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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi akció, virágültetés a Bökényben és a Belvárosban 

Időpont: 2019. szeptember 16. 09:00 – 11:00 

Helyszín: Csongrád, Belváros, Bökény 

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete) Fogyatékosok Nappali 

Intézetének gondozottjai, Csongrádi Kertbarátok Köre, belvárosi és bökényi célterületi lakosok, nem 

célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 18 fő. 

A közösségi akció leírása: 

Szeptember közepén a helyi lakosok igényei és kezdeményezése alapján közösségi virágültetési 

akciót szerveztünk. A közterületek szebbé tételére vonatkozóan a korábbi részvételi fórumokon is 

erős igény mutatkozott, különösen a Belváros városrészben. A lakosokat a TOP 5.3.1. pályázat 

Facebook oldalán kérdeztük meg arról, hogy melyek azok a területek, ahol korábban nem volt 

virágültetés, viszont lenne rá igény, vagy egykor virágos, gondozott terület volt, de időközben 

felhagytak az ápolásával. A válaszok, javaslatok a közzétett felhívás alatt, illetve magánlevélben 

érkeztek. Ezek alapján három helyszín körvonalazódott: a Szent Rókus-templom környéke, 

Szerváciusz Tibor: Életfa című köztéri alkotásának környéke, illetve az Ék utca sarka. 

A lakosok által megjelölt helyszínek kiemelkedően megfelelőek, hisz a környékben lakók kifejezték 

az iránti szándékukat, hogy a növényeket hosszútávon gondozzák, locsolják, szemmel tartsák. Az 

akció fenntarthatósága a jelzett területeken ily módon biztosított. 

Az akció előtti héten a célterületi lakosok mellé két helyi intézmény illetve szervezet is betársult: a 

Csongrádi Kertbarátok Köre, illetve a Fogyatékosok Nappali Intézete. A 

fogyatékkal élők korábbi, nagyobb programjainkon mindig jelen 

voltak résztvevőként illetve megfigyelőként (közösségi 

gasztronómiai program, Tisza, városunk bölcsője). Aktív 

bevonódásukkal a közösségi akció nem csak 

területszépítő és közösségépítő jellegű volt, de 

hozzájárult a társadalmi érzékenyítéshez, a 

fogyatékkal élők elfogadásához.  
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A lakosok, a kertbarátok és a FONI gondozottjai együtt, hatékony munkafelosztásban dolgoztak. A 

kertbarátok előkészítették a helyszíneket, kapálták az ágyásokat, előkészítették az árvácskák helyét. 

A FONI-sok vizet hordtak a közeli ártézi kútból, szín szerint kiválogatták a virágokat, és a palántákat 

az ágyásokba helyezték.  

A program ragyogó, napsütéses időben, a lehető legjobb hangulatban, segítőkész, megértő és jó 

hangulatú közegben zajlott. Élénk beszélgetések zajlottak, új ismeretségek, emberi kapcsolatok 

szövődtek, miközben a kijelölt területeket megszépítettük az árvácskákkal.  

 

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. szeptember 17. 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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