
Áprilisi beszámoló – Győri Csoport – Utazás a Bolygónk körül 

Márciusban már nagyon vártuk a jó időt, azért, hogy végre szabadtéri programot tudjunk 

tervezni. A kívánságunk (túl) teljesült, áprilisra megérkezett a nyár. 

28-án fél 9-kor egy 18 fős kisbusszal indultunk Győrből - a ménfőcsanaki és győrújbaráti 

családok útközben csatlakoztak hozzánk, ketten vonattal és busszal érkeztek - Bakonybélbe. 

Az előző éjszakai esőzések miatt kicsit aggódtunk, hogy mi vár ránk az erdőben és milyen lesz 

az idő. Az út hamar eltelt, már majdnem megérkeztünk, amikor egy kidőlt fa állta utunkat. 

Több autó is tehetetlenül állt mindkét oldalon. Mi a buszban utazó felnőttek és nagyobb 

gyerekek sikeresen szabaddá tettük az utat. 

Kicsit késve 10 óra után megérkeztünk a Pannon Csillagdába, ahol kezdetét vette az utazás a 

Bolygónk körül. Először az „Oázis az űrben” című filmet néztük meg, amely egy 8 méter 

átmérőjű félgömb alakú kupolára vetített kozmikus utazás volt. Ezután megtekintettük a 

csillagásztörténeti kiállítást, majd múzeumpedagógus segítségével gyerekeknek szóló 

program következett, megismerhettük a Naprendszer Bolygóit, a Földet, a meteoritok 

izgalmas világát, a csillagászati navigáció és a távcsövek fejlődését, továbbá két korszakalkotó 

csillagász (Galilei és Newton) munkásságát, és az űrkutatás talán legizgalmasabb expedícióit 

(Apolló-program, Holdra szállás, valamint Mars kutatás).  

 

A gyerekek kipróbálhatták a kiállított szkafandert, pilótaülést, valamint vizuális installációk, a 

Mars űrszonda másolata tették izgalmassá a tárlatot.  

 



 

 



 

Végül a Csillagda kupolájából távcsővel megnézhettük a Napot. A szép időben gyönyörű kilátás 

nyílt a Magas-Bakonyra. 

 

Fél 1-kor a megrendelt „kisvonatra” (a régi kisvonat helyett, most gumikerekű vonat) szálltunk. 

Közel 4 órás vonatos, gyaloglós túra várt ránk a Gerence-völgyében, a Kőris-hegy lábánál. 

 



 

Az első megálló a „Gyilkos-tónál” (Hubertlaki-tó) volt, a túravezető érdekes információkat 

mesélt a tájról és a tó keletkezéséről.  

Ezután egy nagyobb, meredek túra következett az Odvaskő-barlanghoz. Itt nagy izgalommal, 

elemlámpával fedeztük fel az ősemberkori barlangot. Visszafelé, lefelé kicsit könnyebb volt az 

út. A kisvonattal fél 5-re biztonságosan visszaértünk a faluba, ahol finom (délutáni) ebéd várt 

bennünket a Pikoló vendéglőben. Hat óra körül indultunk haza. 

 

 

 

Győr, 2018. május 9. 


