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

BESZÁMOLÓ 

Disznótoros családi nap a belvárosi kézművesházakban 

Időpont: 2020. február 22. 06:00-22:00 

Helyszín: Csongrád, Öregvár utca 47. 

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partnerszervezetek 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 körülbelül 250 fő, ebből célterületi lakos körülbelül 200 fő. 

 

A közösségi akció leírása: 

A disznóvágás régi, paraszti hagyományának erőteljes, napjainkban is élő gyökerei vannak 

Csongrádon. A disznóvágás egyfajta szimbóluma a közös munkának, a minőségi, tevékeny 

együttlétnek, a jó hangulatnak. 

A lakosok által kezdeményezett és a Helyi Cselekvési Tervben feltüntetett program a Bölcső 

Nagycsaládosok Egyesületének szervezésében valósult meg. A programot hosszú előkészítési 

szakasz készített elő, konzorciumi és együttműködő partneri megbeszélésekkel tűzdelve.  

A rendezvény helyszíne az Öregvár utca 47. számú ház udvara volt, mely a célterületen (Belváros) 

belül található. Az udvar mérete és adottságai a tervezett programhoz tökéletesen megfelelőek 

voltak. Egyedül mobil mosdókat, vizes blokkokat, plusz áramszolgáltatást 

kellett igényelni ahhoz, hogy a komfort és a higiénia megfelelő 

legyen.  

A vonatkozó NÉBIH szabályokra való tekintettel és az 

afrikai sertéspestis-járvány okán a disznót a 

kiskunfélegyházi Amatőr Királyi Szakácsok dolgozták 

fel megbízható körülmények között, melyben a 

célterületi lakosok is aktívan részt vettek 
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segítőként. Közösen ölték le az állatok darabolták és darálták a húst, főzték a zsírt, tisztították a 

belet.  

A közös étkezésekre reggel kilenckor és délután három órakor került sor: hagymás vér, sült máj, 

pecsenye, hurka és kolbász volt a menü párolt káposztával, amit a sörpadoknál letelepedő baráti 

társaságok közösen beszélgetve, nevetgélve, láthatóan jó hangulatban fogyasztottak el.  

A pályázat Facebook oldalán (Egybeköt Csapat) a közösségfejlesztők felhívást tettek közzé annak 

érdekében, hogy a disznótoros lakoma édességgel is kiegészülhessen. A célterületen élő asszonyok 

közül többen érkeztek hájas tésztával készült vagy krémes süteményekkel, barátfülével, linzerrel, 

melyeket az ebédet követően saját maguk kínáltak körbe az összegyűlt résztvevők között. A 

süteményeket többen dicsérték, és jóízűen elfogyasztották.  

A reggeli óráktól késő délutánig a Tari László Múzeum kihelyezett minitárlatát tekinthették meg az 

érdeklődők. A régi korok csongrádi disznóvágásait felidéző tárgyak között hurkatöltő, vajling, 

fateknő, zsírosbödön stb. is voltak. A legélénkebb érdeklődést a régi, fa vagy kukoricacsutka-

tüzelésű pörzsölő váltotta ki. A gyerekek próbálgatták, tekergették a pörzsölő tekerőjét, miközben 

a muzeológusok a tárgyak használatáról meséltek az érdeklődőknek. Ugyancsak a múzeum dolgozói 

állították össze a humoros böllér kvízt, melynek kitöltői között friss hurka-kolbász csomagot 

sorsoltak ki. Összesen 250 kvízt töltöttek ki a résztvevők, az érdeklődés lankadatlan volt.  

A BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete a minitárlat kiegészítésére népi játékokkal szórakoztatták a 

gyerekeket. Lehetőség volt kipróbálni számos, természetes anyagokból készült egyensúly- és 

ügyességi játékot, úgy mint a gólyaláb, rongylabdás célbadobó fonott kosárba, fából készült golyós 

labirintus, fakanalas játék stb. A legkisebbek kukoricamorzsolással töltötték szívesen az időt.  

A reggelire tálalt sült vér és máj mellé forraltbort és meleg teát kínáltak a szervezők és az Egybeköt 

csapat tagjai az egybegyűlteknek. A délutáni órákra a hurka-kolbász is elkészült, melyből több száz 

adagot osztottak ki a résztvevőknek a BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesületének önkéntesei, valamint 

a célterületi lakosokból álló szervezői gárda.  A kézműves házak között egyéb, disznóhúsból készült 

termékek (pörc, szárazkolbász stb.) valamint termelői méz vásárlására is lehetőség volt. A nap 

folyamán Kódor István műsorvezető szórakoztatta a megjelenteket.  

A délután jó hangulatáért a csongrádi Röpülj Páva Kör tagjai feleltek, 

akik közismert népdalokból és műdalokból álló műsorral léptek 

fel. Megjelenésük számos érdeklődőt éneklésre, a műsorba 

bekapcsolódásra lelkesített. A program az esti órákban, jó 

hangulatban és egy gazdag, tartalmas nap emlékével 

ért véget.  

Amennyiben a projekt, vagy bármelyik 

kezdeményezés, ötlet felkeltette az 
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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, 2020. február 25. 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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