
                                                  Homokháti megyejárás III. 

                          Honismereti, helytörténeti szakmai tanulmányút.  

                                                           2022. június 11. 

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

helyi értékeinek megismerésére szervezett programját. Az év első félévében Bordány, Üllés 

és Öttömös értékeivel ismerkedünk meg a Homokháti megyejárás III. program keretében. 

Öttömös értékeinek egy részét már 2021-ben megismerhettük, de van még bőven a helyi 

értéktárban az egyesület tagjai számára érdekesség. 

 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./ Bordányba érkezünk 8,30 órakor, ott tartózkodunk 10,50.óráig.  

A programot 8,30 órakor a Kisapáti család veterán autóinak megcsodálásával kezdjük a 

Kossuth utca 100. szám alatt. Általában nem fogadnak látogatókat, az autókat csak akkor 

szokták megmutatni, amikor autós rendezvényt szerveznek! Velünk most kivételt tesznek! 

/ Nem csak a helyi értéktár része, hanem a megyei, sőt az országos értékek között is szerepel/ 

Ezt követően 10 órakor Dr. Janes Zoltán plébános mutatja be a Római Katolikus Templomot. 

Megnézzük még a Szent István szobrot, a II. Világháborús emlékművet és a Szent György 

szobrot és díszkutat. 

3. Üllésre érkezés 11 órakor a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár intézményhez. 

     6794 Üllés, Dorozsmai út  48. 

 Megtekintjük az Üllési Értéktár kiállítást, majd a Nemezelésről készült kiállítást is. 

Bemutatja: Meszesné Volkovics Szilvia igazgató. 

/ Ez a kiállítás június 11-én reggel 9-12 óra között tekinthető meg az Üllési Nyárindító 

Fesztivál egyik programjaként./ 

4. Öttömösre érkezés 12,30 – 13 óra között.  A Polgármesteri Hivatal elé érkezünk. 



             Program: A település képviselője fogadja csoportunkat. Bekapcsolódunk a 

Spárgafesztivál programjába! Ebédelünk marhapörköltet! Kóstolunk spárgából készült 

ételeket!  

Ebéd: 13 órakor! Marhapörkölt 2500 Ft/ adag. Helyszín: A templom melletti tér 

Spárgából készült ételek kóstolása 15 órakor lesz! Ára: 500 Ft/ fő 

 12:30 -tól   Helyi civilek kulturális bemutatója 

               Közreműködők:         helyi óvoda és iskola növendékei                                                           

                                                    Öttömösi Citerazenekar 

15 órakor: Spárgából készült ételkülönlegességek bemutatása és kóstolása 

                  Helyszín: Művelődési Ház 

A helyi értékeket a határban lovaskocsival fogjuk megnézni. 

  

15:00    Majorett felvonulás 

             Közreműködők:         Arlechino Táncegyüttes Majorett Csoportja  

                                                  Mórahalmi Fúvószenekar 

Kiállítások, bemutatók 
Helyszín: Teleház 

  

         Mézeskalács kiállítás 

         Gyémántszemes képek bemutatója 

         Gyöngyfa kiállítás 

         50 éves a Coop ABC 

Kiállítások, bemutatók 
Helyszín: Önkormányzati Étkező 

  

         „Emlékezés” - Dr. Magyarossy József és Bárkányi Tibor kiállítása - A terített 

asztal több, mint csak enni 
 

Öttömösről 16 órakor indulunk Üllésre, ahol bekapcsolódunk a 

falunap / Üllési Nyárindító Fesztivál/ programjaiba! 

Napos Piac 

15:00-19:00 Borverseny  - közönség kóstoltatás 

19:00-20:00 Borverseny díjátadója 

Vásártér 

16:10-16:50 Potyautasok 

17:00-19:00 Generációk- Fonó 45 



 

4./ Szegedre érkezés 18,30-19 óra között várható. 

A Homokháti megyejárás III. program költsége 8000-Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget 

az étkezés költségét. A helytörténeti tanulmányút programjában lehet változás, az időpontokat 

be kell tartani, hogy mindent meg lehessen nézni és a tájékoztatókat meg lehessen hallgatni. 

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

következő helyre. 

2022. május 

Élményekben gazdag utazást kíván Gulácsiné Somogyi Ilona egyesületi tag, a program 

szervezője 


