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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 3.  

Időpont: 2021. május 27. 17:00 – 18:30 

Helyszín: Csongrád, Bökényi Papucsos Közösségi Ház 

 

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 32 fő. 

A közösségi akció leírása: 

A Covid-19 világjárvány harmadik hullámát követően az első közösségi program lebonyolítását 

kettős érzések kísérték. A közösség tagjai egyrészt örültek a nyitásnak és az együttlét lehetőségének, 

míg mások – főleg az idősebb korosztály tagjai – inkább otthon maradnak, távol az eseményektől. 

Ilyen kettős visszajelzések közepette került megszervezésre a 3. közösségi akció a célterület 

turizmusának fejlesztéséért.  

Az információs tábla forgalmas területen, a Bökényi Papucsos Közösségi Ház mellett lett kihelyezve, 

a Bökényi ABC és a dohánybolt, valamint a zöldséges közvetlen közelében. A frekventált 

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

házakhoz érkező kirándulóknak egyaránt. 

A tábla avatására főleg bökényi célterületi lakosok érkeztek. A Csongrádi Színtársulat vezetője a 

program lebonyolítását megelőzően felajánlotta, hogy a program színesítése kedvéért (és mivel a 

társulat tagjai közt is többen a célterületen laknak, így közel van hozzájuk az 

esemény) szívesen felkészülnek egy, az avatáshoz kötődő vidám 

műsorral. A Csongrádi Színtársulat így kimondottan erre az 

eseményre készítette el „Az avatás” című kis előadását, 

melynek keretei között a letakart táblát is leleplezték.  

A vidám műsort követően Fábiánné Dr. Gyöngyössy 

Orsolya közösségfejlesztő mutatta be az 

„Egybeköt” csapat tevékenységét, felhívásában 

igyekezett a közösségre ráirányítani a 
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résztvevők figyelmét, csatlakozásra buzdítani a lakosságot. Elmesélte a tábla készítésének 

előzményeit, a közösségi felhívást követő információ-csere menetét; ismertette a lakosság által 

meghatározott irányelveket, melyek alapján a grafikus dolgozott.  

A közösségfejlesztő felvezetését követően Sztanó Zsuzsa, a csongrádi Alkotóház és Művésztelep 

munkatársa, a tábla grafikai design-jának megalkotója részletezte a munka körülményeit, indokolta 

a színhasználatot, a térben kiemelt elemek használatának szakmai okát és gyakorlati hasznosságát.  

A bemutatást követően kiscsoportos beszélgetések alakultak ki a terület turizmusával, a soron 

következő fejlesztési lehetőségekkel és a Helyi Cselekvési Terv ütemezésével kapcsolatban. A 

Rendezvénynaptárban soron következő programok is számos érdeklődőt vonzottak.  

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 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, 2021. május 28. 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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