A gyönyörű tőzikék bűvöletében
2022. február 26. (szombat) résztvevők száma max. 8 fő
Ára 14 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget és a vezetéseket.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Sásd).

Csáfordi tőzikés erdő
A „Répce erdeje” vagy más néven a „Tőzikés csáfordi
erdő” a Fertő-Hanság Nemzeti Park egyik kiemelkedő
értékekkel bíró ligeterdeje. Valószínűleg az ország
legnagyobb tavaszi tőzike állománya él itt, kb. 10-15
millió tő, amelynek látványa évről évre elbűvöli a
látogatókat.
A Mesélő tanösvény 4 kilométer hosszan vezet a csáfordi
erdőben, a látogatók a kihelyezett tájékoztató táblákról
ismerhetik meg a tavaszi tőzike jellegzetességeit, az erdő
és a Répce világát.

Fontos tudnivalók a tőzikés erdő látogatóinak:




a tanösvény teljes szakaszán gumicsizmában ajánlott közlekedni, mivel csapadékos időjárás
esetén és a Répce áradásakor sár borítja az utat, de az egész erdő süppedékes, sáros talajú
a tanösvény nyomvonaláról letérni szigorúan tilos, mivel a taposás elpusztítja a növényeket.
A közlekedőutat jól látható kordonnal fogják jelezni,
erős szél esetén fokozott óvatossággal közlekedjünk ez erdőben (vagy halasszuk máskorra a
kirándulást), mert a fákról nagy ágak törhetnek és zuhanhatnak a gyalogútra is.

Nádasd: Árpád-kori rotunda
A nádasdi uradalom központja az a 11. századi
lakótoronnyal megerősített rotunda lehetett, amelynek
2003-ban feltárt és szépen helyreállított alapfalai a
templom mellett megtekinthetők.
Az építmény Magyarországon egyedülálló. Hasonló
körtemplom több is fellelhető, de erődítményként
őrtoronnyal egybe építve csak Nádasdon tekinthető meg.
A 11. században épült rotunda egyedi jellegzetessége a
keleti falszakaszba mélyített, ívelt fülkeoltár, valamint az
északi oldalán épült lakótoronyba nyíló kőküszöbös kapu,
és a torony keletre nyíló külső kapuja.

Nádasd: Szent Kereszt feltalálása templom
Kőoltárának alapzata és fedőlapja, valamint a dobogót
képező oltárlépcső az 1737-ben készült vörös és szürke
márvány oltár bécsi kőfaragó remekműve, ívelt barokk
stílusban. Az oltár felső része remek, márványozott
fafaragvány historizáló, romanikus, gótikus, reneszánsz
stíluselemekkel keretezi a vászonra festett, megfeszített
Krisztust ábrázoló olajképet, városlátvány háttérrel.

Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu/2022)

