
 
 

Csongrád Városi Önkormányzat 

Az önkormányzat kötelező és örökérvényű feladatának tekinti, hogy aktívan segítse a fenntartásában 

lévő intézmények munkáját, különös figyelmet szentelve a kulturális intézményeknek. Az 

intézmények feladatellátása, beszámolói, programterveinek átnézése minden év elején a képviselő 

testületi ülések kiemelt témája szokott lenni.  

Az idei évben is számos kisebb és nagyobb civil szervezet munkáját segítette az önkormányzat az 

intézmények mellett. 2022 év elején 48 a városban aktívan működő civil szervezet kapott anyagi 

támogatást. A kulturális intézmények illetve az önkormányzat közös célkitűzése, hogy a város 

kulturális életébe minél aktívabban bevonja a civil szervezeteket.  Erre néhány kiemelkedő példa a 

teljesség igénye nélkül, a Babamúzeum nyári nyitva tartásának megoldása, ami a Pedagógus 

Nyugdíjas Klub aktív segítségével valósult meg, a Borfesztivál programjai körül minden évben jelentős 

segítséget nyújt a Csongrádi Kertbarát Klub, több városi rendezvényen, mint például a Bökényi 

Művészeti Napok, aktívan segít a Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete.  

A tavalyi évtől kezdődően aktívan támogatja az önkormányzat a bormarketing területét. Elkészült egy 

a helyi borászatokat bemutató közös borászati kiadvány, ami népszerűsíti Csongrád és Bokros borait. 

Kiírásra került egy bormarketing pályázat, aminek kiemelt célja volt, hogy támogassa a helyi 

borászatok bormarketing tevékenységét, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, 

országos rendezvényeken, kiállításokon való részvételét. A pályázatban négy borászatot volt 

szerencsénk támogatni, Ungerbauer Családi Borpince, Gutpintér Örömborászat, Bodor Martin Családi 

Borászat, Losonczi Áron Családi Borászat. Továbbá a helyi borok népszerűsítése érdekében két 

vendéglátó egység (Csabi Cukrászda, Bárka étterem) is kapott borhűtőt, kizárólag csongrádi borok 

tárolására és forgalmazására.  

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében az önkormányzat biztosítja, segíti 

kiadványok létrehozását.  Ilyen rendszeres megjelenés a Csongrádi Hírek, a Föveny, az Alföldi Paletta 

Antológia. További a városról és annak kulturális értékeiről eddig nyomtatásban megjelent 

kiadványok az önkormányzat támogatásával, Csongrád a Hild-érmes város (szerkesztette: Góg János-

Sebestyén István), Csongrád a vizek és parkok városa (Raszter Könyvkiadó, szerkesztette: Góg János), 

Út a semmibe (Írta: Sebestyén István-Dr. Gulyás Katalin),Tanulmányok a Csongrádi Feketevárról 

(szerkesztette: Georgiádes Ildikó, Sebestyén István 2009) Csongrád képeslapokon I-III (Lovas Erika, 

Ujszászi Róbert 2008.,2019)., Belsőváros ékköve Szent Rókus-templom Csongrádon (szerkesztő: 

Gyöngyössy Orsolya, szerzők: Bara Júlia, Béres Mária, Gyöngyössy Orsolya, Kelemen Éva 2016) A 

csongrádi Nagyboldogasszony templom  történelem, hitélet, és művészet (szerzők: Dr. Gyöngyössy 

Orsolya, Dr. Bara Júlia 2019),Tóth Béla szobrászművész (Feledy Balázs, Ujszászi Róbert 2019), 

Csongrád Város Irodalmi öröksége (írta és szerkesztette: Fábiánné Szenczi Ibolya 2015), 

Képzőművészet Csongrádon (Tóth Attila, Ujszászi Róbert 2015), Vadvizek ölelésében (Sebestyén 

István 2021), Széchenyi úti „Gézengúz” Óvoda múltja és jelene (kiadványt összeállította Pintér 

Ferencné 2020) 






































