Séta a nemzet nagyjai között
Látogatás a Fiumei úti sírkertben
2018. szeptember 01. szombat KISBUSZ (résztvevők max. 8 fő)
Ára 7 100,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget.
A belépő díjat a Vasúttörténeti Parkba (1 700/1 000Ft) NEM tartalmazza.
Csak 8 fő előzetes jelentkezése estén indul.
Jelentkezési határidő 2018. augusztus 01., illetve a szabad helyek elfogyása.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs,)
Közben megállás a dunaújvárosi autópálya pihenőben
9.30 Érkezés

Fiumei úti sírkert- túra helyi szakemberrel
 Általános bemutató séta
A Fiumei Úti Sírkert a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű
emlékhelye. A temető a 19. század végére köztemetőből igazi kultuszhellyé,
művészek, tudósok, politikusok kegyhelyévé alakult. Általános bemutató
sétánkon a legrégebbi síremlék-együttes, a falsírboltok mellett indulva
fedezzük fel a sírkert történetét, felkeressük a legjelentősebb síremlékeket.
Megtekintjük a modern magyar nemzet megteremtői, Kossuth Lajos, Deák
Ferenc és Batthyányi Lajos mauzóleumát, az államférfiak politikai pályája
mellett emberi küzdelmeikkel is megismerkedünk.

 Művészparcella
A Művészparcella a temető egyik legkülönlegesebb része. A terület
elnevezésével ellentétben nemcsak képzőművészek, színészek, írók és zenészek
nyugszanak itt, hanem neves sportolók, politikusok, orvosok is. Elsétálunk
Munkácsy Mihály, Radnóti Miklós és Jókainé Laborfalvi Róza síremlékéhez.
Kiderül, ki vett részt a Titanic utasainak mentésében, és mi a közös
Vörösmartyban és a zserbó-szeletben.

13.00 Indulás a Vasúttörténeti Parkba
13.30. érkezés

Vasúttörténeti Park A Magyar Vasúti Skanzen

Európa egyik legnagyobb szabadtéri és egyben legelső, interaktív vasúti múzeumában a látogatók
nemcsak nézhetik az ősi masinákat, hanem maguk is kipróbálhatják azokat. Utazhatnak
nagymozdonyon, beülhetnek a Csajka sínautóba, hajtányozhatnak, fordítókorongozhatnak, vagy
felülhetnek a lóvasútra. Kicsik és nagyok kedvence az évről évre bővülő kerti vasút, ahol izgalmas és
változatos vonalvezetésen roboghatnak végig az utasok igazi kismozdonyok vontatásával.
A vasútmodellek szerelmesei pedig az átalakított vasúti kocsiban, illetve a terepasztalok lakhelyéül
szolgáló Vasútmodell-házban szemlélhetik meg a miniatürizált vonatok világát.
16.30 Indulás a Vasúttörténeti Parkból
Közben megállás a paksi autópálya pihenőben
20.00 Érkezés a saját lakáshoz (Pécs, Kozármisleny)

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

