Szigetközi látnivalók sok hajózással
2022. július 12-14. (kedd-csütörtök) max. 8 fő
Ára: 78 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget, a szállást (2 ágyas, fürdőszobás szobákban), a vacsorát az
1. és 2. napon, a reggelit a 2. és 3. napon, a 3 csónakázás, a lovaskocsizás, a sajtbemutató és kóstolás díjait.
NEM tartalmazza a Mosonvármegyei Múzeum (1000/500/0,- Ft) és a
Szent Jakab Látogatóközpont (1500/1200,- Ft) belépő díjait.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Bonyhád, Budapest)

Morotva-tavi tanösvény - Dunaszeg
A község Önkormányzata alakította ki a település határában
található Morotva-tó körül. A patkó alakú tó egykor a Mosoni-Duna
kanyarulata volt. Az egykori folyó meder nyílása feltöltődött,
fokozatosan elzárult és holtággá változott, majd szép lassan
kialakult a mostani csendes vizű tó, melyben folyamatosan rakódik
le a por, az iszap. Itt található az egyik legritkább növényfaj a kúszó
zeller is.
Mindez gyönyörű látványt nyújt bármely évszakban is látogatunk
erre. Egy könnyű 1,5 km hosszú, sétával a tó körül a nádasok
élővilágával, e táj jellemző természeti értékeivel megismerkedve, a
nyugalom és a szép, idilli táj látványával gazdagodhatunk.

1 órás sétahajózás a Szigetköz egyik holtágában Rajka mellett.

Mosonvármegyei Múzeum
Régészeti kiállítás
Területünkön a legkorábbi emberi kultúra mintegy 8-9 ezer évvel
ezelőtt az újkőkor idején jelent meg. E kultúra hordozói terjesztették
el a földművelés és állattenyésztés ismereteit nemcsak a
Dunántúlon, hanem Európa tőlünk északra és nyugatra lévő
területein is.
Néprajzi kiállítás
A néprajzi terem a XIX. század végének, XX. század elejének
paraszti világából villant fel képeket, bepillantást nyújtva egyrészt a
régió lakáskultúrájába, másrészt három nemzetiségének viseletébe.
A kiállítás a parasztház két helyiségét jeleníti meg, a raktározásra,
esetenként hálóhelyül szolgáló kamrát, valamint a tisztaszobát. A kamrát szemléltető részben kerültek
elhelyezésre a kenyérsütés és élelmiszertárolás, valamint a kendermegmunkálás eszközei.
Helytörténeti kiállítás
Moson és Magyaróvár városa illetve az egykori Moson Vármegye települései különböző fejlődési utat jártak be
az elmúlt évszázadokban, amelynek gazdag s változatos tárgyi hagyatékát mutatja be a kiállítás. Tudni
szeretnénk, mire való a dongaszél cifrázó? Kik használták az avatótaglót? Hogyan játszották a Poch-játékot? E
különös, mára már elfeledett tárgyak is életre kelnek sok más társukkal együtt.
Szállás és vacsora Mosonmagyaróváron mindkét napon

2. nap

Krumplibogár szobor - Hédervár
Az 1997-ben a polgármesteri hivatal előtti téren felállított szobor
annak emlékét őrzi, hogy 1947-ben Héderváron látták meg először a
származási helyéről kolorádó-bogárnak is nevezett kártevőt. A
bronzbogár nem a kártevő iránti tiszteletre, sokkal inkább az ellene
hihetetlenül gyorsan kibontakozó országos méretű, szervezett
növényvédelemre utal.

Árpád-fa - Hédervár
Minden bizonnyal ez Magyarország legidősebb fája.
A néphit szerint már ezeréves, s annak idején Árpád fejedelem a
törzséhez kötötte a lovát, amikor seregeivel 907-ben itt pihent meg a
pozsonyi csatába készülvén. A fa törzsén látható forradást a kötőfék
nyomainak vélik. Neve is ezt a legendát őrzi. Valójában az Árpád-fa
„csak” 700-800 éves lehet.

Kálvária - Ásványráró
Hazánk legkorábbi építésű háromszög alaprajzú épülete. Építtetője
Apponyi Lázár rárói földesúr volt, 1738-ban. Tervezője nem ismert,
de az oszlopfők megformálása alapján Wittwer Márton Athanáz
karmelita szerzetes és építész munkájának tarják.

Emlékpark a 800 éves múlt emlékére - Mecsér
A település szigetköz felöli bejáratánál – a volt kovácsműhely
helyén – felállított emlékpark annak a 800 éves múltnak állít
emléket, ami meghatározta az itt lakók életét és megélhetést
biztosított számukra.
A település szigetköz felöli bejáratánál – a volt kovácsműhely
helyén – felállított emlékpark annak a 800 éves múltnak állít
emléket, ami meghatározta az itt lakók életét és megélhetést
biztosított számukra. A kardegy olyan rég kihalt mesterségre utal, mint a kardműves, kardcsiszár, amit a
település neve is kifejez és a helyiek egyik foglalkozása volt.

Szent Jakab Látogatóközpont - idegenvezetéssel
Lébény főterén áll hazánk egyik legjelentősebb műemléke, a XIII.
század elején épült román stílusú Szent Jakab templom, egykori
bencés apátsági templom és középkori monostor.
Bár a történelem viharai nyomokat hagytak az Isten házán az elmúlt
több mint 800 év alatt, ennek ellenére ma is épségben,
méltóságteljesen emelkedik ki környezetéből.
Magasztosak a faragott kváderkövekből épített falak, s ezt csak
fokozza a két kapuzat látványa, melyeknek korabeli
díszítőmotívumai szemet gyönyörködtetőek.
A templomot építtető, előkelő, magas méltóságokat viselő család
bőkezű adományainak és az építőmesteri tudásnak köszönhetően a
templombelső is lenyűgöző. A belépőt óhatatlanul megérinti és
elmélyülésre készteti látványa.

Rábcakapi tájház
A falu legöregebb házaként számon tartott épület 1786-ból
származik. Erről a mestergerendába vésett évszám tanúskodik.
Ugyan itt szerepel a S. J. monogram is, ami Szabó János nevét fedi.

Kriskó Sajtműhely – Rábcakapi – sajtműhely látogatás kóstolóval
„Családunk több generáció óta szarvasmarha tenyésztéssel
foglalkozik Rábcakapin.
Első sajtjainkat 2011-ben készítettünk előbb a család majd
barátaink örömére, szükségleteire. 2014 tavaszától őstermelőként
értékesítjük termékeinket.
Kínálatunkban friss, füstölt, gyúrt és érlelt sajtok szerepelnek melyek ízesítésére elsősorban saját magunk által megtermelt
fűszernövényeket használunk fel -, de készítünk joghurtot, kefirt és
többféle túrót is.”

2 órás sétahajózás a Mosoni-Duna ágban

3. nap

Dunakiliti duzzasztómű – üzemlátogatás

Sétakocsikázás
A csodálatos érintetlen szigetközi tájban Sétakocsitúrára indulunk.
Lipót jellegzetes épületeit érintve kiérünk a község mellett elterülő
Duna holtág területre, ahol a Szigetköz gazdag madár és növény
világában, érintetlen természeti adottságaiban gyönyörködhetünk. A
kettő kisméretű arab lovak húzta fogat a romantikus hajóállomást
érintve a platán fasoron ér vissza a falvakhoz. Dunaremetén elhalad
egy kedves kis horgásztó mellett, ahol elkerített őzikék, vaddisznók
és egyéb más állatokat láthatunk. Majd a szigetközi mellékúton ér
vissza a kocsi Lipótra. A program időtartama 1-1,5 óra.

1 órás sétahajózás

„A lenyűgöző vízi világ megismerésére, a vízi túrák kedvelői végigjárhatják a galériaerdők övezte Duna- ágakat,
ahol a változatosa szakaszok felejthetetlen élményt ígérnek. A hangulatos kis csónakban egyszerre 10 fő fér el. A
kirándulók találkozhatnak a Szigetköz valódi rejtett és érintetlen gazdag növény- és állatvilágával, miközben
érdekes történeteket hallgathatnak Lipótról és a természetről. Az út során megtekinthető a Duna által kialakított
zárványok, szigetek és csobogók.”

Búcsú a Szigetköztől

Séta az Árvai záráshoz, az Ásványi torkolati fenékküszöbhöz és a hallépcsőhöz.
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38), www.csakszis.hu/2022
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

