Felújított kastélyok – Majki Remeteség
2022. március 13. (vasárnap) résztvevők száma max. 8 fő
Ára 16 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a belépőt és a vezetést a Várparkba.
NEM tartalmazza a remeteség belépő díját (2 500/1 250/0,- Ft).
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Bonyhád).

Majki Kamalduli Remeteség - tárlatvezetéssel
A némasági fogadalmat tett szerzetesek 250 évvel ezelőtti
életének békéjét találhatja meg a látogató Majkon. Ám
nemcsak hangulatában egyedülálló az erdők ölelte, tavak
szomszédságában fekvő remeteség, hanem Európa-szerte
kuriózumnak számító barokk műemlékegyüttes is
egyben, amely tizenhét cellaházból, templomtoronyból és
kolostorból áll.
- A kolostor fő épületszárnyának emeletén található
kiállítási térben a kamalduli rend általános és
magyarországi történetét bemutató kiállítás látható A
hallgatás ereje címmel.
- Ugyancsak az emeleten négy szoba II. Rákóczi
Ferenc fejedelem franciaországi tartózkodásának és a
francia kamalduli szerzetesekkel való kapcsolatának állít emléket.
- A kolostorépület pinceszintjének és földszintjének terei a Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt
remeteség egykori hétköznapi és ünnepi tereit idézik meg.
- Az eredetihez igazodó történeti bútorok kaptak helyet a rendezvényekre használt terekben is, így a
Refektóriumban, a Díszteremben, a Káptalanteremben, a Könyvtárszobában és a Kápolnában is.
- A földszinten, a vadászkastélyt bemutató terekben kamarakiállítás emlékezik meg gróf Esterházy Móricról,
aki Majkon született, és aki 1917-ben rövid ideig Magyarország miniszterelnöke volt.

"Bokodi Lebegő Falu" - Oroszlány
A bokodi Lebegő falu az egyik legszebb, de mindenképpen a
legkülönlegesebb magyar attrakciónak számít.
A tavat az 1961-ben induló Oroszlányi Hőerőmű Vállalat számára
létesítették, az erőmű melletti réten átfolyó Által-ér felduzzasztásával. A
hűtőtó a hulladékhő miatt sosem fagyott be, így válhatott a horgászok
paradicsomává, a fotósok és turisták egyik közkedvelt hazai kedvenccé.
Manapság elsősorban arról híres, hogy festői látványt nyújtanak a tó partja
körül épült horgászházak: a "Bokodi Lebegő Falu".

Várpark és Skanzen Dinnyés - vezetéssel
Utolsó látogatásunk óta itt nagyon sok változás történt. A mini várak mellett
2019-ben megépült egy Árpád-kori település (skanzen), amelyben egy XI.
századi fatemplom rekonstrukció is helyet kapott. A skanzenben
megtalálhatóak a korabeli veremházak, valamint a fontosabb mesterségek
(kőfaragó, halász, fazekas, bőrmíves, nemez készítő) bemutatására szolgáló
építmények, valamint a Kárpát-medencét felölelő fazekas kiállítás is
megtekinthető.
A fatemplomban a Magyar Oltár van berendezve: balról jobbra Szent István király, Szűz Mária (a
Magyarok Nagyboldogasszonya), illetve Szent László király látható, továbbá helyet kapott az összes Árpádházi szent szobra is. A fatemplom és a szoborgyűjtemény a világon egyedülálló.
A skanzen mellett egy eredeti méretben rekonstruált, honfoglalás kori szekérvár és palánkvár található. A
szekérvárakat már az ókorban is használták, ezen kívül fontos része volt a huszita hadi taktikáknak is. A
szekérvárat a szekerekbe fogott igavonó állatok segítségével mozgatni is lehetett, amit zászlójelekkel
vezényeltek, így támadó fegyverként is jól használható volt.
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)

