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

BESZÁMOLÓ 

8. Részvételi fórum 
 

Időpont: 2022. január 31. 17:00-18:30 

Helyszín: Csongrád, Csemegi Károly Könyvtár 

 

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 57 fő.  

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

megállapítások, határidők, feladatok megosztása): 

Az utolsó részvételi fórumot rendkívüli érdeklődés és a lakosság élénk kíváncsisága kísérte. A 

közösségfejlesztők a Rendezvénynaptár és Helyi Cselekvési Terv változásairól, a közösségfejlesztő 

tevékenység utolsó közösségi akcióiról, és a lakossági bevonódás lehetséges formáiról tájékoztatták 

a jelenlévőket. A pályázati tevékenység sikerességének méltó fokmérője ezen utolsó részvételi 

fórum lehetne: a résztvevők örömmel idézték fel a legjobb programokat, emlékeket, megköszönték 

a közösségfejlesztők munkáját. 

A 8. részvételi fórumot megelőző hónapokban Csongrádon a Gyógyfürdő és Uszoda területén 

ásatási munkálatok kezdődtek el annak okán, hogy új sportmedence építésének céljára nyert a város 

pályázatot. Az uszoda helyéről a helytörténeti kutatásoknak köszönhetően tudjuk, hogy a 18. század 

második felében temető volt, így a Tari László Múzeum által vezényelt feltárást óriási lakossági 

érdeklődés kísérte.  

A közösségfejlesztők felé a közösség tagjai körül többen jelezték, hogy 

nagyon szívesen meghallgatnának egy előadást a vezető régésszel, 

meg kellene hívni a részvételi fórumra egy beszámoló 

megtartására. A közösségfejlesztők a lakosság kérésének 

eleget téve egyeztetésbe kezdtek az együttműködő 

partner helyi múzeummal, melynek köszönhetően 

Borsódi Martin régész vállalta az előadás 

megtartását.  

mailto:csongrad@csongrad.hu
mailto:bolcso91@gmail.com


 

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
   

 

egybekötve mesélt a régészeti feltárás folyamatáról, módszereiről, eredményeiről. Tárgyakat is 

hozott magával, melyeket egy kiállítási vitrinben helyezett el. Az előadást követően a lakosok 

kérdéseket tettek fel a régésznek. A jó hangulatú, hasznos és értékes beszámolót közös teázás és 

szendvicsezés zárta. 

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, 2022. február 3.  

 

                                         

 

 

 

 

Közösségfejlesztők aláírása 
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