
Tiszántúli megyejárás honismereti tanulmányút 

                                        2021. október 9. 

                                        Program 

A „Tiszántúli megyejáró” programunk keretében Deszk, Kübekháza, 

Tiszasziget, Újszentiván településeket látogatjuk meg. 

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./Deszk az első állomásuk. Reggel 8,15 órára érnénk oda, ott tartózkodunk 

10,15 óráig. 

Király László polgármester és a Faluház vezetője vár bennünket és mutatja 

be Deszk helyi értékeit. 

A helyi értékek megismerése abban a sorrendben történik, amit a polgármester 

és munkatársa legjobbnak ítél. 

 

3./Kübekházára 10,35 órára érnénk és 13,15 óráig leszünk ott.  A helyi értékek 

megismerésén túl ott ebédelünk, természetesen olyan ételt kapunk, amely 

szintén része Kübekháza értékeinek a Helyi értéktárnak. 

Dr. Molnár Róbert polgármester és a település könyvtárosa a helyi értéktár 

bizottság vezetője fogad bennünket. 

A helyi értékek megismerése abban a sorrendben történik, amit a polgármester 

és munkatársa legjobbnak ítél. 

Ebédelni a Kübecker Manafuktúra éttermében fogunk. 

 

4./Tiszaszigetre 13,30 órára érünk és két óra ott tartózkodás után mennénk 

tovább Újszentivánra. 

Ferenczi Ferenc polgármester és munkatársa fogad bennünket. 

Tiszaszigeten a Faluházba érkezünk, rövid beszélgetés utána jelenlétünkben 

nyílik meg a Helyi Értéktár kiállítás. Ezt követően átsétálunk az óvoda 

udvarára, ahol az egyik értéktári elem található, majd innen a templomba 

megyünk, ahol több tárgy is van, mely az értéktár része. Innen Térvárra visz az 

utunk, ahol a kápolnát és a harangot tekintjük meg és útközben megnézzük a 



kunhalmot is. Majd a mélypont felé vesszük az irányt, ahol lehetőség van 

kicsit megpihenni és beszélgetni. Itt fog zárulni a programunk és indulunk 

tovább. 

 

5./ Újszentivánra 16 órára érkezünk és a programunk 18 óráig tart. 

 

A programot úgy indítjuk, hogy kísérőnk Kádár-Németh Antalné az Újszentiván 

táblánál várja csoportunkat és a buszra felszállva bemutatja a falu déli, 

délnyugati részét, annak történetét. 

  

- A faluba beérve a szerb parókia néprajzi gyűjteményével Veszelínov 

Dánielné Jelena ismertet meg bennünket.  

- Innen átmegyünk a szerb templomba, ahol Putnik Milos fog nekünk beszélni 

a falu legrégebbi nagy értékéről. 

- Átsétálunk a katolikus templomunkba, amit Kádár-Németh Antalné fog 

bemutatni. 

- Autóbuszra szállunk, és Várszegi Piroska babagyűjteményét nézzük meg. 

- Ismét autóbuszra szállunk és elmegyünk a falu másik felébe, útközben minden 

fontos látnivalót megismerünk. Ez követően  Juhász János kocsi és néprajz 

gyűjteményét mutatja be.  

- Autóbuszra szállunk, a következő utcában Burján Zsuzsanna sváb jellegű 

néprajzi gyűjteményével ismerkedhetünk meg. 

A  Civilházban várnak bennünket. Itt beszélgetés közben lapozgatni lehet a 

Kádár-Németh Antalné Újszentivánról szóló képes és történetekből álló 

gyűjteményét. 
 

Putnik Lázár polgármester és a munkatársai nagy szeretettel várnak 

bennünket. 

 

6./ Szegedre a Mars térre 18,30 órára érkezünk. 

Részvételi költség 8.000.- Ft/fő, benne foglaltatik az ebéd, az utazás költsége és 

a belépődíjak ára. 

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. 



 

Részletes programról az érdeklődőket utazás előtt legkésőbb egy héttel 

tájékoztatni fogjuk. 

A települések honlapjai informálnak a helyi értékekről, érdemes tájékozódni! 

 

Élményekben gazdag utazást kíván a szervező Gulácsiné Somogyi Ilona 

egyesületi tag. 

2021. augusztus 5. 

 

 

 

 

 


