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

BESZÁMOLÓ 

II. Bökényi Művésznapok 

Időpont: 2021. július 31 –augusztus 1. 15:00-21:00 

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 410 fő, ebből célterületi lakos: körülbelül 320 fő 

A közösségi rendezvény leírása: 

A közösségfejlesztő programsorozat 2021. évi első, nagy rendezvénye a II. alkalommal 

megrendezett Bökényi Művészeti Napok voltak. A Rendezvénynaptár módosítását követően az 

„Alföldi lakodalmas családi nap a belvárosi kézműves házaknál” program helyettesítéseként 

megvalósuló eseményt jelentős közösségi érdeklődés előzte meg. Az „Egybeköt” csoport tagjait, a 

célterületi lakosokat már kora tavasszal élénken foglalkoztatta a Művészeti Napok sorsa, hogy vajon 

2021-ben is megrendezik-e ezt a hiánypótló rendezvényt. A Bökény városrészben ugyanis példátlan 

a kezdeményezés, nagyobb városi program ezen a célterületi szegmensen nem szokott 

megvalósulni. A panelházak, társasházak lakói nagy örömmel fogadták, hogy a lakásból kilépve, a jól 

megszokott téren kulturális és művészeti kavalkád zajlik. Ennek a várakozásnak köszönhető, hogy 

szemmel láthatóan, tapasztalhatóan nagyobb tömeg vett részt a rendezvényen, mint 2020-ban.  

Az Alkotóház-Művésztelep lelkes, fiatal munkatársai és meghívott művész 

vendégeik – workshopok keretében - különböző művészeti technikák 

kipróbálását tették lehetővé. Ezek közül tavaly is példátlanul 

népszerű volt a Kovács Gyula szervezte fotó-cianotípia, 

valamint a Dér Julianna vezette képeslap-nyomtatás. A 

képeslapokon Bökény és Belváros jellegzetes épületei 

és köztéri szobrai elevenedtek meg. A Mostoha 

Marcell által összeállított mobil graffiti-falon - 

előre gyártott, célterületi témájú sablonok 

(helyben előforduló madárfajok, jellegzetes 
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házoromzatok stb.) segítségével - 3 évestől 99 éves korig bárki színes nyomot hagyhatott a téren. A 

graffiti fal mellett a krétafal is a kisgyermekek nagy kedvence volt. A nagyméretű, mobil fekete falra 

színes krétákkal lehetett egy nagy, közös képet elkészíteni. Jeneses Ádám sátrában gipszöntésre nyílt 

lehetőség, negatív domborművek alapján. Az elkészült szoborminták legjellegzetesebb témája a 

téren látható „Összefonódás” szobor volt. A műtermi közegben megvalósuló alkotófolyamatot 

Sztanó Zsuzsa workshopja idézte meg a jelenlévőknek. A kitelepített, beállított csendéletet műtermi 

bakokon, rajztáblák segítségével rajzolhatták le az érdeklődők. A workshop-sátrak a kétnapos 

rendezvény teljes időtartalma alatt tele voltak, eze között is kiemelt érdeklődés övezte a graffiti- és 

a kréta falat.  

Az Egybeköt csoport tagjai önként vállalták a rendezvény előtt a tér rendezését, a szemétszedést, a 

rendezvényt követően a színpad lebontásában való segédkezést, valamint a szemét eltakarítását. 

Több bökényi lakos is ajánlkozott, hogy a Bölcső Nagycsaládosok Egyesületének népi játszóterét 

felügyelik, segítenek a gyerekeknek a játékok kipróbálásában. Összesen 15 fő, a csoport „kemény 

magja” példamutató összefogással, kitartó háttérmunkával segítette a rendezvényt. 

Különösen fontos számunkra, hogy a csongrádi FONI (Fogyatékosok Nappali Intézménye) tagjai is 

részt vettek - nem szervezett formában, jellemzően családjukkal együtt érkezve- a rendezvényen. 

Az akár tolószékben közlekedő, enyhén értelmi- és testi fogyatékos fiatalok számára korábban nem 

tapasztalt élményt nyújtottak a workshopok, őszinte örömöt a koncertek, zenés programok. Mivel 

a bökényi célterületen számos önkormányzati bérlakás található, a hátrányos helyzetben élő 

lakosok is újfajta, minőségi kulturális élményben részesülhettek a lakóhelyük közvetlen közelében.  

A BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesületének népi játszóházában egyensúlyozást, koncentrációt segítő, 

szórakoztató – képességfejlesztő játékokat próbálhattak ki a gyerekek. A játékok mindegyike - a 

környezettudatos magatartás erősítésének jegyében – természetes anyagból készült.  

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

szavakat a Mandula Színház: Felfordulás a kerek erdőben című gyermekelőadása követte. Az 

előadásra kisgyerekektől a nyugdíjasokig sokan voltak kíváncsiak. 17.45-kor az országos hírű 

Cozombolis Trió előadását élvezhették a résztvevők. 19 órától Cserpes Laura varázslatos hangja 

kápráztatta el a közönséget, majd a csongrádi 5N zenekar utcabálja zárta a napot.  

A rendezvény második napján folytatódtak a kézműves 

foglalkozások. 16 órakor a Mandula Színház: Ezeregy éjszaka 

meséi című előadása nyűgözte le az érdeklődőket. A 

gyermekprogram után a két csongrádi színtársulat: a 

„Csűr Broadway” majd a Csongrádi Színtársulat 

mutatott be humoros zenés-táncos összeállítást. A 

színtársulatok előadását ugyan heves zivatar 

szakította félbe, az eső elvonulásával a nézők 
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java része visszajött a félbeszakadt műsor megtekintésére. Az estét záró Astoria együttes tagjai 

szintén csongrádiak, sokak kedvencei. 

Összességében megállapítható, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Bökényi Művészeti Napok – a 

kulturális és művészeti élménykavalkád mellett - az emberek közötti kapcsolatok erősítését és a 

közösséghez való tartozás érzését is szolgálták. A téren elhelyezett sörpadok mindkét délután tele 

voltak, a célterületi lakosok a programok között csoportokba verődve, folyton változó ismerősi 

körben társalogtak, étkeztek, fagylaltoztak, boroztak. A páratlan kezdeményezést egyöntetű pozitív 

visszajelzések kísérték, a workshopok, a kulturális programok valódi örömére szolgáltak a 

lakosságnak.  

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 Dr. Gyöngyössy Orsolyát 

a 06-63-571-973 telefonszámon, vagy a kozossegfejlesztes@csongrad.hu e-mail címen. 

 

Kelt: Csongrád, 2021. augusztus 3.  

 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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