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

BESZÁMOLÓ 

Szent Rókus Ünnep 

Időpont: 2021. augusztus 14. 14:00-20:00 

Helyszín: Csongrád, Bökény, Szent Rókus tér 

 

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, Kis-Tisza 

Vízi-Sport Egyesület) belvárosi és bökényi célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok 

is megtiszteltek bennünket aktív részvételükkel.  

Összesen körülbelül 140 fő, ebből célterületi lakos: körülbelül 100 fő 

 

A közösségi rendezvény leírása: 

A Rendezvénynaptár és a Helyi Cselekvési Terv régóta várt, kedves programja valósult meg Szent 

Rókus búcsúi ünnepén, 2021. augusztus 14-én.  

Szent Rókus, pestis ellen óvó szent kultusza az 1738. évben tomboló pestisjárvány idején erősödött 

meg Csongrádon. A járvány ellen, fogadalomból emelték a ma már nem látható Szent Rókus, Rozália 

és Sebestyén temetői kápolnát. A 18. század végén lebontott kápolna dedikációját örökölte 

Csongrád mai Szent Rókus-temploma. A régi csongrádiak azt is megfogadták, hogy Szent Rókus 

ünnepét mindig kiemelt pompával fogják megülni. A közel 300 éves fogadalom megkötésének 

helyszíne ez a templom, melynek kertjében a program megrendezésre került. 

A program előkészítésében a csongrádi Nagyboldogasszony Plébánia, a 

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület, a 553. számú Szent 

Imre Cserkészcsapat és a Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas 

Egyesület önzetlen segítséget nyújtott, a lakosság 

mozgósításában is segített.  

A cserkészcsapat sátrában nagyobb gyerekek 

számára készültek ügyességi feladatokkal, 

tagtoborzó játékokkal. A Bölcső Nagycsaládosok 

Egyesületének sátrában kisgyermekek 
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készítettek virágos nyári hajpántot, színezték a Szent Rókus-legendához kapcsolódó kutyás 

színezőket, színes, édes kukoricagolyóktól pedig olvasókat fűztek.  

A Csongrádi Pedagógus Nyugdíjasok kegytárgyakat, imakönyveket, rózsafüzéreket, egyéb vallásos 

tárgyakat gyűjtöttek össze. Az összegyűlt közel száz tárgyat a Tari László Múzeum által kölcsönadott 

fekvő vitrinekben rendezte el a közösség saját ízlése alapján, a közösségfejlesztő-néprajzkutató 

segítségével. Az összegyűlt bámészkodók csodálattal szemlélték az egykori csongrádi lakószobák 

szentsarkának féltett tárgyait. A „szakrális mini-tárlat” a délután folyamán folyamatosan bővült, a 

célterületi lakosok saját otthonaikból is hoztak további tárgyakat.  

Különösen érdekes és tanulságos látnivalóként szolgált az Orosházáról érkező „A búza útja” című 

mini-kiállítás. A kiállítás a búza vetésétől a kenyér sütéséig, igényesen kialakított szalma- és kukorica 

babák segítségével mutatja be a 20. század elején élő gyakorlatot. Az aratás tematikája jegyében a 

belvárosi pék kisebb cipókkal kedveskedett a búcsún résztvevőknek, a csongrádi Ferences 

Hagyományokért Egyesület tagjai pedig az Egybeköt csapat tagjaival közösen zsíros kenyereket 

készítettek, ásványvizeket hoztak a programon résztvevőknek.  

A rendezvényt Máté Attila, a Belváros önkormányzati képviselője nyitotta meg. A megnyitót 

követően Dr. Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató-közösségfejlesztő előadása következett, melynek 

keretei között a Szent Rókus-templom történetéről, Szent Rókus legendájáról és a szent csongrádi 

tiszteletéről mesélt a jelenlévőknek. Dezső Dóra és Szűcs Miklós „Magyar vagyok” című zenés-

irodalmi előadására is rengetegen voltak kíváncsiak, az előadás valódi felemelő lelki- és kulturális 

élményt nyújtott a jelenlévőknek. A tudományos-ismeretterjesztő és irodalmi programokat a 

Köröstorki Ebtanoda kutyás bemutatója követte a templomkertben. A kutyás bemutató 

létjogosultságát a Szent Rókus legendában szereplő kutya (Rókus attribútuma!) alakja szolgáltatta, 

a gyerekek legnagyobb örömére. Az interaktív bemutatóban az idomított kutyák együtt játszottak a 

kicsikkel. A gyerekprogramra több fogyatékkal élő fiatalt is elhoztak szüleik. A programot a kutyák 

megáldása zárta, erre az eseményre a célterületi lakosok közül többen is elhozták házi kedvenceiket. 

A tartalmas, élményekkel és feltöltődéssel teli délutánt búcsúi szentmise zárta a templomban. 

 

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. 
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Kelt: Csongrád, 2021. augusztus 16.  

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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