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TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése Csongrádon 

BESZÁMOLÓ 

2. részvételi fórum 
 

Időpont: 2019. március 28. 17:00-19:00 

Helyszín: Csongrád, Művelődési Központ és Városi Galéria  

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partnerszervezetek és intézmények munkatársai (Csongrádi 

Alkotóház-Művésztelep, Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, Művelődési Központ és Városi Galéria, 

BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete), belvárosi és bökényi célterületi lakosok illetve nem célterületi, 

de csongrádi lakosok. Összesen 21 fő.  

 

A közösségi alkalom tartalma (megtárgyalt témák, fontosabb javaslatok, felvetések, főbb 

megállapítások, határidők, feladatok megosztása): 

 Második részvételi fórumunkat a csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria földszinti 
Galériájában tartottuk nagy számú, lelkes résztvevő társaságában. Fábiánné Dr. Gyöngyössy 
közösségfejlesztő elsőként gratulált a csapatnak a TeSzedd! országos hulladékgyűjtési akcióban való, 
sikeres részvételért. Pozitív visszacsatolásként felelevenítette, milyen fórumokon ismerték el a 
közösség példamutató magatartását (Délmagyarország 2019. 03. 25. 2. old.; Városi Híradó 2019. 03. 
27). 

A közösségfejlesztő ezek után a következőket ismertette a jelenlévőkkel: a lakosokkal illetve a 
tulajdonos Művelődési Központ és Városi Galéria vezetőségével egyeztetve az a megállapítás 
született, hogy a belvárosi kézművesházak közül a mézeskalácsos ház szorul leginkább megújításra. 
Annak ellenére, hogy a vályogfalú parasztházakat egykor egy évben két alkalommal is kimeszelték a 
csongrádiak (Húsvét illetve a Nagyboldogasszony-napi búcsú előtt), a műemléki védettség alatt álló 
parasztházak külső vakolatának rendbehozatalára évek óta nem nyílt lehetőség. A 
közösség belvárosi tagjait – kik közül többen hasonló épületben laknak, 
és azokat rendszeresen gondozzák – zavarja a kézművesházak 
állapota, így tenni szeretnének ezek megújításáért.  

 

 

 

 

 

mailto:csongrad@csongrad.hu
mailto:csongrad@csongrad.hu
mailto:bolcso91@gmail.com
mailto:bolcso91@gmail.com


 

Csongrád Városi Önkormányzat             Konzorciumi partner: Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete 

6640 Kossuth tér                                                                                          6640 Csongrád, Ady Endre utca 14. 

e-mail: csongrad@csongrad.hu                                                                             e-mail: bolcso91@gmail.com 

Tel: 06-63-571-952                                                                                                      Tel: 06-20-411-93-55
   

 

 

 

 

A belvárosi csoporttagok közül többen rendelkeznek a meszeléshez szükséges eszközökkel (vödrök, 
meszelő, korongecset), melyeket szívesen bocsátanának a közösség szolgálatára. Mindezek mellett 
két célterületi lakos felajánlotta, hogy segít az önkéntesek irányításában: a keverési arányok 
meghatározásában, az anyagigény felmérésében és a meszelés szakszerű lebonyolításában.  

A hozzáértő csoporttagok jelezték, hogy a falak kihűlése okán a közösségi akció időpontját 
célszerűnek tartanák a délutáni órákra helyezni, lehetőleg hétköznapon. A meszelés időpontját így 
„autentikusan” a Húsvét előtti időszakban, április 5-én pénteken délután határoztuk meg. 

Felmerült ötletként, ha az idő engedi, a meszelési munkálatokban megpihenő asszonyok 
készíthetnének sütés nélküli süteményeket (pl. kókuszgolyó) saját receptek alapján, hozott 
alapanyagokból. Többen jelezték, hogy házi készítésű boraikból, pálinkájukból szívesen hoznának 
kóstolót a közösségi akcióra. Hordozható zenelejátszóról, zenéről is gondoskodnak a csoporttagok.  

A házmeszelés részleteinek megbeszélése után a május-i főzőverseny került szóba. Mivel a 
csapatnak már van tapasztalata hasonló versenyeken való részvételen (pl. káposztafőző-verseny, 
2018), így gyorsan megegyezésre jutottak, hogy a korábbi gyakorlatot folytatva önálló csapatként 
indulnánk a halfőző-versenyen, mely az Ifjúsági téren fog megrendezésre kerülni. A jelenlévő 
Művelődési Központ dolgozói rögzítették a csapat igényét, hivatalosan is elfogadták a jelentkezést. 
A halfajta, a szükséges hozzávalók és az ételtípus meghatározásában egy tapasztalt belvárosi lakos 
megkérdezését javasolta a közösség, akit a főzés fő „ceremóniamesterének” is szeretnének felkérni.  

A gyakorlati feladatok közös egyeztetése után a közösségfejlesztő-néprajzkutató várostörténeti 
kiselőadása következett. A kiselőadás témáját („Az ősi városmag kialakulásának története”) még 
február hónapban szavazta meg több más lehetőség között az EGYBEKÖT TOP 5.3.1. Facebook-
csoport közössége. A közösségi igények alapján összeállított művelődés- és településtörténeti 
előadást a közösségfejlesztő PowerPoint vetítéssel egészítette ki. Az egyik célterület, a Belváros 
(mint „ősi városmag”) kialakulásának ismertetése után a közösségfejlesztő rátért a városrész 
történeti földrajzi neve (Belsőváros) és a helyiék által használt megnevezés (Belváros) közt feszülő 
ellentét történeti okainak feltárására, a két megnevezés egymáshoz való viszonyának időbeli 
alakulására.  

Az előadást követően a jelenlévő lakosok közül többen megosztották emlékeiket, tapasztalataikat a 
kérdéskörben: az egyik idősebb férfi elmesélte, hogy gyerekkorában árokásási, 
házfelújítási munkálatok során milyen régészeti értékekre bukkantak 
a célterületen. Sírokat, égett sáncmaradványokat találtak; a 
Kerekárokból kőangyal-fejet halásztak ki a libapásztorkodó 
gyerekek, melyet később a Múzeumnak ajándékoztak. A 
lakosság emlékeinek rögzítését követően a jelenlévők 
közösen fogyasztották el a feltálalt szendvicseket, 
üdítőket. A jó hangulatú kiscsoportos beszélgetések 
a terített asztal mellett is folytatódtak. 
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Amennyiben a projekt, vagy bármelyik kezdeményezés, ötlet felkeltette az érdeklődését, és 

szeretne csatlakozni a csoporthoz, vagy önkéntes segítői munkát vállalni, esetleg kérdései vannak, 

akkor bátran keresse fel a projekt közösségfejlesztőit, Kunstár Juditot és Fábiánné Dr. Gyöngyössy 

Orsolyát a 06-63-571-973 telefonszámon, vagy a kozossegfejlesztes@csongrad.hu e-mail címen. 

 

 

 

Kelt: Csongrád, 2019. március 29.  

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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