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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi akció 

Adventre hangoló a belvárosi Kézműves Házakban 

Időpont: 2021. november 20. 14:00 – 16:00 

Helyszín: Csongrád, Belváros, Kézműves Házak 

 

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

Nagycsaládosok Egyesülete, Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum) belvárosi és bökényi 

célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 14 fő. 

A közösségi akció leírása: 

A csongrádi Kézműves Házak a Belváros szívében a környék kulturális életének legfontosabb 

színterei. Az ide szervezett programokat mindig kiemelkedő érdeklődés kíséri az autentikus, egyedi 

környezet, a 200 éves parasztházak sajátos hangulata miatt. A módosított Rendezvénynaptárban és 

a Helyi Cselekvési Tervben megjelölt „Adventre hangoló” programmal sem volt ez másként, ám az 

egyre súlyosbodó Covid-19 járványügyi helyzet okán a közösségfejlesztők kénytelenek voltak a 

részvételt meghatározott létszámhoz és előzetes regisztrációhoz kötni.  

A lakosok kérése nyomán megvalósult kézműves programon – a tű fokozott használata miatt – 

elsősorban felnőtt nők vettek részt. Közülük többen sosem dolgoztak gyapjúval, így a technika 

teljesen új volt számukra. Kiss Gabriella nemezkészítő türelmesen vezette be a lelkes érdeklődőket 

a gyapjú tündér és gyapjú angyalka készítésének rejtelmeibe. A jelenlévők egymással csereberélték 

az alapanyagokat, beszélgettek, az elmélyült munka közben történeteket meséltek és új 

ismeretségek kötődtek.  

Különösen élénken érdeklődtek az Egybeköt csapat soron következő 

programjai iránt, de szívesen elevenítették fel az elmúlt évek 

városi eseményeit is, melyek a pályázat segítségével 

valósultak meg. Egy középkorú hölgy a fogyatékkal élők 

sikeres bevonása okán adott pozitív visszajelzést a 

közösségfejlesztőknek, hiszen látta a Szent Rókus-

ünnepen a kutyás bemutató népszerűségét és a 

2019-ben lebonyolított virágültetési akciónkat is.  
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A délután jó hangulatban telt annak ellenére, hogy a járványügyi előírások betartása érdekében 

mindenkinek kötelező volt a maszk viselése, és lehetőség szerint a kellő távolságtartás. Az elkészült 

színes angyalkákat –az új ismeretségek emlékével együtt – boldogan vitték haza. 

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. november 22. 

 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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