
tatódott aktív periódusa, ám ezt aligha írhatjuk a perihélium számlájára, mivel e kü
lönleges üstökös excentricitása jelenleg 0,044, vagyis naptávolban sem került 6,3 
Cs.E.-nél messzebb.

A külföldről érkező híreken felbuzdulva Tóth Zoltán kereste fel elsőként július 11- 
én, egy nappal napközelsége után: „Tényleg kitörésben van, 12™l-s és l',5 méretű. Diffúz, 
DC= 2, EL-sal ÉNy-i felét fényesebbnek érzem. Alakja kör." Július 17-én és 20-án az 
ágasvári ifjúsági táborból Sárneczky Krisztián is hasonló paramétereket becsült. Az 
időszak utolsó megfigyelését Fertőszentmiklósról kaptuk, amely szerint július 23-án 
már halványabb volt, 0)8 átmérőjű kómájához csak 1 3 ,0-s összfényesség társult.

Sárneczky Krisztián

Üstökös hírek
C /2 0 0 4  Q1 (Tucker)
Kisbolygók rutinszerű keresése közben 
fedezte fel Roy A. Tucker (Tucson, AZ) 
egy 35 cm-es reflektorral felvett au
gusztus 23-ai CCD-felvételeken. A 14™3- 
s üstökösnek 50"-es kómája és 70"-es 
csóvája volt. Pár nappal később vizuális 
észlelők 13 magnitúdósnak látták. Mivel 
az ősszel szembenállásban lesz, majd de
cemberben 2,049 Cs.E. távolságú napkö- 
zelpontját is eléri, igen kedvező helyzet 
és közepes fényesség mellett figyelhetjük 
meg. Pályaelemeit az augusztus 24-e és 
szeptember 4-e közötti 108 észlelés alap
ján Brian G. Marsden számította (IAUC 
8393, MPEC 2004-R20)

T = 2004.12.06,866 TT w = 33°000 
Q =  22°159 

q = 2,04862 Cs.E. i = 56°195

Üstökös-koordináták

C/2004 Q1 (Tucker)

2004 RA (2000) D E mv

10.12. 01 ”4 4^ 9+22°47' 163° 11,7
10.17. 01 31,7 +25 19 164 11,6
10.22. 01 17,7 +27 45 162 11,6
10.27. 01 03,1 +30 00 157 11,5
11.01. 00 48,5 +32 03 152 11,5
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Csillagvizsgáló-találkozó a Polárisban
Május 22-én hazai bemutató csillagvizsgálók vezetői és magán-csillagvizsgálók tulaj
donosai találkoztak az óbudai Poláris Csillagvizsgálóban. Nem először került sor 
ilyen jellegű rendezvényre: 1989-ben az utolsó, salgótarjáni CSBK-találkozóhoz kap
csolódóan (CSBK = Csillagászat Baráti Köre) a Magyar Amató'r Csillagvizsgálók I. 
Országos Találkozóján vitathatták meg először a csillagvizsgálók vezetői közös dol
gaikat. A 15 évvel ezelőtti eseményre ma már kevesen emlékeznek, hiszen 1989 a 
mozgalom válság-éve volt: abban az évben szűnt meg a CSBK (25 évi működés után), 
és ugyanabban az évben jött létre az MCSE, amelyről akkor még kevesen sejtették, 
hogy mivé fejlődik.

A Polárisba meghirdetett találkozó előtt valószínűleg kevesen számítottak arra, 
hogy milyen gazdag lesz a rendezvény programja, milyen sokan kérnek szót, és mi
lyen sok értékes beszámolót hallhatunk azoktól, akik a hazai amatőrmozgalom 
„őrhelyein", a csillagvizsgálókban állnak helyt. Összesen 14 beszámolót hallhattunk, 
ami 14 csillagvizsgálót jelent! (Tegyük hozzá, hogy hazánkban -  szerencsére -  ennél 
sokkal több bemutató és amatőr csillagvizsgáló működik.) Mindez azt eredményezte, 
hogy egy-egy előadásra csak 20 percet szánhattunk (az időhatár betartására vasszi
gorral „kényszerítettük" az előadókat -  ezt más találkozók szervezői figyelmébe is 
ajánljuk...), ezekben a húszpercesekben azonban tömör, lényegre törő, tartalmas ösz- 
szefoglalókat hallhattuk. Új csillagvizsgálókról, új tervekről, új észlelőprogramokról -  
olyanokról, melyekről 1989-ben még csak nem is álmodhattunk. A hazai amatőrök 
számára akkor elérhetetlen messzeségben voltak a CCD-k, most pedig Kereszty Zsolt 
(Corona Borealis Csillagvizsgáló) gammakitörések utófényléseinek észleléséről szá
molt be. A sok-sok pozitív benyomásnak is köszönhető, hogy merőben más volt a 
találkozó hangulata, mint az 1989-esé.

A találkozó eló'adásai
Mozgalom születik: a XX. század csillagvizsgálói (Mizser Attila)
A budapesti Uránia Csillagvizsgáló (Zombori Ottó)
Dr. Szabó Gyula és a miskolci Uránia (laczkó Imre)
A győri Egyetemi Csillagvizsgáló (Pete Gábor)
A Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló (Trupka Zoltán)
25 éves a Polaris Csillagvizsgáló (Mizser Attila)
Debrecen csillagvizsgálói - múlt és jövő (Zajácz György és Gyarmathy István)
Egyes űrkutatási ismeretterjesztő helyek fejlesztéséről (Szentpéteri László)
A Scutum Csillagvizsgáló -  hegyhátsáli tervek (Horváth Tibor)
Az Andromeda Csillagvizsgáló (Braskó Sándor)
A Corona Borealis Csillagvizsgáló (Kereszty Zsolt)
A Castor Csillagvizsgáló (Ladányi Tamás)
A Corvus Obszervatórium (Schné Attila)
A NAE új csillagvizsgálója (Perkó Zsolt)
Vénusz-átvonulás Magyarországon (Keresztúri Ákos-Mizser Attila)

Jó lenne, ha csillagvizsgálóink pezsgő életéről a Meteorban is beszámolhatnánk, 
ezért kérjük a csillagvizsgálók vezetőit és tulajdonosait, hogy fényképes beszámoló
ikkal minél gyakrabban jelentkezzenek!

Mizser Attila
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