Dél-Dunántúl gyöngyszemei
Dombóvár, Kaposvár és Balaton
2022. augusztus 16-18. (keddtől csütörtökig)
Tervezett program:
1. nap: 2022. augusztus 16-án (kedden) indulunk Szegedről, a Rókusi krt.-i TESCO
parkolóból 5:30-kor. Röszkére érkezés a Páduai Szent Antal Római Katolikus Plébánia elé
6 órakor. A zarándokutat indító litániát követően a csoport tagjai elfoglalják helyüket a
buszban. A bajai pihenő után érkezünk meg Bátaszékre. A Cisztercita rend magyarországi
egykori központjában teszünk látogatást, majd továbbutazunk Grábócra, a Tolnai-dombság
kis völgyébe megbúvó falu szerb-ortodox templomához. Az ortodox templom meglátogatása
után Dombóvár következik. Hangulatos sétát teszünk a város központja mellett elterülő
Szigeterdőben, ahol 1952-ben felállították az „eszmeiségét vesztett” Kossuth
szoborcsoportot, melyet a Parlament mögötti Kossuth térről szállítottak át. Dombóvári
második program Fekete István író emlékkiállítása, majd a zarándokút első napi utolsó
programja: látogatás a Madárvártán. A kora esti órákban megérkezés Dombóvár–Gunaras
fürdő üdülő szállodájába, ahol szobafoglalás majd vacsora következik.
2. nap: reggeli a szállodában, majd indulás Kaposvár irányába. Útközben Göllén Fekete
István szülőházában teszünk látogatást, azt követően a temetőben felkeressük a sírját is.
Kaposvárra érkezést követően belvárosi sétával kezdjük a város megismerését. A Fő tere
Kossuth Lajos nevét viseli, melyet 2017-ben Európa legszebb főterének nyilvánítottak.
Látogatást teszünk a Nagyboldogasszony székesegyházban, majd a városi séta során számos
szobrot, épületet érintünk, mint pl. a Csiky Gergely Színházat, melyet a Szegeden is több,
szép szecessziós épületet építő Magyar Ede tervezett. Az egykori vármegyeházban működik
a Rippl-Rónay Múzeum, amely a nagy festő Rippl-Rónay József nevét viseli, de kiállításán
Rippl-Rónai Ödön képei is megtekinthetők, aki öccse volt a múzeum névadójának. A festők
sorát Vaszary Jánossal folytatjuk, majd a belvárosi tartózkodást rövid szünet követi. Délután
az „i”-re a pontot a Róma-Villa látogatás teszi fel, amikor is Rippl-Rónay József egykori
birtokán lévő házban ismerkedhetünk meg a művész posztimpresszionista, szecessziós,
fauvista, pointillista törekvéseivel, csodálatos képeivel. A kaposvári programok végén
visszautazunk Dombóvárra, ahol vacsorával várnak bennünket.
3. nap: közös reggeli elfogyasztása után bepakolunk a buszba és elindulunk Somogyvárra.
Itt látogatást teszünk a Szent László Nemzeti Emlékhely kiállító csarnokában. E modern
épületben lévő kiállításon megismerkedhetünk a XI. századi Magyarország történelmével,
az Árpád-ház királyi hercegeinek, királyainak egymáshoz fűződő viszonyaival, a trónért
folytatott küzdelmeikkel. Kiemelten Szent László király életére, tevékenységére
fókuszálunk, aki több egyházi monostort is alapított életében, s azok közül is kettő
kiemelkedő van: az egyik a Somogyvári Szent Benedek rendi, Szent Egyed tiszteletére, a
másik pedig a Váradi (Nagyvárad) Nagyboldogasszonynak (Szűz Mária) szentelt templom.
A kiállító központban az 1970-es években elkezdett és hosszú ideig tartó precíz régészeti
feltárás legszebb, legértékesebb anyagait tanulmányozhatjuk, és szemlélhetjük azokat a
képeket, melyek kinagyított darabjain Szent királyunk jeles tetteit csodálhatjuk! A kiállítás
megtekintése után következik az eredeti helyszín felkeresése, ahol a Szent Benedek rendi,
Szent Egyed kolostor, templom és temetői kápolna feltárásának eredményeit nézhetjük meg.
A kilátó lépcsőin és teraszain „átláthatunk” a Balatonon is, pl. tiszta időben jól látható a
Badacsony kalapra emlékeztető vulkanikus tömbje, s körbe tekintve a Somogyi dombság
lankáinak szelíd hajlatai varázslatos látványt nyújtanak. A program végén a Szent Egyed

templom apszisában lévő oltárasztalnál szabadtéri mise zárja a zarándokutazásunk
programját. A kellemes környezetben rövid „szabadprogram” (ajándéktárgy-vásárlás, stb.),
felkészülés a hazafelé vezető útra. Rövid megállót tervezünk Balatonszemesen. A
balatonszemesi temetőben nyugszik két színészlegenda Latinovits Zoltán, Bujtor István és
édesanyjuk: Gundel Katalin. A kis „temetői intermezzo” után a fenti útvonalon indulás
hazafelé, viszont az idő függvényében rövid pihenőt tartunk Siófok központjában. Szegedre
érkezés az esti órákban várható.
Részvételi díj: 45.600,-/fő, amely tartalmazza az úti költséget, a kétágyas elhelyezést 3
csillagos szállodában, a félpanziós (reggeli és vacsora) ellátást és az idegenvezetés díját.
A belépők:
Grábóc 500,-/fő
Madárvárta Dombóvár 300,-/fő
Kaposvár Rippl–Rónay Múzeum: Kaposvár Róma Villa (Rippl–Rónay) csoportos teljes áru:
1.400,-/fő kedvezményes: 700,-/fő
Somogyvár teljesárú 1.600,-/fő, kedvezményes 800,-/fő.
A részvételi díj nem tartalmazza a belépők árát és a tárlatvezetések díját.
Felszállási lehetőség: Szegeden, Röszkén, Algyőn, Hódmezővásárhelyen és Makón.
Ülésrendet készítünk! A jelentkezések sorrendjében a részvételi díj befizetésekor
lehet a helyet lefoglalni.
Jelentkezés és további információ:
midtravel2019@gmail.com
0620 43 12 094
6727 Szeged, Délceg u. 11.

