A Beatles-fiúk is eljöttek Zircre
Megújult nyitvatartással és kiállítással várja látogatóit a Balaton-Bakony Kocka Klub.
Keddtől péntekig 12.00 és 16.00, szombaton és vasárnap 11.00 és 17.00 óra között tart nyitva a LEGOgyűjtemény kiállítása és a hozzákapcsolódó építőszoba a Reguly Antal Múzeumban. Húsvétkor is nyitva
vannak, az ünnepek után viszont – április 18-tól 23-ig – a nyitvatartás szünetel, mert ekkor Székesfehérváron
rendeznek kiállítást. Az újranyitáskor, április 25-én, kedden új területeket avatnak fel. Érkezik egy hatalmas
és vidám jelenetekkel teli város. Lesznek Elves sárkányok, rózsaszín kastély, Friends asztal és jön egy
nagyobb Jurassic Word asztal is. A szeptemberben megnyílt kiállítási anyag gyakorlatilag teljesen
átrendeződik – mondta el érdeklődésünkre Pallagi László, a Balaton-Bakony Kocka Klub tagja.

Légi felvétel egy téli városról...

Most is van bőven látnivaló! A tél ugyan már elmúlt, de havas utcákat, templomot, vasúti alagutat még látni
Zircen. Mikor ugyanis télapó végzett a karácsonyi munkájával, az egész téli városával beköltözött a Reguly
Múzeum padlásterébe. Nincs is ezen csodálkoznivaló, hiszen fáradalmait hol máshol pihenné ki, mint egy
kellemes levegőjű kisvárosban. Sok manó lakja a téli várost, játékok, almát eszegető lovacskák, karácsonyi
kórus és vonat teszi még hangulatosabbá ezt a mesebeli hófehér világot. A belvárosban is tovább folyik az
élet. A zebrán például láthatjuk átkelni a Beatles tagjait. Fogászat, fényképészüzlet és virágárus is beköltözött
a vitrin mögé, sőt az éles szemű látogatók megtalálhatják Tardis-t is, a sci-fi Doktor időgépét.
A Star Wars geonosisi csatajelenete és a Videoton-stadion húsvéthétfőig látható, majd ezekre a területekre új
jelenetek érkeznek. Azoknak, akik tavaly jártak legutoljára a zirci LEGO-birodalomban, még szintén új lehet
a Harry Potter, Ferrari, Architecture területek. Fejlesztés is történt, hiszen áprilisban új robot érkezett, így
már három Mindstorms robotot tudnak bemutatni. Új motorokkal és giroszkóppal is bővültek. A szintén
újonnan érkezett SBRICK kockával felszerelt Technic terepjárót is ki lehet próbálni. A SBRICK kocka
érdekessége, hogy a meglévő infratávirányítós LEGO-modellbe lehet beszerelni és bluetooth kapcsolattal
irányítható. Mivel a kockával elmozdulás-érzékelő és távolságmérő is érkezett, programozni is lehet.

A nyüzsgő belvárosban zenei legendákat is láthatunk...

A SKBRICK kockával felszerelt Technik terepjárót is ki lehet próbálni az építőszobában

A Balaton-Bakony Kocka Klub folyamatosan működő szakköreinek egyike éppen a fent említett
Mindstroms, Technic, SBRICK témával kapcsolatos. Megtanulják a robotokat programozni is. Építenek, és
sokat próbálkoznak. A másik szakkör alap LEGO-építéssel foglalkozik. Különleges készleteket építenek
meg, kisebb terepasztalokat alkotnak. Így készült el Harry Potter varázserdeje és az Architecture asztaluk. A
szakköröknek is helyet adó építőszoba a látogatók számára is elérhető, több mint 10 000 kockából
építhetnek. Mellette távirányítós vonat és autó, ügyességi, sport- és társasjátékok várják az érdeklődőket.

A Reguly Antal Múzeum által szervezett Kalevala Napon csodamalmokat is építettek a gyerekek a vasúti sínek közé

Osztályokat és óvodás csoportokat is szívesen fogadnak, előre egyeztetett időpontban akár délelőtt is. Rövid
bemutatókat is tudnak tartani a számukra. Megtekinthetik a kiállítás anyagait és játszhatják a közkedvelt
emberkekereső játékot, amelyből már három verzió is létezik. Majd építhetnek az építőszobában, miközben
megismerkedhetnek a LEGO történetével, érdekességeivel. Ez a közel egy-másfél órás program kellemes
kikapcsolódás lehet mindenkinek. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház – ahol a kiállítás is
található – számos érdekes programot kínál csoportoknak. Az épülettel szemben található játszótér és
kosárlabdapálya mozgási lehetőséget is nyújt. Így akár egy még teljesebb program is kialakítható: játék,
tanulás, szórakozás és mozgás egyszerre a jó bakonyi levegőn!
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