
Szemléletformálás összefoglaló 

Csengele Község Önkormányzata, sikereres pályázatot nyújtott be Csapadék- és belvíz elvezető 

csatornarendszer fejlesztése Csengelén címmel. Önkormányzatunk, mint a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-

00015 pályázat kedvezményezettje, 69.977.000 Ft összegű támogatással valósította meg a komplex 

beruházást 

A projekt keretén belül a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója 

a csapadékgazdálkodás céljainak figyelembevételével a megvalósítandó cél. Amelyben fontos és 

kiemelt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés-, és kezelés előmozdítása 

érdekében belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása. A megvalósítás által 

a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése és fokozása valósul meg. Csapadék és 

belvízelvezető csatornák, tározó valamint azok műtárgyainak fejlesztését tervezzük megvalósítani, 

valamint a megfelelő lakókörnyezet kialakítására törekszünk a munkálatok befejeztével. A tervezett 

fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és 

fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák, tározó, valamint műtárgyak 

fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében 

egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását valósítjuk meg. A 

tervezett fejlesztés egyben a meglévő lakókörnyezet épített környezetére is pozitívan fog hatni, 

ugyanis a csatornák újraprofilozása, gyepesítése és helyreállítása és a tározó kialakítása javítja a 

településképet. 

A projekt fizikai befejezését követően szemléletformálással segítettük a település lakóit, hogy a 

kiépített rendszert hosszú távon jó tudják használni. A rendezvénysorozat minden korosztályt érintett. 

2018. december 14-én délelőtt az óvodások vettek részt játékos kísérletezésen. feladat megoldáson 

valamint a vízkörforgás témával kapcsolatban készítettek el rajzokat. Minden aktív óvodás szakirányú 

könyvjutalomban részesült. 

Az Általános iskolások rendhagyó földrajz órán vettek részt, ahol 2-3 fős csoportokban kísérleteket 

hajtottak végre, a vízkörforgás és élővizek megóvása témájában. A kísérletek mellett tesztlapokat 

töltöttek ki, melyek helyes kitöltéséért jutalomban részesültek. A gyerekek aktív munkájukkal 

személyes élményt szereztek, a rendelkezésünkre álló víz használatával kapcsolatban. Az eseményről 

a szakos tanárok is pozitív visszajelzést gyűjtöttek be a gyerekektől. 

A lakosság tájékoztató kiadványt kapott a projekttel és a vízhasznosítás aktuális lehetőségeivel 

kapcsolatban, melyből megismerhetik azokat a módszereket, ahogy a portán belüli vízmegtartással élni 

tudnak. A Faluházban megrendezett eseményen a polgármester köszöntője után, összefoglaló 

hangzott el a Széchenyi 2020 programról, valamit a megvalósult Csapadék- és belvíz elvezető 

csatornarendszer fejlesztése Csengelén cím projektről is. Ezt követően Balázs András a 

katasztrófavédelem képviselője ismertette a lakosságra háruló feladatokat és szabályokat. dr. Tóth 

Tibor jegyző az önkormányzat és a lakosság kötelezettségeiről beszélt a témakörben. Bába János az 

Ativizig képviseletében Csengele sajátos vízjárásáról és belvízvédelmi tapasztalatairól beszélt. Az 

esemény második felében Tóth Attila a portán belüli vízmegtartás lehetőségeit és eszközeit mutatta 

be valamint Szilkai Gábor a vízhasznosítás aktuális kérdéseiről beszélt a kertészetek fenntarthatósága 

szempontjából. Az est utolsó előadásában Balogh Tünde asszony, mint a rendezési terv elkészítője 

tájékoztatta a települést a vízrendezés hatásairól. 

Ezt követően a lakosok kérdéseire válaszoltak a meghívottak, majd Kormányos Sándor polgármester 

megköszönte mindenkinek a részvételt és bezárta a rendezvényt. 

Csengele, 2018. december 15. 


