Irodalmi túra Vas megyében
(Csönge-Ostffyasszonyfa-KemenessömjénEgyházashetye-Zsennye-Iszkáz)
Időpont: 2021. július 18.
Találkozás: 6.30 órától, a Blaha Lujza tér, Corvin áruház előtt

Utazás: autóbusszal
Indulás: 7.00 órakor

Az irodalom jelei beépülnek a tájba, a környezetbe. Költők, írók nyomába indulunk, akik ezen a tájon
születtek, éltek, alkottak. Kis települések, melyek neve nagy fiaik által bekerült az irodalomtörténetbe.
Kis települések, melyek büszkén, méltó módon ápolják híres szülötteik, lakóik emlékét. Ezekből
látogatunk meg egy csokorra valót a teljesség igénye nélkül.

Program
Először Csöngére látogatunk, ahol a Weöres Sándor Emlékházba teszünk egy
látogatást. A gazdag anyaggal rendelkező kiállításnak otthont adó épület
szüleinek lakóháza volt. Átfogó képet ad Weöres Sándor életéről,
életművéről, személyiségéről, Vas megyei, Csöngei kapcsolatairól. A
településen Petőfi emlékekkel is találkozhatunk, aki ide járt istentiszteletre, s
egy szerelem is ide köti. A közeli Ostffyasszonyfa Petőfi 16 évesen egy
nyarat töltött, aminek köszönhetően ma az egyik legismertebb Petőfi
emlékhely. Több emléktábla és egy emlék szoba is őrzi emlékét.
Innen Kemenessömjénre látogatunk, ahol már Berzsenyi alakját idézzük fel.
A család sok szállal kötődik ide. ma is áll a Berzsenyi kastély, sajnos ma
üresen áll. A költő egykori lakóházán emléktábla. Itt áll a családi kripta, mely
több családtag nyughelye. A költő egykori présháza egy kis kiállításnak ad
otthont. Egyházashetyén Berzsenyi szülőházában Emlék múzeumot
rendeztek be, eredeti tárgyak, kéziratok is helyet kaptak a 18. századi
kisbirtokosi portán. Zsennye legfőbb műemléke a Bezerédy kastély, mely ma
művésztelepként funkcionál. Egy szépen gondozott őspark veszi körül.
Utolsó állomásunk Iszkáz, mely már Veszprém megye területe, de
kiemelkedő irodalmi emlékhely, köszönhetően annak, hogy itt született Nagy
László. A ház, melyet édesapja épített ma már Emlékház. A kiállítás egy
része a szülők életének tárgyait, a hálószoba korabeli berendezését, a
gazdálkodás régi eszközeit mutatja be.
Várható érkezés Budapestre 20 óra körül. Belépő: kb. 3.500,- Ft/fő.

Részvételi díj: 10.990,- Ft/fő + belépők

Akciós ár: 8.690,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
Programváltoztatás jogát fenntartjuk!!!
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