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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 2.  

Időpont: 2020. szeptember 5. 17:00 – 18:30 

Helyszín: Csongrád, Belváros 

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai 

(Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete) belvárosi és bökényi 

célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok. Összesen 13 fő. 

A közösségi akció leírása: 

Szeptember 5-én délután a csongrádi Belváros második információs táblája is felállításra került. A 

tábla rendkívül forgalmas területen, a Bökényalj út és az Öregvár utca találkozásánál lett kihelyezve, 

egy parkolóval szemben, közvetlenül a műemléki védettségű házsor alatt. A frekventált 

elhelyezkedésű területen a tábla egyaránt segítségére lesz a Körös-toroki strandterületre és a 

kézműves házakhoz érkező kirándulóknak. 

A tábla avatására – a Bökény közelsége miatt – főleg bökényi célterületi lakosok érkeztek. A táblát 

Kunstár Judit közösségfejlesztő mutatta be: elmesélte a tábla készítésének előzményeit, a közösségi 

felhívást követő információ-csere menetét; ismertette a lakosság által meghatározott irányelveket, 

melyek alapján a grafikus dolgozott. A bemutatást követően közös beszélgetés alakult ki a terület 

turizmusával, a soron következő fejlesztési lehetőségekkel és a Helyi Cselekvési Terv ütemezésével 

kapcsolatban. 

A szenvicseket, üdítőket a lakosok közösen fogyasztották el, miközben kisebb, 2-3 

fős csoportokban beszélgettek. A kedélyes találkozó egy bő óra múlva, 

alkonyatkor ért véget. A közösségfejlesztők sikeresnek értékelték 

a hangulatos összejövetelt, mely alkalmat és lehetőséget 

nyújtott az érdekelt lakosoknak a találkozásra, 

eszmecserére. 

Amennyiben a projekt, vagy bármelyik 

kezdeményezés, ötlet felkeltette az érdeklődését, 

és szeretne csatlakozni a csoporthoz, vagy 
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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 9. 

 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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