Csillagok, csillagok
2022. február 19. (szombat) résztvevők száma max. 8 fő
Ára 14 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, és a 3D-s film árát.
NEM tartalmazza a Csillagda belépő díját (2 300/1 900/1 900,- Ft).
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Dombóvár).

Pannon Csillagda, Bakonybél- tárlatvezetéssel
Magyarország első számú, komplex
csillagászati ismeretterjesztő
élménycentruma. Modern távcsőpark,
3D-s planetáriumi show, interaktív
űrkutatási és csillagászati kiállítás.
CSILLAGÁSZATTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÁS - vezetéssel
A Pannon Csillagdában 400 m²
alapterületű csillagászati és űrkutatási
kiállítás fogadja a látogatókat.
Megismerhetjük a híres Gibeon meteoritot,
antik távcsöveket, Galilei és Newton
felfedezéseit, kísérleteit, a tengerészek
csillagászati navigációját, az űrkutatás
legnagyobb expedícióit: a Holdutazást
(Apollo program), és a Mars felfedezését.
PLANETÁRIUM
A Pannon Csillagdában található hazánk
legmodernebb digitális planetáriuma. A 8 méter átmérőjű, félgömb alakú kupolára vetített, a HD képnél
kétszer nagyobb felbontású 3D kép, az 5.1 térhatású hangrendszer felejthetetlen minőségben repítenek el
minket kozmikus utazásunkra – mindezt az IMAX mozikból ismert fotelszékekben.
Csillagok birodalma (21 perc) Az új 3D planetárium show a csillagok életútját, fejlődését és pusztulását, a
különböző csillaghalmazok típusait és a galaxisunk, a Tejútrendszer világát mutatja be. A különleges
animációk mellett a Bakony és a Balaton-felvidék csillagfényes tájai is feltűnnek az alkotásban.
3D Moziterem 3D Mars útikalauz stopposoknak
3D (szemüveges) filmvetítés a Pannon Csillagda új 3D médiatermében a Mars meghódításáról.

Hajmáskéri Tüzérlaktanya
A hely lassan az enyészeté lesz, voltak épületek melyeket már le is
bontottak, életveszélyesek lettek, a megmaradtak felújítására pedig sajnos
nincs pénz, és egyenlőre senki, aki fantáziát látna benne. Egykoron ugyan ez
nem volt elmondható, hiszen a terv egy tüzérségi lőtelep létráhozása volt.
Veszprém hajdani hagymás kertje egy 1901-es képeslapon nem sokat mutat
magából, jóformán csak egy kopár tájat látunk. De a jövendőbeli lőtérnek
épp ilyen adottságokra volt szüksége, egy hatalmas, üres térségre, ahol
bátran el lehet sütni az ágyúkat. I. Ferenc József uralkodó javaslatára az
5000hektáros területre gyakorló teret, lőiskolát és szállásépületet építettek, hogy az itt gyakorlatozó
katonáknak legyen, hol aludni.

Sólyi fakard
A 2014-ben kidőlt Szent István kardja helyére állították 2021-ben a szintén
fából faragott szablyát, mely 18,1 méteres hosszával regisztráltan is magyar
rekord. A mű, István és Koppány csatájának kíván emléket állítani.
Idézet a Wikipediáról:
"Valószínűsíthető, hogy Sóly település környéke volt a színhelye a
magyarság későbbi történelmét alapvetően befolyásoló István-Koppány
csatának, vagy valamilyen vonatkozásban érintette azt."
Ezen a helyen állt Szent István kardja is, mely 2014-ben egy vihar alkalmával kidőlt.
Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu/2022)

