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A Borealis Csillagászklub Egyesület, egy amatör csillagászok által létrehozott csillagászati
egyesület.
Főbb céljai kőzé tartozik a csillagászat népszerűsítése, oktatása, megszerettetése.
Az Egyesület nyitott szervezet, mindenkihez szól, működtetése transzparens.
Hivatalosan 2010-ben vált jogi személlyé, Kolozsváron az első és legnagyobb csillagászati
egyesület.

Kezdetek
Egy csillagászati klub létrehozását 2008-ban, egy csillagászattal kapcsolatos esemény, A
Csillagászat Nemzetközi napjának a szervezése közben vetette fel két szenvedélyes csillagász:
Andres Cilian és Niculescu Marian, akik akkor a SARM tagjai voltak (Román Csillagászati és
Meteor Egyesület). Ugyanabban az évben Mátis István, akinek kiváltsága volt, hogy a MCSE
(Magyar Csillagászati Egyesület) tagja lehessen és akarta, hogy szülővárosában is legyen egy
csillagász klub, csatlakozott a csapathoz.
Azóta sok hasonló eseméyben vettünk részt és rendezvényt szerveztünk, amelyeken a
csillagászat iránt érdeklődők egyre többen csatlakoztak.

Eredmények
Habár a Borealis Csillagászklub hozzávetőlegesen fiatal szervezet, a kezdeteitől számítva már sok
rendezvényen vett részt.
Évente megszervezzük a Csillagászat Nemzetközi Napját, amikor a város egyik központi terén
megmutatjuk az érdeklődőknek, az égbolt sokak számára még nem látott szépségeit, csillagászati
témájú kérdésekre válaszolunk és felhívjuk a figyelmet a fényszennyezés csillagászatra való káros
hatásaira.
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2009-ben, a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából különösen aktívak voltunk, és ebben az
évben több és hosszabb rendezvényeket is szerveztünk. Csatlakoztunk mi is a nemzetközi
mozgalomhoz: tavasszal a 100 óra csillagászatot, ősszel pedig a Galilei Éjszakák több napos
rendezvényeket szerveztük.
A rendezvények során több helyi iskolával, egyetemmel, magán céggel és más nonprofit
szervezettel is együttműködtünk.
Az éves programok közé tartozik egy csillagászati tábor is, ahol a tagok jobban megismerhetik
egymást, tapasztalatot cserélhetnek, és fényszennyezés nélkül figyelhetik az eget.
A tagok számára számos kiruccanást szervezünk a várostól távolabb az ég zavartalan
megfigyeléséhez. Ezek lehetnek rögtönzött összejövetelek Kolozsvár közelében, de akár előre
bejelentett és messzebb kirándulások, expedíciók civilizációtól távoli helyekre.

Előretekintés
Az egyesületet, mint eddig is, továbbra is a csillagászat népszerűsítése és elérhetősége
foglalkoztatja valamint a csillagászat tekintélyének a megóvása és fenntartása mint komoly
tudományos foglalatosság és értékes hobbi.
Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy a csillagászat, nemzetközi, globális mozgalom, és
céljainkat úgy érhetjük el legjobban, ha együttműködünk más csillagászati szervezetekkel,
egyesületekkel. Mint mostanáig, továbbra is szeretnénk és akarunk együttműködni olyan
szervezetekkel, melyekkel közösek a céljaink.

Bárhogy is találkozzunk a jövőben,
a Borealis Csillagászklub Egyesület derült eget kíván Önnek!
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