
Az észlelő  amatőrök figyelmébe !

A Jupiterről egyre több es jobb /!/ megfigyelési anyag érke
z ik , ami annál is fontosabb, mivel ez évben a bolygó sávjai 
igen élénk változást mutatnak. /L. alább./ Várjuk a további 
megfigyeléseket. Akik a rajzaik visszajuttatását kérik, ezt 
fe lé tlenü l tüntessék f e l  a kísérőlevélben; egyébként a ra j
zokat a TIT Uránia Csillagvizsgálóban helyezzük el megőrzés
re.-
Két erős időszakos meteorraj várható az év utolsó negyedében, 
ezek megfigyelésére ismételten felh ívjuk a figyelmet. 1, Az 
októberi Drakonidák -  Giacobinidák -  a GiacobJLni -  Zinner üs
tökös széthullásból származnak. D.K. Yoemans számításai sze
r in t az üstökös 1972. aug. 4-én haladt át a perihéliumon. A 
Pöld 1972. október 8-án, 16h UT-ben Jut legközelebb az üstö
köspályához, 0,00074 C s ili. Egységgel, azaz 1,1 m ill. km-el.
A radiánsponti RA = 11^2, Dekl. = +60°, a raj okt. 7-12 közt 
Jelentkezik. — 2. Az Andromedidák — Blelidák — a Biela üstö
kös felbomlásából száraznak. Erős visszatérésükre nov. 17-én 
számolhatunk, a raj tag ja i nov. 15-27 közt Jelentkeznek.
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Radiána t RA = 1JO5 Deki. & +42°.
Az a lfa  Orionis /Betelgeuse/vörös óriás változó minimuma,
Jcb. 1,1 mg fényességgel ez év vegén várható. Puszta szemmel 
is  jó l észlelhető, összehasonlitóként az a lfa  Aurigae /0,2 
cig/, a lfa  Tauri /1,1 mg/ és a lfa  Canis Minoris /0,5 mg/ a l
kalmasak. Megfigyelése fontos! ;
Van-e magyar nova ? /Cajnos -  nincsen./ Ez év május 22-én 
szorgalmas és ügyes munkatársunk, Mezősi Csaba /Pécs/ az R 
Ursae ^ajoris közeliben egy á lta la  korábban nem lá to tt c s il la 
got vé lt ész le ln i, kb. 9»5 fényességgel.
Hozzávetőleges koordinátái RA = Í O ^ 13; Dekl.=+68?6. 
Észleléséről, igen helyesen, azonnal tájékoztatást küldött, 
többek közt az összeállítónak, és a budapesti Urániának is . 
Annál kevésbéhelyeselhető, hogy kü lfö ld i intézményeket is  r i 
aszto tt, azt pedig te lje s  mértekben el k e ll Ítélnünk, hogy 
országszerte mint "magyar nóvát" ismertetik ezt a cs illago t, 
sót annak nevet és je lzés t is  adtak. -  A je lz e t t  cs illagot 
többször és többen megfigyelték, fénye 10,3- 10,6 mg körül v§n, 
fenyváltozás megbízható módon nem volt megállapítható. A kér- 
dés tisztázására felkértük li. Venrenberg Urat /Düsseldorf/, 
hogy szíveskedjen iáé vonatkozó korábbi és esetleg újabb fény
képéit kontrollá ln i. Ezz-el kapcsolatban felh ívjuk az amatőrök 
figyelm ét, hogy bármiféle ú j, vagy annak tűnő megállapítás, 
fe lfedezés kü lfö ld i továbbítása csakis hivatalos szakintéz
ményén -  nálunk az MTA szabadsághegyi Csillagvizsgálóján át -  
történhet, ugyancsak a szakcsillagászok jogosultak elnevezést, 
yaSy je lö lés t adni. Amatőrök tartózkodjanak a megalapozatlan 
es megerősitetlen adatok vagy közlések terjesztésétő l, /Már 
csak a hazai amatőr mozgalom jó hírnevének megóvása miatt is !/  
A kérdéses cs illa g  rendszeres megfigyelése továbbra is k ivá-' 
natos.

K ö n y v e k  -  t é r k é p e k

Asztrpnomicseszkij Kaler.dar.i /Izdetyelsztvo "Ilauk", Moszkva.
icb# 15*- Ft./ -  a 310 oldal terjedelmű, szép 

K iá llítású  szovjet amatőr évkönyv nagy vonásokban a magyar 
cs illagásza ti Évkönyvre emlékeztet, de táblázatanyaga ennél 
jóva l gazdagabb. Az évkönyvnek kb. fe lé t  kitevő táblázati rész 
lenyegeben mindén fontosabb jelenséget fe lö le l ,  amely az ama- 
toroKet eraek li. Ezt követi az előző év fontosabb csillagászati 
eseményeit ismertető rész, végül az évfordulók és ünnepségek 
rövid ismertetése zárja a könyvet. Orosz nyelven tudó amatő
röknek elengedhetetlen segédkönyve lehet. Az 1973. év i kötetet 
ajánlatos már most megrendelni a "Gorkij" könyvesboltban. 
/Budapest, V., Váci utca 33./ *

,.pvre 5zéló kü lfö ld i csillagászati évkönyveket, az 
erdezlodokner: ajánlatos — a lassú lebonyolítás miatt — már 
most megrendelni, az Egyetemi Könyvesboltban /Budapest, V.,
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