
2006. június (JD 2 453 888-917)
A bolygók láthatósága

Merkúr. Este figyelhető meg az északnyugati lá
tóhatár fölött. 20-án van legnagyobb keleti kitérés
ben, 25°-ra a Naptól, ekkor másfél órával nyugszik a 
Nap után. Júniusi láthatósága távcsöves megfigye
lésre igen kedvező.

Vénusz. Hajnalban látszik a keleti égen. A hó ele
jén másfél órával, a végén két órával kel a Nap előtt.
Fényessége -3™8-ról -3™7-ra csökken, fázisa 0,8, 
növekvő.

Mars. Az esti órákban látható a Cancer csillag
képben. Fényessége 1 ™7, látszó átmérője 4"l, mind
kettő csökken.

Jupiter. Az éjszaka első felében figyelhető meg a 
Librában. Éjfél után nyugszik. Fényessége -2™4, lát
szó átmérője 43".

Szaturnusz. Az esti órákban látható a Cancer 
csillagképben. Késő este nyugszik. Fényessége 0^4, 
látszó átmérője 17".

Uránusz, Neptunusz. Késő éjjel kelnek. Az Urá
nusz az Aquariusban, a Neptunusz a Capricor- 
nusban látható.

Holdfázisok
04. 23:06 UT első negyed 
11. 18:03 UT telehold 
18. 14:08 UT utolsó negyed 
25. 17:05 UT újhold

Mélyég-ajánlat júniusra

Galaxisok. Fényes Messier-objektumok kerülnek ismét sorra e havi galaxis kínála
tunkban, ezúttal a Virgóban: M49, M60, M104 és NGC 4293. Talán említenünk sem 
kell, hogy a környéken távcsövével bóklászó amatőr hasonló objektumok tucatjaiba 
botlik: az égbolt egyik legnagyszerűbb vidéke ez a távoli csillagvárosokat fürkésző 
szemek számára. Rovatunk várja a kalandos galaxis túrára indulók élménybeszámo
lóját!

Gömbhalmazok. Érdemes felkeresni az M5-öt a Serpens Caputban, az Ophiuchus 
gömbhalmazai közül az M14-et és az NGC 6366-ot javasoljuk szemlélődésre, de meg
kísérelhetjük elcsípni a közeli IC 1257-et is. Deklinációjuk nem túl kedvező, mégis ér
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demes felkeresni a jóval délebbre fekvő M9, NGC 6356, NGC 6342 trióját. A felsorolt 
gömbhalmazok elég változatos megjelenésűek, közülük akad meglehetősen nehéz is, 
érdemes detektorra vinni őket.

Planetáris köd. Az Ophiuchusban található NGC 6309 viszonylag apró és halvány, 
CCD-vel vagy filmen megörökítve kivehető alakja, ami miatt Doboznak is nevezik. 
Vizuálisan szemlélve egy közeli csillaggal felkiáltójelet formáz, ez a másik neve. Ha
sonló vizuális paraméterekkel bír a Corvus-beli NGC 4361, megjelenése emlékeztet 
egy spirális galaxisra.

(SPE)

A hónap Hold-alakzata: a Catena Davy
A Catena Davy (Davy-kráterlánc) megta
lálása nem ütközhet semmilyen problé
mába sem. A krátersor az impozáns 
Ptolemaeus-Alphonsus-Arzachel-kráter- 
hármastól nyugatra, a lepusztult falú 
Davy Y jelű romkráter alján húzódik. Már 
kis átmérőjű távcsővel, és kb. 200x-os na
gyítást használva is feltűnő látványt 
nyújt. Általában a kráterlánc teljes hosz- 
szában látszik, de tisztán rendszerint csak 
néhány tagját lehet kivenni. Látványa 
függ a nyugodtságtól. Nagyon fontos 
lenne megörökíteni hazai felvételen is!
Vajon mire képesek a hazai Hold-fotósok?
Mennyire lehet felbontani a kráterláncot, 
hány kráterecskét lehet elkülöníteni? A Catena Davy Paolo R. Lazzarotti felvételén
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A holdészlelési szimultán célpontja júniusban szintén a Catena Davy lesz. Az idő
pont: 2006. június 04.19:00 UT. Részletek a szakcsoport honlapján olvashatóak. (Ggz)

A hónap változócsillaga: Nova Cygni 2006
A V2362 Cygni végleges elnevezést kapott nóváról a változós rovatban olvashatunk 
bővebben.
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Egy év -  egy kép: a Plössl-refraktor 1950-ben
Az 1940-es, 1950-es évek amatőrmozgalmi 
életéről nagyon kevés képanyag maradt 
ránk. Elsősorban olyan felvételekből gaz
dálkodhatunk, amelyek valamilyen kiad
ványban megjelentek -  elsősorban a Csil
lagok Világa és az Élet és Tudomány ko
rabeli számaiban. E havi képünk eredeti
leg a Csillagászati évkönyv 1951-es köte
tében látott napvilágot, az Uránia Bemu
tató Csillagvizsgáló működéséről szóló 
beszámoló részeként.

„Népi demokráciánk az Uránia Bemu
tató Csillagvizsgáló fenntartásával a csil
lagászat terén is megszüntette a vagyonos 
osztályok monopóliumát... Az Uránia 
munkája, mind a bemutatásokat, mind az 
amatőr megfigyeléseket illetőleg, jelentős fejlődést mutatott az elmúlt 1950. esztendő
ben. A látogatók száma majdnem 100%-kal emelkedett."

A képen az Uránia tetőteraszán felállított 19 cm-es Plössl-refraktort látjuk, látogatók 
gyűrűjében. A műszert eredetileg Nagy Károly szerezte be a bicskei csillagvizsgáló 
számára, jó száz évvel korábban. A Svábhegyi (akkor: Szabadság-hegyi) Csillagvizs
gáló múzeumából került az Urániába, ahol a hatvanas évek közepéig szolgált. Jelen
leg az Országos Műszaki Múzeum raktárában várja felújítását.

A jól sikerült felvételen a korszak jellegzetes alakjait is felfedezhetjük. A Plössl 
rektaszcenziós tengelye „alatt" Szántai Lóránt állandó bemutató, a kép jobb felső sar
kában, az észlelőlétrán Alföldi László, az intézmény akkori igazgatója (fehér köpeny
ben).

Belépési nyilatkozat
Kérem felvételemet a Magyar Csillagászati Egyesületbe rendes tagként 2006-ra 

(a tagdíj összege 5400 Ft, illetmény: Meteor csillagászati évkönyv 2006 és 
az MCSE Meteor c. havi folyóirata. Kiadványainkat visszamenőleg megküldjük.)

N év:....................................................................................................................................
C ím :....................................................................................................................................
Szül. dátum:..................é v ..... h ó ..... nap
Telefonszám:............................E-mail:....... .....................
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A tagdíjat az MCSE címére (1461 Budapest, Pf. 219.) 
kérjük feladni rózsaszín postautalványon!






