
Mesél az ég!  -  
Karnyújtásnyira az Univerzum ! 

 

                                   www.utazoplanetarium.hu, -  info@utazoplanetarium.hu 
 

Like-oljanak minket! - Friss csillagászati hírek, megjelenések: -> www.facebook.com/utazoplanetarium 

Keressenek minket a YouTube-on: bemutatkozó filmek, TV riportok  ->    www.YouTube.com/user/Utazoplanetarium 

www.utazoplanetarium.hu 

Az Utazó Planetárium a 

A Miénk a Vár rendezvényre a Vajdahunyad Várba érkezik május 23-25. között! 

 

Az Utazó Planetárium tudományos és ismeretterjesztő céget diplomás csillagászok, 

kutatók, oktatók hozták létre azzal a céllal, hogy látványos és szórakoztató formában 

ismertesse meg a csillagok távoli világát és kedvet adjon a csillagászathoz, a 

tudományhoz és segítséget nyújtson oktatásukban. 

Cégünk egy mobil planetáriummal rendelkezik, mely az országban bárhová elvihető. A 

felfújható planetáriumi kupola már számos iskolában, művelődési házban és 

óvodában járt szórakoztató és egyben ismeretterjesztő bemutatókkal, hogy a 

csillagok, csillagképek és bolygók világáról meséljen minden korosztálynak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazó Planetárium bárhol az országban! – A Planetárium házhoz megy! 
Az előadások alatt speciális csillagászati képeslapokat lehet megtekinteni és megvásárolni. 

Látott már Földfogyatkozást a Holdról? - Hogyan keletkeznek a csillagok? - Megismételjük az 1999. évi teljes 

napfogyatkozást! - Utazás a Naprendszer bolygóihoz közelről - Milyen a Szaturnusz közelről? - Repüljünk bele 

együtt a Szaturnusz gyűrűjébe! - Felismeri az Androméda csillagképet és a mögötte látható Androméda galaxist? - 

Megcsodált már egy gyűrűs ködöt? Hogyan keletkezett a Gyűrűs köd? - Hány csillagkép van valóban az állatövi 

jegyek között? - Nézzük meg közelről a HOLDat és szálljunk le rá! 

Több témát bemutató, látványos képi világot tartalmazó előadásunkon csillagászok mesélik el hogyan tájékozódjunk az 

égbolton. Merre van a Lant, az Andromeda vagy a Nagymedve csillagkép? Melyek az állatövi csillagképek és hány van 

belőlük? Milyen mitológiai háttere van a csillagképeknek? Megnézzük a legismertebbeket közelről és megtudhatjuk milyen 

égi jelenségek (csillagködök, galaxisok) rejtőznek mögöttük! A bemutatóban közelről megszemlélhetjük és sok tudományos 

érdekességet tudhatunk meg Napról, Naprendszerünk bolygóiról. Beutazunk a Szaturnusz gyűrűjébe, megnézzük a Jupiter 

nagy vörös foltját, majd képzeletbeli űrhajónkban leszállva a Hold felszínére visszatekinthetünk a Földünkre. 

Mit rejt a Lant csillagkép?   

Merre van az Andromeda galaxis?  

Hogyan tájékozódhat a csillagos égen?  

Az égbolton megfigyelhető jelenségek  

mögött rejlő természeti törvények!  

Szeretné jobban megérteni az égbolton megfigyelhető égi “tüneményeket”? 
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