
Változósok Gyulán
A Robbanó Napok fantázianevet viselő találkozónak május 16. és 18. kozott u gyulai 
csillagvizsgáló és a Városerdei Üdülőtelep adott otthont. Az MCSE Változócsillag 
Szakcsoportjának rendezvénye a Polaris Csillagvizsgálóban 2002-ben tartott találko
zónak csak halvány árnyéka volt, ami már a résztvevők számában is megmutatko
zott. Az. újjáélesztett hagyomány ennek ellenére remélhetően nem fog elhalni, viszont 
a helyszín kiválasztását a jövőben jobban meg kell fontolni

Rövid írásomban megpróbálom felele
veníteni a találkozó emlékezésre legin
kább méltó pillanatait, a teljesség igénye 
nélkül. A pénteki megérkezés nehézsé
gekkel tarkított volt, ugyanis a helyszín
ről rendelkezésre álló térképet csuk nagy 
nehezen lehetett összhangba hozni a va
lósággal. Ám végül célhoz értünk, amit 
az is bizonyított, hogy szálláshelyünk 
kertjében egy kisebb csoport egy 35 ern
es Newton-távcsőbe próbált lelket lehel
ni. Az impozáns műszer helyi szerve
zőnk, Márki-Zay Lajos vadonatúj távcsö
ve volt (1. a mellékelt felvételt).

Rövid idővel a megérkezés után kis csapatunk útra kelt az erdő közepén található 
csillagvizsgálóhoz. Az éppen virágzó bodza és akác illata, a közeli Fekete-Körös felett 
lebegő ködtakaró, a holdfényben úszó táj meghitt békessége ellensúlyozta a kupola
rés tetején bekíváncsiskodó faágak sokaságát. A valóságba való visszatérésünket 
Márki-Zay Lajosnak köszönhettük, aki beszámolt a csillagvizsgáló és a ’ÍUó inm-es 
Slarfire-refraklor múltjáról. Amíg a távcső tesztelése folyt, többen a kupola körüli 
körerkélyről hasznos észlelési tevékenységet folytattak.

A szombati nap az előadások jegyében telt el. A fő irányvonal természetesen a fé
nyességüket változtató csillagok mentén haladt, elméleti és gyakorlati kérdéseket 
körbejárva. Hallhattunk a HST és más űrobszervatóriumok változócsillagokat érintő 
mellékprogramjairól, az RV Tanri csillagok viselt dolgairól, Mira-fénygörbék érde
kességeiről és binokulár változókról. A Szakcsoporttal kapcsolatos eredményekről 
Kovács István számolt be. A találkozó címére reflektálva pedig a délutáni szekcióban 
két előadást is hallhattunk a Robbanó Napok, azaz a szupernóvák Magyarországon 
folyó kutatásáról.

A találkozó fénypontja Puskás Lajos erdőmérnök előadása volt: bő fél órán át 
ámulhattunk el a természet gyönyörűségén és harmóniáján. A Körös mentén kalau
zolt el minket az előadó a forrásvidék izgalmas tájaitól egészen az álmosan kanyargó, 
holtágakkal és csatornákkal behálózott alsó folyásig.

A késő délutáni órákban városnézésre indultunk, majd a vacsorát a Kisködmön 
névre hallgató, nosztalgikusan berendezett vendéglátó-ipari egységben fogyasztottuk 
el. Az este folyamán még született egy két fényességbecslés, ám a vonuló felhőzet és 
a Hold a legelszántabbakat is eltérítette. Vasárnap délelőtt a társaság egyik fele haza
felé, a másik fele pedig Nagyszalonta irányában folytatta útját.
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