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

BESZÁMOLÓ 

3. részvételi fórum 
 

Időpont: 2019. július 30. 17:00-19:00 

Helyszín: Csongrád, Bökényi Papucsos Közösségi Ház 

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partnerszervezetek és intézmények munkatársai (Csongrádi 

Alkotóház-Művésztelep, Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, Művelődési Központ és Városi Galéria, 

BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete), belvárosi és bökényi célterületi lakosok illetve nem célterületi, 

de csongrádi lakosok. Összesen 75 fő.  

 

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

megállapítások, határidők, feladatok megosztása): 

A kulturális közösségfejlesztés fontos eszköze a lakosság megszólaltatása, emlékeinek, 

tapasztalatainak előhívása, rendszerezése és visszacsatolása. Az elmúlt hónapokban a 

közösségfejlesztő-néprajzkutató a közösség facebook csoportjában megszavazott témára készült oly 

módon, hogy a levéltári és könyvtári kutatást mélyinterjúkkal egészítette ki. A kutatásról bővebben 

a vonatkozó szakmai beszámolóban lehet tájékozódni. 

A részvételi fórum hangsúlyosan a kutatás eredményeinek bemutatására koncentrált. A téma a 

Bökény városrész beépülésének története, a helyszín – autentikus módon – a Bökényi Papucsos 

Közösségi Ház volt. Mivel a témáról korábban helytörténeti írás nem készült és ismeretterjesztő 

előadást sem tartottak, az érdeklődés minden várakozást felülmúlt. Az emberek egymásnak adták a 

kilincset, a Közösségi Ház teljesen megtelt. Nem csak a Bökényből, de város más részéről is érkeztek 

érdeklődők, illetve más településre elszakadt, egykori bökényi lakosok. A 

polgármester, az alpolgármester és a két célterület képviselője is 

tiszteletét tette a bemutatón. Beszélgetéssel, a téma 

latolgatásával múlt a várakozási idő. A közösségfejlesztő 

örömmel nyugtázta, hogy a megkérdezett 

interjúalanyok szinte kivétel nélkül megjelentek, 

hozták a szomszédjaikat, rokonaikat, barátaikat.  

Az előadást a közönség folyamatosan 

figyelemmel kísérte, időnként félhangosan 
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fejezték ki véleményüket az elhangzottakról. A 40 diából álló prezentáció anyaga a lakosságtól 

begyűjtött történeti fotóanyagból tevődött össze, ami különösen személyessé tette a múltidézést.  

A frontális bemutatót informális beszélgetés követett a terített asztal körül. A közösségfejlesztőhöz 

ismerősök és idegenek is odajöttek, kifejezték köszönetüket, megosztották saját meglátásaikat. Az 

előadás célja, jelesül a lakosság érdeklődésének és motivációjának felkeltése, hogy „akarjanak” 

hozzászólni az elhangzottakhoz és árnyalni, kiegészíteni a témát, teljes mértékben teljesült. A 

közösségfejlesztő-néprajzkutató telefonszámokat, elérhetőségeket cserélt a potenciális 

interjúalanyokkal, akik további fényképanyagokat és az adatok pontosítását ígérték, ily módon 

segítve a célterület történeti múltjának hiteles feltárását.  

A történeti feltárás eredményeinek ismertetése mellett röviden szó esett a további programokról: 

az augusztusi kubikos napról, a közösségi virágültetési akcióról. A közösségfejlesztő felhívta a 

lakosság figyelmét a facebook oldalon indított kezdeményezésekre, ötletekre, javaslatokra, és 

bíztatta őket a projekthez való csatlakozásra. A kubikos napra készülve a lakosok közösségi csapatok 

felállítására tettek javaslatot. 

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. augusztus 1.  

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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