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MCSE-HÍREK

MCSE-közgyűlés április 23-án

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy idei köz-
gyűlésünket április 23-án tartjuk, 10 órai 
kezdettel. A közgyűlés helyszíne: Esernyős – 
Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs 
Pont, Budapest III., ker Fő tér 2.

Felkérjük tagjainkat, hogy a határozatképes-
ség érdekében (a tagok 50%-a + 1 fő) vegyenek 
részt közgyűlésünkön! Határozatképtelenség 
esetén a megismételt közgyűlést változatlan 
programmal, 10:30-ra hívjuk össze.

10:00  Elnöki megnyitó
10:30  Titkársági beszámoló
11:30  A Felügyelő Bizottság jelentése
11:00 Tisztségviselőink megválasztása a 

2016–2020 közötti időszakra
11:40 Hozzászólások, közérdekű bejelen-

tések
12:00–13:00  Szünet (büfé, asztrobörze)
13:00 A szavazás eredményhirdetése
13:15 Májusban lesz a Csillagászat Hónapja
13:45 Csillagok alatt (Kolláth Zoltán)

2016. május: a Csillagászat Hónapja

Ez év májusában szerencsés módon több 
látványos, érdekes égi eseményt is észlelhető 
hazánkból. 2013 májusához hasonlóan – ami-
kor a Merkúr-átvonulás mellett még számos 
ritka jelenség volt látható – ismét csillagásza-
ti hónapot hirdetünk, egyben szorgalmaz-
zuk, hogy minél több helyszínen történjenek 
távcsöves bemutatók.

Nappali Aldebaran-fedés május 8-án. A 
jelenség csak távcsővel látható. A fedés idő-

tartama a földrajzi helyzettől függően mint-
egy 25–30  perc, Budapesten a belépés 7:35 
UT-kor, a kilépés 7:58 UT-kor lesz. A 4%-os 
holdsarló csak nagyon tiszta időben lesz 
látható a távcsőben, ezt a jelenséget inkább 
észlelők figyelmébe ajánljuk.

Merkúr-átvonulás május 9-én. Az év leg-
inkább várt csillagászati eseménye a május 
9-én, hétfőn zajló Merkúr-átvonulás. A lát-
ványosság kora délután kezdődik, és nap-
nyugtakor még tart, azaz közel hat órán át 
lesz megfigyelhető a Merkúr korongja a Nap 
előtt. A bolygó korongja szabad szemmel 
nem lesz látható, de tízszeres nagyítással 
már észrevehető. A korong alak megfigyelé-
séhez természetesen nagyobb nagyítás szük-
séges. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nap 
megfigyeléséhez a távcsőre/látcsőre/képal-
kotó eszközre megfelelő védőfelszerelés fel-
helyezése kötelező! A bemutatókat délután 
1-től napnyugtáig célszerű megtartani.

Csillagászat Napja május 14-én. A hagyo-
mányos szombat esti bemutató főbb égi cél-
pontjai a Hold, a Jupiter, a Szaturnusz és a 
Mars.

A Hold, a Mars és a Szaturnusz együttál-
lása május 22–23-án. A májusi lunáció teli-
holdja 22-én és 23-án előbb a Marsot, majd 
a gyűrűs bolygót közelíti meg. Jelentősebb 
a Szaturnusz-együttállás lesz, ekkor a két 
égitest látszó szögtávolságaalig 2,4 fok lesz. 
A Hold magassága a 22-i együttálláskor 26, 
másnap 18 fok lesz.

Földközelben a Mars május 30-án. A boly-
gó oppozíciós ciklusának három perihéliumi 
oppozíciója közül az első nagy oppozícióra 
kerül sor május 22-én. A Skorpió csillag-
képben levő, éjfél előtt delelő bolygó 21° 
magasan emelkedik a horizont fölé. A bolygó 
egyenlítője néz a Föld felé, így mind az észa-
ki pólussapka, mind a déli pólusrégió meg-
figyelhető lesz. A Mars május 30-án kerül 
földközelbe, ekkor a 18,6” korongátmérőjű 
vörös bolygó a Jupiterrel vetekedő, −2,1m-s 
fényességet ér el, igéző vörös égitestként 
ülve a Skorpió ollói közé, fényesen túlra-
gyogja az Antarest.

Részletesebb információk: Meteor csillagá-
szati évkönyv 2016.




