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Remélem, sokan végigolvassák ezt a tanulmányt, és Bolyai Farkassal vallják, hogy a 
fizikának „belső haszna” is van, mégpedig: „Valamely édes öröm, az igazság országába elébb- 
elébb haladni”. 

Könyvészet: 
1] Fizikajegyzetek    Bolyai Farkas hagyatékában 
2] F.A.K.Gren: Grundriss der Naturlehre, Halle,1797 
3] Hans Backe: Kalandozások a fizika birodalmában, Móra könyvkiadó 1980  
 

Gündischné Gajzágó Mária 
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Hatvan 

Fontosabb csillagászati események 

November 
Az időpontokat romániai, téli időszámí-

tás (UT+2 óra) szerint adtuk meg. 
 

Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max. 
Déli 
Tauridák 

STA 10.01–11.25 11.05 

Pegasidák PEG 10.29–11.12 11.12 

Északi 
Tauridák 

NTA 10.01–11.25 11.12 

Leonidák LEO 11.14–11.21 11.17 

Delta 
Eridanidák 

DER 11.06–11.29 11.18 

Alfa 
Monoc-
erotidák 

AMO 11.15–11.25 11.21 

nap óra

1. 10 Az Uránusz 0,3 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

5. 15 Telehold. (14h 58m)

9. 00 A Merkúr alsó együttállásban, átvonulás a 
Nap előtt (hazánkból nem látható). 

12. 20 Utolsó negyed. (19h 45m)
13. 03 A Szaturnusz 1,4 fokkal délre a Holdtól.
19. 15 A Merkúr 5,9 fokkal északra a Holdtól. 
21. 00 Újhold. (00h 18m)
22. 01 A Jupiter együttállásban a Nappal.

25. 15 A Merkúr legnagyobb nyugati kitérésben 
(20 fok). 

26. 23 A Neptunusz 2,7 fokkal északra a Holdtól.
28. 08 Első negyed. (08h 29m)

28. 17 Az Uránusz 0,2 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

A bolygók láthatósága  
a hónap folyamán 

 

Merkúr: 8-án alsó együttállásban van a 
Nappal. Ezután láthatósága gyorsan ja-
vul. 25-én már legnagyobb nyugati kité-
résben, 20 fokra van a Naptól. Ekkor 
majdnem két órával kel a Nap előtt. Az 
év folyamán ez a legkedvezőbb időszak 
a bolygó hajnali megfigyelésére.  

Vénusz: A Nap közelsége miatt nem fi-
gyelhető meg. A hó végén fél órával 
nyugszik a Nap után.  

Mars: Helyzete megfigyelésre nem ked-
vező. A hó elején negyed órával, a végén 
egy órával kel a Nap előtt. Fényessége 
1,6m, átmérője 3,7".  

Jupiter: A Nap közelsége miatt nem fi-
gyelhető meg. 22-én kerül együttállásba 
a Nappal.  

Szaturnusz: Éjfél előtt kel. Az éjszaka má-
sodik felében látható az Oroszlán csillag-
képben. Fényessége 0,5m, átmérője 18".  

Uránusz, Neptunusz: Az esti órákban 
figyelhetők meg. Az Uránusz a Vízöntő,
a Neptunusz a Bak csillagképben jár. 
Késő éjszaka nyugszanak. 
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Novemberi csillagos égbolt az esti órákban 
 

összeállította 
Csukás Mátyás 

 

Megemlékezések 

 
A FIRKA megalakulásakor a fizika, informatika, kémia alapismeretekhez kapcsolta tárgykörét, 

ezekben a témakörökben igyekezett érdekességeket, vonzó olvasnivalót, gyakorlatokat nyújtani ifjú olvasó-
inak. Az évek során az általános műveltség fejlesztésére törekedve tágítottuk a tárgykört biológiai, földta-
ni, környezetismeret-tani, csillagászattani, tudománytörténeti és ezekhez kapcsolódó szépirodalmi cseme-
gékkel is. Az utolsó két évben elhanyagoltuk a tudománytörténeti évfordulókról való megemlékezéseket. 
Ezt szeretnénk pótolni, s a következő számokban a 2006. évhez kötődő, főleg magyar vonatkozású ese-
ményekre, tudósokra, feltalálókra, kultúrtörténeti jelentőségükre emlékezünk. 

 
105 éve született: 
Faber Gusztáv (Budapest, 1901. jan. 19. – Budapest, 1969. ápr. 23.) tanulmányait szü-

lővárosában végezte. Műegyetemi oklevelével már kezdő mérnökként jelentős hídépíté-
seket, rádióadó építkezéseket vezetett. 1933-ban a világ akkori legmagasabb antenna-
tornyát (sokáig Európa legmagasabb építménye volt), a lakihegyi-rádióadót építette. 

1942-44 között Erdélyben a Dés-Beszterce, Dés-Zsibó-Nagybánya vasútvonalon 90 
vasúti híd építését vezette. A háború után a lerombolt Dunai-hidak újjáépítését oldotta 
meg rövid idő alatt. Egyetemi tanárként több értékes szakkönyvet írt. 


