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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi akció 

Meszelés / festés a Kézműves Házakban 

Időpont: 2021. június 2. 14:00 – 18:00 

Helyszín: Csongrád, Belváros, Textiles Kézműves Ház 

 

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

Nagycsaládosok Egyesülete, Művelődési Központ és Városi Galéria), belvárosi és bökényi célterületi 

lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 12 fő. 

A közösségi akció leírása: 

A Belváros vagy Belsőváros célterület lakosai a nádfedeles halászházaikra a legbüszkébbek. Az 

épületek közül a legtöbb magánház, néhány épület vendégházként működik, párat a város 

üzemeltet. A belvárosi halászházakat öt éve kapta meg működtetésre a Művelődési Központ, akkor 

alakítottak ki külön arculatot a házaknak: így lett borház, fazekasház, halászház, kovácsműhely, 

textiles ház, fafaragóház és mézeskalácsos ház is. 

A városrész karakterisztikájában meghatározó a ház karbantartása, tisztítása, feltehetően ezért 

emelte ki a lakosság az előzetes interjúkra adott válaszokban ezt a nagy örömmel végzett 

tevékenységet.  2019-ben szintén a városrészben élőkkel közösen került sor a mézeskalácsos ház 

külső meszelésére. Idén az úgynevezett „textiles ház” belsejének rendbehozatalára került sor. A 

textiles ház a női munkák és mulatságok háza is, azaz közösségi tér is egyben. Itt rendezik a 

táncházakat és a családi programokat is, illetve a helyi kézimunka szakkör is szokott itt 

foglalkozásokat tartani. A nyári táborok alatt a gyerekek a szövést, fonást tanulhatják meg: vagyis a 

kézműves ház a célterület fontos közösségi helye és tere.  

A belvárosi textiles ház kimeszeléséhez tudás átadás-átvétel is 

kapcsolódott: a közösségfejlesztők különösen a diákok 

körében népszerűsítették a programot, hisz lehetőség 

nyílt a régi gyakorlat módjának és menetének 

elsajátítására, a generációk közötti tudásáramlás 

elősegítésére.  
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A program jó hangulatban zajlott, sok nevetéssel, beszélgetésekkel, történetmeséléssel. Új 

ismeretségek kötődtek, és a kitartó munka eredményeként a ház is közösségi szerepéhez méltó 

állapotba került. A házmeszelés az uzsonna közös elfogyasztásával zárult.  

A programon a középiskolásoktól kezdve a nyugdíjasokig minden korosztály részt vett, így a közös 

munkával egyben a közösséget is építettünk Csongrád történelmi városrészének szívében. 

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, 2021. június 3. 

 

 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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