
Változás az MMTÉH adatgyűjtésében

A Magyar Meteor- és Tüzgömbészlelő Hálózat vezetői aug. 
24-én az észlelési adatok beküldését némileg módosították 
és kérik a Hálózat minden tagját ezek szive3 tudomásulvéte
lére.

Az összes adatot /vizuális, fotografikus, mikrometeorit, 
teleszkópikus, csoportos/ Keszthelyi Sándor /3200 Gyöngyös, 
Jászsági u.10./ cimére küldjük be, a következő hó 5-ig. Irá
nyításával a gyöngyösi szakkör tagjai rendszerezik, feldol
gozzák az észleléseket és 15.-ig a Meteorba rovatot készíte
nek. Az észlelőket levélben szakmailag segítik. A külön cik
kek, fordítások, hirek begyűjtését szivesen vállalják és to
vábbítják. 2 hónap múlva a tárgyhónap teljes anyagát Papp 
Jánosnak /1142 Budapest, Rákosrendező MÁV Állomás/ küldik 
el végleges helyére, az 1973. január 1-től tárolt többi 
MMTÉH adat gyüjteményébe.Ez alapján lehetőség lesz -és ehhez 
a munkához várunk segítőket is - részletesebb, hosszabb tá
vú feldolgozások, értékelésekre, éves ZHR jelentésekre.

Fenti adatgyűjtési mód az 1980. augusztus 1. utáni észle
lésekre vonatkozik.

Három fényesebb üstökös / 1980.október-december /

Három - binokulárokkal is látható - üstökös lesz megfi
gyelhető az északi égbolton ez év őszén.

A./ Stephan-0terma /1980 g/ üstökös.
A 37,704 éves periodikus üstököst H.E. Schuster fedezte fel 
1980.június 13-án, amikor 18 mg volt. Azóta a déli égről át
jött az északira és okt.15-től január 15-ig az éjjeli órák
ban lesz megfigyelhető. Az Ari-Tau-Aur útvonalon mozog, leg
fényesebb december 7-én lesz, amikor a béta Tau mellett megy 
el.
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C./ Éneke üstökös
1786 óta 52 alkalommal figyelték meg a híres üstökös 

visszatéréseit. Idén október 28-án lesz földközelben /42 
millió km-re/, a napközelsége december 6-án lesz /a Naptól 
51 millió km-re/. Október 15-től kezdve november 15-ig meg
figyelhető a hajnali égen, azután nagyon közel kerül a Nap
hoz.
Pozíció négynaponta:
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jelenti, ami zavaróan csökken.
A három binokulár-üstökös adatait a CYGNUS/3 és a CRB-14, 

CRB-15 alapján állítottam össze és csak a 11 mg feletti 
fényességértékkel foglalkoztam.

Keszthelyi Sándor 
Gyöngyös

A tűzgömbökről

Derült éjszaka az eget figyelő amatőr igen gyakran pil
lant meg meteort. Ha az észlelt meteor fényessége megha
ladja a -4 magnitúdót, akkor tűzgömbről beszélünk, ami már 
csodálatos látvány.

Egy szép, "igazi" tűzgömb megpillantása életre szóló 
emlék. De nemcsak ezért érdekesek a tűzgömbök. Az átlag
meteorok 1-2 mm átmérőjüek, s többnyire a légkörben tel
jesen megsemmisülnek, A tűzgömbök nagyobb terjedelmű anyag- 
csomók, ezért közülük igen soknak kézzel fogható darabjai 
érnek földet. Ezért érdemes szimultán meteorokat, tűzgöm
böket észlelni. Ugyanis két, vagy több adatból ki lehet 
számitani a tűzgömb pályáját és becsapódásának helyét. E- 
zek után meg lehet keresni a jelenség maradványát.

Most már csak az a kérdés, hogy mikor láthatóak a tűz
gömbök. Általában az erről szóló irodalomban csak négy 
nagy meteorrajt emlitenek. Ezeket most felsorolom.

Capricornidák /július 15. augusztus 20./ gyakorisági 
maximuma augusztus 1-én. Sárga tűzgömbökkel.
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