
PVH 1983
A következő megfigyelőktől kaptunk 1983-as észleléseket:

Összesen: 69 észlelő 18019 megfigyelést végzett.
Nem javult a külföldi és a hazai megfigyelések közötti 

arány. Az összes anyag 39#-át kaptuk külföldről.
A megfigyelők érdeklődése egyértelműen a mirák és az eruptiv 

változók felé fordult, az SR-ek iránti érdeklődés érezhetően 
visszaesett. A mirák megfigyelését a jövőbén további mira-térké
pek sokszorositásável kivánjuk elősegíteni.

A vizuális észlelések mellett többen fotografikus megfigye
léseket is végeztek /többnyire a felvételek alapján végzett 
becslések fónnájában/. Hasznos lenne a jövőben rendszeresen 
fényképezni pl. az Orion-köd vagy a Perseus ikerhalmaz válto
zóit vagy pl. olyan területeket, ahol egyszerre sok változó 
fényképezhető le.

Az észlelési eredmények kisebb-nagyobb fennakadásokkal je

22



lentek meg a Meteorban* A 83/4-es számban megfogalmazott cikli
kus jelentkezest /minden második számban kéthavi, összevont ro- 
vatok, a köztes számokban feldolgozások, cikkek, stb/ különfé
le szerkesztési és egyeztetési problémák miatt csak a 10-es 
számtól kezdve sikerült megvalósítani.
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tőközpontba küldték el adataikat. Örvendetes, hogy továbbra is 
jó a kapcsolatunk az AAVSO-val és az AFOEV-vel. Ez utóbbi szer
vezettel elsősorban az adatküldők számára is gyorsan hozzáférhe
tő térképek révén is kívánatos az együttműködés.

1983-ban három külföldi amatőr valtozóészlelő járt hazánk
ban: Italo Dalmeri /Olaszország/, Peter Kratky /NSZK/ és 
Patrick Poitevin /Belgium/.

MIZSER ATTILA

KÖZLEMÉNY

PLEIONÉ
A PVH ré§i tervét és egyben a nemzetközi gyakorlathoz való 

felzárkózását^kívánjuk megvalósítani a "Pleione"ciim! kiadványunk 
megjelentetésével, A "Pleione" valamennyi PVH észlelés közlé
sére vállalkozik negyedéves időközönként. Patronálásában jelen
tős szerepet vállal a TIT Baranya megyei szervezete - felvál
lalva a pénzügyi lebonyolítást és a költségek 50 %-át - vala
mint annak Csillagászati és Űrkutatási Szakosztálya, biztosít
va a szükséges segítséget az operatív munkához.

Mivel a "Pleione" megjelentetése nem nélkülözheti a felmerült 
költségek további 50 %-anak megtérítését, igy annak igénylése 
csak évi 100 Pt költségtérítés megfizetése ellenében lehetséges.

A jövőben ezt az irányvonalat kívánjuk megerősíteni s a 
PVH gyakorlatában általánossá tenni. így remélhetőleg a jelen
leginél nagyobb lehetőséget tudunk biztosítani a PVH munkájának 
megismertetésében és elismertetésében mind hazai, mind nemzet
közi viszonylatban.

E törekvésünkhöz kérjük a PVH munkatársainak további töret
len - elvi, gyakorlati és anyagi - támogatását, elsősorban a 
"Pleione" megrendelésén keresztül.

- mez -
kiegészítés a februári észlelőlistához

1934. március 8-a után a következő észlelőktől kaptunk - meg
késve - megfigyeléseket:
Ságodi Ibolya /Mélykút/ Sgi 25/15 7x50 M
Tepliczky István /Budapest/ Tey 5/5 20 L
Tölgyesi Antal /Budapest/ Töl 22/13 10 L
Vájtál Péter /Baja/ Vaj* 10/2 15 T
___________________________________  - mzs -

A? CYGNI
A Meteor 83/6-os számában közölt PVH fénygörbét közölte 

Patrick tfils a belga Varial 29. számában. A belga "Werkgroep 
.’eranderlijke Sterren" 1977-ben törölte programjából az AF Cyg- 
at, az akkoriban mutatott kis amplitúdója miatt. Az AF Cyg 1979- 
től ismét jelentősebb változásokat mutatott, mint az a PVH ész
leléseiből is jól látszik. A közölt AF Cyg-görbe alapján Patrick
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