Wenckheim kastélyok
2022. október 01. (szombat) max. 8 fő
Ára: 21 000,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás költségeit.
NEM tartalmazza a belépőt a szabadkígyósi kastélyba (3 000/1 500/0,-Ft).
6.00 Indulás Kozármislenyből (felszállás saját lakásnál Pécs, Kozármisleny, Bonyhád területén)

Pósteleki Wenckheim-kastély
A Békés megyei Gerla határában fekvő Póstelek kastélyának
felépítéséről egyetlen hiteles forrás, a Vállakozók Lapjának
1905. évi száma tájékoztat. Eszerint gróf Széchenyi Antalné egy
kastély felépítésére adott ekkor megbízást. Busa László a még
élő szemtanuk elmondásai helyszíni felvételezései alapján 1988ban készített munkájában a bécsi Siedek Viktor építészt nevezte
meg az 1906-09 között felépült kastély tervezőjének és a
kivitelezés vezetőjének.
Póstelek a XIX. században a Wenckheim-család gerlai birtokának része volt. 1874-ben gróf Wenckheim
Károly (1811-1891) császári és királyi kamarás, huszárkapitány a birtok keleti részén Gerla-Póstelek
néven önálló pusztai falut alapított. Épített községházát, tartott külön községi bírót és jegyzőt. Az 1888as árvíz után azonban e község megszűnt, és a területe 1889-ben Doboz községhez csatlakozott.

A szabadkígyósi Wenckheim kripta
A szabadkígyósi Szent Anna kápolna. A mesterséges dombon álló kápolnát Wenckheim József Antal
építtette 1844-ben. Terveit ifj. Czigler Antal készítette. A templom klasszicista stílusú, egyhajós,
homlokzati toronnyal, egyenes záródású szentéllyel épült.
A Szent Anna kápolna lábánál található kripta 1850
körül épült Ybl Miklós tervei alapján szintén
klasszicista stílusban. Téglány alaprajzú, alápincézett
épület, az oldal homlokzatokon kápolnaszerű
oldalszárnyakkal. A főhomlokzat dór oszlopos előterét a
család címerével díszített timpanon koronázza. A
timpanon csúcsán kereszt található. Az egész portikusz
műkőből készült. Belső tere görög kereszt alaprajzú,
szürke márványoszlopokkal megosztott. A központi
négyzet a tetőn keresztül kapja a megvilágítást. A
kriptában a család öt tagja és egy nevelőnő nyugszik.

Szabadkígyós: Wenckheim Kastély - tárlatvezetéssel
A Dél-Alföld, de sokak szerint az ország egyik legimpozánsabb Wenckheim-kastélya Szabadkígyóson
bújik meg. Főépülete tornyokkal, reneszánsz hatású loggiás terasszal díszített, 52 szobája, 365 ablaka
van, szinte mint a mesében. Ehhez jön még a főúri lak előtt található, formára nyírt bukszusokból és
tiszafákból kialakított, barokkos vonalvezetésű franciakert szökőkutas medencével, és a körülötte
elterülő vadregényes angolkert mesterséges tóval és hidakkal.

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)

