
Tűzgömb me.-fjryelés
Pannonnalnan, 19/3» V. 2ó—án, 2 2 3 + ls -kor -5 ng-jú tűzgömböt 
észleltem, amelynek színe narancssárga volt, de egyik fele mintha pi
ros lett volna. Időtartama mintegy 0,6 sec, átmérője 1/8 fok volt.
A feltűnés koordinátái:
Rekta.= 16:25, Dekl.= +55,5; az eltűnés HA r 15:50, D = +70,0. Hang- 
jelenség nem volt.
Az észlelchely koordinátái: Long. = 17:44,3 E; Lat = 47:33,8 N. 
/Adattovábbító: Hegyessy Péter, a részletesebb adatok a Smithsonian 
CFSL? Circularban jelennek meg./

Z. Kovács Zoltán /Pannonhalma/

Eszlelte-e valaki ezt a tűzgömböt /Észak-Dunántúl, Csehszlovákia/ ? 
Várjuk az adatokat.

Csillagos Zg /1973. au,--. - szept.
o -LYGŰrL. Merkúr: Augusztus elejétől a hónap közepéig napkelte előtt 
Keleten látható, legnagyobb nyugati kitérése aug. 3-án*, ekkor napnyug
ta után 10 fokra van a látóhatár felett. Szeptember végén napnyugta 
után, a nyugati égen jelenik meg, de megfigyelésre nem alkalmas."
- Vá.nusz: Esti csillag, napnyugta után 1,5 órával nyugszik. Látszó át
mérője szept. 18-in 15,4 ivmp, kb. 120x-os nagyítással akkora, mint a 
Hold puszta szemmel. - Mars: aug. közepén 22 óra, szept. végén 19:30 
körül kel, a Pisbes, Cetus es Aries csillagai között mozog, fényessé
ge -0,3 cg-ról -1,9 mg-ra nő. Látszó átmérője szept. 8-án 17,6 ivmp, 
lOCx-os nagyítással már észlelhető. A bolygó északi félgömbjén aug. 
26-án van a téli napforduló, az északi pólussapka tehát kiterjedt lesz, 
de észlelése nehéz, mert a Mars déli sarka fordul a Pöld irányába
/15 fokkal. / - Jupiter: a koraesti órákban delel, jól megfigyelhető.
- Szaturnusz: Augusztusban éjfél után, szept. végén már éjfél előtt 
felkel. Gyűrűje a legerősebben nyitott. Jól észlelhető. - Uránusz: a 
nappali égen tartózkodik. - Neptunusz: az esti órákban nyugszik, a 
Scorpió'can látható, kb. l/3 fokra keletre a nü / V / Sco-tól. Fényes
sége 7,8 mg, látszó átmérője 2,4 ivmp. Koordinátái aug. 29-re:
HA = 16:12,2; Dekl.= -19:30.

METZQRRAJCK: A júliusi Aquardiák maximuma aug. 1-re esik, az RA = 22,6; 
Dekl.= -9 radiáns felől lassú meteorokat ad, közepes sűrűséggel /órán
ként 30 - 40/. - Cyr-nidák: lapos, elnyújtott maximumuk aug. 16 - 20 
közé esik, Radiáns RA = 21,5, dekl = +51. Kb. 8 meteor/óra.
- Ceoheidák: a lapos maximum aug. 13-ra esik RA = 20,5, dekl.= +64 
radiánsból, kevés meteorral. Ez évben igen kedvező megfigyelhetősége. 
Talán a Cygnidák ikerraja. - Perseidák: a leggazdagabb állandó meteor
raj júl. 20-tcl jelentkezik, maximuma aug. 12/13-ra esik, gyors meteo
rokkal, amelyek radiánsa P.A = 3,0 Dekl.= +56. Magasságuk 90 - 130 km.
A Svift-Tuttle 1362 III. üstökösből erednek, amelynek keringése 119,6 
év. Idén erős aktivitás várható. - Piscidák: kevés, lassú meteor, 
szept. 12-i maximummal az RA = 0,0; Dekl.= +4 felől.
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Kohutek 1973 f üstökös. - A táblázatban d a földtávolságot, r a nap
távolságot jelenti Csillagászati Egységben, m az előre számolt fényes
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