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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi akció, kézműves ház kimeszelése 

Időpont: 2019. április 5. 14:30-19:00 

Helyszín: Csongrád, Öregvár utcai mézeskalácsos ház  

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete) belvárosi és bökényi 

célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 15 fő. 

A közösségi akció leírása: 

A belvárosi kézművesházak állapota évek óta aggasztja a célterületi lakosokat. Ezeket a 

parasztházakat egykor évente kétszer is kellett meszelni ahhoz, hogy jó karban legyenek: 

Csongrádon ez a két alkalom a húsvét előtti hét és a Nagyboldogasszony napját (templombúcsú) 

megelőző napok voltak. A kézműves házakat viszont évek óta nem volt lehetőség renoválni, így 

állapotuk folyamatosan romlott: a falakon repedések keletkeztek, a vakolat több helyen lepergett, 

az épületek általános állagjavításra szorultak. A kézművesházak közül is a mézeskalácsos ház szorult 

leginkább sürgős rendbetételre, így ennek a háznak a kimeszelését határozták el a célterületi 

lakosok még az áprilisi részvételi fórumon.  

A közösségi akció időpontját április elejére, vagyis a helyi hagyományokhoz igazodva a húsvéti 

ünnepeket közvetlenül megelőző időszakra jelöltük ki. Április 5-én az egész napos hideg és rendkívül 

szeles idő esőt ígért, ami többeket elbizonytalanított a részvételt illetően. Egy kisebb, lelkes csapat 

végül mégis összegyűlt annak ellenére, hogy az időjárási viszonyok miatt fennállt annak a veszélye, 

hogy az akciót félbe kell szakítani. A ház meszelése végül gördülékenyen lezajlott, a munkálatokat 

elsősorban a férfiak végezték: letakarták a nyílászárókat, oltották a meszet, felosztották egymás 

között a falszakaszokat és munkafolyamatokat.  

Az asszonyok közben a csoport facebook oldalán megbeszéltek 

alapján sütés nélküli süteményeket készítettek: a 

hozzávalókat, tálakat, az elkészítéshez szükséges konyhai 

eszközöket is magukkal hozták. A két kiválasztott 

recept az „emeletes élvezet” és a kókuszgolyó 

voltak. Az asszonyok nagy örömmel, jó hangulatú 

beszélgetések, nevetgélések közepette 

készítették a süteményeket, míg a férfiak nagy 
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egyetértésben, valódi összhangban dolgoztak. A házak kimeszelése és a sütemények elkészítése 

körülbelül egyszerre ért véget: a férfiak begyűltek a mézeskalácsos házba, ahol a nők már 

előkészítették az ennivalót, az üdítőket és a házi borokat. Többen ugyanis elhozták megmutatni saját 

készítésű házi pálinkájukat, házi boraikat, melyeket az összegyűlt csapat tagjai megkóstolhattak.  

A sütemények elfogyasztása közben oldott, baráti hangulatú közös beszélgetés folyt. A legutóbbi 

közösségi fórumon elhangzott kiselőadásra reflektálva (Az ősi városrész kialakulásának története) 

az idősebbek szívesen meséltek a környék múltjáról, az általuk ismert történeti tényekről. Örömmel 

tapasztaltam, hogy a kulturális közösségfejlesztés meglepően gyors és valódi eredményeket képes 

elérni: gondolkodásra, reflektálásra készteti az érintett területek lakosait és mindazokat, akik 

őszintén érdeklődnek lakóhelyük múltja iránt. 

 

 

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. április 8. 

                  

                                                         

Közösségfejlesztők aláírása 
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