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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi projektzáró alkalom 

Időpont: 2022. május 31. 17:00 – 19:00 

Helyszín: Csongrád Városi Önkormányzat, Kossuth tér  

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete, Művelődési Központ és 

Városi Galéria) Csongrádi belvárosi és bökényi célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi 

lakosok. Összesen 25 fő. 

A közösségi akció leírása: 

A projektzáró közösségi alkalom első, eredeti dátuma 2021 decembere lett volna, melyet a Helyi 

Cselekvési Tervnek és a Rendezvénynaptárnak megfelelően egy közös karácsonyi ünnepléssel 

terveztünk megülni. A járványügyi helyzet okán a tervek módosításra kerültek, így az esemény fél 

évvel későbbre tolódott.  

A közösség tagjainak régi vágya és igénye volt egy, a célterületek múltját, jellegzetességeit, 

büszkeségeit bemutató biciklis kirándulás megszervezése. Ezt az igényt többen felvetették 

egymástól függetlenül, kötetlen formában, a korábbi közösségi alkalmak és események során. A 

nagy érdeklődésre való tekintettel a közös záróuzsonna előtt egy két órás biciklis városnézés került 

megrendezésre Bökény és a Belváros célterületeken.  

17 órakor már jelentős, de még „kezelhető” méretű tömeg gyűlt össze a városháza előtti téren. A 

jelenlévők közül többen az „Egybeköt” társaság törzstagjai voltak, kik az elmúlt években a csapat 

alapját alkották, több rendezvényünkön is lelkesen és aktívan részt vettek. A jelenlévőknek Kunstár 

Judit és Dr. Gyöngyössy Orsolya közösségfejlesztők biciklis láthatósági 

kiegészítőket osztottak szét, majd kezdetét vette a túra. 

A társaság elsőként a Szent János téren állt meg, ahol Dr. 

Gyöngyössy Orsolya közösségfejlesztő, néprajzkutató 

mesélt Nepomuki Szent János kultuszáról, tiszteletéről 

és művészeti emlékeiről Csongrádon. A második 

megálló az éppen restaurálás alatt álló Szent 

Rókus-templom volt. A templom építésének 

kapcsán szóba került a terület múltja, a török-
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kori vár rejtélye, a templom érdekességei, legendái, valamint Szent Rókus pestis ellen óvó szent 

csongrádi tiszteletének történelmi gyökerei.  

A túra harmadik helyszíne, a belvárosi buszforduló a sokatmondó „Várköz utca” mellett fekszik. 

Csongrád ősi, bolgárok által épített fekete várának feltételezett kapujánál alkalom nyílt Csongrád 

honfoglalás-korabeli történelmének felvázolására, Szent István király intézkedéseinek bemutatására 

(aki vármegyei központtá tette Csongrádot), valamint a tatár dúlás következményeinek elemzésére. 

A belvárosi tájházban Kálmán István tájházgondnok köszöntötte a látogatókat. István érzékletesen 

bemutatta a városrész ősi parasztházainak jellegzetességeit, felhívta a figyelmet az érdekességekre, 

néprajzi kuriózumokra. A jelenlévőket körbevezette a berendezett szobákban, a kamrában, valamint 

megcsodálhatták a helyi jellegzetes zöldségekkel teleültetett, gondozott kertet is. 

A túra a Körös-Torokban folytatódott, ahol a közösségfejlesztő-néprajzkutató a tiszai fürdőkről, a 

torkolat áthelyezéséről, hajómalmokról, merigetőkről, hajóhúzókról és izgalmas tiszai legendákról 

mesélt a jelenlévőknek. Az alkonyat közeledtével a Bökényaljon tekert végig a társaság az utolsó 

helyszín felé. A Bökényi Papucsos Közösségi háznál már az „új” alapítású Bökény városrész 

történelmét ismerhették meg az érdeklődők.  

A program nagy közös beszélgetéssel, uzsonnázással zárul a Bökényi Papucsos Közösségi Házban. A 

közösségfejlesztők megköszönték a jelenlévőknek az aktív részvételt, bíztatták a közösség tagjait a 

programok folytatására, felhívva a figyelmet az önszerveződés fontosságára. A közösségfejlesztők 

nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak munkájukra vonatkozóan, a közösség tagjai közül többen 

megköszönték a színvonalas és izgalmas programokat és inspirációkat. 

Kelt: Csongrád, 2022. június 4. 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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