Kalocsa
2021. június 05. (szombat) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő)
Irányára 10 600,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a kisvonatos városnézés és a
látogatóközpont belépő díját. Nem tartalmazza az érseki épületek (2 500/1 800,-Ft), és a tájház
(950/750,-Ft) belépő díját.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs)
9.00-9.50 Séta az érsekkertben

A Kalocsai Érseki Palotához tartozó kertet az 1790-es években
Kollonich László érsek kezdte el kialakítani az épület terepszintjétől
jóval alacsonyabban fekvő sáros, vizenyős, zsombékos területen.
Az U-alakú kastély előtt, valamint a belső udvarban szimmetrikus
barokk kert található. A mélyebben fekvő hátsó területen kialakított
park feltehetően franciakert volt eleinte, ezt tanúsítja Oszvald Gáspár, a
váci püspöki uradalom piarista építési igazgatója, a Főegyházmegyei
Levéltárban őrzött francia kerttervrajza, majd fokozatosan angolkertté alakul át.
10.00-10.50

Városnézés kisvonattal

11.00-11.50 Paprika

Múzeum és Borászati kiállítás
A látogatóközpont áttekintést ad a város és környéke kulturális,
népművészeti értékeiről, tartalmas élményt és sok információt kínál az
ide látogatóknak. Patinás pincéjében a Hajósi-, a Csongrádi- és a
Kunsági Borvidék borai láthatóak, az itt elhelyezett Paprikamúzeum
tárlatán a fűszerpaprika-termőterületek adottságaival is
megismerkedhetnek az érdeklődők.

12.00 – 14.30 Érseki látnivalók

megtekintése helyi vezetővel.
ASTRICEUM Érseki Múzeum
Az Érseki Főszékesegyházzal szemben álló, egyemeletes, későbarokk
stílusú, kontyolt nyeregtetős egykori kanonoki palota Patachich Ádám
érseksége alatt, 1779-ben épült, két kanonok számára, két bejárattal.
Jelenleg a múzeumban az érseki gyűjtemény értékes papi textíliái,
ötvöstárgyai tekinthetők meg „Ars Sacra – Ars Liturgica” címmel
kiállításba rendezve. Emellett a kalocsai születésű, de 1956 után
évtizedeken át Rómában élő és alkotó Prokop Péter (1919-2003) papfestőművész művei láthatóak az „Akit szeretett Jézus” című tárlatban. Időszaki kiállításként
Szekeres Erzsébet liturgikus témájú textíliáiban gyönyörködhetünk.
ÉRSEKI KÖNYVTÁR az ÉRSEKI KASTÉLYBAN
A kalocsai egyházmegye érseki székhelyén kezdetben erődített
várkastély állott, majd a 18. században alakult át barokk kastéllyá. A
kétemeletes, klasszicista elemeket is hordozó épületet 1775-ben
Batthyány József érsek, későbbi bíboros kezdte meg, de mai kinézetét
báró Patachich Ádám kalocsai érseknek, korábbi nagyváradi
püspöknek köszönheti, aki 1776-ban a váradi palotájának mintájára
terveztette meg „U” alaprajzú, középrizalitos főhomlokzatú érseki
rezidenciáját, mely a nyugati szárny kivételével 1780-ra be is fejeződött.

NAGYBOLDOGASSZONY FŐSZÉKESEGYHÁZ
Az 1734-1774-ig épült barokk székesegyház a 2009-től kezdődő,
teljes felújítást követően is teljességében visszanyerte barokk
architektúráját. A török megszállás okozta pusztulását követően az
Érseki Főszékesegyház építését Csáky Imre érsek - később bíboros határozta el, és terveit készíttette, majd őt követően Patachich Gábor,
Csáky Miklós és Klobusiczky Ferenc érsekek építtették tovább a
barokk templomot.
15.00-16.00

Népművészeti Tájház

Világhíres a kalocsai hímzés, a csipkéhez hasonló riselin, a tojás-, bútor- és falpingálás.
Hazánkban egyedülálló módon itt pingálják az asszonyok a lakószobák falát, a házak tornácát.
16.00-16.30 Kalocsa,

vasútállomás
A falpingálásokat Peák Pöre, özv. Matos Gergelyné, özv. Matos
Sándorné, Szigeti Julis, Temesvári Sándorné homokmégyi,
Ferenc Istvánné hillyei és Tóth Lászlóné szakmári pingáló
asszonyok festették. Az átalakított állomásépület 1938. jún. végén
készült el. Később az állomásépületet a MÁV vasúti műemlékké
nyilvánította

16.30 Indulás haza
Érkezés 19.00 körül a saját lakáshoz (Pécs, Kozármisleny)
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38), www.csakszis.hu/2020
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

