
Felemás időszakot tudhatunk magunk mögött: április változékony időjárás mellett 
kevés észlelésre adott lehetőséget, míg május derültsége viszonylag jól alakult. Ápri
lis-május folyamán 42 észlelő 6110 megfigyelési végzett, ami határozott visszaesés a 
február-márciusi időszak több mint 7 ezer becslése után. Több észlelés is szerepel
hetne a listán, ha egyes észlelőnaplókban lappangó vagy egyes számítógépek me
revlemezén a „send" utasításra váró adatokat eljuttatnák azon amatőrtársaink, kik
nek nevét észlelői személyiségi jogaikat tiszteletben tartva nem fedjük fel. Hogy a di
gitális érában bizonyos esetekben miért akadozik az észlelések beküldése, az bizony 
egyike mozgalmunk nagy talányainak... Tényfeltáró helyzetjelentésünk után követ
kezzenek az időszak érdekesebb „változásai". Mint mindig, most is estik a jéghegy 
csúcsát villanthatjuk fel, a beérkezett észlelési anyag teljes körű bemutatása ugyanis 
messze meghaladja rovatunk lehetőségeit.

Eruptív és kataklizmikus változók
0231+55 DY Per RCB 117*0 körüli, maximumban.
0324143 GK Per NA Áprilisban még észlelhető volt, továbbra is minimumban,

13^0 táján.
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0349+30 X Per GCAS 
0400+53 XX Cam RCD 
0416+19 TTau INT

0533+26a RR Tau INAS

Zömmel 6 ? l-6 ?2  közötti észlelések.
Maximumban, rendületlenül: 7™5-7™7-s.
Áprilisban még észlelhettük, továbbra is fényes, 10^0- 
10?2-nál.
Áprilisban ismét elkezdett jelentősebben változni 10'**9— 
12',"6 között!

Maximumban, 979-10Tl-s becslések.
JD 746-kor 10?9-s maximumban.
JL) 732-kor 11 Tö-s maximumban.
Gyakorlatilag változatlan, llTü  körüli.
Minimumban, 13?9-14',"3 közötti észlelések.
Az SU UMa típus névadója a következő kitöréseket pro
dukálta: 735 12?9, 774 12.7.
Kitörései: 735 ll',"8, 752 12',"l -  az április időszak egyik 
leghálásabb törpe nő vaja.
Maximumai: JU 738 lü‘1‘7, 765 1177, 784 10"7.
Egyetlen pozitív észlelés érkezett: JD 748-kor 15?1 (Poy). 
JD 737 748 kozott 11 78 körüli maximum.
Maximumai: JD 752 1272,774 12^8.
Minimumban, 1475-1573 közötti.
Áprilisban 1377 körüli, májusban valamicskét 
fényesedéit: 13™2-s.
A CVn fényes Scyfert-galaxisa 11 ? 7 - l  2^0 körüli 
(a magra vonatkozó becslések).
Fényessége 14^5 tájékán alakult.
A híres kvazár 12?5-s.
Állandó 10'"-nál.
lassan tovább fénvesedett 1272-ról ll?3-ra.
A márciusi eleji 8 , 5-ról az időszak végéie lassan 
kapaszkodva jutott vissza megszokott, 6', 0 körüli 
maximumfényességébe.
Minimumban, 1072 körüli észlelések.
Minimum táján, 9'"7-10"'l körüli.
Úgy tűnik, áprilisban 1275 körüli fényállandósulásban.
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1744-06 RS Oph NR 
1813+49 AM Her AM

1904+43 MVLyr NL

1920+50 CII Cyg ZAND 
1953»77 ABDra UCZ 
1955+33 V482 Cyg RCD 
2138+43a SS Cyg LICSS

Továbbra is minimumban, 11?5 korüli.
13?4-14T8-s becslések érkeztek róla; továbbra is köztes 
fényesség! állapotban.
A nyár közeledtének biztos jele: megérkeztek az első 
MV Lyr-észlelések! Májusban 12T2 körüli, maximumban. 
8?5-872 közötti adatok, enyhe fényesedés.
Maximumok: JD 732 13?0, 771 13,1.
Májusban maximumban, llT 3-10?8 között. 
Április-május fordulóján hosszú, 8 , 3-s maximumban.

Április elején még nyomon követhettük halványodását 
fi, 1-ig, majd a Nap közelsége miatt nem érkezett több
észlelés.
Áprilisban tovább halványodott 9',"ü és 10‘"0 között. 
Tovább halványodott 1 0 ,5 -12 ,5  között.
Május végén még mindig minimumközeiben, 1U"’U táján.
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2307+59 V Cas 1274 és 9"'0 között fényesedett.
2353+50 R Cas Fokozatosan halványodik május végén már csak 875-s .

F éL szah ály os, L é s  R V  T au ri típ u sú  v á lto zó k

8”‘0 és 8'"8 közötti észlelések.
Április végén 870-s, halvány -  ezzel el is búcsúztunk 
tőié.
A sok észlelés alapján szinte állandó 5?6-nál 
5?6 öTb közötti változások.
További hullámzások 10?4 és 12T0 között, nem véletlen, 
hogy sokak szerint ez az egyik lcghálásabb SR u kis- 
közcpes távcsövekkel észlelők számára.
6"'0 és 6™5 között hullámzott.
A kevés észlelés alapján S75s.
Minimum táján változik 875-870 között.
7 ? 6 - 8 ? l  között látták.
8,,"0-7‘!'4 között fényesedett.
Úgy tűnik, továbbra is aktív. 8^0 és 878 
közötti észlelések.
Kissé visszafogott a lendületből: 772-778 
közötti becslések.
970-973 között észlelték.
Mindvégig 775 körülinek látták.
JD 778-kor 874-s főminimumban.
Maximum táján: 576-570 között hullámzások.
Állandó 772-nál.
Hosszabb fényes időszak után márciusban 679-775 
között halványodott.
Túlnyomóan 674-675-s becslések 
A z észlelések  átlaga 7 7 l .
770-772 közötti.
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