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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi akció, Akció Csongrád turizmusáért  

és a belvárosi kézműves házakért 1.  

Időpont: 2020. szeptember 4. 17:00 – 18:30 

Helyszín: Csongrád, Belváros 

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete, Csemegi Károly Könyvtár 

és Tari László Múzeum) Csongrádi Kertbarátok Köre, belvárosi és bökényi célterületi lakosok, nem 

célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 23 fő. 

A közösségi akció leírása: 

Csongrád Belvárosa a település kiemelt turisztikai központja. Nyaranta kirándulók tömegei keresik 

fel a Gyökér utca 1. szám alatt található tájházat, a kézműves házakat: barangolnak a kanyargós, ősi 

utcákon, az egykori csongrádi vár területén. A műemléki védettség alatt álló, nádfedeles 

parasztházaknak nemcsak regionális, de országos vonzereje van: számos turisztikai magazin 

magasztalta már szépségét, különlegességét. A városrészt népszerűsége ellenére a területen nem 

található korrekt, áttekinthető információs tábla, mely segíteni a kirándulók tájékozódását. A 

Tourinform iroda a város központjában, közel három kilométer távolságban található. A 

hiányosságot az ott lakók kompenzálták: a turisták tőlük igyekeztek segítséget kérni, őket 

kérdezgették jártukban-keltükben.  

Az információs tábla létjogosultságát a lakosok számos fórumon hangsúlyozták, így került be a Helyi 

Cselekvési Tervbe. A tervezett táblán található információkról a közösségfejlesztők – a járványügyi 

rendelkezések tiszteletben tartásával – elsősorban internetes platformon 

egyeztettek a közösség tagjaival. Felmerült az igény, hogy a 

jelentősebb látványosságokat, tájékozódási pontokat három 

dimenziós formában is megjelenítsék a táblán. Kérés volt 

továbbá, hogy a tábla stílusában jól illeszkedjen az 

archaikus környezethez. A megvalósítás Sztanó 

Zsuzsa, a csongrádi Alkotóház és Művésztelep 

munkatársa munkatársának érdeme, aki igényes 

formába öntötte a célterületi lakosók óhaját.  
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A tábla avatóünnepségére szeptember 4-én délután került sor. Számos kisgyerekes szülő és idősebb 

lakos is tiszteletét tette a kis összejövetelen, ahol Fábiánné Dr. Gyöngyössy Orsolya 

közösségfejlesztő mesélt a közösségi kezdeményezés előzményeiről. Ezek után Sztanó Zsuzsa, a 

tábla grafikai desig-jának megalkotója mesélt a készítés körülményeiről: a színválasztásról, a 

háromdimenziós grafikáról, melyeket saját fényképek alapján készített el.  

A rövid beszélgetést követően a tábla ünnepélyesen felavatásra került. A lakosok megcsodálták, 

beszélgettek róla, gratuláltak Sztanó Zsuzsának a kivitelezésért. Kis csoportos beszélgetések 

alakultak ki, a szendvicseket, üdítőket közösen fogyasztottuk el. Az aktuálisan érvényben lévő 

járványügyi rendeleteket betartva a rendezvény sikeresen megvalósult. 

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. szeptember 7. 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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