Szarvas és környéke
2022. április 26-28. (kedd-csütörtök) max. 8 fő
Irányár: 70 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a szállás, a 2. és 3. napon a reggeli,
az 1. és 2. napon a vacsora árát, a városnéző kisbusz árát, a szakvezetéseket,
belépő díjakat varázstanyába az üvegházba, a szalmaportára és a csipkeházba.
NEM tartalmazza a szárazmalom (800/400,-Ft), a hajózás (1 600/1 200,-Ft), az arborétum és Mini
Magyarország (2 800/1 900,-Ft), és a Szabómúzeum, belépő díjait.
1. nap
7.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny, Bonyhád területén)

Lakitelek-Tőserdő, Kontyvirág tanösvény
Igazi vízjárta, buja növényzetű ártéri területre ma már alig lelünk. Ennek
maradványát találjuk meg a nemzeti park legkisebb területén, a Szikra és az Alpáriréten. A terület élővilága a XIX. századi folyószabályozás előtti állapotokat idézi.
Változatosságát a Szikrai és az Alpári Holt- Tisza, és a holtágakat kisérő liget- és
láperdők, ártéri mocsarak és mocsárrétek adják. A 3,5 km hosszú Kontyvirágtanösvény tájékoztató táblákkal ellátott, sárga félkör jelzésű hurokszerű útvonal,
mely a holtág és az ártéri erdő megismerésére alkalmas. A tanösvény útvonala
nagyobb árvizek idején nem látogatható.

Árpád-kori falurekonstrukció, Tiszaalpár - helyi vezetővel
Tiszaalpár és térsége a bronzkor időszakától lakott volt, bizonyítja ezt az itt talált
régészeti leletek és lelőhelyek sokasága. A Tiszaalpáron 2000-ben épített
honfoglalás kori település rekonstrukciója a környéken folyó ásatások során
előkerült településszerkezetet jeleníti meg. Az apró skanzen az eredetihez képest
kissé zsúfolt, hiszen a valóságban egy falu 4-6 hektáron terült el.
A felépített falurészletben megtekinthetőek a korabeli mindennapi élet és az
állattartás építményei: félig földbe mélyített veremház a maga egyszerű
berendezésével, külső kemence, vesszőfonatos karámok, vesszőbéléses kút,
gabonatároló vermek.

Szarvas: városnéző kisbusz - idegenvezetéssel

Szárazmalom – Szarvas - helyi vezetővel
A szárazmalmot a Bolza család építtette 1836-ban szlavóniai ácsokkal, indiai
tervekre alapozva. Az épületet zsindely fedte és két óriási keringősátorból állt,
amelyekben 2-3 ló vontatta körbe a nagy kereket. Az egyik keringősátor a 19. század
második felében lebontásra került. A 14,3 m átmérőjű, gúla alakú keringősátra
téglapilléreken áll, magassága 9,6 m. A fő szarufákat a csillaggerendázat fogja
össze. Közepéből ered a császárfa, melynek feje a tetőn felül csillagformára faragott.
A malom járó kereke 13,3 m, bálványa 4,8 m, utóbbi a bálványtalpon áll.

Történelmi emlékút és országközép
Az 1,1 km-es út az Ótemplom mögötti Szent István park közeléből indul, egy
székelykapun át felvezet a Holt-Körös körtöltésére. Ennek végén egy másik
székelykapun át vezet a történelmi Magyarország közepének nevezett
szélmalomhoz.
A Holt-Körös partján álló emlékmű a történelmi Magyarország közepét jelzi. A
gáton 17 stációt hoztak létre, s az ide állított emlékművek Magyarország
történelmének 17 jelentős állomására emlékeztetnek.

Szállás és vacsora

2. nap:

Szarvasi Arborétum - helyi vezetővel
A város legnagyobb turisztikai vonzereje a Szarvasi Arborétum. A Holt-Körös
partján elterülő kert alapítója Bolza József (Pepi gróf), kinek örököse Bolza Pál
folytatta azt a csodálatos munkát, amely egy világhírű tájképi kertet hozott létre. A
Szarvasi Arborétumbanöt fás gyűjtemény található 82 hektáron, a világ számos
tájáról érkezett, több, mint 1600 fa- és cserjefajjal. Az év minden napján varázslatos
látványt nyújtó kert számos kiegészítő bemutatóhellyel várja a természet
szerelmeseit.

-

Pepi gróf varázstanyájának megtekintése
Üvegház megtekintése

Katalin II. Sétahajó - idegenvezetéssel
A több mint 30 éve üzemelő Katalin II. sétahajó Szarvason, a Dél-alföldi régió
szívében egész nyáron várja az idelátogatókat. Az érintetlen környezet, a Holt-Körös
nyugodtsága és gazdag élővilága hozzájárul, hogy egyedi élményben vegyenek részt
a kalandvágyó turisták. A hajóskapitány – Demeter István – tengerészként
ismerkedett meg a hajózás rejtelmeivel. Később saját vállalkozásában teljesedett ki
különleges humora, érdekes történetei, lelkes hozzáállása, amely egyaránt hozzájárul
ahhoz, hogy emlékezetes élményekkel gazdagítsa az érdeklődőket.

Mini Magyarország - Szarvas
Minden korosztálynak felejthetetlen élményt nyújtanak a gombnyomással indítható,
alagutakon, hidakon, áthaladó vasútmakettek, a Balatonon és Dunán ringatózó
vitorlások, gőzhajók. Megtekinthető többek között a Gyulai vár, az Egri vár, a
budapesti Hősök tere, kecskeméti Cifrapalota, a Szegedi dóm vagy a kaposvári
Csíky
Gergely
Színház
kicsinyített
mása.
Néhány évvel ezelőtt bővült a park Erdély látnivalóival, valamint a Felvidék és a
Kárpátalja szépségeivel. A speciális technológiai kivitelezés miatt a makettek a zord
időjárási körülményeknek rendkívüli módon ellenállnak.

Tessedik Sámuel Múzeum – Szarvas – 9 kiállítás
A Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész által 1791-ben építtetett
épületet – amelyben az ország első mezőgazdasági iskolája működött – csaknem
250 négyzetméterrel bővítették, az irodákban és a korábban raktárnak használt
helyiségekben is kiállítások kapnak helyet. A felújított Tessedik Sámuel
Múzeum épületét „pláza-szerűen” alakították ki, minden teremben egy-egy
tárgyat emeltek ki és köré szervezték a többi kiállítási anyagot.
A „pláza” vásári bemutatóterében Tessedik Sámuel korával és munkásságával
ismerkedhetnek a látogatók, a „termékenységi galériákban” neolitikum korabeli, hét-nyolcezer éves termékenységszobrok
kerültek középpontba. Az „ékszerboltban” többek között szarmata, őskori, népvándorlás és honfoglalás kori, valamint középkori
ékszereket mutatnak be.

Horthy István Duzzasztómű - Békésszentandrás
1942. október 15-én vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója
helyzete üzembe az akkori kor legnagyobb beruházását, mellyel hajózhatóvá vált a
Hármas- Körös.
A felduzzasztott víz lehetőséget adott a mezőgazdaság számára, hogy bevezessék az
öntözéses gazdálkodást, mellyel azóta nagyobb biztonságban termelhetnek és
nagyobb hozamokat érhetnek el. Az oldalfalon emléktáblák láthatók, melyeket a
folyószabályozás és a szentandrási kubikusok emlékére avattak.

3. nap:

Manufakturális Szabóműhely Múzeuma, Szarvas
A Manufakturális Múzeum a XIX. század végén illetve a XX. század elején működő
családi kisipari vállalkozást az anyagbeszerzéstől a késztermék értékesítéséig
korabeli berendezésekkel, tárgyakkal, szakszerű tárlatvezetéssel mutatja be.
Az ide érkező látogatónak korhű betekintést ad az 50-100 évvel ezelőtt élt mesterek
napi munkájába.

Sárarany Szalmaporta
A régi idők hangulatában berendezett tanyaépületben, Vendégeink egy tárlatvezetés
során megismerhetik a szalmafonás eszközeit, hagyományos és modern technikáit,
valamint számos különleges szalmából készült tárgyat. A kiállítás érdekessége, hogy
ezek szinte mindegyike saját alkotás. Így látható, csipkefinomságú szalmalegyező, a
magyar koronázási ékszerek méretarányos másai, vagy éppen menyasszonyi
fátyoldísz szalmával díszítve.
A tárlat másik részében különleges gyöngy ékszerek kerültek kiállításra, melyek
között éppúgy megtalálhatóak a magyar népviselet kiegészítői, mint a mai divatot
követő darabok.

Csipkeház és bemutatóterem
Amikor azt mondjuk, csipke, sokan a nagymamák által őrizgetett ezeréves kis
terítőkre gondolnak.
Aztán aki meglátogat bennünket, remélhetőleg úgy távozik, hogy megismert egy
népművészeti ágat mely napjainkban újra népszerű gyönyörű terítőket, ruhákat,
lakástextilt és kiegészítőket takar. Ráadásul ez az ország egyetlen olyan vertcsipke
bemutatóterme, ahol a munkák és a munkabemutató megtekintésén kívül a
csipkeverést tanulni is lehet, és az összes kiállított darab megvásárolható vagy
hasonló rendelhető! Az alapítók célja nem egy múzeum létrehozása volt, hanem a
vertcsipke mai használatának bemutatása a lakáskultúrában és az öltözködésben.

Tiszakécskei Holt-Tisza és a Nádirigó tanösvény
Az I. számú holtág környezetében létesült 2,5 km hosszú hurokszerű tanösvény a
Tiszakécskei-Holt-Tisza élőhelyeit és gazdag állatvilágát mutatja be. Ugyanakkor az
emberek tájátalakító tevékenyégének mozzanatai is megismerhetők. A tanösvény
állomásain találkozhatunk a cselekvő természetvédelem eszközeivel (rovarhotel,
növényspirál, madárodúk, stb.) is, melyek a körülöttünk levő vadon élő állatok és
növények élethelyzetét javítják. Mindent játékos, interaktív módon mutat be a
tanösvény.

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)

