábban kétszer is kiküldött csekket 
tagtoborzásra is felhasználhatják tagtár
saink, hiszen már folyik 2008-as MCSE- 
toborzó akciónk. A csekkeken olvashatóan, 
nyomtatott betűvel töltsék ki a nevet és a 
lakcímet (vannak, akik nagyon nehezen 
olvashatóan töltik ki, ami újfent megnehezí
ti a tagnyilvántartást).
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MCSE-HIREK

Amatórcsillagászok
kézikönyve

Rendkívüli MCSE-közgyűlés
2008. január 5-én 10 órára rendkívüli 

közgyűlést hívunk össze a Polaris Csillag- 
vizsgálóba (Budapest III., Laboré u. 2/c).

A közgyűlés napirendje:
10:00 Elnöki megnyitó 
10:30 Alapszabály-módosítás 
11:30 A számvizsgáló bizottság megvá

lasztása
Határozatképtelenség esetén a megismételt 

közgyűlést változatlan napirenddel 10:30-ra 
hívjuk össze, ugyanerre a helyszínre.

Az MCSE Titkársága

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

APROHIRDETESEK

ELADÓ egy RR 154/1500-as akromatikus 
refraktor Proxima tubusban, tubusgyűrűkkel, 
2”-es Crayford kihuzattal, 2”-es William 
Optics zenittükörrel. Irányár 270 E Ft. Eladó 
továbbá 1 db 2”-es William Optics 2,5x APÓ 
Barlow 52 E Ft-ért, valamint 1 db 2”-es, 25 
mm-es William Optics SWAN (72 fok) oku
lár 32 E Ft-ért.Gulyás Krisztián. Tel: (20) 960 
6944; email: cjkrisz@freemail.hu

INGYEN okulárokat és távcsövet keresek a 
győri, egyetemisták által lakott Szt. László 
Kát. Szakkollégium csillagászati szakköre 
számára. Hegyi Norbert, hegyin@gmail. 
com, tel.: (30) 477-6763

A gyakorló amatőrcsillagász 
számára az egyik legfontosabb 
tevékenység az égbolt jelensé
geinek, égitestjeinek észlelése.
Számtalan megfigyelési terü
let kínálkozik távcsővégre: az 
egyre többek számára elérhető 
gyári távcsövek és a digitális 
képrögzítés az utóbbi évek
ben jelentősen kibővítette a 
megfigyelési lehetőségeket, ugyanakkor a vizuális 
távcsöves munka is sokak számára jelent hasznos 
elfoglaltságot.

Kötetünk a színvonalas észlelőmunkához nyújt 
segítséget, sorra véve az amatőrcsillagászat hagyo
mányos megfigyelési területeit, figyelembe véve a 
hazai amatőrök lehetőségeit.

Kézikönyvünk megvásárolható személyesen a 
Polaris Csillagvizsgálóban, illetve megrendelhető 
rózsaszín postautalványon (MCSE, 1461 Budapest, 
Pf. 219.). Ára 3000 Ft, tagok számára 2500 Ft.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk...
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AMATÓRCSILLAGÁSZOK
KÉZIKÖNYVE
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