
 

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
   

 

 

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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi gasztronómiai program 

Időpont: 2019. május 1. 07:00-16:00 

Helyszín: Csongrád, Ifjúsági tér  

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai (Csongrádi 

Alkotóház-Művésztelep, Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete, 

Művelődési Központ és Városi Galéria, Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum) belvárosi 

és bökényi célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok is megtiszteltek bennünket 

aktív részvételükkel. Összesen (aláírással dokumentáltan): 164 fő, ebből célterületi lakos: 141 fő. 

 

A közösségi akció leírása: 

A konzorciumi partner szervezésében megvalósult halászléfőző verseny alapötletét a célterület 

gazdag halászati múltja szolgáltatta. Az egykori halászok utódai jellemzően elkötelezett 

sporthorgászok, akik családjaikkal, barátaikkal együtt jelentkeztek a főzőversenyre, vagy más, 

munkahely és egyéb affiliáció szerint szerveződött csapatokat (egyesületek, intézmények, cégek, 

pártok) erősítettek. Nem csak a halfogás technikája, de a halételek receptjei is féltve őrzött családi 

titkok. A jelentkezések fontos motivációja volt a speciális tudás megmutatásának és mérlegre 

kerülésének vágya. A közzétett felhívásra 26 csapat adta le jelentkezését, köztük a tiszasasi 

vendégdelegáció (Tisza-Körös-menti csapat). 

A kiegészítő gyermekprogramokat a BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete bonyolította le. Egy 

sátorban a témához illő (halászat, természet) kézműves programok várták a kisgyermekeket. Papír-

zsenília szívószálas halakat készítettek, akváriumot ragasztottak papírtányérra, 

de a közelgő anyák napja alkalmára díszes papírszíveket is lehetett 

készíteni.  

A célterületi lakosokat tömörítő, „Egybeköt” nevet viselő 

csapatunk is szép számú jelentkezőt vonzott a már 

kialakult közösségi magból. Főszakácsunk a városban 

jól ismert egykori halász, Mészáros Dezső volt, aki 

fiával együtt irányította a főzési munkálatokat. A 

célterületi lakosok minden szükséges eszközt és 
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alapanyagot magukkal hoztak: padokat, sátrat, tányérokat, evőeszközöket, főzőeszközöket, 

bográcsot, tűzifát, szalvétákat, üdítőket, házi bort és pálinkát, túrós csuszát és otthon készített, túrós 

süteményeket. Az asszonyok büszkén kóstoltatták egymással házi édességeiket, recepteket is 

cseréltek. 

Amikor a halászlé a bográcsban főtt, előkerültek a társasjátékok: közösen malmoztunk, UNO 

kártyajátékkal játszottunk. A fiatalok hal formájú fatáblákra festettek akril festékkel, rajta a 

melyekre a csapatunk neve is rákerült. A közösség jó hangulata más érdeklődőket is odavonzott: 

ismeretlenek ültek le közénk játszani, vagy a csapattagok ismerősei álltak meg néhány kedves, 

érdeklődő szóra, ültek le játszani, halászlevet kóstolni. A jelenléti ívet a csapattagok, a tagok 

programokon résztvevő ismerősei és a főzőversenyen induló csapatok képviselői írták alá.  

Bár a programot megelőző napon az időjárás nem sok jóval kecsegtetett, csak a víztócsák 

emlékeztettek a korábbi borongós időre. A program „esőmentesen”, kellemesen hangulatban, 

baráti beszélgetésekkel, gyakran nevetésekkel tarkítva zajlott. Meglévő baráti, ismerősi kapcsolatok 

erősödtek meg és gazdagodtak a tartalmas programok segítségével, miközben új ismeretségi szálak 

is szövődtek. 

A csapathangulat betetőzéseként az „Egybeköt” társaság második helyezést ért el a versenyen, 

halételek kategóriájában. Partnerünk, a BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete a szintén nagyon 

imponáló harmadik helyezést hozta el. A közös siker és az öröm méltóképpen zárta a nagy 

gondossággal megszervezett gasztronómiai programot.  

A közösségi gasztronómiai program kiegészítő programjaként a Léghajó meseszínház szórakoztatta 

a kisgyermekeket. A programban őket követő, csongrádi László Imre Nótakörben több bökényi és 

belvárosi lakos énekel, közülük többen járnak meghirdetett programjainkra. A nótakör 

különlegessége, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a helyi identitás megerősítésére: nótacsokrukba 

több csongrádi népdalt is beleszőttek. Produkciójukat mindig számottevő érdeklődés kíséri, főleg az 

idősebbek körében. A csongrádi Alföld Néptáncegyüttes műsora a fiatalabb korosztályt is 

megmozgatta. A színpadi fellépők és a nézők sorában egyaránt szép számmal voltak gyerekek, fiatal, 

kisgyerekes felnőttek, akik nagy ovációval fogadták a város közkedvelt hagyományőrző 

néptáncegyüttesét. A néptáncos műsort követően ismét a középkorosztálynak és az idősebbeknek 

kedveskedett az European Operett operett- és nótaműsora, melyet a 

szép számú megjelentek vastapssal jutalmaztak. A Sugarloaf-

fellépés már populárisabb húrokat pengetett, az ifjúság 

együtt énekelt és táncolt a fellépőkkel.  

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 
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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. május 3. 

 

                               

Közösségfejlesztők aláírása 
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