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Bérelt  autóbusszal  mentünk,  mert  ez  a  két  város  ilyen  rövid  idő alatt  tömegközlekedéssel  nem
járható be.

Első  úti  célunk  a  mohácsi  Emlékhely felkeresése  volt.  Két  kisfilm megtekintése  után  a  helyi
idegenvezetőnk,  Varga György, többnyire fikcióra alapozva, de szemléletesen mutatta be a csata
lefolyását. Innen a szállásunkra siettünk, a mohácsi  Szent János Hotelba. A pécsi püspökséghez
tartozó, épp 10 éves fennállását ünneplő szálloda, mely csinos, egyszerű, kényelmes és elegáns volt.

Gyors  mosakodás  után  várt  ránk  helyi  idegenvezetőnk,  az  ottani  KÉSZ tagja,  Nagy  Kálmán.
Lelkesen és nagy tudással mutatta be a várost, a Szent Mihály templomot, a Kanizsai Dorottya
Múzeumot, a Városházát, a Széchenyi teret és a Fogadalmi templomot. A hőség miatt betértünk
a  közeli  presszóba  felfrissülni.  A  következő  állomásunk  a  mohácsi  Szent  Mihály  Vízi-  és
Taposómalom volt, ahol a tulajdonos, Mohácsi Bugarszki Norbert fogadott és elmondta a malom
történetét, s bővítette tudásunkat a malmok típusai, feladatai alapján. A bátrabbak a taposómalmot
is kipróbálhatták. Betekinthettünk a molnárok életébe is. Az lepett meg, hogy egy mai közgazdász,
lakótelepi lakásban felnőtt fiatalból hogy lett lokálpatrióta, malomipari, és annak gépi berendezéseit
ismerő,  múzeum igazgató.  Ezt követően elhajtottunk vacsoránk helyszínére,  Villánykövesdre,  a
Blum József pincészetbe. Míg kapaszkodtunk fel a domboldalon, gyönyörködtünk a tájban és a
több szinten sorakozó pincerendszerben. Élveztük a pince hűvösét és a vacsorát.  Este 10-kor,  a
dombról lefele jövet, arról ábrándoztunk, hogy hamar lezuhanyozunk és nyugovóra térhetünk. De
mint tudjuk, a Jóisten nagy szervező és tartogatott még meglepetést számunkra. Nem indult el a bu-
szunk.  Tóni  atya  vezetésével  imádkoztunk,  és  Szent  Kristóf  meghallotta  imáinkat.  A pincészet
dolgozói  jelezték,  hogy  10  perc  múlva  indul  a  vonat  a  közeli  állomásról  Mohácsra.  Rövid
vonatozás, majd séta után megérkeztünk szálláshelyünkre, de addigra a sofőrünk is jelezte, hogy el-
indult a buszunk. 

Másnap, a reggeli után búcsút vettünk Mohácstól és elindultunk Bajára. Megálltunk Bátaszéken,
és megnéztük a Nagyboldogasszony templomot, mely a környéken élő svábok adakozásából épült
fel a ciszterci monostor és templom romjai mellett.  Baja város szélen várt bennünket a helyi KÉSZ
vezetője Tarján Levente. Megmutatta nekünk a ferencesek Páduai Szent Antal templomát, ahol a
plébános  úr,  Binszki  József  atya  beszélt  a  templom és  monostor  múltjáról,  és  távlati  terveiről.
Megnéztük a volt  ciszterci rendházat, amely jelenleg zarándokszállásként működik, a  Belváros
templomot. Egy hangulatos halászcsárdában, a Sugovica partján, a Petőfi szigeten, a Véndióban
költöttük el ebédünket. A csárdából kijövet láttuk a kijelzőt, árnyékban 40 ▫C –t mutatott a hőmérő. 

Elbuszoztunk  a  Bajától  5  km-re  fekvő  Vodicébe,  és  ott  is  adoráltunk  a  kegytemplomban.
Elimádkoztunk egytized rózsafüzért. Az ott fakadó két forrásból csak csepegett a víz, a hetek óta
tartó hőség miatt. Bajára visszaérve, elsétáltunk a Türr István kilátóig, a majd boldog IV. Károly
és Zita királyné nyomába eredtünk és megtekintettük azt a helyet, ahol az utolsó magyar uralkodó
királyi pár elhagyta az ország területét.

Hamarosan elköszöntünk mi is Bajától és hazaindultunk.

Köszönjük Péchy Marikának a kiváló szervezést!       
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