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

BESZÁMOLÓ 

1. közösségi részvételi fórum 
 

Időpont: 2019. január 29. 16:30-18:00 

Helyszín: Csongrád, Művelődési Központ és Városi Galéria  

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, a partner szervezetektől és intézményektől érkeztek 

munkatársak, tagok (Csongrádi Alkotóház-Művésztelep, Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, 

Művelődési Központ és Városi Galéria, Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum), belvárosi 

és bökényi célterületi lakosok illetve nem célterületi, de csongrádi lakosok is megtiszteltek 

bennünket aktív részvételükkel. Összesen 19 fő. Influenza megbetegedések miatt több célterületi 

lakos kénytelen volt lemondani megjelenését. 

 

A közösségi alkalom tartalma (megtárgyalt témák, fontosabb javaslatok, felvetések, főbb 

megállapítások, határidők, feladatok megosztása): 

 Az első részvételi fórum az új közösségfejlesztők, Kunstár Judit és Fábiánné Dr. Gyöngyössy Orsolya 

bemutatkozásával kezdődött. Fábiánné Dr. Gyöngyössy Orsolya jelezte, hogy néprajzkutatóként 

kész helyismereti tudását a közösség szolgálatába állítani. A lakosok üdvözölték az ötletet és 

felmerül annak az igénye, hogy a negyedévente esedékes részvételi fórumokba ágyazva a 

közösséget érdeklő, a célterületek múltjával, történetével és néprajzával kapcsolatos témákban a 

közösségfejlesztő-néprajzkutató rövid (max. 20 perces) előadásokat tartson. Ilyen téma lehet 

célterületi városrészek keletkezésének története, a csongrádi „várvita”, a településrészek híres 

szülöttei, a születés, házasság és temetkezés szokásvilága, stb. Az ismeretterjesztő kiselőadásokat a 

téma közös megbeszélése követné, így a szakirodalmi adatokat a közösség tagjainak élő tudása, 

eleven emlékezete, elődeiktől hallott és tapasztalt ismeretei egészítenék 

ki. A részvételi fórumok kereteibe illesztendő alkalmak célja a 

lakosok helyismeretének elmélyítése és identitásának 

erősítése, illetve a cselekvési tervben megjelölt későbbi 

kiállítás szakmai anyagának megalapozása.  

A közösségfejlesztők bemutatkozását a cselekvési 

tervben feltüntetett, március hónapban esedékes 

szemétszedő akció gyakorlati teendőinek 

egyeztetése követte. A közösség kérésére a 
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megmozdulás az országos TeSzedd! mozgalomhoz csatlakozik, mely idén március 18–24 közé esik. 

A lakosok egy hétköznap délután, rossz idő esetén egy esőnap kijelölését javasolták. A TeSzedd! 

mozgalom által biztosított kellékeket (zsákok, kesztyűk, szemét elhordása) saját eszközeikkel is 

hajlandók kiegészíteni, illetve megkérték a közösségfejlesztőket, hogy a Városellátótól szemétszedő 

botokat szerezzenek be. A közösségfejlesztők ígéretet tettek a kölcsönzés megszervezésére. A 

mozgalom országos jellegére való tekintettel a csongrádi civil szervezetek, az iskolák, a fogyatékkal 

élőket foglalkoztató (ú.n. „kisréti”) otthon hasonló terveinek feltérképezésére, szükség szerint a 

tervek összehangolására vonatkozóan is fogalmazódott meg lakossági kérés.  

A célterületen több helyen rendszeres, így a környéken lakókat tartósan zavaró illegális 

szemétlerakás. A célterületi lakosok közös megegyezése szerint a Belvárosban: 

- A Tiszai gát Kerekároktól a Körös-toroki leágazásig tartó külső és belső szakaszát, 

- a játszótereket, 

- Szerváciusz Tibor: Életfa című alkotásának környékét jelölték meg kritikus gócpontként. 

A Bökényi lakosok: 

- A közelmúltban felújított játszótereket, és 

- az Ifjúsági teret jelölték meg. 

Javaslatként merült fel, hogy kellő számú jelentkező esetén a bökényi és a belvárosi lakosok két, 

külön csapatként gyűjtsék a szemetet. Találkozási és pihenési pontként a két terület határán álló 

Szent János teret és az ott lévő ártézi kutat jelölték meg. Az összegyűjtött szemét kijelölt 

gyűjtőpontokon történő lerakásának, majd elvitelének kérdését, az elvitel időpontjának kiderítését 

a lakosok a közösségfejlesztőkre bízták. 

A tervezett közösségi akcióra a közösségfejlesztők a helyi sajtón keresztül illetve önkéntesek 

bevonásával végzett szórólapozással fogják felhívni a figyelmet. A példamutató lakossági 

kezdeményezés hatásaként a környezettudatos gondolkodásmód fejlődése, a célterületen élők 

általános közérzetének javulása és az illegális szemetelés csökkentése várható.  

A részvételi fórum soron következő pontja az április hónapra 

tervezett házmeszelési akció megszervezése volt. A közösség 

tagjait különösen két, központi helyen lévő kézműves ház 

állagromlása zavarja, így ezek megújításáért cselekedni 

is kész. A meszelés időpontját a helyi 

hagyományoknak megfelelően Húsvét előttre 

kívánják ütemezni. A szükséges kellékek jellegére 

és mennyiségére vonatkozóan a helyi lakosok 

ismereteire és tapasztalataira alapozva 
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született megállapodás. Egy műemlék-jellegű parasztház tulajdonosa jelezte, hogy szívesen irányítja 

a meszelésre illetve a házak autentikus kifestésére vállalkozókat, illetve koordinálja az alapanyagok 

beszerzésének folyamatát. Felmerült a kérdéses házak kerítésének rendbetétele is.  

Az alkalmat szerény vendégfogadással egybekötött közös beszélgetés, a közösségfejlesztők és a 

közösség tagjainak ismerkedése, magánbeszélgetése zárta.  

 

 

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 Fábiánné Dr. Gyöngyössy 

Orsolyát a 06-63-571-973 telefonszámon, vagy a kozossegfejlesztes@csongrad.hu e-mail címen. 

 

 

 

Kelt: Csongrád, 2019. január 31. 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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