A halasi csipke és szélmalom, illetve Bátaszék
2018. február 17. szombat KISBUSZ (résztvevők max. 8 fő)
Ára 5 700,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget.
A belépő díjat NEM (Szélmalom 300/200 Ft, Csipkeház 500/300 Ft,
7.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás
Rövig megállás a bajai TESCO-nál.
9.30 Érkezés Kiskunhalasra

Csipkeház és Csipkemúzeum - Kiskunhalas

A város legnevezetesebb látnivalója a Csipkeház. A gondozott park végén álló Csipkeházat 1935-ben
emelték a hagyományos, tornácos parasztházak mintájára, kifejezetten a csipkevarrók
munkahelyeként, s hogy őrizzék a világhírű halasi csipke mintakincsét, terveit, hagyományait.
Az 1939-ben két oldalszárnnyal, majd 1997-ben legyező alakú traktussal bővített házban külön helyet
kaptak a munkaszobák, a Csipkemúzeum helyiségei, valamint a konferencia- és kiállító-terem. Betérve
megcsodálhatjuk a leheletfinom mesterműveket, megnézhetjük a csipkevarrás folyamatát és
vásárolhatunk is.

Sáfrik szélmalom - Kiskunhalas
A ma Sáfrik Malomként ismert, védett malomépületet 1861
és `67 között Hunyadi Antal építette alsó meghajtású
őrlőszerkezettel. Az akkor még háromszintes épület fala
vályogtéglából épült. Sáfrik József szélmolnár 1901-ben
vette meg az épületet és egy szinttel megemelve felülhajtós
szerkezetűvé alakította át, kívülről pedig téglaköpennyel
burkolta. A malomépület így mintegy 15 méter magas lett,
vitorláinak átmérője pedig a 20 métert is elérik. 1966-óta
országosan védett műemlék.

Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom Bátaszék
II. Géza monostortemploma helyén álló templom rossz
állapota miatt, 1842-ben új templom építését rendelték el.
Hofhauser Antal tervei szerint 1899-ben kezdődtek az
építkezések, s a felszentelés 1903-ban történt. Tornya a
nyolcadik legmagasabb ilyen építmény volt az országban, de
2012-ben kiderült, hogy a torony 36 méteres magasságú
sisakja megbillent, ezért a 18 tonnás szerkezetet le kellett
bontani; a helyreállítás költségeinek előteremtésére a pécsi egyházmegye jótékonysági koncertek
rendezését is vállalta, a helyi plébánia pedig gyűjtést indított.
A templom érdekessége, hogy díszítései fafaragások: Jézus születése,
feltámadása, Szent István (Vajk) király megkeresztelkedése, s István
országának felajánlása a Szűz Máriának. 4 életnagyságú szobra van, Szent
Margit, Szent Erzsébet, Szent Imre és Gonzaga Szent Alajos kőbe zárt másai.
Kitűnő állapotban lévő igen nagy orgonával büszkélkedhet, amelyet az
Angster pécsi cég készített. 2200 sípból áll, a legnagyobbak 10 m magasak, a
legkisebbek fél hüvelyk nagyságúak. Össztömege 100 mázsát tesz ki. Egykor 6
harang volt a toronyban, ma már csak 2 van.

Ciszterci apátság, az egykori Cikádor - Bátaszék
A ciszterciták első kolostorát, a magyarországi
cisztercita építészet legrégebbi emlékét II. Géza
telepítette a Cikádorra. Ugyanebben az évben
alapította II. Géza az apátságot is, amelyet a Rend
előírásai szerint Szűz Máriának szenteltek. 1421ben a szentgergelyi bencések Újlaki Imre apát
vezetésével elfoglalták az apátságot. Az apátság
épülete a mai bátaszéki plébániatemplomtól északra
helyezkedett el. A templom háromhajós,
keresztházas, egyenes szentélyzáródású épület volt.
Később a szentélyt poligonális záródásúvá építették
át, bővítették ki. A templom maradványai
romkertként megtekinthetők a mai plébániatemplom mellett.
Érkezés 18.00 körül a saját lakáshoz (Pécs, Kozármisleny)

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

