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

BESZÁMOLÓ 

5. részvételi fórum 
 

Időpont: 2020. január 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, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete, 

Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület), belvárosi és bökényi célterületi lakosok illetve nem célterületi, de 

csongrádi lakosok. Összesen 21 fő.  

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

megállapítások, határidők, feladatok megosztása): 

A Helyi Cselekvési Tervben és a Rendezvénynaptárban szereplő programok közös megbeszélésére 

az ötödik részvételi fórumon került sor a célterületen működő Bökényi Papucsos Közösségi Házban. 

A központi téma „Disznótoros családi nap a belvárosi kézművesházakban” című program 

lebonyolítása volt. A célterületi lakosok mellett a partnerintézmények munkatársai is képviseltették 

magukat. 

A disznótoros nap a célterületi lakosok kívánságainak megfelelően a Belváros – városrészben 

szerveződik a célra leginkább alkalmas Öregvár utca 47. szám alatt található kézművesházban. 

Legfőképpen azért, mert a múltban minden háznál elmaradhatatlan közösségi és családi esemény 

volt a január-februárban esedékes disznóvágás. A régi disznóvágások emlékét több lakos 

felevenítette, rövid történeteket osztottak meg a jelenlévőkkel.  

Az egyik jelenlévő hölgy felvetette, hogy célszerű volna édességről, süteményekről is gondoskodni. 

Javasolta, hirdessük meg a lakosság körében, hogy lehetőség szerint 

készítsenek házi süteményeket az eseményre. Ötletét a jelenlévők 

elismeréssel nyugtázták, és az akció meghirdetésére kérték fel 

a közösségfejlesztőket. A közösségfejlesztők ígéretet 

tettek az akció népszerűsítésére az interneten. 

Kunstár Judit közösségfejlesztő ismertette a 

jelenlévőkkel, hogy a disznóvágáson kvíz 

kitöltésére is lesz lehetőség. Az egyik idősebb úr 

jelezte, hogy neki számos, régi disznóvágó 
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eszköze, szerszáma van otthon, ezeket szívesen elhozza és felajánlja egy tárgyfelismerő játék 

kiegészítéseként. Röviden mesélt az egyes, tulajdonában lévő szerszámokról, azok használatáról, 

érdekességeiről. Ötletét a jelenlévők örömmel vették tudomásul, felajánlását a közösségfejlesztők 

elfogadták. A lakosság a kvíz összeállításában is felajánlotta segítségét, támogatását.  

A részvételi fórum további részében „A csongrádi kisgyermekek élete a 19. században” címmel 

kiselőadást tartott a néprajzkutató-közösségfejlesztő.  A témát a korábbi hónapokban szavazták 

meg a célterületi lakosok. Mesélt arról, hogy Csongrádon hogyan alakult a gyermekhalandóság 

kérdése, melyek voltak a tragikus számok mögött húzódó okok. Történeti források alapján felvázolta 

továbbá, hogyan gondozták a csecsemőket az édesanyák, melyek voltak a bábaasszony teendői, 

hogyan zajlott régen egy keresztelő. Mesélt a szobatisztaságra nevelésről, táplálkozásról, 

ruházkodásról, alvási szokásokról, az általános életkörülményekről.  

A lakosok érdeklődéssel hallgatták, majd saját ismereteikkel egészítették ki a néprajzkutató-

közösségfejlesztő előadását. Az új történeteket a közösségfejlesztők lejegyezték.  

A délutánt kötetlen. kiscsoportos beszélgetések, a szendvicsek és üdítők elfogyasztása 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, 2020. január 31.  

 

                                         

Közösségfejlesztők aláírása 
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