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

BESZÁMOLÓ 

„A Tisza, városunk bölcsője” – tematikus nap a Körös-Torokban 

Időpont: 2019. augusztus 31. 09:00-18:00 

Helyszín: Csongrád, Körös-Torok strandterület 

 

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): 120 fő, ebből célterületi lakos: 77 fő. 

 

A közösségi akció leírása: 

A csongrádi kubikosokat messze földön híressé tette rendkívüli kitartásuk, példátlan munkabírásuk. 

A 19-20. század fordulóján azért váltak a legkeresettebb munkaerővé, mert saját fejlesztésű 

talicskájuk és egyéb, speciális munkaeszközeik segítségével olyan területeken is magabiztosan 

mozogtak, hol a környezeti- és talajviszonyok másokat visszariasztottak volna. A csongrádi 

kubikosok elsősorban a sáros, csúszós, vizenyős területek szakértőivé váltak. A Csongrád 

társadalmának 6%-át kitevő (20. század eleji adat) kubikos munkások hagyományvilágának 

megelevenítése az 1970-es évektől az 1980-as évek elejéig Csongrád kulturális életének szerves 

része volt, hisz évtizedeken keresztül megrendezték a regionális jelentőségű kubikos vetélkedőt. A 

35 éve elhalt tradíció felelevenítése a Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum szakmai 

irányítása mellett valósult meg.  

Az előkészítési munkálatok hónapokon keresztül zajlottak. A múzeum 

munkatársai a közösségfejlesztőkkel karöltve rendszeres 

megbeszéléseket tartottak, kidolgozták a szakmai anyagot, 

megtervezték a 20 tablóból álló kültéri kiállítást, 

megrendelték a nagyméretű kirakós játékot (kubikos 

kocka), megtervezték a kubikos vetélkedő elemeit. A 

közösségfejlesztők időközben segítőket vontak be a 

kialakult belvárosi és bökényi közösségi magból, 

akik lelkiismeretesen felügyelték és irányították 

a verseny részfeladatait. 
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 A terep előkészítése a verseny előtti napokban megkezdődött. A szervezők felállították a 

csapatoknak a sörpadokat, a zsűri és a rendezői sátrat, kihelyezték a kültéri kiállítást, megtervezték 

az ügyességi pályát, kijelölték a gödörásás és az ideiglenes hajlékok helyét, valamint a főzés helyeit. 

Az ugrálóvárat a vállalkozó felállította, a vízi programokat az illetékes egyesület (Kis-Tisza Vízi-Sport 

Egyesület) megszervezte, a homokvárépítés helyét is kijelölték. A zsűri tagjai voltak: Bedő Tamás 

polgármester, Dr. Simon András tanszékvezető, néprajzkutató, Dr. Szűcs Judit néprajzkutató és 

Simmer Sándor fafaragó. A vetélkedőre hét, jellemzően 8-10 fős „banda” adta be jelentkezését. 

A tematikus nap időpontjában országszerte hőség tombolt. A csapatok pihenőhelyét árnyékos 

helyeken jelölték ki, a vízellátásról a szervezők folyamatosan gondoskodtak.  

A csapatok 13.30-kor foglalták el helyeiket, közben elkezdődtek a vízi programok és a 

homokvárépítő-verseny. A gyerekek a kihelyezett kubikos képkirakó kockával és az ugrálóvárban 

játszottak. 

A versenyt Bedő Tamás polgármester és zsűrielnök nyitotta meg: üdvözölte a megjelenteket, 

buzdította a csapatokat, majd „munkaszerződésként”, kezet fogott a bandavezetőkkel. Ezt követően 

a csapatok bemutatták saját, egyéni műsoraikat: voltak, akik viseletükkel, mások kubikos nótákkal 

nyűgözték le a zsűrit és a közönséget. Többen ötletes csapatnevekkel is készültek (pl. Közkubisok, 

Ásatagok, Csongrádi Lapátszorongatók stb). Az egyik csapat teljes kubikos felszereléssel érkezett: 

régi kubikos talicskát, hámot, viseletet hoztak, a talicskában pedig helyet kapott minden, amit 

egykor a kubikosok is magukkal vittek: rongypokróc, tarhonya, pálinka, szalonna, kártya, 

varrósdoboz, borotvatok, Kossuth-cigaretta. 

Az első feladat az ideiglenes hajlékok felépítése volt. A szervezők által előre kikészített hajlékony, 

leveles ágakból, illetve kaszált fűből dolgoztak a csapatok. A hajlékokat autentikus módon: partos 

részeken, a gátoldalban és a homokföveny szélén építették a csapatok. Az elkészült, egyszemélyes 

alvóhelyeket a csapatok kedvük szerint tették otthonossá: rongy- és gyékényszőnyeget helyeztek el 

bennük, a kiálló rudakra kolbászt, szalonnát tűztek, a pokrócra kártyát, cigarettát dobtak. Míg a 

csapatok egyik fele a hajlékok építésén dolgozott, a többiek nekiláttak a tarhonyafőzésnek. 

A versenyszám felénél a konferanszié megkérte a csapatokat, hogy egy-egy ember jelentkezzen a 

szellemi vetélkedőre. A szellemi vetélkedő 32 kérdésből állt. Ennek a 

versenyszámnak a sikeres teljesítéséhez előzetesen kidolgozott 

szakmai anyagot kaptak a csapatok. 

Miközben a zsűri az ideiglenes hajlékot értékelte, a 

csapatok megpihentek, és a színpadon kezdetét vette 

a kulturális műsor: a csongrádi színtársulat adta elő 

Rejtő Jenő: Herkules bonbon című színművét. A 

színdarab megtekintése után ügyességi 
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vetélkedővel és földmunkával folytatódott a megmérettetés.  

Az ügyességi vetélkedőn 1 mázsa súlyt kellett egy kijelölt, pallókból álló akadálypályán keresztül, 6 

perces időkerettel egyik helyről a másikra áttolni. A partos szakaszon kialakított pályán három 

résztvevő dolgozott egyszerre. A jó hangulatú vetélkedőt hangos szuroklás kísérte. Míg a csapatok 

egyik fele az ügyességi vetélkedőn mérette meg magát, a többiek az árokásási feladaton 

munkálkodtak.  

A feladat szerint az előre kijelölt helyeken egy 0,6 méter széles, 0,6 méter mély, 3,5 méter hosszú 

árkot kellett a lehető legpontosabban, időre teljesíteni úgy, hogy mérőeszközt nem lehetett 

használni. A csapatoknak 10 cm pontossággal lehetett dolgoznia.  

Az ügyességi versenyszám és az árokásási feladatot követően a csapatok ismét megpihenhettek, 

illetve a tarhonyafőzéssel foglalatoskodhattak, miközben a színtársulat a harmadik Rejtő-komédiát 

is előadta a homokos partfövenyen felállított színpadon. 

Miután a bandák elkészültek a bográcsokban főzött tarhonyákkal, a négytagú zsűri végigjárta a 

csapatokat, és értékelte az elkészült kubikos tarhonya ízvilágát, állagát és a dísztálalást. Az értékelést 

jóhangulatú beszélgetések, nevetgélések övezték. A csapatok végiglátogatását követően a zsűri 

összeült a számukra kijelölt sátorban, hogy összesítsék a csapatok pontszámait. Szoros volt a 

verseny, mert az első három helyezett között összesen alig tíz pont volt a különbség (160 volt a 

maximális pontszám). A végső értékelés ideje alatt a csapatok megvacsoráztak, és élvezték a szép 

számban összegyűlt nézősereg társaságában a csongrádi Másnapos Műhely koncertjét. 

A zsűri elnöke 18:30-kor hívta össze a csapatokat és a bandavezéreket az eredményhirdetésre. Az 

első helyezést az „Ásatagok” nevű baráti társaság nyerte. Második helyen a Csongrád-Bokrosi 

hagyományőrzők végeztek, a harmadik helyen két csapat osztozott. A nyeremény ingyenes 

fürdőbelépő, a Kert Vendéglőbe szóló étkezési kupon, kubikos talicskát formázó kulcstartók, díszes 

oklevelek, emléklapok voltak. A homokvárépítő verseny díjazottjai kulcstartókat, matricákat kaptak.  

Az estét strandmozi program zárta: a homokfövenyen felállított mozivásznon levetítették a 

Csongrádon forgatott „Tüskevár” című filmet, majd a „Bűnösök kora” sorozat Csongrádon forgatott 

részeit, melyben a Csongrádi Színtársulat tagjai szerepeltek. 

A helyi hagyományokon nyugvó, gazdag, színes program a 

rendkívüli hőség mellett, vagy ellenére is óriási sikerrel zárult. 

A jelentkezett csapatok olyan munkahelyi, vagy baráti 

társaságok voltak, melyek tagjai között a gondosan 

összeállított, alapvetően közösségi jellegű feladatok 

szorosabbra fűzték az emberi szálakat. A 

jelentkezett csapatokban számos célterületi lakos 

képviseltette magát. A versenyszámok között a 
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csapattagok egymással is ismerkedtek, beszélgetésekbe bonyolódtak. Az Egybeköt nevet viselő, 

célterületi lakosokat tömörítő csoport tagjai elsősorban szervezői-lebonyolító feladatokat láttak el: 

büszkén segítettek a csapatoknak a feladatok értelmezésében, az eligazításban. Egymással 

folyamatos kapcsolatban állva segítették sikerre a rendezvényt, mely nagy nyilvánosság és általános 

érdeklődés közepette zajlott, és jó hangulatban ért véget az esti órákban. 

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. szeptember 2. 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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