
/3/ Juno

Máj. 11. RA=1?:19,5; Dekl.=-5:27 Jun. l.RA=17:04,0; Dek=-4:14 
21. 17:12,8 -4:4? 11. 16:55,4 . -3:57

KSTEORRAJCK: A Virginidák hosszanelhúzódó, gyér ra j /maximum kb. 10 
neteor óránként/, sebességük 30 km/sec /közepes gyors/, a maximum 
időpontja á p rilis  3. Radiánspont= RA = 13,5, Dekl.= -6.
/Az a lfa  Librae mellett/. Á p r ilis i Liridák kb. 15 meteor óránkén
t i  max.-al ápr. 12 -  24 között, legtöbb ápr. 22-én. Gyors meteorok 
az RA=18,1 Dekl.= +32 fe lő l ,  az 1861.1. üstökös feloomlásából. 
Májusi Aquaridák igen gyors meteorok ápr. 22-náj. 21 között, cax. 
máj. 4 - 5  közt 13 meteor óránként az RA=22,5 és Dekl.= 0 /éta kar/ 
f e lő l .  Májusi Bootidák ú j, kb. 15 meteor óránként az RA= 13,7, 
Dekl.= +21 fe lő l  /Az Arcturustól nyugatra/. Megfigyelésük fontos !.

Események, 1973 ápr. -  máj.
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A Hold a napkorong d é li részét fed i.

Figyelem 1 Érdekes tűzgömb !

Dr.Molnár Lászlóné /1063 Budapest, Munkácsi K.u. 2, I I . 4./ levélben 
közölte, hogy "Január 2^án ?:31 KÉT—kor . . . .  egy napkoronghoz ha
sonló fényességű, hegyével le fe lé  á lló  tojáshoz hasonló tüneményt
tapasztaltam délnyugati irányba ........ Nagysága teleholdnyi v o lt . "
Ki lá tta  még e jelenséget ? Az adatokat érdeklődve várjuk a Meteor 
elmére.

A m ellékelt tájékoztatóban fe ls o ro lt  cikkeket csakis a Baráti Kör 
tagok igényelhetik. A Népszabadságban folyamatosan közölt és közlen
dő cikksorozat az egész országban rendkívül nagy érdeklődést vál
to t t  k i.

A TANÉET Uránia Boltja  két hét a la tt 1200 optikai készletet adott 
e l  a Kepler távcsőhöz. A nagy érdeklődés k ie légítésére a budapesti 
Uránia Csillagvizsgáló gyártja a Tájékoztatóban is  szereplő egysze
rű távcsőhöz való objektiveket. Minthogy a leképzés tisztasága ér
dekében a hasznosítható átmérő kb. 25 mm, ezért 30 ma átmérővel is  
készítjük ezeket a lencséket.

Arra kérjük a Baráti Kör minden tag já t, hogy környezetükben taná
csaikkal segítség azokat, akik Kepler távcsövet készítenek. Hívják 
f e l  a figyelmet a Baráti Körre- amelynek egyetlen cé lja , hogy minél 
olcsóbban adjon optikákat és ennek egyetlen fe lté te le  a Nyilatkozat 
k itö ltése  és a Föld és Ég e lő fize tése .

Igen komoly ígéretet kaptunk két üveggyártól is , hogy e lkészítik  a 
200, 250 és 300 mm átmérőjű korongokat. Remélhetőleg egy hónapon 
belül már ki tudjuk e lé g íten i az igényeket.

Kérjük a távcsőépitőket, hogy ne törekedjenek nagy nyilásviszonyra, 
Cassegrain megoldásra, mert ennek szerelése rendkívül nehéz. A nagy 
nyilásviszonyu tükrök erősen parabolizálandók és ezek sohasem oly 
megbízhatók, mint az 1:8, 1:10 nyilásviszonyu tükrök.

Baráti Kör Vezetősége 
1016. Budapest, Sánc u. 3/b.
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