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Összesen 3.659 fényességbecslést készített 5o észlelő.
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Eruptív változók (Összeállította: Mezősi Csaba)

Augusztusban lo.6-lo.9 mg között fluktuál. 
(Sch)
Julius elején a felszálló ágon észlelt, a 
maximum 11-e körül lehetett. A következő 
pozitív észlelés augusztus 6-án történt, 
ekkor 11.1 mg-val szintén maximum közelé
ben volt. (Mez, Sch)
A maximumban ingadozik 9.9-lo.2 mg között. 
(Sch)
Halványodik: júliusban 7.5, augusztusban
7.6 mg. (Bzg, Dae, Kai, Kka, Mez, Páj, Ple, 
Szb, Tey)
Augusztus 8-án 7.4 mg. (Kka)
Csak augusztusban észlelt: átlagosan 5,7 
mg. (Bit, Dae, Kka)
A maximumban 7.2-7.5 mg között fluktuál. 
(Dae, Koc, Kka)
Egy-egy észlelés mindkét hónapban: julius 
9-én 9.9, augusztus 3-án 9.5 mg-ós. (Dán, 
Mez)
Erősen ingadozik a maximumban lo.5-11.1 mg 
között. (Mez, Sch)
Átlagfényessége emelkedik: júliusban 4.8, 
augusztusban' 4.7 mg. (24 észlelő)
Mindkét hónapban 6.9-7.6 mg között hullám
zik. (Ádm, Bar, Döm, Fny, Hog, Kka, Őst, 
Smd, Tey)
Maximumban van 6.0-6.2 mg között. (31 ész
lelő)
A két hónap folyamán 9.9-lo.l mg közötti. 
(Dán, Mez, Őst, Sch)
Julius 2-án egy rövid maximumban volt 8.4 
mg-val, melyet augusztus 8-án egy hosszú 
maximum követett 8.3 mg-val. (Blp, Dao, 
(Döm, Hói, Mez, Mzs, Őst, Sch, Szb)
A két hónap folyamán 11.6-12.0 mg között
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változik. (Mez, Rcp)
Erős fluktuációkkal fényesedik a júliusi
6.8 mg-ról az augusztusi 6.5 rag-ós átlag
fényességig. (21 észlelő)

Júliusban még halvány: lo.7-11.5 mg között 
változik, augusztusban már fényesedik: 
lo.5-10.8 mg közötti. (Mez, Őst, Sch)
A maximumban ingadozik 11.0-11.5 mg között. 
(Sch)
Lassú egyenletes halványodását julius má
sodik felében egy hirtelen emelkedés sza
kította meg lo.3 mg-ig. Egyébként 11.4 mg 
körüli. (Mez, Sch)
Átlagfényessége mindkét hónapban 4*9 mg.
(19 észlelő)
11.7 mg körül ingadozik. (Dán, Mez, Sch) 
Csak augusztusban észlelt, ekkor lo.o-lo.l 
mg. (Döm, Kéz, Rcp, Sch)
Augusztus elején sikerült egy kitörését 
megfigyelni: 2-án 12.o mg, egyébként ennél 
halványabb. (Sch)
A minimumban fluktuál 11.3-11.8 mg között. 
(Sch)
Augusztus elején kezd a maximumba emelkedni, 
a hónap közepén már 12.7 rag. (Sch)
Mindkét hónap folyamán 8.3 mg körül inga
dozik. (Dae, Döm, Hog, Kka, Rek, S<?h, Tey) 
Augusztus folyamán 9.2-9.4 mg. (Sch)
Közepes fényessége 6.3 mg. (Bit, Dae, Dön, 
Kai, Kka, Ple, Rek, Tey)
Erős fluktuációkat mutat lo.l-11.4 mg kö
zött. (Mez, Sch)
A maximumban hullámzik a 10.9-11.2 rag-ős 
intervallumban. (Sch)
Közepes fényessége 8.9 rag. (Mez, Sch)
A két hónap folyamán 10.6-11.o rag között 
változik. (Sch)
Csak két észlelés van augusztusról: 7-én
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BU Tau (GC)
6.9, 18-án 6.4 mg. (Blp)
Közepes fényessége júliusban 5.7 mg, augusz
tusban 5.4 mg. (Bit, Dae, Kka, Moj, Páj,
Ple, Rek, Tey, Tóz)

CSV 6o48 Tau (la?) Júliusban egy észlelés alapján 6.8 mg, au
gusztusban 6.5 mg-nál konstans. (Pae, Kka, 
Ple, Tey)

Nova Vul 1979 (N) Julius 9-én 12.8 mg és fokozatosan tovább 
halványodik. (Mez)

Mira változók (Összeállította: Szőke Balázs)

R And Egyenletesen halványodott a két hónap folyamán 7.6 
mg-ról, 8.6 mg-ra. (Mzs, Rek, Sch)

T And Szintén halványodik, a júliusi lo.7 mg-ós hóvégi ál
lapot után augusztusban már csak 11.5 mg. (Sch)

X And Augusztus 2o-ra volt előrejelezve a maximum, mely
valamivel előbb következett be. A két hónap folyamán 
ugyanis végig konstans állapotot mutatott 9.1-9.2 
mg-nál. Mivel azonban a felszálló ág egyáltalán nem
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ismert, a maximum pontos ideje meghatározhatatlan. 
(Sch)
Minimumban van, augusztus 4-én csak a 12.3 mg-ós 
összehasonlító csillag látszott. (Sch)
Egy bizonytalan augusztusi észlelés szerint 12.2 mg. 
(Sch)
Augusztusban tiz nap alatt egy egész mg-t halványo
dott ll.o mg-ról. (Sch)
Az egyetlen augusztusi észlelés 9.1: mg-ósnak mutat
ja. (Hói)
Augusztus 14-én 12.4 mg-nál halványabb. (Sch) 
Maximumban van, ennek megfelelően 8.3-8.5 mg közötti 
észlelések érkeztek. A maximum augusztus elején kö
vetkezett be. (Sch)
Augusztus 14-én szintén nagyon halvány, csak a 12.6 
mg-ós összehasonlító csillag látszik. (Sch)
Közepesen fényesedik a két hónap folyamán, 11,1 mg- 
ról lo.l mg-ra. (Őst, Sch)
Gyengén fényesedett augusztusban, a hó végén 9.4 mg. 
(Sch)
Augusztusban 7.3 mg-n konstans, éppen maximumban, 
ami tökéletesen megfelel az előrejelzéseknek. (Sch) 
Augusztus 14-én 9.3 mg, nemsokkal maximum után van. 
(Sch)
Erőteljesen fényesedett augusztusban, ll.o mg-ról
9.o mg-ra. (Döra, Őst)
Két hónap alatt közepes halványodás jellemezte, au
gusztus végén lo.4 mg. (Sch)
Szeptemberre van előrejelezve a maximum, ennek elle
nére már most elég fényes, és a két hónapban mozdu
latlanul 8.6 mg-nál áll. (Sch)
Egy augusztus 4-i bizonytalan észlelés szerint 11.9 
mg. (Sch)
Augusztus 4-én 9.1 mg. (Sch)
Augusztus 13-ra volt előrejelezve a maximuma. Júli
usban 8.o mg-ról 7.3 mg-ra jut, majd ezt követően 
augusztus 2o-án a legfényesebb 7.o mg-val. Ezután 
halványodik, a hó legvégén már 7.4-7,8 mg-ós észle
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lések történtek. (Döm, Hog, Kai, Ksz, Mzs, Őst, Sch, 
Szu, Szb)
Augusztusban végig a 12.4 és 12.6 mg-ós összehason
lító csillagok alatt. (Sch)
Egyenletesen halványodott a két hónap alatt, augusz
tus végén már lo.5 mg. (Döm, Őst, Sch)
Augusztusban már közel a minimumhoz, 12.o mg alatt. 
(Mez, Sch)
Augusztus 3-án 11.8 mg, egyéb adat nincs róla. (Mez) 
Szépen fényesedett augusztusban, a hó elején még
12.o mg alatt, a hó végére azonban már lo.3 mg! (Sch) 
Augusztus 3-án 11.9 mg alatt. (Mez)
Gyengén halványodott, augusztus végén 9.8 rag. (Döm, 
Sch)
Igen nagy mennyiségű adatot kaptunk róla, eszerint: 
lassan,egyenletesen fényesedik. Julius elején még
9.7 mg, augusztus végén 8.3 mg. (Dob, Döm, Hói, Kai, 
Ksz, Mzs, Őst, Rek, Sch, Szb, Tey)
Augusztus 4-én a 12.o mgós csillagnál halványabb. 
(Sch)
Csak augusztusban észlelt, közeledik a maximumhoz. 
Ennek megfelelően már elég fényes, bár a hónap ele
jén még 7.o mg körüli, de a hónap végére már 5.2 mg. 
(Dae, Döm, Mzs, Rek, Sch, Tey)
Augusztus 4-én 12.3 mg, más adat nincs róla. (Sch) 
Erőteljesen fényesedik, szeptemberben éri el a maxi
mumot. A két hónapban 9.3 mg-ról 7.7 mg-ig fényese
dik. (Döm, Kai, Sch)
Júliusban volt maximumban, de mindössze csak két 
észlelés történt, ezek 8.7 mg-ról számolnak be. (Őst) 
Egy kivételével a két hónap alatt történt észlelések 
mind csak arról számolnak be, hogy a csillag nem 
látszik, csak a 13*1 és 13.3 mg-ós összehasonlítok. 
Augusztus 4-én azonban egy határozott észlelés 13.8 
mg-ósnak mondja* (Mez, Mza. Őst, Sch, Tey)
A meglehetősen szórt adatok szerint gyefcgén fényese
dik. Augusztus végén 8.6 mg. (Mez, Mzs, Őst, Sch)
A júliusi fényesedés után augusztus legelején éri el



a maximumot 9.o mg-val, majd azonnal halványodni 
kezd. (Sch)
Nagyon halvány, mindkét hónapban 12.4- mg körüli.
(Sch)
Egyenletesen.halványodik a maximum után, augusztus 
végén 9.5 mg. (Döm, Mez, Őst, Rek, Sch, Tey)
Csak a 12.5 mg-ós összehasonlító csillag látszott a 
két hónap folyamán. (Őst, Sch)
Szintén csak az összehasonlítok látszottak, melyek
12.o és 12.4 mg-ósak. (Sch)
Augusztus 1-én 11.1 rag, halványodik. (Őst)
Egy bizonytalan júliusi adat: 22-én 11.5 mg. (Sch) 
Egész augusztusban a 12.8 mg-ós összehasonlító alatt. 
(Sch)
Augusztus 6-án 7.9 mg. (Sch)
Egyenletesen fényesedik 11.8 mg-ról lo.6 mg-ra. (Sch) 
Fényesedett, augusztus végén 9.3 mg. (Sch)
Minimumban van, augusztus végén is még 13.o mg alatt. 
(Mez, Őst, Sch)
Egyetlen adat: julius 19-én 8.5 mg, halványodik.
(Kka)
Halványodott: augusztus elején 11.8 mg. (Mez)
Halvány, csak a 11.9 és 12.1 mg-ós összehasonlítok 
észlelhetők. (Sch)
Augusztus 4-én 12.o mg alatt. (Sch)
1.1 mg-t fényesedett augusztusban lo.5 mg-ig. (Sch) 
Erősen fényesedik, augusztus közepén lo.6 mg. (Sch)
9.7 mg-ról lo.9 mg-ra halványodott. (Sch)
Augusztus 6-án 12.o mg. (Sch)
.8.6 mg-ról 9.8 mg-ra halványodott. (Sch)
Halványodik, augusztus végén 8.6 mg. (Kka, Mzs, Őst, 
Rek)
Erősen fényesedett, de késik a hó végi maximum.
(Kai, Őst, Rek, Sch)
Halvány, augusztus elején 13.3 mg. (Őst, Sch)
Szintén nagyon halvány, augusztus 1-én 12.4 mg.
(Őst, Sch)
A maximum lassan halványodik, augusztus végén 9.4
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kezett be 7.8 mg-nál, majd rögtön halványodni kezd. 
Augusztus végén már 9.0 mg. (Döm, Kai, Mez, Mzs, Őst, 
Rek, Sch)

T UMa Halványodik, julius 5-én lo.l mg, augusztus -3-án egy 
bizonytalan észlelés 11.5 mg-nak mutatja. (Döm, Mez) 

RS UMa Gyenge halványodás augusztusban, a hó végén 9,7 mg. 
(Sch)

S UMi Augusztusban a 12.1 mg-ós összehasonlító alatt. (Sch)
U UMi Elég fényes, augusztusban 7.9 mg-ról halványodik, de

még hó végén is 8.8 mg. (Döm, Sch)
I UMi Augusztus 6-án 12.o mg alatt. (Sch)
X UMi Augusztus 6-án 12.2 mg alatt. (Sch)
R Yir Julius 5-én 7.8 mg, halványodik. (Döm)
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egy maximum 4.8 mg-nál julius 2o-a körül. (Iíen, 
Kka, Őst, Töl)
Továbbra is mély minimumban tartózkodik: 8.2 
mg körüli. (Ádm, Döm, Hói, Kai, Kka, Őst, Szb) 
Mindkét hónapban minimumban stagnál, 7.8-8.0 
mg közötti. (Döm, Hói, Kai, Kka, Őst, Szb) 
Augusztus 4-én 9.5 mg. (Sch)
Szintén augusztus 4-én észlelt: 9.o mg, mini
mumban van. (Sch)
Augusztus végén 8.5 mg. (Döm)
Augusztus első felében 7.6 mg-ról 8.0 mg-ra 
halványodik. (Kka, Rek, Sch, Tar)
Augusztus végén 8.0 mg-ós. (Döm)
E két hónapban egyenletesen fényesedik. Julius 
elején 8.0 mg-ós, augusztus végén 7.o mg.
(Döm, Fny, Hói, Kai, Kka, Mzs, Őst, Tey)
5.9-6.1 mg között konstans. (Fny, Hói, Kai,
Kka, Őst, Tey)
Júliusban 6.1 mg-nál állandó. Augusztusban hal
ványodik, a hónap végén 6.4-6.5 mg. (Fny, Hói, 
Kai, Kka, Őst, Tey)
Augusztus közepén közepes fényességű: 7.3 mg. 
(Kai)
Mindkét hónapban 7.4 mg körüli, de augusztus 
végén fényesedni kezd. (Döm, Fny, Ksz, Kka,
Mzs, Őst, Töl)
Julius közepén 7.5 mg, egyébként 7.6 mg-nál 
állandó. (Ádm, Bar, Döm, Fny, Hog, Kka, Őst,
Páj, Smd, Tey)
Júliusban 6.6 mg-ról fényesedik 6.3 mg-ig. 
Augusztusban 6.5 mg, konstans. (Fny, Hói, Kai, 
Kka)
Julius elején 7.7 mg. A hónap folyamán fokoza
tosan fényesedett, 7.3 mg-ig jut. Augusztusban 
7.5 mg-ra csökken, (Fny, Hói, Kka,Kai, Lak, 
Őst, Tóz, Tey)
Augusztus 4-ig háromszor észlelt. Eszerint
8.6-9.o mg között halványodik. (Kai, Sch)



Julius első napjaiban maximum körül: 6.8 mg. 
Ezután o.2 mg-t csökken, majd augusztusban 
ismét 6.8 mg-ós. A hónap végén halványodni 
kezd. (Bzg, Dae, Fny, Hog, Kka, Tar, Tey)
Julius elején minimumban van 7.8 mg-nál, ezu
tán egyenletesen fényesedik. Augusztus végén
7.3 mg-ós. (Hog, Kai, Koc, Kka)
Júliusban 7.2 mg-ós. Augusztus elején 7.5 mg- 
ra halványodik, majd ismét 7.2 mg-ós. (Dae,
Kka, Tar, Tey)
Júliusban még állandó fényű 4.2 mg-nál. Augusz
tusban azonban már némi változást produkál, 
hó elején 4.0 mg, közepén 4.3 mg és a végén
3.9 mg. Ebben a hónapban az adatok kevésbé 
szórtak. (27 észlelő)
Julius 1-én 6.1 mg. (Kka)
Julisban még konstans.Augusztusban pedig 7.9-
8.2 mg között változik. (Ádm, Döm, Fny, Hói, 
Kai, Kka, Őst, Szb, Tey)
Az egyetlen észlelés augusztus elején 11.6 
mg-nak mutatja. (Őst)
Kis hullámzás jellemzi 6.2-6.6 mg között. (19 
észlelő)
7.6-8.7 mg között halványodik. Minimuma szep
tember végére várható. (Fny, Kai, Kka, Őst,
Sch, Tey)
Mindkét hónapban 7.4-7.5 mg-nak látszik. o.5 
mg-val fényesebb a GCVS-ben megadott maximum 
értékénél. (Fny, Hói, Kai, Kka, Sch, Tey) 
Júliusban 7.9 mg-ós. Augusztus elején 8.3 mg- 
ra halványodik, majd a hónap végén 8.1 mg.
(Kka, Őst, Tey)
8.o rag-ról szóló észlelések. (Ádm, Kai, Kka) 
Augusztusban egy napon történt két fénybecs
lés, de kereken egy mg-val eltérőek..(Hói, Kai) 
7..5-7.7 mg között lassan halványodik. (19 ész
lelő)
Júliusban 9.1-9.2#mg-ós. Augusztusban kicsit
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fényesebb: 8.9-9.o mg. (Mez, Szb, Töl)
Rövid periódussal és kis amplitúdóval válto
zik. Júliusban 6.1-6.4 mg, augusztusban 6.3-
6.4 mg között. (16 észlelő)
Julius elején rövid idő alatt 7.2 mg-ról 6.9 
mg-ra fényesedik, majd a hónap végéig 7*2 mg- 
ra csökken. Augusztusban újra fényesedik, de 
lassabb ütemben. A hónap végén ismét 6.9 mg- 
ós. (34 észlelő)
Júliusban 8.1-8.8 mg között halványodik, ezt 
követően fényesedik és augusztus végén újra
8.1 mg. (Ádm, Döm, Fny, Kai, Kka, Mda, Tey, 
Szb, Zen)
Júliusban 6.5-6.2 mg között fényesedik, majd 
az augusztus közepéig tartó halványodás során 
visszaáll 6.5 mg-ra. Ezt követően a hónap vé
géig o.l mg-t fényesedik. (33 észlelő)
Csak augusztusi észlelések: 8.4-8.7 mg között. 
(Sch, Tey)
Mindvégig fényesedik. 7.6 mg-ról indul és au
gusztus végén 7.o mg-t ér el. (Bzg, Dae, Fny, 
Hen, Kai, Kka, Őst)
Julius elején minimum körüli: 8.3 mg. A hónap 
során erőteljesen fényesedik 7.5 mg-ig. Ezu
tán már csökken, augusztus végén 7.8-7.9 mg. 
(Bar, Hen, Hog, Kka, Tey)
Halvány ebben a két hónapban is. Julius ele
jén 6.8 mg, a közepén pedig 7.4 mg körül le
hetett. Ezután fényesedik, augusztus közepén
6.7-6.8 mg. (Dae, Döm, Hog, Kai, Kka, Tey) 
Fényessége állandó 6.2-6.3 mg-nál. (Hog, Kol, 
Tey)
E két hó folyamán egyenletesen halványodik 
7.6-8.2 mg között. (Kka, Tey)
6.9 mg-ról fokozatosan fényesedve augusztus 
közepén maximumba jut 6.3 mg-nál. A hónap 
hátralévő részében hirtelen csökken o.3 mg-t, 
de az utolsó napokban kicsit fényesebb: 6.4
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mg. (19 észlelő)
Minimum közelben állandó: 9,o mg. (Sch) 
Nagyon-nagyon szórt adatokat kaptunk. (Dae,
Fny, Hen, Hog, Hói, Kai, Kka, Őst, Szb, Tóz) 
Julius első felében 7.4-7.1 mg között fényese- 
dik. Ezután 7.7 mg-ra halványodik, majd augusz
tus végén 7.4 mg-nak látszik. (Döm, Hog, Hói. 
Kai, Kka,’ Szb)
Júliusban 7.5-7.7 mg közötti. Augusztusban 
1,5-7.9 mg között csökken, majd a hónap végéig 
fényesedik. (Ádm, Hog, Hói, Kai, Kka, Tey) 
Júliusban történt az egyetlen észlelés: hó kö
zepén 6.2 mg'. (Tey)
Fokozatosan fényesedik 5.5 mg-ról és ezáltal 
a hónap közepéig 5.1 mg-ós fényességet ér el. 
Augusztus végén ennél o.l mg-val halványabb
nak látszik. (21 észlelő)
Júliusban 3.4-5.1 mg, augusztusban 3.3-3.2 mg 
között fényesedik. (2o észlelő)
Egy észlelés augusztusban: 6.7 mg. (Tey)
Az augusztusi adatok szerint 6.5 mg. (Bar,
Ple, Tey)
Júliusban és augusztus végén 7.4 mg, de augusz
tus közepén 8.1 mg-ra csökken. (Döm, Hói, Kai) 
Augusztus 2-án 9.4 mg, 14-ig 9.1 mg-ra fénye
sedéit. (Sch)
Augusztus elején lo.o-9.4 mg között fényese
dik. (Sch)
Augusztus végén 8.7 mg. (Fny)
Augusztus elején minimum közeli: 8.3 mg. A hó
nap végén fényesebb: 7.8 mg. (Fny, Tey)
Egyetlen adat: augusztus 31-én 8.0 mg. (Döm) 
Augusztus első felében észlelt észlelt, misze
rint lo.o-ll.l mg. (Sch)
Egy-egy észlelés julius elején és augusztus 
végén: 8.6-8.1 mg. (Döm, Fny)
Egybehangzó észlelések augusztusban. A hónap 
elején 5.5, közepén 5.3 és a végén 5.4 mg.
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Szabálytalan és feltételezett változók (Összeállította:
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Őst, Szb, Tey)
Júliusban 9.3-9.7 mg között halványodik, au
gusztusban pedig 9.6-9.7 mg-n áll. (Mez, Sch) 
Júliusban lo.o-9.2-9.5 mg között hullámzik. 
Augusztusban pedig lo.o-9.5 mg között inga
dozik. (Mez, Sch)
Julius folyamán 6.4 mg. (Tey, Kai)
Augusztus 8-án 5.5 mg, minimumban van. (Kka) 
Augusztus első felében 8.6-9.3 mg között hal
ványodik. A fényes maximum lo-én volt. (Hói, 
Kai)
Augusztus lo-én maximumban: 7.8 mg. (Kai) 
Júliusban 7.4-7.8 mg között csökken, augusz
tusban pedig 7.4 mg-ig fényesedik és itt 
megáll. (Fny, Kai, Kka, Tey)
Júliusban 6.4-6.2 mg között változik. Augusz
tusban pedig 6.3 mg körüli. (Fny, Hen, Hói, 
Kai, Kka, Tey)
Julius elején 6.8 mg, augusztusban pedig 6.4-
6.5 mg-val maximumban áll. (Hog, Hói, Kai, 
Koc, Kka, Mda, Tey)
Júliusban 5.3-5.4 mg, míg augusztusban 5.3-
5.7 mg között ingadozik. (Fny, Hói, Hen,
Kai, Kka, Őst, Pir, Tey)
Augusztus 3-án 6.8 mg. (Mez)
7.9-8.2-7.9-8.4-7.9 mg között hullámzik. A 
két minimum augusztus 6-án és 15-én volt. 
(Ádm, Döm, Fny, Kai, Mda, Pir, Szb, Tey, Zen) 
Augusztus 3-án I0.8 mg. (Mez)
Julius első felében 7.5 mg, míg augusztus 
2o-tól 7.7 mg-ig halványodik. (Fny, Hog,
Kai, Kka, Tey)
Júliusban valószínűleg 6.2-6.3 mg, augusztus
ban pedig 5.8-6.o mg körüli. Nagyon ellent
mondó adatok. (Hen, Hog, Kai, Kol, Tey) 
Júliusban 6.1-6.6 mg közötti ellentmondó 
adatok. Augusztusban 6.6 mg-nál minimumban 
áll. (Hen, Hog, Kai, Koc, Kka, lak, Mda, Tóz)
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Julius 2-án 6.5 mg, augusztusban 5.8-5.9 mg. 
(Pir, Tey)
Júliusban 6.o mg körüli, augusztusban pedig 
5.8-5.9 mg. (Fny, Hói, Kai, Kka, Lak, Őst, 
Tey, Tóz)
Júliusban 5.4-5.5 mg, augusztus folyamán 
5.3-5.5 mg között ingadozik. A minimum 15-én 
volt. (Pny, Hói, Kai, Kka, Lak, Őst, Tey, 
Tóz)
Augusztus első felében 8.1 mg. (Bzg, Dae, 
Kai, Tey, Töl)
A két hó folyamán 6.3-6.6 mg között ingado
zik. (27 észlelő)
Júliusban 8.4-8.o mg között ingadozik. Au
gusztusban 7.8 mg-ig fényesedik. (Bzg, Dae, 
Hói, Kai, Kka, Szb, Tey, Töl)
Augusztusban 8.o mg. (Pny, Kai, Tey)
Julius 19-én 5.4 mg, míg augusztusban 5.1-
5.3 mg között halványodik. (Kka, Tey) 
Augusztus második felében 7.6 rag. (Pny, Kai) 
Augusztusban 5.2-5.6 mg között csökken.
(Fny, Kka)
Minimumban áll 6.7-6.5 mg között, (Hen, Kai, 
Kol, Kka, Mez, Os.t, Rek, Tey, Töl)
Augusztus 5-án lo.6 mg. (Mez)
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Változás a Pleione Változócsillag-észlelő Hálózat 
AAVSO adatszolgáltatásában

Mint arról a Pleione-rovat 8o/2. számában hírt adtunk, Há
lózatunk egységes AAVSO adatszolgáltatási rendszert hozott 
létre. Mivel ez a szolgáltatásunk igen népszerű, indokolt, 
hogy önálló AAVSO megbízottunk legyen, aki kizárólag az ész
lelések átkódolásával foglalkozik, megfelelő formátumba ren
dezi azokat, majd határidőre továbbítja az AAVSO-hoz.

A továbbiakban ezen munkákkal:
Péli Edit 
Békéscsaba
Micsurin u. 28/a, 56oo

foglalkozik. Ezentúl minden ezzel kapcsolatos kérdéssel és ké
réssel közvetlenül hozzá forduljunk.

Nem változik azonban az adatgyűjtő központ címe! A beküldé
si határidő is változatlan: minden hónap 5. napja, kérjük azon
ban az észlelések mellé csatoljunk 2 Ft értékű levélbélyeget!

Az észlelések AAVSO felé történő továbbításával Péli Edit 
198o. augusztustól foglalkozik.

- ‘mez - szb -

AAVSO megbízottunk jelenti...

Az 1979/8o-as év augusztusi észleléseit a megfelelő átkó
dolás után egységesen továbbítottam az Egyesült Államokba.

Központilag került elküldésre:
Dalos Endre (Boly, 28/26), Horváth István (Debrecen, 62/34), 

Kolláth Zoltán (Kenderes, 29/15), Mezősi Csaba (Pécs, 45/41), 
Kocsis Antal (Balatonkenese, 34/12), Péli Edit (Békéscsaba, 
13/11), Somodi Miklós (Debrecen, 14/lo) és Szőke Balázs (Pécs, 
4o/28) adata.

Mivel október elsejével megkezdődött az 198o/81-es AAVSO 
év, e hónaptól kezdve a beszámolók sorszámozása élőiről kezdő
dik. Aki’adatainak továbbításához igénybe akarja venni a PVH 
szolgáltatását, kérjük levélben jelezze.

Péli Edit
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