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Tízéves lett az UMa. Természetesen nem 
a Göncöl, hanem a csallóközi csillagásza-
ti egyesület, az UMA Astronomy, amelyet 
Csörgei Tibor alapított 2006-ban Sárréten 
(Szlovákia).

A tagság a községgel és néhány „külsőssel“ 
karöltve minden erejét az első csallóközi csil-
lagvizsgáló megépítésére összpontosította. 
Büszkeségük, a csillagda, amely a felvidé-
ki csillagász, Bödők Zsigmond (1957–2010) 
nevét viseli majd, reményeik szerint jövőre 
kerül átadásra, amit már használható előadó-
terem, konyha és szociális helyiségek egé-
szítenek ki. A jelenlegi építkezési munkák 
mellett az egyesület többek között egy mete-
ormegfigyelő rendszert üzemeltet, amivel 
vörös lidércekre is vadásznak. Megfigyelési 
eredményeiket különféle nemzetközi adat-
bázisokba továbbítják. Így van ez a Nappal 
kapcsolatos észleléseikkel is. Kevesen láttak 
annyi teljes napfogyatkozást, mint az állan-
dóan a Napot fényképező UMa-tag, Molnár 

Krisztián. Kürti István kisbolygók felfede-
zéseivel büszkélkedhet, amelyek közül az 
egyik az egyesület székhelyének szlovák 
nevét (Blahová) kapta. Pálinkás Libor és 
Horváth Szabolcs számítástechnika felelő-
sei. Megemlíteném még, hogy valószínű-
leg az UMa az egyetlen „csillagászcsoport“, 
amelynek saját szakácsa van Szalay Tibor 
személyében.

A jubileumot közösen, a szintén tíz éve 
alakult szenci (Szlovákia) illetőségű SOLAR-
ral ünnepelték az UMa bázisán. Jelen volt 
több együttműködő szervezet és egyetem 
munkatársa Szlovákiából, Magyarországról, 
Csehországból és Kanadából, többek között 
Mizser Attila, a MCSE főtitkára és Hegedüs 
Tibor, a bajai csillagvizsgáló igazgatója.

A mindig jókedvű társaságnak a sok-sok 
hasznos csillagászati és meteorológiai megfi-
gyelés mellé kívánok elegendő erőt és kitar-
tást céljaik eléréséhez.

Németh Gergely

Tízéves az UMa

A találkozó résztvevői a sárréti kupola előtt (Csörgei Tibor felvétele)
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Egy álom megvalósult: a sárréti csillagvizsgáló tornya
a június 18-i találkozón

A kupolában egy 25 cm-es Celestron Schmidt–Cassegrain 
foglal helyet, amellyel Michal Hamara pozsonyi PhD hallgató 

folytat méréseket

Csörgei Tibor Sárrét (Blahová) polgármesterétől kapott 
elismerést az egyesület 10. évfordulója alkalmából

Megszegésre vár a sárréti UMa Astronomy és a szenci 
SOLAR közös tortája. Mindkét szervezet 2006-ban alakult, 

és az elmúlt tíz évben példamutató együttműködés alakult ki 
közöttük (Mizser Attila felvételei)
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