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

BESZÁMOLÓ 

6. részvételi fórum 
 

Időpont: 2020. augusztus 27. 16:30-18:00 

Helyszín: Csongrád, Bökényi Papucsos Közösségi Ház 

 

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

Alkotóház-Művésztelep, Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum, Vitalitásért és Fiatalokért 

Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete, Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület), belvárosi és bökényi 

célterületi lakosok illetve nem célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 27 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 a 

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

A témák a következő események voltak: irányjelző táblák elkészítése és kihelyezése, 

közlekedésbiztonsági program, garázsvásár a Bökényben. A célterületi lakosok mellett a 

partnerintézmények munkatársai is képviseltették magukat. 

A közösségfejlesztők felvezetik, hogy a Belvárosban – mely a műemléki védettség alatt álló 

parasztházak és a Körös-torok közelsége miatt a város kiemelt turisztikai területe – a korábbi 

információs táblák idejétmúltak, elhasználódtak. Az egyik célterületi lakos megjegyzi, hogy saját 

tapasztalata szerint a nyáron érkező turisták gyakran tanácstalanok abban a tekintetben, hogy a 

tekervényes belvárosi utcákon melyik kézművesház pontosan merre található, eltévednek, és 

kihelyezett Tourinform-iroda hiányában a helyi lakosoknál tudnak csak érdeklődni. Ezt a problémát 

új, a mai kornak megfelelő, látványos irányjelző táblákkal lehetne megoldani. A 

táblákról már a megelőző részvételi fórumokon is érintőlegesen szó 

esett, ezek külleméről, végső tartalmáról és kinézetéről az utolsó 

finomításokat még megtehetik a lakosok.   

Az egyik Öregvár utcai lakos, Egybeköt csapatunk aktív 

tagja jelzi, hogy a fia grafikusként dolgozik 

Budapesten, és szívesen segítené a táblák 

tervezésének munkáját. Egy idősebb hölgy erre 

reagálva kifejti, hogy nagyon jónak tartja az 

mailto:csongrad@csongrad.hu
mailto:bolcso91@gmail.com


 

Csongrád Városi Önkormányzat             Konzorciumi partner: Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete 

6640 Kossuth tér                                                                                          6640 Csongrád, Ady Endre utca 14. 

e-mail: csongrad@csongrad.hu                                                                             e-mail: bolcso91@gmail.com 

Tel: 06-63-571-952                                                                                                      Tel: 06-20-411-93-55
   

 

ötletet, de neki rendkívül tetszett a „Bökényi Művésznapok” rendezvény promotálása, a kihelyezett 

plakátok külleme. Ötletesnek és szellemesnek találta a Művésztelep, azon belül Sztanó Zsuzsa 

csongrádi grafikusművész munkáját, így megkéri a közösségszervezőket, hogy a Művésztelep 

irányításával valósítsák meg a lakosság ötleteit. Javaslatát a jelenlévők egyhangúan elfogadták azzal 

a kitétellel, hogy a Csongrádról elszármazott budapesti grafikust is bevonják a tervek 

véglegesítésébe.  

Az Egybeköt közösség egyik középkorú férfi tagja felveti, hogy az információs táblán egyértelműen 

látszódniuk kell a fontosabb látnivalóknak, és a turisták számára lényeges, segítő tájékozódási 

pontoknak úgymint a kézműves házak, a tájház, vendégházak, a bolt és a templom, valamint a 

köztéri műalkotások. Mellette ülő társa hozzáteszi, hogy a kézműves házak esetében rövid 

magyarázó szöveg tehetné vonzóbbá a látnivalókat. A potenciális turisztikai célpontok kiemelése 

mindezek mellett különálló térbeli grafikai egységek formájában is megvalósulhatna. Javaslataikat a 

jelenlévők egyetértéssel fogadták.  

A táblák kihelyezésével kapcsolatban a lakosok kérik a közösségfejlesztőket, hogy lehetőleg 

szeptember legelején, megfelelő időjárási körülmények között valósuljanak meg. A 

közösségfejlesztők és a lakosok a naptári időpontokat sorra véve szeptember 4. és szeptember 5. 

időpontban állapodnak meg. Az idő rövidsége miatt a közösségfejlesztők haladéktalanul megkérik 

Sztanó Zsuzsát a tervek véglegesítésére.  

A részvételi fórum soron következő témája az októberben esedékes közlekedésbiztonsági program. 

Az Egybeköt csapat egyik férfitagja megjegyzi, hogy a tavalyi évben meghívott Pintér József bűnügyi 

helyszínelő nagysikerű előadását véleménye szerint többeknek látnia kellene. Javasolja, hogy a 

közösségszervezők ismételten keressék fel Pintér Józsefet, hogy a tavalyi előadásától eltérő 

témában tartson előadást. A többi jelenlévő is elismerően nyilatkozott a tavalyi 

közlekedésbiztonsági programról, többen kérték Pintér József újbóli meghívását. A lakosok igényét 

a közösségfejlesztők regisztrálták és ígéretet tettek a program megszervezésére.  

A novemberben esedékes garázsvásárral kapcsolatban a közösségfejlesztők kérdezik a lakosokat, 

mit gondolnak arról, hogy a vásárt hétköznap vagy hétvégi időpontban lenne érdemes megtartani? 

Egy középkorú hölgy javasolja, hogy a lomtalanítással egybekötött zsibvásárt hétvégi időpontban, 

délelőtti érdemes megtartani. A helyszínre vonatkozóan megjegyzi, hogy 

az Összefonódás szobor előtt hétvégén sokan eljárnak a boltba, út 

közben bizonyosan megállnának a garázsvásárban nézelődni. 

Egy idősebb úr hozzáteszi, hogy hétvégén valóban így 

célszerű, viszont ha hétköznapra esne a rendezvény, a 

bökényi rendelőintézetnél is sokan járnak, 

feltehetően lenne érdeklődés. A 

közösségfejlesztők szavazást kezdeményeznek, 
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melynek eredményeként egyöntetűen az Összefonódás-szobor mögötti park kerül ki győztesen, 

hétvégi időponttal.  

A részvételi fórum további részében „Szerelmi élet a paraszti világban címmel kiselőadást tartott a 

néprajzkutató-közösségfejlesztő.  A témát a korábbi hónapokban szavazták meg a célterületi 

lakosok. Mesélt arról, hogy a csongrádi népdalokban milyen szimbólumrendszer fedezhető fel, mi a 

népdalok háttér-tartalmi, valódi mondanivalója. A jelképrendszer elemzése után sor került a régi 

párválasztási szokások és a párválasztás szempontjainak ismertetésére, a nemi felvilágosítás 

kérdésére is. 

A néprajzkutató előadását a részvételi fórumon megjelent lakosok érdeklődéssel hallgatták, majd 

saját ismereteikkel egészítették ki a hallottakat.  

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. augusztus 31.  

 

                                         

Közösségfejlesztők aláírása 
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