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Míg az előző évi közgyűlést a szokásosnál 
jóval előbb kellett megtartani az alapszabály 
módosításának érdekében, idén a megszo-
kott április végi időszakban, április 23-án, 
szombaton gyülekeztünk Óbuda főterén, az 
Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai 
és Információs Pont előadótermében. A sor-
rendben 27. rendes, tisztújító közgyűlés szá-
mára kellemes környezetet biztosított szá-
munkra az Óbuda szívében elhelyezkedő 
Esernyős. A terem mérete pont megfelelő 
volt, szinte teljesen meg is töltöttük, míg a 
szünetben vagy a bejáratnál lévő kávézóban, 
vagy a Fő téren, ill. a közelében lévő számta-
lan vendéglátó helyen lehetett felfrissülni.

Az előre meghirdetett program szerint a 
közgyűlés tíz órakor kezdődött volna, de 
mivel nem jelent meg a tagság fele, ezért a 
meghirdetettek szerint fél órával később, fél 
tizenegykor kezdődött el a hivatalos prog-
ram.

Kolláth Zoltán elnök beszéde nyitotta meg 
a közgyűlést. Rövid köszöntője után egy év 
kihagyás után következett a Kulin György- 
díj átadása, melyet idén Papp Sándor ama-
tőrcsillagász, változócsillag-észlelő vehetett 
át a megfigyelőmunkájában elért eredmé-
nyeiért. Tavaly szeptemberben lépte át első 
hazai észlelőként a százezer észlelést. Ennek 
alkalmából Kiss László átnyújtotta neki a 
(234294) Pappsándor kisbolygó elnevezésé-
ről szóló emléklapot. A kisbolygót Sárneczky 
Krisztián és Kiss László fedezte fel 2000. 
december 31-én.

A díjátadó után Mizser Attila főtitkár meg-
tartotta szokásos beszámolóját az előző évről. 
A beszámolóban tekintélyes részt szánt Papp 
Sándor bemutatására, régi fényképekkel szí-
nesítve.

Ezt követően beszámolt a tavalyi év főbb 
eseményeiről. A Fővárosi Törvényszék 2015. 
április 15-i határozata értelmében tovább-
ra közhasznú fokozatú Egyesületünk. 
Ismertette a Polaris Csillagvizsgáló-beli 

eseményeket (Kulin-emléktábla felavatása, 
szakkörök, Perseida-éjszaka, előadásso-
rozatok). A március 20-i napfogyatkozás-
ról is beszámolt, amikor is 100 helyszínen 
40 ezer főnyi látogató tekintett a távcsőbe. 
Március 7-én emlékülést tartottunk Ponori 
Thewrewk Aurél tiszteletére a budai Várban, 
valamint több találkozót is lebonyolítot-
tunk az év során. Ifjúsági táborunkat ezúttal 
Hortobágyon tartottuk. A szokásos tarjáni 
távcsöves találkozót rekord létszámmal, 420 
fő részvételével tartottuk meg. 

Immáron harmadik alkalommal szervez-
tük meg a Magyar Csillagászati Egyesületek 
és Alapítványok Országos Találkozója 
Baján, november 13–15. között, a Bajai 
Obszervatórium Alapítvánnyal együttmű-
ködve.

Az elmúlt év ismertetése után kitért a 
következő időszak legfontosabb eseménye-
ire és az Egyesület azokkal kapcsolatos ter-
veire: Polaris Csillagvizsgáló és a honla-
pok folyamatos üzemeltetése, fejlesztése, az 
önkéntesség népszerűsítése, MCSE-kiadvá-
nyok gondozása, szokásos évi rendezvények 
– Csillagászat Napja, Múzeumok Éjszakája, 
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Kutatók Éjszakája – megtartása. Ezen túl 
ismertette a Konkoly-év eseményeit, vala-
mint a tervezett táborokat.

A beszámoló után következett a közgyűlés 
kötelező, de kissé szárazabb része. A főtitkár 
ismertette a 2016-os költségvetés tervezetét, 
majd Boskovits Gábor, a felügyelőbizottság 
tagja ismertette a bizottság jelentését a 2015-
ös évről.

A 2015-ös év lezárása után tisztújító köz-
gyűlés lévén az elnökség és a titkárság 
lemondott, és Hannák Judit, a jelölőbizott-
ság elnöke vette át a közgyűlés levezetését. 
Bemutatta a jelölteket, melyek Kiss László 
kivételével megegyeztek a korábbi tisztségvi-
selőkkel. Helyette Tóth Krisztián lett jelölve.

Végül a délelőtt lezárásaként következett 
a szavazólapok kiosztása, majd a választás. 
Ezután egyórás szünet következett.

A szünet után Hannák Judit egyenként 
ismertette a jelöltekre leadott szavazatok 
számát, majd kihirdette a választás ered-
ményét: elnök: Kolláth Zoltán, alelnök: 

Kereszturi Ákos, főtitkár: Mizser Attila, tit-
károk: Molnár Péter és Jakabfi Tamás. Az 
Elnökség tagjai: Béres Gábor, Boros-Oláh 
Mónika, Horvai Ferenc, Horváth Tibor, 
Nyerges Gyula, Kovács József, Sánta Gábor, 
Sárneczky Krisztián, Tóth Krisztián

A hagyományokhoz híven a közgyűlés 
második felében előadások hangoztak el. 
Egy rövidebb ismertetőt hallhattunk Mizser 
Attilától Májusban lesz a Csillagászat 
Hónapja címmel, majd egy hosszabb, zenével 
és New York-i élménybeszámolóval fűszere-
zett előadást hallhattunk Kolláth Zoltántól 
Csillagok alatt címmel.

Végül nem sokkal délután 2 után elké-
szítettük a csoportképet, majd hivatalosan 
befejeződött a közgyűlés. Ezt követően 
egy kisebb csoport még átment a Polaris 
Csillagvizsgálóba, ahol délután háromkor 
– György-nap alkalmából – megkoszorúztuk 
Kulin György emléktábláját.

Jakabfi Tamás
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