
SAJTÓNYILATKOZAT 

„A csillagok összekötnek minket – csillagászat határok nélkül“ 

Projekt ID: SKHU/1902/4.1/050 

Akronym: STARS CONNECT US 

A Szlovák Központi Csillagvizsgáló (SKCs) az Interreg V-A Határon Átnyúló Együttműködési 

Program Szlovák Köztársaság - Magyarország, Partnerségeket építünk, keretében valósítja 

meg a "Csillagok összekötnek minket - csillagászat határok nélkül" projektet. A projekt 

támogatása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), a Szlovák Köztársaság és 

Magyarország állami költségvetéséből, valamint a projekt partnereinek saját forrásaiból 

történik. A projekt teljes költségvetése 391 020,00 EUR, amelyből az ERFA hozzájárulása        

332 367,00 EUR. A SKCs 59 466,00 EUR összegű hozzájárulást kapott az ERFA-ból, 10 494,00 

EUR-os  összegre pedig a SÚH a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből számíthat. 

 

Projekt partnerek: 

   

TIT Posztócky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum, Tata (HU, vezető határon átnyúló partner, 

http://www.titkom.hu/tataicsillagda_muzeum.html) 

       

Szlovák Központi Csillagvizsgáló, Hurbanovo - Ógyalla (SK, partner, http://www.suh.sk) 

 



A projekt megvalósítása 2021. Január 1-én kezdődött és 2022. December 31-ig tart.  

A projekt fő célja a Komárom-Esztergom megye és Nyitra megye határ menti régió két 

legfontosabb csillagvizsgálója, az ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgáló, valamint a TIT 

Komárom-Esztergom Megyei Egyesület tulajdonában lévő tatai Posztóczky Károly 

Csillagvizsgáló és Múzeum közötti hosszú távú együttműködés megerősítése és 

továbbfejlesztése. A projekt fontos része a csillagászat tudományos ismereteinek fejlesztése, 

hogy ez a lenyűgöző tudományág vonzóbbá váljon a nagyközönség számára. 

 

Projekt tevékenységek: 

A projekt keretében közös szakmai programokat szerveznek, amelyek célja a magyar kollégák 

oktatása a Nap és a meteorok megfigyelésére. Ezt követően párhuzamos szakértői csillagászati 

megfigyeléseket végeznek mindkét településen. 

A két csillagvizsgáló történetéről és jelenéről szóló közös brosúra háromnyelvű változatban 

(SK-HU-EN) jelenik meg.  

Emellett csillagászati témájú gyerekeknek szóló színező könyv jelenik meg magyar 

változatban. 

Annak érdekében, hogy közelebb hozza a csillagászatot a nagyközönséghez, promóciós 

eseményekre kerül sor, ideértve a szakmai konferenciákat és fesztiválokat (konferencia a 

csillagászat történetéről, az Astrofilm fesztivál, a napfizikai konferencia), tudás- és művészeti 

versenyeket, kirándulásokat és egyéb eseményeket. 

A gyűjteménytárgyak gazdagítása érdekében kölcsönösen elkészítik a történelmi eszközök 

másolatait, amelyek eredeti változatai a hurbanovoi Konkoly Thege Miklóos Múzeumban, ill. 

a tatai Posztócky Károly Múzeumban találhatók. Mindkét múzeum interaktivitását fokozza a 

QR-kódok kiegészítése a kiállított tárgyak leíró címkéihez, amelyek lehetővé teszik a 

kiállításokról szóló részletesebb információk elérését. 

A projekt megvalósításában az együttműködés előnyei különösen a Szlovák Központi 

Csillagvizsgáló számára a következőek: 

- a Nap és a meteorok csillagászati megfigyeléseinek adatbázisának kitöltése kedvezőtlen 

időjárás esetén Ógyallán (Hurbanovóban), 

- intézményünk történetének és jelenének tudatosítása a nagyközönség bevonásával szakmai 

és versenyzői tevékenységeinkbe, 

- a múzeumi kiállítás interaktivitásának növelése QR-kódok hozzáadásával a kiállított tárgyak 

leírásához. 


