
                      Helyi értéktárakat megismerő megyejáró 

                                   Honismereti, helytörténeti szakmai tanulmányút.  

                                                           2022. szeptember 17. 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület folytatja a Csongrád- Csanád megye települései 

helyi értékeinek megismerésére szervezett programját. Az év második félévében Szatymaz és 

Sándorfalva értékeivel ismerkedünk meg a Helyi értéktárakat megismerő megyejáró 

program keretében.  

 Program 

1./ 8 órakor indul az autóbusz a Gábor Dénes Szakközépiskola elől / Szeged, Mars tér 14./ 

Gyülekezés fél 8 és 8 között. Az indulás pontosan történik! 

2./ 8,30 órakor érkezés Szatymazra a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményhez. / Dózsa György u. 42./ 

Barackvirág Népdalkör ünnepi műsorral fogadja csoportunka. 

Barna Károly polgármester köszöntőt mond, majd Burkus Andrásné a „Szatymazi 

Települési Értéktár” Bizottság elnöke kalauzol a helyi értékeket bemutató kiállításon. A 

kiállítást a mi kedvünkért állítják össze, ahol várhatóan teljes képet kapunk Szatymaz 

értékeiről, szépségeiről. 

     9,30 órakor indulunk a Beretzk Péter kilátóhoz  / Fehér -tó/ 

             A kilátónál a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa segítségével megismerkedünk a 

Fehér-tó madárvilágával. 

            Útközben megtekintjük a valamikori Báló kocsmát, ahol Dankó Pista hegedült, 

valamint megnézzük a Gál villát is. 

    11,30 órakor indulunk a Peternelly villába (Terézlak), ahol körbejárjuk az épületeket, 

meghallgatjuk a történetét, és megkóstoljuk  a szatymazi habos, őszibarackos süteményt. 

     12,10 órakor indulunk Sándorfalva felé vezető bekötőút felé, ahol megnézzük a 

szürkemarha csordát és a Lipicai lovakat. 

      Az itt lévő szikes talajon tömegesen nyílik a sziki őszirózsa szeptemberben, ami lilára 

festi a tájat. 

A településről, annak értékeiről tájékozódhatunk a www.szatymaz.hu oldalon. 

  

http://www.szatymaz.hu/


3./ 12.30 órakor Sándorfalvára érkezés, fogadja a csoportot Gajdosné Pataki Zsuzsanna 

polgármester. 

  A korábban tervezett ebéd nem valósul meg, mert olyan mértékű áremelkedés 

következett be, mely számunkra nem elfogadható! 

                       Szervezett ebéd nem lesz, étkezést a programon résztvevők maguk oldják 

meg. 

13.30  Tárlatvezetés a Pallavicini Kastélyban  

14.15  Katolikus templom a város szívében 

14.45  Citeraszó kávéval 

  A citera zene a Budai Sándor Emlékház és Tájházban 

A citera zene és citerakészítés története 

  Találkozás a Budai Sándor citerazenekarral – zenés beszélgetés 

  Uzsonna: eperlekváros pite, kávé 

16.00  Sándorfalvi „Keresztek útja” – lovas kocsis túra     

17.00  Hazaindulás 

A településről, annak értékeiről tájékozódhatunk a www.sandorfalva.hu oldalon. 

A helytörténeti tanulmányút programjában lehet változás, az időpontokat be kell tartani, hogy 

mindent meg lehessen nézni, és a polgármesteri tájékoztatókat meg lehessen hallgatni. Abban 

az esetben, ha egy programmal hamarabb végzünk, akkor tovább lehet utazni a következő 

helyre. 

Helyi értéktárakat megismerő megyejáró program költsége 4.000 Ft/fő, mely tartalmazza 

az útiköltséget és az uzsonna költségét. A programot anyagilag támogatja Szeged Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, hiszen ez a táj a szegedi nagytáj része volt valamikor. 

Jelentkezni a 4000 Ft befizetésével lehet 2022. szeptember 5-ig. (Augusztus 12-én a 

hódmezővásárhelyi programon is be lehet fizetni.) A 4000 Ft-ot Csongrádon Georgiades 

Ildikó, Hódmezővásárhelyen Lőkös Sándorné, Pitvaroson Kemény Lajosné, Makón Zeitler 

Ádám, Szegeden dr. Markos Gyöngyi szedi. Markos Gyöngyi 2022. augusztus 25-én 17 

órától 18 óráig, szeptember 1-én szintén 17-től 18 óráig várja a tagtársakat Szegeden az 

Agórában, Gyöngyi telefonszáma: 30-6126878. 

2022. augusztus 10. 

 Élményekben gazdag utazást kíván Gulácsiné Somogyi Ilona egyesületi tag a program 

szervezője. 

http://www.sandorfalva.hu/

