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Ha a csapdába került elektron és az ionizálódott pozitív töltésű részecske (atom vagy mo-
lekula) között a távolság nem nagy, akkor a kölcsönhatás közöttük fennmarad és dipólként vi-
selkednek. A külső elektromos tér hatására beállnak az erővonalak irányába. A rádioelektrétek 
esetében is hasonló jelenség hozza létre az elektrét hatást. Bizonyos anyagoknál mágneses 
vagy vegyi folyamatok (polimerizáció) útján is megvalósítható az elektrét hatás. Ezekben az 
estekben, az elektromos polarizáció jelensége, amely az alapját képezi az elektrét hatásnak, 
már bonyolult szilárd test fizikai jelenségek során valósul meg. Az elektrétek esetében is talá-
lunk megfelelő gyakorlati alkalmazásokat. Azonban ezek az alkalmazások egy nagyon szűk te-
rületre korlátozódnak, mivel az elektrétek által keltett elektromos tér egy sztatikus tér, ezért 
ezek csak sztatikus vagy közel sztatikus üzemmódban működhetnek.    

Puskás Ferenc 
 

Fontosabb csillagászati események 

Július 
Az időpontokat romániai, nyári időszá-

mítás (UT+3 óra) szerint adtuk meg. 
 

Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max.
Alfa Pegasidák APE 07.07–07.13 07.10 

Alfa Cygnidák ACG 07.01–09.30 07.15 

Omikron  
Draconidák 

ODR 07.14–07.28 07.21 

Piscis Aus-
trinidák 

PAU 07.15–08.10 07.28 

Déli Delta 
Aquaridák 

SDA 07.12–08.19 07.28 

Alfa  
Capricornidák 

CAP 07.03–08.15 07.30 

nap  óra 
1. 23 A Pallas szembenállásban.
3. 20 Első negyed. (19h 37m)
4. 02 A Föld naptávolban.
6. 05 A Jupiter 4,4 fokkal északra a Holdtól.

11. 06 Telehold. (06h 02m)

13. 07 A Neptunusz 3,0 fokkal északra a Hold-
tól. 

15. 02 Az Uránusz 0,4 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

17. 22 Utolsó negyed. (22h 13m)
18. 10 A Merkúr alsó együttállásban.
23. 03 A Vénusz 5,6 fokkal délre a Holdtól.
25. 08 Újhold. (07h 31m)
26. 06 A Szaturnusz 2,7 fokkal délre a Holdtól.

27. 21 A Mars 1,0 fokkal délre a Holdtól, fedés, 
hazánkból is látható. 

A bolygók láthatósága a hónap folyamán 
 

Merkúr: Helyzete megfigyelésre nem 
kedvező. A hó elején az esti szürkület-
ben a nyugati látóhatár közelében, a hó 
utolsó napjaiban hajnalban a keleti látó-
határon kereshető. 18-án alsó együttál-
lásban van a Nappal.  

Vénusz: Hajnalban az északkeleti ég-
bolt feltűnő égitestje. Két órával kel a 
Nap előtt. Fényessége –3,7m; fázisa 0,9, 
növekvő.

Mars: Az esti szürkületben még meg-
kereshető a nyugati látóhatár fölött. A hó 
elején két órával, a végén egy órával nyug-
szik a Nap után. Fényessége 1,8m, átmérő-
je 3,9".  

Jupiter: Az esti órákban látható a Mérleg 
csillagképben. Éjfél körül nyugszik. Fé-
nyessége –2,2m, átmérője 39".  

Szaturnusz: A hó elején még megkeres-
hető napnyugta után a nyugati látóhatár 
közelében, de láthatósága gyorsan romlik. 
A hó elején másfél órával, a végén már 
csak negyed órával nyugszik a Nap után. 
Fényessége 0,4m, átmérője 16".  

Uránusz, Neptunusz: Késő este kel-
nek, és az éjszaka nagy részében megfi-
gyelhetők. Az Uránusz a Vízöntő, a
Neptunusz a Bak csillagképben jár. 
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Júliusi csillagos égbolt az esti órákban 

�

Augusztus 
 

nap  óra 
2. 12 Első negyed. (11h 46m)
2. 15 A Jupiter 4,6 fokkal északra a Holdtól.

7. 04 A Merkúr legnagyobb nyugati kitérésben 
(19 fok). 

7. 15 A Szaturnusz együttállásban a Nappal.
9. 14 Telehold. (13h 54m)
9. 15 A Neptunusz 2,9 fokkal északra a Holdtól.

11. 08 A Neptunusz szembenállásban. 

11. 09 Az Uránusz 0,3 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

12. 18 A Ceres szembenállásban.
16. 05 Utolsó negyed. (04h 51m)

21. 02 A Merkúr 0,5 fokkal északra a Szatur-
nusztól. 

22. 06 A Vénusz 2,9 fokkal délre a Holdtól.
23. 22 Újhold. (22h 10m)

25. 17 A Mars 0,5 fokkal északra a Holdtól, fe-
dés (hazánkból nem látható). 

27. 02 A Vénusz 0,1 fokkal északra a Szatur-
nusztól. 

30. 04 A Jupiter 4,8 fokkal északra a Holdtól.

A bolygók láthatósága a hónap folyamán 
 

Merkúr: A hónap első felében látható 
hajnalban az északkeleti látóhatár fölött. 
7-én van legnagyobb nyugati kitérésben, 
19 fokra a Naptól.  

 

Vénusz: Hajnalban az északkeleti ég-
bolt feltűnő égitestje. A hó elején két 
órával, végén másfél órával kel a Nap 
előtt. Fényessége –3,7m; fázisa 0,95, nö-
vekvő.

Mars: Helyzete megfigyelésre nem 
kedvező. A hó elején egy órával, a végén 
fél órával nyugszik a Nap után. Fényes-
sége 1,8m, átmérője 3,7".  

 

Jupiter: Napnyugta után látható a nyugati 
látóhatár közelében. A hó elején három 
órával, a végén két órával nyugszik a Nap 
után. Fényessége –2,0m, átmérője 36".  

 

Szaturnusz: 7-én kerül együttállásba a 
Nappal. A hónap közepétől a hajnali 
égbolton figyelhető meg a Rák csillag-
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Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max.
Déli Iota 
Aquaridák 

SIA 07.25–08.15 08.04 

Északi Delta 
Aquaridák 

NDA 07.15–08.25 08.08 

Cassiopeidák CAS 08.01–08.31   
Perseidák PER 07.17–08.24 08.12 
Kappa Cygnidák KCG 08.03–08.25 08.17 
Északi Iota 
Aquaridák 

NIA 08.11–08.31 08.19 

Pi Eridanidák ERI 08.20–09.05 08.28 
Déli Éta Cetidák SEC 08.22–09.08 08.31 

képben. Láthatósága gyorsan javul, a 
hónap végén már két órával kel a Nap 
előtt. Fényessége 0,4m, átmérője 16".  

 

Uránusz, Neptunusz: Egész éjszaka 
megfigyelhetők. Az Uránusz a Vízöntő,
a Neptunusz a Bak csillagképben látha-
tó. A Neptunusz 11-én kerül szembenál-
lásba a Nappal. 

�

Augusztusi csillagos égbolt az esti órákban 

�

Szeptember 
nap  óra 

1. 02 Első negyed. (01h 27m)
1. 08 A Merkúr felső együttállásban.
5. 14 Az Uránusz szembenállásban.

6. 01 A Neptunusz 3,0 fokkal északra a 
Holdtól. 

6. 02 A Vénusz 0,7 fokkal északra a Regu-
lustól. 

7. 18 Az Uránusz 0,3 fokkal északra a Hold-
tól, fedés (hazánkból nem látható). 

7. 22 Telehold, (21h 42m) részleges holdfo-
gyatkozás, hazánkból a jelenség rész-

A bolygók láthatósága a hónap folyamán 
 

Merkúr: 1-jén felső együttállásban van 
a Nappal. Helyzete megfigyelésre nem 
kedvező. A hónap közepétől alig fél 
órával nyugszik a Nap után.  

 

Vénusz: Megfigyelhetősége romlik. A 
hó elején másfél órával, végén már csak 
fél órával kel a Nap előtt. Fényessége –
3,7m; fázisa 0,98, növekvő.
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ben látható. 
14. 14 Utolsó negyed. (14h 15m)
16. 00 A Merkúr 0,2 fokkal délre a Marstól.
19. 06 A Szaturnusz 2,1 fokkal délre a Holdtól.

22. 15 Újhold, (14h 45m) gyűrűs napfogyatko-
zás (hazánkból nem látható). 

23. 07 Napéjegyenlőség. 
24. 07 A Merkúr 1,6 fokkal északra a Holdtól.
26. 19 A Jupiter 4,9 fokkal északra a Holdtól.
30. 14 Első negyed. (14h 04m)

Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max.
Alfa Aurigidák AUR 08.25–09.08 09.01 
Északi  
Éta Cetidák 

NEC 08.14–09.15 09.02 

Delta  
Aurigidák 

DAU 09.05–10.10 09.09 

Epszilon  
Eridanidák 

EER 09.09–09.12 09.10 

Északi  
Piscidák 

NPI 08.18–10.15 09.16 

Déli  
Piscidák 

SPI 08.31–10.02 09.20 

Kappa 
Aquaridák 

KAQ 09.05–09.28 09.21 

Mars: A hónap elején még megkeres-
hető az esti szürkületben, a nyugati látó-
határ fölött, de láthatósága romlik. A hó 
elején fél órával, a végén már csak ne-
gyed órával nyugszik a Nap után. Fé-
nyessége 1,7m, átmérője 3,6".  

 

Jupiter: Napnyugta után még megke-
reshető az esti szürkületben a nyugati 
látóhatár közelében. A hó elején két 
órával, a végén másfél órával nyugszik 
a Nap után. Fényessége –1,8m, átmérő-
je 33".  

 

Szaturnusz: Kora hajnalban kel. A 
hajnali órákban látható az Oroszlán 
csillagképben. Fényessége 0,5m, átmé-
rője 17".  

 

Uránusz, Neptunusz: Az éjszaka 
nagy részében megfigyelhetők. Az Urá-
nusz a Vízöntő, a Neptunusz a Bak csil-
lagképben jár. A hajnali órákban nyug-
szanak. Az Uránusz 5-én kerül szem-
benállásba a Nappal. 

 

Szeptemberi csillagos égbolt az esti órákban 
 

összeállította 
Csukás Mátyás 
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2006. augusztus 25-30 – Második erdélyi csillagásztábor, Zeteváralja (Erdély) 
2006. augusztus 25-30. között, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
(EMT) és az Univerzum Csillagászati Egyesület (UCSE) másodszor szervezi meg 
közös észlelő táborát Zeteváralján. Táborunkat ajánljuk a középiskolás korosztálynak,  
egyetemistáknak, amatőrcsillagászoknak és azon személyeknek, akik érdeklődést fejez-
nek ki a csillagászat iránt.  
Részvételi díj (öt nap/fő):  

– turistaházas elszállásolás és étkezés 19.000  HUF; 
– saját sátor és étkezés diákoknak 11.500 HUF,  felnőtteknek 13.000 HUF; 
– saját sátor, étkezés nélkül diákoknak 3.000 HUF, felnőtteknek 3.500 HUF;  

Hazai diákok számára 15 kedvezményes hely (öt nap/fő): saját sátor és étkezés 100 RON 
Jelentkezési határidő 2006. augusztus 1. 
További részletek és információk a szende.barabas@gmail.com, office@astroservice.ro  
e-mail címeken illetve a +40 740 645 859 telefonszámon kaphatók.  

Megemlékezések 

 
A FIRKA megalakulásakor a fizika, informatika, kémia alapismeretekhez kapcsolta tárgykö-

rét, ezekben a témakörökben igyekezett érdekességeket, vonzó olvasnivalót, gyakorlatokat nyújtani ifjú 
olvasóinak. Az évek során az általános műveltség fejlesztésére törekedve tágítottuk a tárgykört biológi-
ai, földtani, környezetismeret-tani, csillagászattani, tudománytörténeti és ezekhez kapcsolódó szépiro-
dalmi csemegékkel is. Az utolsó két évben elhanyagoltuk a tudománytörténeti évfordulókról való meg-
emlékezéseket. Ezt szeretnénk pótolni, s e számban a 2006. évhez kötődő, főleg magyar vonatkozású 
eseményekre, tudósokra, feltalálókra kultúrtörténeti jelentőségükre emlékezünk. 

 
455 éve született Verancsics Faustus (Dalmáciai Sebenico, 1551. –Velence, 1617.), ki-

nek nagyanyja testvére volt Statileo erdélyi püspöknek, míg nagybátyja az esztergomi ér-
sek, aki a tíz évesen árvaságra jutó Faustust neveltette Pozsonyban. A horvát és olasz 
nyelv után Pozsonyban tanult meg magyarul, latinul és németül. 1568-72 között a 
páduai egyetemen tanult, majd egy darabig Velencében és szülővárosában élt. 1578-ban 
áttelepedett Magyarországra, ahol megházasodott, s amelyet 25 éven át hazájának tekin-
tett. 1579-81 között Veszprém várkapitánya volt. Itt, a jelentős végvárban sok technikai 
kérdés megoldására kényszerült (erődítési, élelmiszer-tartósítási problémák). Olasz had-
mérnökök munkáit tanulmányozta. 1582-ben a királyi udvar titkára lett. A politikai kar-
rierje mellett fokozatosan technikai szakemberré képezte magát. 

Műszaki tervezésekkel foglalkozott. Fennmaradt 1603-ból a Németalföld kormány-
zójának írott levele, melyben az Ostende-i kikötő megerősítésére ad ötletes megoldáso-
kat és tervrajzot is mellékel. 

1594-től tudományos tevékenységének él. 1595-ben Velencében kiad egy ötnyelvű
(latin, olasz, német, horvát és magyar) szótárt. 1598-ban, felesége halála után csanádi 
püspöki kinevezést nyer, s ebben a tisztségében a magyar királyi tanács tagja is lett. Mi-
vel egyházmegyéje török uralom alatt volt, csak királyi hivatalnokként tudott működni. 
1599-ben a Habsburg udvar, s a pápa az erdélyi fejedelemség erőszakos katolizálására 
akarta megbízni, felajánlva számára a gyulafehérvári püspöki címet. Verancsics ezt nem 


