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A helyi identitás és kohézió erősítése"  tárgyában a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-

00009 számú " Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon" 

című  projekt 

 

EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2020.10.02., 2020.10.16. 

Helyszín: Apátfalva-Magyarcsanád 

Tárgya: Szomszédolás 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

Szomszédolás címmel két alkalmas biciklitúrát szerveztünk, melynek első részét 2020. 

október 2-án ejtettük meg. Ezen alkalommal Apátfalváról tekertünk át Magyarcsanádra. 

Célunk ezzel az volt, hogy a két településen élőket közelebb hozzuk egymáshoz, mégpedig 

egy olyan rendezvény keretein belül, ahol megismerkedhetnek néhány helyi 

nevezetességgel. Természetesen a helyi lakosok is részt vehettek a programon, ezzel is 

erősítve helyi identitásukat. Nagy örömünkre szolgált, hogy az ifjú iskolásoktól egészen az 

idősebb korosztályig voltak résztvevők. Három óra magasságában értünk át Magyarcsanádra, 

ahol Ficsór János közösségfejlesztő fogadott és vezetett minket. Itt már vártak minket a 

magyarcsanádi érdeklődők, de volt olyan is, aki később csatlakozott hozzánk. Elsőként az 

újonnan épült kultúrházat és könyvtárat mutatta meg nekünk idegenvezetőnk, majd később 

a község fő terén álló Béke szoborról tudhattunk meg érdekességeket. Magyarcsanádról 

tudni érdemes, hogy többnemzetiségű és négy templommal rendelkezik (román, szerb, 

református és római katolikus). Ezek közül kettőt tekintettünk meg. Az egyik a szerb 

pravoszláv templom volt, melyet belülről is megcsodálhattunk. A másik a Szent Gellért római 

katolikus templom volt, melynek a tornyába is felmehettünk, ahonnan csodás kilátás nyílt a 

két településre és a környékre. A program jól sikerült, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy 

viszonylag szép számmal gyűltük össze ezen a kellemes délutánon. Élményekben gazdagon 

indultunk vissza Apátfalvára. 
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2020. október 16-án került sor a Szomszédolás rendezvényünk második felvonására. Ekkor 

Magyarcsanádról érkeztek Apátfalvára az érdeklődők. Természetesen voltak helyi lakosok is. 

Valamelyest kevesebben gyűltünk össze, mint a múltkori megmozduláson, ami talán a 

hűvösebb időjárásnak, illetve a járványhelyzetnek is betudható. Ettől eltekintve a létszámra 

nem lehetett panasz. Örültünk, hogy Magyarcsanádról sikerült átcsalni fiatal és idősebb 

generációt egyaránt. Az idegenvezető Szalamia Lóránt közösségfejlesztő volt. Először az 

apátfalvi Faluházat és könyvtárat nézhették meg az egybegyűltek, ahol rétessel és 

ásványvízzel fogadtuk a vendégeket. Ezt követően a 2018-ban átadott sportcsarnokot 

mutattuk meg. Túránk a Szent Gellért templomban folytatódott, majd továbbtekertünk a 

Nepomuki Szent János szoborhoz. Mindkét helyen megismerkedhettek a történetükkel. 

Tovább folytattuk utunkat a szoborkertbe, ahol az I. világháborús emlékmű, a trianoni 

kopjafa és az aradi vértanúk emlékhelyének létrejöttét ismerhettük meg. Túránk utolsó 

állomása pedig a Maros partra vezetett, ahol a folyó településre és a környékre gyakorolt 

hatását tudhattuk meg. Végezetül pedig minden résztvevőnek egy-egy nyakpántos 

kulcstartóval kedveskedtünk. 

 


