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

BESZÁMOLÓ 

Húsvét a Belvárosban 

Időpont: 2022. április 17. 14:00 – 20:00 

Helyszín: Csongrád, Belvárosi Kézműves Házak  

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete, Csemegi Károly Könyvtár 

és Tari László Múzeum, Alkotóház-Művésztelep, Csongrádi Senior Úszóegyesület) belvárosi és 

bökényi célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 380 fő. 

A közösségi akció leírása: 

A Rendezvénynaptárban és a Helyi Cselekvési tervben eredetileg szereplő tanulmányi kirándulás 

terveit a Covid világjárvány hiúsította meg. A közösség tagjai javarészt idősebbek, a veszélyeztetett 

korosztály tagjai, akik iránt természetes felelősséggel tartozunk. Felmérve a lehetséges 

kockázatokat és veszélyeket, valamint a célterületi lakosság véleményét is kikérve helyettesítő 

program szervezése mellett született döntés.  

A Húsvét Csongrádon napjainkig kiemelt családi és közösségi ünnep: erre való tekintettel, a 

célterületi lakosok igényeit teljes mértékben szem előtt tartva húsvéti családi nap került 

megrendezésre a belvárosi Kézműves Házakban. Az esemény szószólója és ceremóniamestere 

Gulyás László vándormuzsikus volt, kinek vezetésével az Árendás Néptáncegyüttes és a csongrádi 

Alföld Néptáncegyüttes népviseletbe öltözött táncosai a bökényi, városközponti, piroskavárosi 

városrészbe kocsikáztak, így invitálva a délutáni belvárosi programokra 

a városlakókat. 14 órakor az Ék u. 18. szám alatt található csongrádi Borháznál gyűltek össze az 

érdeklődők, ahol ételszentelést lehetett megtekinteni, a megszentelt ételt pedig közösen 

fogyasztottuk el. Mindezek után locsolkodó menet indult az óvárosba. 

A halászházban Mészáros Dezső halásszal, az Öregvár utcában 

Molnár János cipésszel, Mónus Mihály kosárfonóval és Simmer 

Sándor fafaragóval találkozhattak és beszélhettek a 

résztvevők, megtekintve hagyományos 

munkaeszközeiket és azok használati módját.  

Népi iparművészek is bemutatták a portékáikat, 

tehetségüket: jelen volt Gálné Nagy Ildikó szövő, 

Kovács Ivánné bútorfestő, Szabó Éva tojásíró, 
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tojásfestő. Aki szeretett volna tojást díszíteni, főtt tojást, vagy tisztára mosott kifújt tojást hozott 

magával. Mézeskalácsot Bak Szilvia útmutatásával díszítettek a családok. A csongrádi Kézimunka 

Szakkör tagjai is bemutatót tartottak a jó hangulatú rendezvényen. Lakatos János pékmester a 

helyszínen dagasztotta a kalácsot, melyet meg is lehetett kóstolni, de kürtőskalács-sütésre is 

alkalom adódott.  

 

A másik udvarban konzorciumi partnerünk, a Bölcső NCSE tagjai szerveztek játszóházat. A tőlük 

megszokott, magas színvonalon a családok, gyerekek kedvében jártak különböző húsvéti 

programokkal, tojáskereséssel, népi játszótérrel, feladványokkal, kézműveskedéssel.  

Lázár Mihály íjász segítségével „húsvéti kakaslövésben” is részt vehettek a kicsik és nagyok. A 

programot táncház zárta az Árendás Néptáncegyüttes táncosai és zenészei vezetésével. A 

gasztronómiai különlegességekről, például a kenyérlángosról a Kemencés, borokról Pusztai Csaba 

borász gondoskodott. A Török Műhely finomságai saját ökológiai gazdálkodásukból származó 

különleges kézműves termékek, melyek megvásárolhatók voltak a helyszínen. A jó hangulatú 

programot kiemelt érdeklődés kísérte, a célterületi lakosok megelégedéssel állapították meg, hogy 

a legjobb programok a „település öreg szívében” zajlanak mostanság.  

 

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, 2022. április 22. 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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