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kerékpáros helytörténeti tárlatvezető 

 

 

4. útvonal: 10 km, 70 perc 

- Tari László Múzeum (Csongrád, Iskola utca 2.) 

- Csongrádi gát 

- Fahíd 

- Árvízi Emlékharang 

- Csongrádi művésztelep (Öregszőlők, Tanya 833. 

szám) 

- Tari László Múzeum 

Tari László Múzeum 

Csongrád városában az első gyűjtemények a 19. 

század közepétől jöttek létre. A korábban 

különböző intézményekben, iskolákban őrzött 

muzeális értékű leletek, tárgyak, könyvek az 1956 

októberétől működő városi múzeumba kerültek, 

ahol régészeti, helytörténeti és néprajzi 

gyűjtemények alakultak ki. A múzeum 1989-ben 

vette fel Tari László fogorvos, amatőr 

helytörténész nevét, majd hosszabb felújítás után, 

2000 decemberében nyílt meg új állandó 

kiállításának az első része "Föld gyermekei, bronz 



fiai - Bronzkori földművesek, harcosok és 

kézművesek emlékei Csongrád megyében" 

címmel. Egy évvel később elkészült a második 

egység, a "Csongrád évszázadai" is. A harmadik 

kiállítási szekció a 2002 végére készült el. 

Az állandó kiállítások mellett a múzeum 

változatos témájú időszaki tárlatokkal is várja 

kedves látogatóit. 

 

Csongrádi gát 

A kubikusság megjelenése a gátépítés 

bérmunkában való végeztetésével szoros 

összefüggésben áll. Az 1850-es években az 

árvédelmi gátak megépítését fejre és birtokra 

kiosztották, Csongrád környékén 6 kubik (1 

kubik=6, 86 m
3
) földet kellett minden felnőtt 

lakosnak a gátba behordani. A kubikosok maguk 

gondoskodtak a szállásukról, kunyhókban laktak. 

A földet talicskával hordták a kubigödörből. A 

gátat rétegenként töltötték fel, ma a kiépített 

kerékpárútnak köszönhetően nem csak gyalog de 

biciklin is élvezhetjük a csongrádi táj szépségét.  

 

Fahíd 

1896. március 8-án az Esztergomnál feleslegessé 

vált hajóhíd egy részét megvásárolták, majd 

kisebb átalakítások után 1896. augusztus 20-án 

állították fel. A hídon kétirányú forgalom volt, a 

hajók számára szét lehetett nyitni, és fa hajók 

tartották. 1919-ben a románok szétlőtték a fa 

hajókat, a helyreállítás után már csak egyirányú 

forgalom közlekedett a hídon. 1944 októberében 

felrobbantották a hidat, melyet 1949 júniusára 

sikerült újjáépíteni, a híd megmaradt nyithatónak, 

fa hajók helyett viszont katonai pontonokra épült, 

ahogy ma is láthatjuk. Ma már csak 2 állandó 

hajóhíd van a Tiszán; Csongrádon és Dombrádon.  

Árvízi Emlékharang 

Csongrádon 2000-ben a Plein Airt 10. alkalommal 

rendezték meg, a jubileum alkalmából a város 

felajánlotta, hogy a résztvevőknek nem kell 

szállásdíjat fizetniük, e felajánlás hálájaként a 

művészek egy haranglábat ajándékoztak a 

városnak. A harangláb Magyarországot, ezeréves 

történelmünket, a sikerese folyó elleni védekezést 

és a város és a művésztelep közötti kapcsolatot 

szimbolizálja. A harangkészítésben több cég és 

vállalkozó segített, a művésztelep valamennyi 

résztvevője dolgozott a megvalósításán. Az 

emlékművet 2000. november 16-án avatták fel.  

Művésztelep 

Czájlik László gyógyszerész szőlőjében kis villát 

alakított ki, melyet a II. világháború után 

államosították és az 1960-as években helyi 

általános iskoláknak adták át. 1960-as évek végén 

alakult ki a kapcsolat a Magyar Képzőművészeti 

Főiskola és a város között, a főiskola tanulói itt 

töltötték a nyári gyakorlatukat, s így alakult ki az 

igény egy művésztelep létesítésére, e terv 

megvalósításához hozzájárult, hogy 1975-ben e 

célra megkapták a Czájlik-féle épületet. A 

művésztelep célja, hogy közösségi keretek között 

speciális körülményeket biztosítson a művészek 

számára az alkotáshoz és a szakmai működéshez. 

1993-ban átmenetileg bezárták, majd 1994-ben 

Dudás Lajos vajdasági szobrász lett a vezetője. A 

művésztelep a Plein Air és a Beton szimpózium 

otthona.  

 


