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

BESZÁMOLÓ 

7. Részvételi fórum 
 

Időpont: 2021. június 30. 17:00-18:30 

Helyszín: Csongrád, Művelődési Központ és Városi Galéria 

 

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 24 fő.  

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

megállapítások, határidők, feladatok megosztása): 

Napsütéses nyári délutánon került sor a hetedik részvételi fórumra, hol a Helyi Cselekvési Tervben 

és a Rendezvénynaptárban szereplő programok megbeszélésére került sor. A megjelent csongrádi 

lakosok ezúttal zömében kisgyerekes szülők voltak, kiket elsősorban azok a programok érdekeltek, 

melyekre óvodáskorú, vagy bölcsődés kisgyerekkel is el tudnak jönni, esetleg tudnának a 

szervezésben segíteni. A közösségfejlesztők örömmel látták, hogy sok új résztvevőnek felkeltette 

érdeklődését a közösségfejlesztő program.   

A megbeszélés legfontosabb pontja a Rendezvénynaptár szükségszerű változásainak ismertetése és 

indoklása, valamint két nagy nyári rendezvény, a Bökényi Művésznapok és a Szent Rókus ünnep 

programja volt. A közösségfejlesztők kérték a lakosok ötleteit az események részletes tervével 

kapcsolatosan.  

A tavalyi Bökényi Művészeti Napok színpadi produkcióira: a fiatal tehetségek előadására, a 

Csongrádi Színtársulat műsorára és a zenészek előadására egyöntetűen 

pozitívan emlékeztek vissza a megjelentek. A rendezvénnyel 

kapcsolatban hiányosság, egyéb észrevétel nem merült fel, 

inkább többen hangsúlyozták, hogy szeretnék, hogy a 

Művészeti Napok évről évre megrendezett esemény 

lenne a Bökényben. 

A Szent Rókus ünnephez kötődően egy középkorú 

édesapa véleménye szerint a cserkészek 

megjelenése elengedhetetlenül fontos lenne, 
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hiszen olyan emberi értékeket közvetít a mozgalom, melyeknek feltétlenül meg kell jelennie az 

egyházi jellegű ünnepen. A szülő kérte a közösségfejlesztőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a 

cserkészekkel, melyre a közösségfejlesztők ígéretet is tettek. Egy idősebb férfi, az Egybeköt 

csapatának törzstagja javasolta, hogy a Szent Rókus templommal szemben lakó belvárosi pék kapjon 

megbízást alkalomhoz illő pékáru készítésére, melyet osztogatni lehetne a megjelentek között. Az 

ötletet többen lelkesen fogadták. 

Egy kisgyerekes, rendszeresen templomba járó anyuka megkérdezte, hogy miért látni Szent Rókus 

lába mellett a templom főoltárán kutya ábrázolást? A közösségfejlesztő-néprajzkutató elmagyarázta 

a kutyának a szent legendájában betöltött szerepét. Erre az édesanya jelezte, hogy ha már ilyen 

fontos a kutya Rókus legendájában, nem lehetne esetleg kutyás programot, kutyás bemutatót 

tartani? A környékbeliek is szívesen kilátogatnának saját kutyájukkal, illetve a gyerekek különösen 

élvezik az ilyen eseményeket. Az ötlet a jelenlévőknek egyöntetűen elnyerte a tetszését, így a 

közösségfejlesztők ígéretet tettek a kutyás program előkészítésére.  

Szóba került a szeptemberre tervezett szemétszedési akció, valamint a belvárosi és bökényi 

közösségi élet történeti feltárását összegző kiállítás megépítése. A célterülethez kötődő, oda 

született, de már másik városrészben élő résztvevők is ígéretet tettek arra, hogy segítenek tárgyakat, 

fényképeket szolgáltatni a kiállítás céljára. A jelenlévők felkérték a közösségfejlesztőket, hogy széles 

körben, akár városi szinten hirdessék a kiállítás tervét.  

Az izgalmas és kreatív ötletbörzét követően a közösségfejlesztő-néprajzkutató – a lakosság korábban 

felmért igényeinek megfelelően – rövid előadást tartott a csongrádi népdalok jelképrendszeréhez 

kapcsolódóan. Az előadás felvezetéseként a célterületen lévő Bökényi Óvoda ovisai táncos, dalos 

műsort adtak elő. A produkcióra a közösségfejlesztők és az óvodapedagógusok szoros, termékeny 

együttműködése okán kerülhetett sor. Az előadást követően kérdések hangzottak el, majd a 

beszélgetések az uszonnás asztal mellett folytatódtak. Kedélyes társalgással zárult tehát a rendkívül 

sikeres, hetedik részvételi fórum. 

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. július 1.  
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Közösségfejlesztők aláírása 
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