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� Azt nehéz elképzelni, hogy a számítógép nélküli ősi Kínában valaki valakinek 
lerakosgatott volna 144 db követ, hogy az kezdje el párosítgatni. 

� A MahJong Solitaire Táblajátékot egy játékos játssza, az előkészített MahJong 
dominókból felállított torony által képzett játéktéren. 

� A játék folyamán a játékosnak mindaddig el kell távolítani két dominót – a 
MahJong Solitaire Táblajáték szabályai szerint párt képző (vagy azonosak, vagy 
logikailag összefüggnek) – , amíg a lehetséges párok el nem fogynak. 

� Csak olyan dominó képezhet párt, amelynek vagy a bal vagy a jobb oldala 
szabad, és nem takarja másik dominó (szabad kő). 

� A játékos könnyen a játék feladására kényszerül, ha nem talál több párt, mert 
nem veszi azt észre, vagy a többi – nem párosítható – dominó blokkolja a 
lehetséges párokat. A játék során óvatosan kell eljárni, mielőtt bármely párt 
eltávolítunk a játékmezőről. Nem csak a megtalált párt kell figyelembe venni, 
hanem az egész játékmezőt, ahol az adott dominónak más párjai is lehetnek. 
Ha nem vesszük ezeket is figyelembe, akkor a visszamaradó párt blokkolhat-
juk. Különösen oda kell figyelni azokra a párokra, amelyek a dominók össze-
keverése során egymás mellé kerülnek. 

� A MahJong Solitaire Táblajáték már nem szerencsejáték, hanem stratégiai játék, 
amely a számítógépek használatával igen nagy teret hódított. 

 

Fontosabb csillagászati események 

Január 
 

Az időpontokat romániai, téli időszámí-
tás (UT+2 óra) szerint adtuk meg. 

 
nap óra

3. 16  Telehold. (15h 57m)
3. 22  A Föld napközelben

6. 19  A Szaturnusz 0,4 fokkal délre a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

7. 08  A Merkúr felső együttállásban.
11. 15  Utolsó negyed. (14h 45m)
15. 19  A Jupiter 6,2 fokkal északra a Holdtól. 
17. 05  A Mars 5,0 fokkal északra a Holdtól. 
18. 20  A Vénusz 1,4 fokkal délre a Neptunusztól 
19. 06  Újhold. (06h 01m)
19. 22  A Merkúr 1,2 fokkal északra a Holdtól 
20. 17  A Neptunusz 2,2 fokkal északra a Holdtól.

20. 20  A Vénusz 1,2 fokkal északra a Holdtól, fe-
dés (hazánkból nem látható) 

22. 08  Az Uránusz 0,5 fokkal délre a Holdtól, fe-
dés (hazánkból nem látható). 

26. 01  Első negyed. (01h 01m)

A bolygók láthatósága  
a hónap folyamán 

 

Merkúr: 7-én van felső együttállásban a 
Nappal. A hónap utolsó hetében azon-
ban már megfigyelhető este a nyugati lá-
tóhatár fölött. A hó végén másfél órával 
nyugszik a Nap után.  
Vénusz: Napnyugta után feltűnően látszik 
a nyugati látóhatár fölött. A hó elején más-
fél órával, végén két órával nyugszik a Nap 
után. Fényessége –3,7m, átmérője 10", fázi-
sa 0,96-ról 0,93-ra csökken.  
Mars: A hajnali szürkületben kereshető
a délkeleti látóhatár fölött a Kígyótartó, 
majd a Nyilas csillagképben. Másfél órá-
val kel a Nap előtt. Fényessége 1,5m, át-
mérője 3,9"-ről 4,2"-re nő.
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Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max. 
Quadrantidák QUA 01.01 – 01.05 01.03 
Delta  
Cancridák DCA 01.01 – 01.24 01.17 

Gamma  
Corvidák GCO 01.08 – 01.29 01.22 

Alfa Hydridák AHY 01.05 – 02.14 01.24 
Alfa Leonidák ALE 12.28 – 02.13 01.29 

Jupiter: Hajnalban kel. A hajnali égen lát-
ható a Kígyótartó csillagképben. Fényes-
sége –1,8m, átmérője 33".  
Szaturnusz: Az esti órákban kel. Az éj-
szaka nagy részében látható az Oroszlán 
csillagképben. Fényessége 0,1m, átmérője 
20".  
Uránusz: Sötétedés után még megfi-
gyelhető a Vízöntő csillagképben. Az es-
ti órákban nyugszik.  

 
Neptunusz: A hónap elején még megkereshető sötétedés után a Bak csillagképben. 

Kora este nyugszik. 

 
Február 

Az időpontokat romániai, téli időszámí-
tás (UT+2 óra) szerint adtuk meg. 

 

Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max. 
Alfa Aurigidák AAU 01.15 – 02.20 02.08 
Delta 
Leonidák DLE 02.15 – 03.10 02.25 

Uránusz: A hónap első felében még meg-
kereshető sötétedés után a Vízöntő csillag-
képben. Kora este nyugszik.  
Neptunusz: A Nap közelsége miatt nem 
figyelhető meg. 8-án van együttállásban a 
Nappal. 

nap óra
2. 08  Telehold. (07h 45m)

3. 01  A Szaturnusz 0,4 fokkal délre a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható) 

7. 19  A Merkúr legnagyobb keleti kitérésben  
(18 fok). 

8. 18  A Neptunusz együttállásban a Nappal 
10. 12  Utolsó negyed. (11h 51m)
10. 21  A Szaturnusz szembenállásban.
12. 12  A Jupiter 6,7 fokkal északra a Holdtól. 
15. 05  A Mars 4,2 fokkal északra a Holdtól. 
17. 04  A Neptunusz 2,1 fokkal északra a Holdtól.
17. 18  Újhold. (18h 14m)
18. 11  A Merkúr 3,9 fokkal északra a Holdtól. 
18. 19  Az Uránusz 0,5 fokkal délre a Holdtól. 
19. 21  A Vénusz 2,2 fokkal délre a Holdtól. 
23. 07  A Merkúr alsó együttállásban
24. 10  Első negyed. (09h 56m)

A bolygók láthatósága  
a hónap folyamán 

 

Merkúr: A hónap első fele nagyon ked-
vező időszak a bolygó esti megfigyelésé-
hez. 7-én van legnagyobb keleti kitérés-
ben, 18 fokra a Naptól. Ekkor másfél 
órával nyugszik a Nap után. A hónap 
közepétől láthatósága gyorsan romlik. 
23-án már alsó együttállásban van a 
Nappal.  

Vénusz: Este a nyugati égbolt feltűnő
égitestje. A hó elején két órával, végén 
két és fél órával nyugszik a Nap után. 
Fényessége –3,8m, átmérője 11", fázisa 
0,93-ról 0,87-ra csökken.  

Mars: A hajnali szürkületben kereshető
a délkeleti látóhatár fölött a Nyilas, majd 
a Bak csillagképben. Másfél órával kel a 
Nap előtt. Fényessége 1,4m, átmérője 
4,2"-ről 4,5"-re nő.

Jupiter: Kora hajnalban kel. A hajnali 
égen látható a Kígyótartó csillagképben. 
Fényessége –2,0m, átmérője 35".  

Szaturnusz: Egész éjszaka látható az 
Oroszlán csillagképben. 10-én van 
szembenállásban. Fényessége 0,0m, át-
mérője 20".  
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Januári csillagos égbolt az esti órákban 
 

Februári csillagos égbolt az esti órákban 
 

összeállította 
Csukás Mátyás 

 

kísérlet, labor

Kísérletek 

Játsszunk folyadékokkal! 
Folyadékok sűrűségének tanulmányozása 
Szükséges anyagok és eszközök: kémcsövek (vagy színtelen, átlátszó gyógyszeres 

üvegecskék), egyszerhasználatos fecskendők, víz, egészségügyi szesz (70 tf%-os), étolaj  
Kísérlet menete: 
Számozd meg a kémcsöveket. Az elsőbe cseppents étolajból az egyik fecskendővel. 

Tölts fölé 3cm3 egészségügyi szeszt. Figyeld meg az olajcsepp helyzetét! Magyarázd a 
megállapításodat! Ezután húzd tele a fecskendőt vízzel, majd lassanként csepegtess be-
lőle a kémcsőbe. Közben rázogasd a kémcsőt. Figyeld az olajcseppet. Olvasd le a fecs-
kendőről az adagolt víz térfogatát, amikor az olajcseppek lebegtek, s amikor a felszínre 
kerültek. 
− Számítsd ki ezekben az esetekben a szeszes-oldat  tf%-os összetételét!  
− Hogyan változott az oldat sűrűsége a kísérlet során? 
− Mekkora töménységű alkohol-víz elegy sűrűségével egyenlő az étolaj sűrűsége? 
− Az iskolai laboratóriumban mérjétek meg a kísérlet során tanulmányozott folya-

dékok sűrűségét (tömeg és térfogatmérést alkalmazva), s keressetek kémiai táb-
lázatokban, vagy az elektronikus világhálon megfelelő adatokat, amelyekkel saját 
eredményeiteket összevethetitek! 


