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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi akció, kenuzás a Holt-Tiszán 

Időpont: 2019. július. 14. 14:00–19:00 

Helyszín: Csongrád, Városi Sporttelep, Holt-Tisza part 

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete, Csongrádi Senior Úszó- 

és Szabadidősport Egyesület) belvárosi és bökényi célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi 

lakosok, budapesti érdeklődők. Összesen 21 fő. 

A közösségi akció leírása: 

A közösségi akciót internetes toborzással és plakátolással hirdettük. Számos pozitív visszajelzést 

kaptunk, ám az akció napjára szelet, esőt, erőteljes lehűlést jósoltak országszerte, mely a gyerekes 

családokat és az idősebbeket otthon marasztalta. A borús előrejelzések ellenére 21 lelkes csapattag 

vállalta az esetleges bőrig ázás veszélyét, és vízre szállt a Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület mólójánál 

előkészített sárkányhajóba. A csapattagok közül többen először ültek sárkányhajóban, így szükség 

volt Zanócz Tünde (Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület tagja) körültekintő, alapos felkészítésére. Tünde az 

alapvető tudnivalók ismertetése után irányította a hajóba szállást, kiosztotta az evezőket, majd 

megadta az ütemet és kezdetét vette a vízitúra.  

A Holt-Tisza szemet gyönyörködtető látványa még a távolban gomolygó felhők fenyegetését is 

feledtetni tudta. A csapat tagjai jókedvűen, tréfálkozva gyakorolták a mozdulatsorokat. Az egymás 

mellé ültetett párok folyamatosan beszélgettek, igyekeztek összehangoltan dolgozni. A közel egy 

órás csónakázásnak erőteljes égzengés vetett véget, de sikerült még a vihar előtt biztonsággal partra 

szállni. A parton, fedett helyen görögdinnye, innivaló és szendvicsek várták a megfáradt túrázókat. 

Míg elállt az eső, az összegyűlt csapattagok egymással ismerkedtek, 

beszélgettek, a kikészített ennivalót fogyasztották. A program késő 

délutánig tartott. A közösségfejlesztők a kedvezőtlen időjárási 

körülmények ellenére elégedettek voltak a közösségépítő 

akció eredményével, hisz szemmel láthatóan új 

ismeretségek szövődtek, illetve meglévő emberi 

kapcsolatok erősödtek meg.  
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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. július 15. 

                           

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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