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Ts é̂ ö̂rt t̂látezdság^+sűj^szleíő. ̂=lencŝ s W  * * * * *  ̂ tságl

, j f  id^zak sem volt kedvező a Hold megfigyelésére, annak ellenére 
nogy sokszor volt derült, jó átlátszósága ég -  relyek é^pen újhold k S S í  
^szakra estek. Amikor pedig láthattuk a Holdat, akkor olyan alacsonyan 
olt, nogy megfigyelését a légköri hullámzás erősen befolyásolta.

igen szép, gazdag megfigyeiési anyagot kaptunk, szépen
készítettemn*'5Z°kka^" é s z^ ő n k ,  Petrovics Péter kis refraktoráSl 
készített pontos, szép rajzai bizonyítják ismét, hogy kis műszerre] -u
ler.et -rtékes renkát végezni, másrészt, hogy kezdő észlelő is készíthet 

? * * *  *  kel1 efI',elni Voith Petra szép rajait sínoí 
a n Í ^ St nf h ezehhr^ s z  ^ S o ld a r ü ., hogy a finom részletek is regmarad jaiak 
c* nyomdai sokszorosítás után. Babcsán Gábor szintén kiváló, térhatású 
precíz rajzát is bemutatjuk, amelyet példaként is állíthatunk. ’
f e l é s z l e l é s t  végeztek legtöbbet, minden fotózónk jó 

Suéi készített! Kár, hogy az összes kép bemutatására
nem vállalKozhafnink. tfj észlelőnk, Dr. Zseli József, első fotós kísérletei
refleírtjávalV°ltak’ Szép részietfotókat készített óragéppel felszerelt

Szöveges leírások 

AR ISTARCH US- HERODOTUS

19



20



Hírünk a világban

Az elmúlt év során a következő fon
tosabb híradások jelentek meg tevé
kenységünkről külföldi kiadványok
ban (1. még Meteor 88/9):

A Sky and Telescope múlt év no
vemberi számában a hazai meteoros 
és változás tevékenységről történt 
említés. (Az Uránométria 2000.0 at
lasz hirdetésében pedig fél éven át 
olvashattuk a Meteor véleményét —  
több más kiadvány között.) Az Ura- 
nometriát ismertető cikkünk (melyet 
Bártha Lajos írt) a szlovák Kozmos 
1989/1. számában is megjelent.

Iskum József napfotóit az NSZK- 
beli Solar Bulletin 1988 októberi, 
a Sterne und Weltraum 1989/1. és a 
The Astronomer 1988 novemberi száma 
közölte.

Meteorészlelőink munkájáról több 
ízben is olvashattunk a belga Werk-

grcepnieuwsban. Pl. az 1987 végi' 
rádiós Geminida-észlelésekről ké
szítettek feldolgozást, amelyben 
Csóti, Teichner és Tepliczky észle
lései szerepeltek.A holland Radiant 
Vicián Zoltán decemberi Geminida— 
nyomrajzát közölte a Meteor alapi
ján. Gary Kronk nemrég megjelent 
könyve (Meteor Showers) két nagyar 
megfigyelési eredményt említ az Up- 
szilon PegasIdákkal és az Aurigi- 
dákkal kapcsolatban.

Az LAU Circular 4675., 4690., 
4692., 4693., 4743., 4755., 4819. 
és 4822. számában jelentek meg FVH- 
észlelések eruptív és kataklizmikus 
változókról. A The Astronomer 1988 
szeptemberi számában az U Del és az 
EU Del fénygörbéje került közlésre 
hazai megfigyelések alapján. Az 
AF0EV Bulletin 1989/2. számában Mi— 
zser Attila cikke olvasható a PVH 
munkájáról.
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