
Név

Ambrus Ádám 
Asztalos Tibor 
Balaton László 
Balogh Emese 
Balogh István 
Csörgei Tibor SK 
Csukás Mátyás RO 
Dömény Gábor 
Farkas Ernő 
Fejes Attila RO 
Fidrich Róbert 
Földesi Ferenc 
Görgei Zoltán 
Gyenizse Péter 
Hadházi Csaba 
Holubiczky János SK 
Illés Elek 
Jakabfi Tamás 
Kaszt Ákos 
Keszthelyi Sándor 
Kiss László AU  
Kovács Attila 
Kuli Zoltán 
Kovács Adrián SK 
Kovács István 
Látos Tamás 
Liziczai László 
Lukács Dávid 
Makay Ágnes

Név

Majzik Lionel 
Mandek Brigitta 
Maros Szabolcs 
Mezősi Csaba 
Mizser Attila 
Morvái Anikó 
Molnár M. Péter 
Morvái József 
Nadalán Krisztián 
Nemoda Bence 
Nagy Zoltán Antal 
Papp Sándor 
Piriti János 
Poyner, Gary CB 
Rátz, Kerstin D 
Reiczigel Zsófia 
Reinhard, Peter A 
Rezsabek Nándor 
Ricza Róbert 
Schmidt Attila 
Székely Péter 
Keszthelyiné S. Márta 
Sárneczky Krisztián 
Szauer Ágoston 
Tardos Dániel 
Tóth Marietta 
Vizi Péter 
Walter Heléna 
Zajácz György

2006. augusztus-szeptember folyamán 58 észlelő 8577 észlelést végzett. Hét új 
észlelőt is köszönthettünk sorainkban, kiknek nagyobb része a Polaris Csillagvizsgáló 
szakkörösei közül kerültek ki, de Papp Sándor (Pps) is „megváltozóztatta" a kiskun 
tábor résztvevőit.

Ezen időszak két legfontosabb eseménye nem közvetlenül a megfigyelt változókkal 
kapcsolatos: augusztus 19-én Arne Henden, az AAVSO igazgatója tett látogatást a 
Polaris Csillagvizsgálóban, majd szeptember 16-án ugyanitt változós találkozót tar
tottunk a Julián-dátum ezresváltás „örömére".



Eruptív és kataklizmikus változók

Rövid, alig 4 napos kitörését figyeltük meg JD 974-én, 
amely 1276 fényességet ért el.
Fényessége a két hónap során ll70-nál állandósult.
A nagyszámú megfigyelés ellenére nem mutatott je
lentős változásokat.
Minimumban hullámzik 1072-1074 között.
Mindkét hónapban kitörésben volt viszonylag állandó 
fényességgel, 875-877 között.
Négy kitöréséről készültek megfigyelések: JD 953- 
án 1270,964-én ll75,980-án ll7 8 , 006-án ll7 5 . 
Maximumai közül mindössze egyet sikerült egyértel
műen azonosítani az észlelésekből, JD 966-án 13,0.
A kitörése elmúltával fényessége állandósult 1370-nál. 
Több mint egy éve tartózkodik minimumban, jelenleg 
1572-1574 közötti észlelések készültek róla.
Három kitörésről kaptunk adatokat, melyek közül az 
első még az előző időszakról áthúzódó szupermaxi
mum vége volt JD 953-én 1374, a másik kettő rövid, 
normális kitörés 976-én 1377 és 001-én 1374. 
Kitörésben! Augusztus közepén az addigi normális 
12m-ról pár nap alatt 107l-ig fénj/esedik, majd lassú 
csökkenéssel szeptember végére 1 0 ,3-t ér el.
Egyenletes hal vány odása szeptember közepéig 871- 
8 ,6  között tovább folytatódott, majd pár nap alatt 
gyorsan 9m alá esett. Elképzelhető, hogy 725 naponta 
bekövetkező fedési minimuma vette kezdetét.
JD 974-én 11 nap hosszú maximuma volt 1273-val. 
Szeptember utolsó napjaiban is kitörése kezdődött, de 
ennek maximuma még nem következett be a megfi
gyelési időszak végéig.
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A két hónap során három kitörését figyeltük meg: JD 
963 13?4,976 12? 7 ,998 12?5.
Fényessége 12™4-12™5 körül változatlan.
Az időszakban két kitörés is történt, JD 952-én egy rö- 
videbb és 984-én egy hosszabb. A maximális fényesség 
mindkettőnél 8™3 volt.
Fényessége 8T5-8™7 között hullámzott.
Habár jelentős számú észlelés érkezett a változóról, 
csak kevés észlelő látta a JD 954-én bekövetkezett, 
10T9-t elért maximumát.
Alig több mint egy hónappal előző kitörése után, JD 
997-én ismét maximumban, fényessége 12™7-t ért el.
JD 997-én kezdődött ritka, a GCVS szerint 214 naponta 
bekövetkező maximumainak egyike, amely 10 napig 
tartott, és amelynek során llT6-s fényességet ért el. 
Kitörése múlófélben van a júliusi tetőpont után, most 
egyenletesen halványodik 8 , 7-9™2 között.

Az időszak elején bekövetkezett 8™7-s maximuma után 
10^9-ig halványodik.
Leszálló ágon halványodik 11™1-12™5 között. 
Kéthónapos fényváltozását meredek felszálló ág jel
lemzi 13,3-8^9 között.
Augusztus elején 8™8-s maximumban volt, majd 10™8- 
ig halványodott.
A hajnali égen ismét megfigyelhetővé vált, 6™9-8T8 
között halványodott.
Augusztus eleji 8™3-járól az időszak végére a szabad- 
szemesség határáig fényesedett, maximumközeli. 
Felszálló ágon 10^8-7, 8 között fényesedik.
Meredek felszálló ágán 1279-8™2 között fényesedett.
A megfigyelési időszak közepén éri el 13?2-s minimu
mát.
Tovább halványodik 9™6-12™5 között.
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A júliusban elért 8^3 maximumnak bizonyult, most 
8T6-10?0 között halványodott.
Kevéssel maximuma után 8^2-11?6 között halványo
dik.
A szokásosan meredek felszálló ágán 10T8-ról fénye- 
sedve 7™6-s maximumba került.
Lassan fényesedik 9™8-8T9 között.
Felszálló ágon, 12^0-9^2 között fényesedett.
Augusztus elején még 7^4-val maximumközeiben volt, 
később 9™4-ig halványodott.
Maximumból halványodik 7™3-9Tl között.
Rövid felszálló ág után szeptember első felében éri el 
8™8-s maximumát.
Szeptemberben jutott 13?2-s minimumba.
Az előző időszak negatív észlelései után 13™6-9™5 kö
zötti fényesedését figyeltük meg.

Az augusztus eleji 9^9 után szeptemberre 8?l-s maxi
mális fényességet ért el.
Maximumából halványodik 8™8-12™3 között. 
Minimumból gyorsan fényesedve 12™6-7™7 között 
mozog.
A megfigyelési időszak elején 8T0-s maximumban, 
majd gyorsan 10™4-ig halványodik.
Lassan halványodik 8^3-876 között.
Augusztusban 8?2-ról fényesedett, majd szeptember 
közepén érte el 6™9-s maximumát.
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1252+66 RYDra SRB

1315+46 V CVn SRA

1336+74 V UMi SRB 
1425+39 V Boo SRA

Július végén, augusztus elején bekövetkezett maximu
mából halványodik 679-971 között.
Fényessége 970-ról csökken, és szeptember végére 
1277-val minimumközeibe kerül.
A két hónap alatt több észlelés készült róla, mint a 
legtöbb változóról egész évben! Augusztus első napjai
ban érte el történelmi maximumát 375-val, majd roha
mosan halványodni kezdett, és a megfigyelési időszak 
végére 579-t ért el.
Az időszak elején még 1275-s minimumban mutatja 
magát, majd 978-ig fényesedik.
Felszálló ágon 873-679 között fényesedik.
Fényessége az időszak közepén tetőzött 775-val. 
Augusztusban 1073-s minimumban, majd gyorsan fé
nyesedik 87l-ig.
Csaknem az egész időszakban szabadszemes objektum 
volt! Augusztus közepén 57l-s maximumban, később 
lassan 6" 0-ig halványodik.

Az SRA típusra nem jellemző módon, kicsi hullámzást 
mutat 878-971 között.
A legutóbbi igen aktív változások helyett most csak 
773-775 között mozgott a fényessége.
Augusztus végén 1 0 ,0-s főminimumot mutatott.
Ebben az időszakban 770-774 fényességértékek között 
ingázott.
Augusztus végén éri el maximális fényességét 776-val. 
Az előző időszak gyenge fényesedése után most 773- 
775 között fluktuál.
Továbbra is jelentős változásokat mutat: maximum- 
minimum útvonalat jár be 871-972 között.
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Fényessége a két hónap során ll" 'l-ll™ 7  között moz
gott-
Az átlagosnál kicsit halványabb volt, 6™7-6™9 közötti 
észlelések készültek róla.
Fényessége 5^1-573 között viszonylag változatlannak 
bizonyult.
A korábbi időszak változatlansága után ismét szép 
hullámzást mutat 7™3-7™7 között.
Fényváltozása mértékénél csak az adatok szórása na
gyobb! Az átlagolt adatokból egy 9™4-8™6 közötti fé- 
nyesedés sejthető.
Augusztus eleji 7™4-s maximumából két hónap alatt 
8?6-ig halványodik.
Kicsiny, 3T l-3?2 közötti hullámzása elveszik az ada
tok szórásában.
Lassú halványodást mutatott 7™6-8™l között. 
Augusztus elején még 8™l-s másodminimumban volt, 
majd a maximumfényességet megjárva a megfigyelési 
időszak közepére 8™5-val főminimumba került. Szep
tember végén ismét fényes volt.
A megfigyelési időszak elején volt 7™4-s főminimumá
ban, majd 5^2-s maximumba fényesedik. Ezután ismét 
halványodik pár tized magnitúdót, amivel másodmi
nimum körüli fényességet ér el. A felszálló ágán szo
katlan módon megfigyelhető volt egy egytized mag- 
nitúdós visszahalványodás is.
Fénymenetét 7™5-7™2 közötti hullámzás jellemzi. 
Egyenletesen halványodott 6?2-6T9 között.
Az észlelési időszak közepén következett be sekély, 
7™5-s minimuma.
A megfigyelések 775-7^9 közötti hullámzást mutat
nak.
Augusztusi 8™5-s minimum után 8?2-ig fényesedik. 
Miközben átlagfényessége lassan emelkedik, 6^1-674 
közötti hullámzást mutat a katalógusbeli 60 napos pe
riódus szerint.
Az előző időszak tendenciája megfordult, most halvá
nyodott 6™8r 7™2 között.
Nagyon enyhén halványodott 6™7-6T9 között. 
Fényessége állandósult 4™0 körül.
Az előző időszak csekély mértékű halványodása meg
állt, a csillag fényessége 4™6-n állandósult.

K o v á c s  Ist v á n - R eic z ig el  Z só fia
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Az AAVSO igazgatója a Polárisban
Egy éven belül immár másodszor találkozhattak a magyar amatőrcsillagászok Arne 
Hendennel, a Változócsillag-észlelők Amerikai Társasága (AAVSO) igazgatójával. 
Mint arról már a Meteor 2006/5-ös számában is olvashattunk, az IAU augusztusi 
közgyűlése és egy brünni változós találkozó miatt Közép-Európában tartózkodó 
Arne Henden felajánlotta, hogy ha már úgyis a térségben jár, szívesen találkozna is
mét a magyar amatőrökkel, ezúttal Budapesten. A találkozóra augusztus 19-én, 
szombat késő délután került sor a Polaris Csillagvizsgálóban.

A Mira listán és a Csillán meghirdetett rendezvényen mintegy 15 érdeklődő vett 
részt. Amíg az érkezők a teraszon és a teremben gyülekeztek, Mizser Attila bemutatta 
az amerikai vendégnek a Polaris főműszerét és a kupolát. A találkozó hivatalos része 
egy csoportkép elkészítésével kezdődött, majd egy rövid köszöntő után Balogh Eme
se bemutatta az XO-lb exobolygó fedéseiről a Polaris C-ll-es távcsövével és az ST-7- 
es CCD-vel készült fényességmérések eredményeit.

Ezután Arne Henden beszélt az AAVSO legújabb híreiről, köztük az AAVSO- 
honlap új „Gold and Blue" fejlesztéseiről, a VSX változócsillag adatbázisról és az új 
változós kézikönyvről, amelyet egyre több nyelvre lefordítottak, s készül a magyar 
változat is. Utána Hegedűs Tibor tartott előadást a Bajai Automata Fotometriai Táv
csőről (BÁRT), amelyről kiderült, hogy a jövőben amatőrcsillagászok is kaphatnak 
majd távcsőidőt az 50 cm-es, CCD-vel felszerelt műszerre. Arról is beszélgettünk, 
hogy a távcső mellett állandóan működő all-sky webkamera felvételeit is hasznosíta
ni lehetne -  ha más nem, a kamera által rögzített meteornyomok kiértékelése hasznos 
tevékenység lenne. Az előadások után Arne Hendennel együtt közelebbről is megis
merkedhettünk a teraszon, egy letolható bódé alatt elhelyezett C -ll-es távcsővel. Mi
vel estére mégis elvonultak a felhők, a szerencsésebbek ott maradhattak észlelni, és 
az XO-lb fedésének megfigyelésével is próbálkozhattak. (Fid)

Változós kiadványok

A Változócsillagok katalógusa és fénygörbéi c. kiadvány Változócsillag Szakcso
portunk programcsillagainak legfontosabb adatait sorolja fel: eruptív, kataklizmikus, 
mira, félszabályos, szabálytalan, RV Tauri és extragalaktikus változók. Az általunk 
észlelt csillagok típusairól közöl hasznos háttérinformációkat, és rövid kedvcsináló 
cikk is olvasható az új katalógusban. A 87 oldalas kötet második felét teszik ki az 
1998 és 2002 közötti időszak legjobban észlelt változóiról készült fénygörbék. A 192 
csillag görbéje 109 243 megfigyelés feldolgozásával készült, összesen 184 amatőrcsil
lagásznak köszönhetően. Ara: 600 Ft (tagoknak 500 Ft).

Változócsillag Atlasz. A Változócsillag Atlasz c. térképsorozat következő füzetei 
kaphatók: VI, IX, XIV, XVI. A térképfüzetek ára darabonként 200 Ft, tagoknak 150 Ft.

Kiadványaink rózsaszín postautalványon rendelhetők meg, a Magyar Csillagászati 
Egyesület postacímén (1461 Budapest, Pf. 219.), hátoldalon a rendelt tétel(ek) meg
nevezésével, ill. személyesen beszerezhetők a Polárisban és az MCSE rendezvényein.

50


