
Összesen 16 észlelő 68 megfigyelése és 5 fotója  érkezett be feldolgozásra. 
A listáról sajnálatos módon lemaradt egy észlelő, aki 12 megfigyelést 
küldött be. Beszámolója mellé e lfe le jte tte  a nevét odaírni — 125/1000-es 
távcsővel végezte észleléseit. Kérjük a megfigyelőket, hogy fokozottan 
ügyeljenek arra, hogy az észlelőlapon minden fontos adatot tüntessenek fe l 
(nevük se maradjon le )!

NGC6981 M 72 Aqr GH

Berente Béla 25,0 Cass.
Fülöp József 10,0 T
Szentmártoni István 10,0 T

10.0 T, 60x: A 7 Aqr-tól kiin
dulva könnyen megtalálható. Hal
vány, szemünk könnyen átsiklik fe - 
lette . Közvetlen közelében látható 
egy o»>-y -s cs illag . A gömbhalmaz 
magja fényes, csillagszerű, első 
pillantásra csak ez látható. A halo 
rendkívül halvány, EL-sal jobban 
látszik. É-D irányban kissé meg
nyúlt . A halmaz részlet nélküli,
nem szemcsés. Szép objektum, de jó 
ég kell hozzá.

25.0 Cas s . ,  150x: Igen halvány 
gonbhalmaz, a közepe fe lé  enyhén 
fényesedik. Bontásnak nyoma sem 
látszik.

45



NGC7006 Del GH

Berente Béla 25,0 Cass.
Kereszty Zsolt 30,0 T
Kocsis Antal 25,0 T

25.0 Cass., 150x: Igen halvány, 
p ici gömbhalmaz a bontás legcseké
lyebb jele nélkül. A közepe felé 
enyhén fényesedik.

25.0 T, 150x: Könnyen látható,
de eléggé halvány, közel kör alakú
ködös fo lt .  Széle nem határozható 
meg pontosan. Közepe alig fényesebb 
a többi résznél. Semmilyen bontás 
nem látható, a széleken sem.

30.0 T, 104x: Fényszegény, szür
ke színű mag látszik inhomogén fe
lü le tte l. 162x : A kontraszt gyen
gült , de mostmár biztosabbak a fe
lü leti egyenetlenségek. Az egész GH 
megnyúlt PA 110° fe lé . A halmaz át
mérője kb. 5 '.

NGC7009 Aqr PL

Kocsis Antal 25,0 T
Vicián Zoltán 25,0 T

Kocsis A., 150x: Feltűnő objek
tum a LM-ben. Kicsi, közepe felé 
fényesedő planetáris. Alakja e llip 
tikus, a köd szélei határozottan 
látszanak. Két végén az elnyúlt ré
szek egy-egy kis kicsúcsosodásként, 
nyúlványként látszik. Az egész pla
netáris fénye kissé tompa, színe 
határozottan zöldeskék. Igen érde
kes, szép objektum!

Vicián Z., 75x: Szép nagy, ová
l is  zöldes színű planetáris. 200x: 
Jól látszik, hogy kb. 1:2 arányban 
megnyúlt, és közepén egy fényesebb 
csomó van. EL-sal halvány halo lát
ható körben, széle diffúz.
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