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

BESZÁMOLÓ 

Bökényi Művésznapok 

Időpont: 2020. július 10-11. 14:00-21:00 

Helyszín: Csongrád, Bökény, Összefonódás szobor mögötti park 

 

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 350 fő, ebből célterületi lakos: körülbelül 280 fő 

 

Az Alkotóház-Művésztelep lelkes, fiatal munkatársainak és az intézmény kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatainak köszönhetően Csongrád az elmúlt évtizedekben egyfajta regionális művészeti 

központtá nőtte ki magát. A művészi alkotótevékenységnek több évtizedes, komoly hagyománya, 

valamint méltán kivívott közösségi figyelme és elismerése van a településen. Az Alkotóház-

Művésztelep Csongrádon az Öregszőlők között található, a két célterülettől több kilométer 

távolságban. Az ott zajló események megközelítése – főleg az idősebb lakosok számára – 

nehézségekbe ütközik. A Művésztelep tevékenységének egy kihelyezett rendezvény keretei között 

történő megismerése, különböző művészeti technikák kipróbálása a bökényi és belvárosi lakosok 

régi óhaja volt. Ezért is vált a Helyi Cselekvési Terv elemévé egy többnapos művészeti témájú 

rendezvény egy rendhagyó, korábban ki nem próbált helyszínen, a bökényi „Összefonódás” szobor 

melletti árnyas területen. 

A helyszín kiválasztásánál fontos motiváció volt az Összefonódás-

szobor (helyiek nyelvén: a Bélcsavarodás) története: az 1970-es 

években felállított, és három társadalmi réteg 

összefonódását megjeleníteni hivatott alkotás számos 

megyei szavazáson kivívta a „Csongrád megye 

legkevésbé sikerült köztéri szobrának” címét. A 

bökényi lakosok eleinte maguk is idegenkedtek a 

különös szobortól, ám napjainkra a 

Bélcsavarodás a Bökény legfontosabb 
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szimbólumává vált, a lakosok szeretik és ragaszkodnak hozzá.  Ennek okán választották a szervezők 

– a lakosokkal egyeztetve - az alkotást a művészeti napok promotálására, és a rendezvény 

helyszínéül. Az alkotás melletti, fákkal tagolt füves területet ötemeletes panel társasházak veszik 

körül. Az itt lakók jellemzően kisgyermekes családok, fiatal párok, nyugdíjasok.  

A Bökényi Művésznapok keretén belül, hat fiatal képzőművész vezetésével különböző workshopok 

valósultak meg három sátorban, illetve egy szabadtéri helyszínen. Mindegyik helyszín egy-egy 

képzőművészeti technikára épült, melynek bemutatásával a résztvevő érdeklődők betekintést 

nyerhettek a művésztelepi világ mindennapjaiba. Mivel a rendezvényre elsősorban családokat 

vártunk, ezért napközben különböző kísérőprogramokkal, este pedig koncerttel, előadásokkal 

színesítettük a két napot. 

A cianotípia (másképpen kéknyomat, kék kép) eljárást 1842-ben találták fel, botanikai képek 

másolásához. A képet fényérzékeny vassók és egy turnbullkék (vas(II)ferricianid) nevű vegyület 

alkotja. A technikát bemutató sátorban Kovács Gyula workshopvezető irányításával különböző 

tárgyak körvonalát lehetett akvarell papírra vetíteni. A cianotípiához szükséges sötétkamrának a 

Bökényi Papucsos Közösségi Ház adott helyett. Egyszerre hat fő próbálhatta ki a különleges fotós 

eljárást. A második sátorban Dér Julianna vezetésével, mobil nyomdai prés segítségével A5 méretű 

grafikai nyomat-képeslapokat lehetett készíteni. A vésett alapok az Összefonódás-szobrot, a 

belvárosi Tisza-partot, a belvárosi halászházak díszes oromzatát és a Szent Rókus-templom tornyát 

ábrázolták. A workshopokon készült munkák – azok száradási ideje alatt - egy-egy kifeszített zsinórra 

lettek felcsipeszelve, így jött létre egy mini kiállítást a gyerekek és felnőttek munkáiból a 

rendezvényterületén. A harmadik sátorban Pipei Borbála csongrádi workshopvezető 

„hangyaprojekt” nevet viselő, saját technikájával ismerkedhettek meg az érdeklődők. Gyerekek és 

felnőttek színes drótok és gyöngyök felhasználásával hajtogattak apró hangyafigurákat. A 

látványfestő falra Mostoha Marcell és Sztanó Zsuzsa felügyeletével festhettek vízbázisú festékspray-

vel kicsik és nagyok. Az alkotást előregyártott stencilek segítségével hozták létre. A kisgyerekek óriási 

örömmel vetették bele magukat a szokatlan eljárás rejtelmeibe. A célterületi lakosok soraiból 

jelentkező önkénteseink a rendezvényre érkezőket tájékoztatták, a helyszínek közötti eligazodást 

segítették, a workshopvezetők munkáját egészítették ki. Többen közülük a BÖLCSŐ Nagycsaládosok 

Egyesületének kézműves sátrában irányították a gyurmázó, csutkakutyát és gyöngykarkötőt készítő 

kisebbeket.  

A két nap folyamán Tóth Tamara fiatal amatőr színész töltötte be 

a műsorvezető szerepét. Tamara lendületesen konferálta a 

színpadi produkciókat, és irányította az „egy versét két 

gömb fagyi” akciót. Az akció lényege, hogy az önként 

jelentkezők a műsorvezető mikrofonjába egy verset 

vagy versrészletet adnak elő, bátorságukért 

cserébe fagylalt-jegyet kapnak, melyet a 

rendezvényen lévő fagylaltos pultnál 
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beváltanak. A rendezvényen összesen 70 fagylaltjegy „kelt el”. A bátor jelentkezőket, különösen a 

kisebbeket a közönség tapssal jutalmazta.  

A rendezvényt Kádár László Levente, a Bökény önkormányzati képviselője nyitotta meg. Az üdvözlő 

szavakat követően átadta az amatőr fotópályázat nyerteseinek járó díjakat. A „Bökényi és belvárosi 

etűdök” néven meghirdetett amatőr fotópályázatot a Facebook-on tették közzé a 

közösségfejlesztők. Egy alkotónak három bökényi vagy belvárosi témájú fotóval lehetett indulnia a 

megmérettetésen. A beérkezett alkotásokra anonim szavazást indítottunk, melynek 

eredményeként több száz szavazat is érkezett egy-egy fotóra. Helyezettjeink közül ketten célterületi 

lakosok voltak: az első díjazott Martini Monika (fotója: Szarka Ödön szobra), a második díjazott 

Máténé Kiss Virág (fotója: Szent Rókus-templom), a harmadik pedig Szikora Emese lett egy belvárosi 

drónfelvétellel. A győztesek munkáit a rendezvényen is kiállítottuk. 

A díjátadót követően kezdődtek a színpadi produkciók. Elsőként a Galli János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei tartottak izgalmas hangszerbemutatót. 16 órától 

csongrádi fiatal tehetségeké volt a színpad: a helyi Diákönkormányzat által verbuvált általános- és 

középiskolás tagokból álló zenekarok mutatkoztak be. Fellépésükre számos érdeklődő volt kíváncsi, 

rengetegen megcsodálták, megtapsolták a tehetséges helyi fiatalokat, kiknek óriási élményt nyújtott 

a rendezvényen való szereplés. Az első délutánt a Csűr Broadway Társulat „Vidám percek” című 

vegyes színpadi összeállítása zárta. A rendezvényre látogatók száma a színpadi produkciók 

időpontjában volt a legmagasabb. A rendezvény teljes időtartalma alatt kortárs művészeti lapok 

voltak a helyszínen lévő asztaloknál kihelyezve, ezeket a résztvevők szabadon forgathatták.  

A rendezvény második napján folytatódtak a kézműves foglalkozások. 15 órakor a Barboncás 

Társulat „Tiszavirág” című vásári bábjátéka nyűgözte le az érdeklődőket. A gyermekprogram után 

Csongrád város színtársulatának „Rejtő kabarék” című összeállítása következett. Az árnyékot adó 

fák alatt kényelmesen, padok és asztalok mellett elhelyezkedő közönség felszabadultan élvezte a 

humoros bohózatokat, melyeket a társulat vezetője, Ferentzi Katalin válogatott ki és tanított be.  

A színházi programokat két zenei blokk követte: két csongrádi fiatal tehetség, Gáspár Botond és 

Bottyán Zsuzsanna BoZsu Duó nevű formációja lépett a színpadra. A páros saját 

versfeldolgozásokkal, gitáros-énekes duett számokkal szórakoztatta a szép számban megjelent 

közönséget.  

A Művészeti Napokat a szegedi származású SILVA TRIÓ Jazz 

programja zárta. A közeledő eső sem vette kedvét a 

kíváncsi, művészetet és zenét kedvelő résztvevőknek, 

kik a programok között csoportokba verődve, folyton 

változó ismerősi körben társalogtak, étkeztek, 

fagylaltoztak. Az Egybeköt csapat önkéntesei 

megerősítették a rendezvény legáltalánosabb 

tanulságát: óriási szükség van a Bökényben 
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ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre, melyek az emberek közötti kapcsolatok erősítését és a 

közösséghez való tartozás érzését szolgálják, miközben kulturált szórakozást nyújtanak. A páratlan 

kezdeményezést egyöntetű pozitív visszhang kísérte, többen kifejezték vágyukat hasonló 

rendezvények megszervezésére. Az esemény látogatottságát erősítette, hogy a COVID-19 vírus 

miatt bekövetkezett magatartásbeli és higiéniai elvárások köre a rendezvény időtartalmában 

országszerte enyhébb volt, így a városban ez volt az első nyári rendezvény, mely a COVID-19 vírus 

okozta változások ellenére (jól ellenőrzött körülmények között) megrendezésre kerülhetett, és a 

karantén idején meggyöngült emberi kapcsolatokat erősíteni tudta. 

 

A közösségi akció leírása: 

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, 2020. július 13.  

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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