
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Erzsébet-Katalin-napi kirándulás 

Székesfehérvár – Gödöllői Királyi Kastély 
 

2021. november 20. 

 
 

Program: 

Indulás Székesfehérvárra, amely hajdani királyi székhely, Magyarország egyik legnagyobb múltú városa, 

Fejér megye székhelye. Városnézésünk alkalmával felkeressük a történelmi belváros értékeit: Szent Anna 

kápolna, Szent István székesegyház, Országalma, Püspöki Palota, Virágóra, … A belvárosban található az a 

középkori romkert, melyben Árpád-kori királysírok és Szent István koronázási, és királyaink temetkezési 

bazilikájának romjai találhatók (áttekintés a mellvédről).  

Katalin-nap alkalmából különös figyelmet szentelünk Kati néni emlékének. Mindig 

szívmelengető, ha egy város emléket állít egy szeretett lakójának, így Fehérváron is felkeressük Kati néni 

szobrát. Az alkotás Molnár Imréné Boda Katalint, a portékáival az egykori piacra siető asszonyt örökíti meg, 

aki még 93 éves korában is árulta döcögős kocsiján a tejet, tejfölt és a sült liba- és kacsafertályokat. A városban 

elterjedt hiedelem, hogy aki megfogja Kati néni szobrának orrát, annak szerencséje lesz, s ennek 

következtében a szobor orra teljesen ki is fényesedett. Ezt a lehetőséget senki ne hagyja ki! 

 

  

 

Gödöllő, Sisi királyné kedvenc magyar kastélya, Magyarország egyik legnagyobb és legimpozánsabb 

barokk kastélya. Történetének korszakait a kastély múzeumának állandó kiállítása mutatja be a XIX. sz. végén 

uralkodó divatnak megfelelőn berendezett lakosztályokban: a barokk kori Grassalkovich időszakot, a királyi 

család gödöllői tartózkodását néhány, elsősorban Sisi királynéhoz köthető személyes tárggyal, valamint a XX. 

sz. méltatlanabb korszakát, a szovjet katonai jelenlét emlékeivel idézi fel. 

Említésre méltó még a gyönyörűen karbantartott kastélykertből nyíló bejáraton megközelíthető 

barokk kori, 1785-ben épült kastélyszínház, amely Magyarország egyetlen megmaradt kulisszás rendszerű 

színháza (csak külön belépővel). 

Majd Máriabesnyőre vezet utunk, ahol Magyarország egyik leglátogatottabb zarándokhelyéhez, a 

Nagyboldogasszony Bazilikához érkezünk. Megtekintjük a Mária-szobrot és az altemplomban elhelyezkedő 

Grassalkovich sírokat is.   

Indulás hazafelé a délután órákban, ahova 21.00 óra körül érkezünk meg.  
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Kellemes, élményekben gazdag kirándulást kívánunk! 

Kérdés: 

 

Sissi császárné és királyné nagy utazó volt. E szenvedélyét több 

ok is táplálta: a kedvtelés, az egészségügyi állapota, de a 

magánéleti válságai is gyakran elvezették otthonról. Mik voltak a 

kedvenc pihenőhelyei? Mutassa be őket röviden! A halál is 

külföldön érte, hogyan és hol?  


