Bakonybél- Csillagvizsgáló kirándulás
A NAV NYOSZ Arrabona Adóügyi Nyugdíjas Klub és a Győri Pénzügyőr Nyugdíjas Klub 32 fővel
március 20.-án Büki Ferenc klubtagunk javaslata és túravezetése alapján Bakonybélbe kirándult.
Bakonybél falu központjában található Pannon Csillagda - Planetáriumban a helyi csillagászattörténeti
kiállításán csillagász szakember kalauzolt végig. Előadása nagyszerű volt, mert nem csak a száraz tényeket
ismertette, hanem sok humorral végig fenntartotta a csoport érdeklődését. Megdöbbentő volt látni, hogy a
galaxisunkban a mi naprendszerünk milyen apró pont. Az épület toronyrészében található nagyteljesítményű
csillagászati teleszkópon - mivel felhőtlen jó időnk volt - a naptevékenységet, napkitöréseket is
megfigyelhettük, majd a vetítő teremben, gömbpanorámás, 3D térhatású moziban 20 perces csillagászatűrkutatás témakörű NASA filmet néztünk végig. Kényelmes, hátradöntött fotelokban vizsgáltuk a fejünk
felett látható világűr titkait! Ez a mozi nagyon nagy élmény!
Ezután a piros kereszt turistajelzésen, a falu közelében található Borostyán-kút, és Kálváriához indultunk.
Az egykor itt élt remetéknek köszönhetően a környéket szent helyként tisztelik, melyet a közép-európai
Mária út is érint. A tó partján kápolna áll, felette az erdővel borított domb tetején kálvária látható, amelyhez
14 stációval szegélyezett út vezet fel.
Visszatérve Bakonybélbe a bencés Szent Mauríciusz Monostort tekintettük volna meg, de az épület
jelenleg felújítás alatt áll, nem sok mindent láttunk, csak a templom, és az arborétum volt nyitva. A
monostor nagyon régi, még 1018-ban alapította Szent István király a Bakony eldugott völgyében, a mai
Bakonybél környékén. E területen remetéskedett - Imre herceg tanításának befejezése után - Szent Gellért
is. A Monostor épületének belső terei, és a szerzetesek cellái amúgy sem látogathatók, mivel itt jelenleg is,
egy működő rendház van. A látogató központ viszont még nem készült el, és mindenütt építőanyagok voltak
felhalmozva. Így az ezer éves történelmi időutazásunk sajnos elmaradt. A rendház ajándékboltjában
azonban már vártak. Egy kicsike asztalkán „monostori termékeket” kóstoltunk, különleges lekvárokat,
gyógyfüves csokoládékat, mézeket, melyekből aztán vásároltunk is. Legnagyobb keletje a torokfájást
gyógyító zsálya ízű méznek volt.
Hazafelé Bakonybélről Zircre induló menetrend szerinti buszra szálltunk fel mindannyian, külön
engedéllyel, ahová egy 40 fős bencés diáksereg is bezsúfolódott szintén engedéllyel. Úgy utaztunk, mint a
sózott heringek a hordóban. Rájöttünk, hogy Bakonybél közúti közlekedése csoporttal megoldhatatlan,
eldöntöttük, hogy legközelebb a K-i Bakonyba csak,
külön járatú busszal megyünk.
Mert megyünk! Bakanccsal, vagy túracipőt húzva, bottal vagy egymásba kapaszkodva, de minden tavasszal
megyünk kirándulni a mi gyönyörű Bakonyunkba!
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