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

BESZÁMOLÓ 

4. részvételi fórum 
 

Időpont: 2019. november 26. 16:30-18:00 

Helyszín: Csongrád, Bökényi Papucsos Közösségi Ház 

 

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

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

belvárosi és bökényi célterületi lakosok illetve nem célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 26 

fő.  

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

megállapítások, határidők, feladatok megosztása): 

A negyedik részvételi fórumot a célterületen működő Bökényi Papucsos Közösségi Házban hirdettük 

meg. A központi téma a cselekvési tervben soron következő karácsonyi program lebonyolítása volt. 

A célterületi lakosok mellett a partnerintézmények munkatársai is képviseltették magukat. 

 A lakosok első javaslata egy közösségi fenyőfa feldíszítése volt. A fenyőfát élőfaként képzelték el, 

kijelöléséről kisebb ötletbörze alakult ki: egy, a Bökényi Közösségi Ház közelében lévő ezüstfenyő, 

egy tuja és egy másik, kisebb méretű fenyő merült fel ötletként. A lakosok megkérték a 

közösségfejlesztőket, hogy indítsanak internetes szavazást a fenyőkről: erre a közösségfejlesztők 

ígéretet tettek. A díszekről és a fa feldíszítéséről a lakosok óhajtanak gondoskodni. 

A karácsonyi betlehemes műsorral kapcsolatban az egyik célterületi lakos javasolta, hogy a Váry 

Gellért egykori csongrádi származású piarista szerzetes által lejegyzett régi csongrádi betlehemes 

játék kerüljön felelevenítésre. A néprajzkutató közösségfejlesztő megerősítette, hogy tud az 1862-

ben keletkezett kéziratról, melynek eredetije a csongrádi Tari László 

Múzeumban található, de Katona Imre néprajzkutató az 1997-ben 

megjelent Oppidum Csongrád című kiadványban nyomtatott 

formában is közreadta és elemezte a csongrádi 

betlehemest.  

Az egyik idősebb hölgy az ötleten fellelkesülve 

kérte, hogy a betlehemes előadására a csongrádi 

Zsizsik ifjúsági színjátszó kört kérje fel a 

közösség, ahol az unokája is szerepelni szokott. 
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A közösségfejlesztők ígéretet tettek a csongrádi betlehemes szöveg előkeresésére, sokszorosítására, 

a betlehemesben megjelölt énekek kottájának felderítésére, a színjátszó csoport felkérésére.  

A szöveg előadásának alkalmát a lakosok a közösségi karácsonyfa feldíszítésével kívánják összekötni. 

A közösségfejlesztők ennek figyelembevételével egyeztetnek a színjátszó körrel.  

A részvételi fórum további részében „Legendák és rejtélyek Csongrádon” címmel kiselőadást tartott 

a néprajzkutató-közösségfejlesztő a célterülethez kötődő, megoldatlan történeti kérdésekről. 

Mesélt az „Attila koporsója” kérdéskör csongrádi vonatkozásairól, a lakosság érdeklődését évtizedek 

óta izgalomban tartó „vár-vitáról”, mely az Árpád- illetve török-kori várak helyét latolgatja. Szintén 

a célterületen található a Szent Rókus-templom, melyhez számos legenda és makacs történeti 

tévedés is fűződik.  

A lakosok érdeklődéssel hallgatták, majd saját ismereteikkel egészítették ki a néprajzkutató-

közösségfejlesztő előadását. Az új történeteket a közösségfejlesztők lejegyezték.  

A délutánt kötetlen. kiscsoportos beszélgetések, a szendvicsek és üdítők elfogyasztása zárta.  

 

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. november 27.  

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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