
Május folyamán 8 észlelő 32 vizuális megfigyelést végzett. Rövidítések: NY= nyílt- 
halmaz, DF= diffúz köd, LM= látómező, EL= elfordított látás, KL= közvetlen látás, 
T= Newton-reflektor, C= Cassegrain-reflektor, L= refraktor, B= binokulár.

A tavasz végi mély-eges feldolgozás második fele kerül közlésre ez alkalommal. A 
mostani feldolgozás a tavaszi észlelési ajánlat objektumainak „második" felét érinti, 
szerencsére észlelőink ehhez megfelelő minőségű és mennyiségű megfigyelést 
küldtek.

NGC 4291, 4319 Dra GX
15,0 T, lOOx: Az NGC 4291 GX kb.
11 ™0-l 2™0 fényességű, 3 db csillag 
társaságában található, ezekkel rom
buszt alkot. Kicsi, 0j7-0'8-es ködfolt.
Tőle DK-K-re 10'-re épp látható az 
NGC 4319 GX, ez inkább 13™0 tájéki 
lehet, talán Y mérettel, de nagyon ne
hezen vehető észre. (Kónya Béla)

19.0 T, 98x: Az NGC 4291 GX-t több
szöri keresés után sikerült azonosítani 
fényes maggal és alig érzékelhető haló
val. Az NGC 4319 GX nem látszik, vi
szont ÉK-re kb. 25'-re sikerült megta
lálni a szintén elég halvány, kör alakú 
NGC 4386 Dra GX-t. Nehéz, nem városi 
észlelőnek való objektumok. (Csillag At
tila)

19.0 T, 150x: Az NGC 4291-et sikerült észlelni, de nagyon halvány. Csillagszerű 
magja elárulja az objektum jelenlétét, míg EL-sal a majdnem kör alakú ködösség is 
látható. (Molnár Zoltán)

20.0 T, 90x: Egy 5™0-s csillaggal egy LM-ben látszik a két GX KL-sal is. Az NGC 
4319 másfélszer nagyobb, de halványabb az NGC 4291-nél. Az NGC 4291 kör alakú,
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közepe felé kicsit fényesedik, de kompakt magja nem látszik. A GX egy csillagokból 
álló derékszögű háromszöget téglalappá egészít ki. (Zseli József)

20.0 T, 120x: Az NGC 4291 közel kör alakú, közepe felé fokozatosan fényesedő 
ködfoltként látható. (Szabó Gyula)

24,4 T, 70-120x: Az NGC 4291 egy csillagháromszög mellett KL-sal is látható, kissé 
kompakt, talán l'-es ködfolt enyhe, nem csillagszerű maggal. Az NGC 4319 az 
előzőnél jóval gyengébben látható, kissé nagyobb, 1 2 ,0  tájéki ködfolt, ez is kör 
alakú, és 120x-osnál KL-sal is észrevehető. (Papp Sándor)

25.0 C, 150x: Mindkét GX 12™0 körüli fényességű, de az NGC 4291 kisebb és 
fényesebb az NGC 4319-nél. Kompakt, majdnem csillagszerű maggal rendelkező, 
nagyjából kör alakú ködök. (Berente Béla)

30.0 T, 200x: Mindkét GX kicsi, kör alakú, a Ny-ra fekvő (NGC 4291) fényesebb 
maggal rendelkezik, míg a K-re fekvő (NGC 4319) kevésbé tömör megjelenésű. 
(S chné Attila)

NGC 4589 Dra GX
15,0 T, 150x: Az NGC 4589 három 
9™0-ll™0-s csillaggal alkot egy Y ala
kot, ahol a GX a betűjel súlypontjában 
található. A köd magja erősebb fényű, 
perifériája egyenletesen halványul. A 
GX 10™5-11 ,0  közti, talán l'-es, kissé 
elnyúlt Ny-i irányban. (Kónya Béla)

16,2 T, 42x: Apró, V körüli GX, 
meglehetősen kompakt felülettel és kor
szerű kontúrokkal. (Szarka Levente)

19.0 T, 78x: A GX l '-2 ' tájéki, enyhén 
lapult PA 210/30 irányban, halvány, 
csillagszerű maggal. (Szabó Gyula)

19.0 T, 150x: Halvány objektum, de 
K/Ny irányban kissé lapult. Ovális for
mája érezhető, központi vidéke elég fé
nyesnek tűnik. (Molnár Zoltán)

19.0 T, 98x: Kis méretű, halvány GX,
KL-sal is látható. Kör alakúnak láttam, egyenletes felülettel, mérete 1'5 körüli. 
(Csillag Attila)

20.0 T, 90x: Kicsi, kompakt, elliptikus alakú GX. Közepe felé sűrűsödik, de fényes 
mag nem látható. (Zseli József)

30.0 T, 200x: Közepesen fényes, diffúz, körszerű benyomást keltő GX. Különösebb 
részletet nem mutatott. (Schné Attila)

A 10™9-s, kb. l'-es GX jó légkörnél akár 8-10 cm-es távcsővel is elérhetif. Lapultsága 
nagyon enyhe, így a halóvidéket jobban megmutató nagy műszerekben inkább korszerű.

PAPP SÁNDOR

Mély-ég ajánlat augusztusra (1950-es koord.)
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