
 

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
   

 

 

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

BESZÁMOLÓ 

Közösségi akció – Szemétszedés a Belvárosban és a Bökényben 

Időpont: 2021. szeptember 19. 10:00-13:00 

Helyszín: Csongrád, Belváros, Bökény 

 

A résztvevők köre: közösségfejlesztők, partner szervezetek és intézmények munkatársai (Kis-Tisza 

Vízi-Sport Egyesület, Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület, BÖLCSŐ Nagycsaládosok Egyesülete) Tisza 

Tidy Up csoport, belvárosi és bökényi célterületi lakosok, nem célterületi, de csongrádi lakosok is 

megtiszteltek bennünket aktív részvételükkel. Összesen 30 fő. 

A közösségi akció leírása: 

Szeptember 19-én reggel a Kis-Tisza utcát élénk gyerekzsivaj töltötte be. Szemeteszsákokkal és 

kesztyűkkel felszerelt gyerekek és felnőttek tekintélyes csoportja vette birtokba a bökényi utcákat, 

hogy a délelőtt folyamán – egy szemétszedő akció keretei között – megtisztítsák a köztereket.  A 

közösségi interjúk tanulságai alapján a Helyi Cselekvési Terv részévé vált környezetszépítési akció 

egyik fontos koordinátora volt a Tisza Tidy Up csapat. A csapat tagjai jellemzően a célterületen élnek, 

vezetőik is a Belvárosban laknak, és elkötelezetten harcolnak azért, hogy a felnövekvő generációk 

megváltozott szemlélettel viszonyuljanak környezetük tisztaságához.  

A zsákokat és kesztyűket az önkéntesek a közösségfejlesztőktől vették át a kiindulási pontként 

megjelölt Kis-Tisza utcában. Az akció kezdetén Kunstár Judit és Dr. Gyöngyössy Orsolya üdvözölte 

majd tájékoztatta az önkénteseket az alapvető biztonsági elvekről és a kijelölt útvonalról. A 

szemétszedést a célterületi lakosok által megjelölt utcákon haladva végeztük, úgy mint: 

- Sport utca 
- Kis-Tisza utca,    
- Hegyi Antal utca 
- Tavasz utca 
- Raisio utca 
- Hársfa utca 
- Kerekárok 
- Szent János kút környéke. 

 

A környezetszépítő akciónak a kellemes, 

tavaszias időjárás és a szép környezet valamint 
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– a gyerekek szempontjából a játszóterek sokasága - is kedvezett. Az önkéntesek folyton változó, 

kisebb csoportokban haladtak több utcát is sorra vettek, miközben erőt és fáradtságot nem kímélve, 

nagy gondossággal szedték a szemetet, ismerkedtek, beszélgettek. A közösségfejlesztők nem csak 

irányították és egyben tartották a csapatot, de maguk is igyekeztek mindenkivel szót váltani, a 

meglévő kapcsolatokat erősíteni.  

A szemétszedés egy közös, meleg ebéddel zárult a Tisza Presszó udvarán.  A megfáradt munkások 

vidám hangulatban, jókat nevetve idézték fel a nap eseményeit, és többen jelezték, hogy máskor is 

szívesen részt vennék hasonló, valódi sikerélményt tartogató környezetszépítő megmozduláson.  

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 Dr. Gyöngyössy Orsolyát 

a 06-63-571-973 telefonszámon, vagy a kozossegfejlesztes@csongrad.hu e-mail címen. 

 

 

 

Kelt: Csongrád, 2021. szeptember 23. 

 

                               

Közösségfejlesztők aláírása 
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