RENDEZVÉNYNAPTÁR
eredeti

Időpont

Címe

Esemény tartalma

2019.
II. félév

Az apátfalvi
kézművesek
találkozója és
kézműves
termékek
kiállítása, helyi
csoportjaink és
a lakosság
fellépése

III. negyedév

Együtt a szebb
környezetért
(Faültetés)

Az apátfalvi
kézművesek
megmutathatják
termékeiket, hobbijuk
eredményeit.
Lehetőség van
belepillantani a
készítés folyamataiba.
Reméljük többen is
kedvet kapnak, hogy
csatlakozzanak egyegy szakkörhöz,
mesteremberhez.
A művelődési ház
melletti tér
parkosítása.
Zöldövezet bővítése.
Generációk közötti
kapcsolatépítés.

IV. negyedév

2020.
I. félév
I. negyedév

Részvételi
fórum
Idősek
világnapja –
Elszármazottak
találkozója

Részvételi
fórum
Majális

Agrárfórum

A Napsugár Baráti
Klub
közreműködésével
kerül sor az ünnepség
megszervezésére,
melynek keretében a
település
nyugdíjasainak
szórakoztatása
történik a helyi
iskolások, óvodások
közreműködésével.
Régi hagyományok
újra élesztése.
Generációk
találkozása.
Mezőgazdasági
szakmai fórumok
őstermelők és
mezőgazdasági

Helyszín
Apátfalva

Résztvevők
száma
100 fő

Magyarcsanád

50 fő

Magyarcsanád

15 fő

Apátfalva

200 fő

Apátfalva

30 fő

Magyarcsanád

150 fő

Apátfalva

50 fő

vállalkozók
bevonásával, helyi
gazdakör, falugazdász
bevonásával. a
Fórumon lehetőség
nyílik a új ismeretek
megszerzésére, a
meglévő tapasztalatok
átadására. A
felmerülő problémák
megbeszélésére.
II. negyedév

2020.
II. félév

III. negyedév

Részvételi
fórum
Szent Iván - éji
tűzugrás

Részvételi
fórum
„Régi korok
ízei”
- Szomszédolás

Részvételi
fórum
Magyarcsanád
apraja-nagyja
együtt mulat

Pár év tízeddel ezelőtt
szokás volt
településünkön.
Szeretnénk ezt újra
feleleveníteni.
Szomszédolás
keretében várjuk a
célterületi lakosságot.
A gasztronómiai
érdeklődés több éve
megmutatkozik
Apátfalva
lakosságának
körében. Az évek óta
megrendezésre
kerülő, nagy sikerű
gasztronómiai
fesztiválhoz
kapcsolódva kerül sor
a helyi identitást
erősítő szabadidős
program
megvalósítására. Első
alkalommal hívnánk
meg Magyarcsanád
települést, hogy ők is
bemutathassák sajátos
ételeiket.
A teljes lakosság
bevonásával tervezett
községi rendezvény amelyet a falu római
katolikus

Apátfalva

30 fő

Apátfalva

200 fő

Magyarcsanád

15 fő

Apátfalva

500 fő

Apátfalva

30 fő

Magyarcsanád

500 fő

IV. negyedév

Adventi
hagyományok
felelevenítése.

2021.
I. félév

Majális

I. negyedév

II. negyedév

Részvételi
fórum
Ovi farsang

Együtt az
ifjúság
(kenutúra)

templomának
védőszentjéről, Szent
Gellértről kapta a
nevét -, a búcsúhoz is
kapcsolódik. A
szeptemberre
tervezett ünnepen a
helyi hagyományok
bemutatása (pl.
csipke, kézimunka)
mellett
képzőművészeti
kiállítások, táncoszenés programok
várják az
érdeklődőket. A
rendezvény
a közösségi
szomszédolás
keretében Apátfalva
lakossága számára is
elérhető.
A különböző
Magyarcsanád
nemzetiségek
hagyományainak
bemutatása,
megismertetése.
Régi majálisi hangulat Apátfalva
visszahozása, sör virsli verseny,
felvonulás.
Magyarcsanád
A gyerkőcöket és
családjukat várjuk
erre a programra, ahol
mindenki
megmutathatja a
jelmezét. Több
generáció tud együtt
szórakozni.
ApátfalvaMagyarcsanád
ifjúságának
bevonásával
szervezett találkozó,
melyen a működő
apátfalvi Ifjúsági klub
bemutatja szervezetét,
működését, a két

100 fő

500 fő

15 fő

Apátfalva

200 fő

Apátfalva Magyarcsanád

40 fő

2021.
II. félév

III. negyedév

csoport közös
kenutúrán vesz részt.
„Mondd el
A gasztronómiai
Magyarcsanád
nekem
tudásátadás során az
nagyanyó, hogy idősebb generáció és
készül a
a településen élő
kiscipó?” –
nemzetiségek együtt
gasztronómiai
készítik el és
tudásátadás
fogyasztják el a
fiatalokkal a
hagyományos
ételeiket.
Részvételi
Apátfalva
fórum
Apátfalvi
Szent Anna napját
Apátfalva
vigasságok
fogadalmi ünnepként
tartják számon
Apátfalván, az 1831.
évi kolerajárvány
megszűnésének
emlékére. Szent Anna
ráadásul a várandósok
védőszentje, s így a
jövőbe vetett hit
jelképe is egyben - a
falunapi
programsorozatot
Szent Anna-napoknak
nevezik Apátfalván.
A júliusra tervezett 3
napos ünnepen sor
kerül a Maros-menti
kulturális találkozóra,
majd ezt követően
kézműves
foglalkozások, táncoszenés programok,
lovas bemutatók
várják az
érdeklődőket. A
rendezvény a
közösségi
szomszédolás
keretében
Magyarcsanád
lakossága számára is
elérhető. Első
alkalommal hívnánk
meg hagyományőrző
csoportjaikat, hogy a

500 fő

30 fő
1000 fő

IV. negyedév

Ökológiai
lábnyomunk

2022.
I. félév

Íjásztalálkozó
és bemutató

I. negyedév

Részvételi
fórum
Március 15.
ünnepség

II. negyedév

Gyereknap,
családi
vetélkedővel

2019.07.01 –
2022.06.30.

Közlekedj
okosan!

helyi csoportjaink
bemutatkozása mellett
nekik is biztosítunk
lehetőséget.
Ezen tevékenység
Apátfalva
környezetvédelmi
témájú, környezeti
szemléletformálást
elősegítő előadás
keretében valósulna
meg.
A Bökény Népe
Apátfalva
szervezésében valósul
meg. Íjászbemutató
mellett több
kézműves bemutató
és kiállítás,
ismeretterjesztő
előadás.
Magyarcsanád
Megemlékezés a
Magyarcsanád
1848-49-es
Forradalom és
Szabadságharcról.
A szokásos gyereknap Apátfalva
helyet, most a
szülőket is be
kívánjuk vonni a
rendezvénybe egy
családi vetélkedő
keretében. Generációk
találkozása, együtt
működése.
A védtelenül
Apátfalva
közlekedő gyerekek
(gyalogosan,
kerékpárral)
közlekedésbiztonságát
célzó
szemléletformáló
előadás
megvalósítása, amely
felhívja a figyelmet a
legfontosabb,
közlekedési
szabályokra.

300 fő

200 fő

15 fő
100 fő

300 fő

200 fő

RENDEZVÉNYNAPTÁR
átdolgozott I.
Időpont

2019.
júl.-dec.
1-6. hónap
Ap/1
2019.07.27.

Mcs/1

Ap/2

Címe

Esemény tartalma

Helyszín

Részt
vevők
száma

Az apátfalvi
kézművesek
találkozója és
kézműves
termékek
kiállítása, helyi
csoportjaink és
a lakosság
fellépése
Együtt a szebb
környezetért!
(faültetés)
Részvételi
fórum 1.
Idősek
világnapja –
Elszármazottak
találkozója

Az apátfalvi kézművesek
megmutathatják termékeiket, hobbijuk
eredményeit. Lehetőség van
belepillantani a készítés folyamataiba.
Reméljük többen is kedvet kapnak,
hogy csatlakozzanak egy-egy
szakkörhöz, mesteremberhez.

Apátfalva

100 fő

A művelődési ház melletti tér
parkosítása, zöldövezet bővítése.
Generációk közötti kapcsolatépítés.

Magyarcsanád

50 fő

Magyarcsanád
Apátfalva

15 fő

Apátfalva

30 fő

A Napsugár Baráti Klub
közreműködésével kerül sor az
ünnepség megszervezésére, melynek
keretében a település nyugdíjasainak
szórakoztatása történik a helyi
iskolások, óvodások
közreműködésével.

Részvételi
fórum 2.
2020.
jan.- szept.
7-12.hónap
Ap/3
2020.02.26.

200 fő

Agrárfórum

Mezőgazdasági szakmai fórum
őstermelők és mezőgazdasági
vállalkozók bevonásával, helyi
gazdakör, falugazdász bevonásával.
A fórumon lehetőség nyílik új
ismeretek megszerzésére, a meglévő
tapasztalatok átadására, a felmerülő
problémák megbeszélésére.

Apátfalva

50 fő

2020.03.10.

Részvételi
fórum 3.

Apátfalva

30 fő

A
vírushelyze

Majális

Az Apátfalváért Alapítvány és az
Apátfalvi Települési Értéktár
Bizottság meghívása. Közös tervek
kialakítása a jövőre nézve.
Régi hagyományok újraélesztése.
Generációk találkozása

Magyarcsanád

150fő

t miatt
később
rendezzük
meg
A
vírushelyze
t miatt
később
rendezzük
meg

Szent Iván - éji
tűzugrás

Pár évtizeddel ezelőtt szokás volt
településünkön. Szeretnénk ezt újra
feleleveníteni. Szomszédolás
keretében várjuk a célterületi
lakosságot. A program társszervezője
a Bökény Népe Egyesület.

Apátfalva

200 fő

2020.07.14.

Kerekasztal
beszélgetés 4.

Új szakmai vezető bemutatkozása.
Aug. 11-i program előkészítése, A
fórum (szept 17.) és a tökfaragás
szervezése.

Apátfalva

10 fő

Ap/4

Helyi értékekről gyerekeknek, avagy ifjú
(és felnőtt)
értékőrök
kerestetnek
új programként
került a
rendezvénynap
tárba
„Régi korok
ízei”
- Szomszédolás

Az apátfalvi helyi értékek bemutatása Apátfalva
interaktív módon, elsősorban a fiatalok
részére, mélyítve bennük a helyi
identitást. Egyúttal fejleszthetjük
kulturális életüket is. „Közöttünk élő
értékek” idősek közreműködésével
képet kaphatnak az 1900-as évek
társadalmáról, hidat képezve
több generáció között.

60 fő

A gasztronómiai érdeklődés több éve
megmutatkozik Apátfalva
lakosságának körében. Az évek óta
megrendezésre kerülő, nagy sikerű
gasztronómiai fesztiválhoz
kapcsolódva kerül sor a helyi identitást
erősítő szabadidős program
megvalósítására. Első alkalommal
hívnánk meg Magyarcsanád települést,
hogy ők is bemutathassák sajátos
ételeiket.
Őszi programok szervezése, Lakossági
igények felmérése. Tájékoztató a
pályázatról.
A teljes lakosság bevonásával
tervezett községi rendezvény - amely a
falu római katolikus templomának
védőszentjéről, Szent Gellértről kapta
a nevét -, a búcsúhoz is kapcsolódik.
A szeptemberre tervezett ünnepen a
helyi hagyományok bemutatása (pl.
csipke, kézimunka) mellett
képzőművészeti kiállítások, táncoszenés programok várják az

Apátfalva

500 fő

Apátfalva

30 fő

2020.08.11.

2020.
II. félév
A
vírushelyze
t miatt
később
rendezzük
meg

2020.09.17.

Részvételi
fórum 5.

III.
negyedév
A
vírushelyze
t miatt
később
rendezzük
meg

Magyarcsanád aprajanagyja együtt
mulat

Magyarcsa 500 fő
nád

érdeklődőket. A rendezvény
a közösségi szomszédolás keretében
Apátfalva lakossága számára is
elérhető.
2020.okt.2021.márc.
13-18.
hónap
Mcs/2
2020.10.30.

2020.10.02.
és
2020.10.16.

A
vírushelyze
t miatt
később
rendezzük
meg
2020.
advent
A korlátozá
sok enyhíté
sekor
szerettük
volna meg
szervezni
de nem
lehetett.
Ap/6
Ez a
program
végleg
elmarad
2021.
01.25.
AP/6
2021. 02.

2021.03.19.

Tökfaragás
új programként
került a
rendezvénynap
tárba

Őszre hangolt kézműves foglalkozás a
község gyermekeit és szüleiket
megszólítva. Az óvodásoknak, alsós
korosztálynak őszi dísz készítése, a
felsősöknek és fiataloknak tökből
lámpás faragása.
Szomszédolás Kerékpártúrával egybekötött
új programként szabadidős program keretei között
került a
ismerkednének meg a lakosok a
rendezvénynap szomszédos település
tárba
nevezetességeivel. Ezzel is erősítve a
helyi identitást és környezeti kultúrát.
Mindkét település bemutatásra kerül,
két külön alkalommal.
Adventi
A különböző nemzetiségek téli
hagyományok hagyományainak bemutatása,
felelevenítése
megismertetése.

Négy adventi
szombat estén
karácsonyi
készület,
kézművesfoglalkozások
új programként
került be, de
nem lehetett
megvalósítani
Ovifarsang

Részvételi
fórum 6
Élő online
bejelentkezés
6 alkalom
új program
Részvételi

Magyarcsanád

60fő

Apátfalva 100 fő
Magyarcsa
nád

Magyarcsa 100 fő
nád

4 alkalommal kézműves foglalkozások Apátfalva
tartása, koszorúkészítés,
gyertyamártás, lakásdíszek,
hűtőmágnes, karácsonyfadísz
készítése. Mindig másik közösség
vállalja a foglalkozás vezetését.
A templom előtt található adventi
koszorúnál minden szombat este más
közösség ad adventi műsort.

200 fő

A gyerkőcöket és családjukat várjuk
Apátfalva
erre a programra, ahol mindenki
megmutathatja a jelmezét. Több
generáció tud együtt szórakozni, ezen
a hagyományosan vidám napon.
Tájékozató a farsangról, felhívás az
Apátfalva
online kapcsolódásra.
A farsangról beszélgettünk élő online
Apátfalva
bejelentkezésben. a lakosság is
bekapcsolódhatott, kit hívjunk meg? ill
kérdések formájában.
Magyarcsa

200 fő

20 fő
200 fő

15 fő

fórum 7.
online
2021.ápr.szept.
19-24.
hónap
Ap/7

Majális

nád

Régi majálisi hangulat visszahozása,
sör - virsli verseny, felvonulás

Apátfalva

500 fő

Részvételi
fórum 8.

Apátfalva

30 fő

Ap/8

Apátfalvi
vigasságok

Ap/9

„Régi korok
ízei”
-Szomszédolás

Szent Anna napját fogadalmi
Apátfalva
ünnepként tartják Apátfalván, az 1831.
évi kolerajárvány megszűnésének
emlékére. Szent Anna a várandósok
védőszentje, s így a jövőbe vetett hit
jelképe is egyben - a falunapi
programsorozatot Szent Annanapoknak nevezik Apátfalván. A
júliusra tervezett 3 napos ünnepen sor
kerül a Maros-menti Nemzetiségi
Kulturális Találkozóra, majd ezt
követően kézműves
foglalkozások, táncos-zenés
programok, lovas bemutatók várják az
érdeklődőket. A rendezvény a
közösségi szomszédolás keretében
Magyarcsanád lakossága számára is
elérhető. Első alkalommal hívnánk
meg hagyományőrző csoportjaikat,
hogy a helyi csoportjaink mellett nekik
is biztosítunk fellépési lehetőséget.
A gasztronómiai érdeklődés több éve
Apátfalva
megmutatkozik Apátfalva
lakosságának körében. Az évek óta
megrendezésre kerülő, nagy sikerű
gasztronómiai fesztiválhoz
kapcsolódva kerül sor a helyi identitást
erősítő szabadidős program
megvalósítására. Első alkalommal
hívnánk meg Magyarcsanád települést,
hogy ők is bemutathassák sajátos
ételeiket.

1000 fő

500 fő

Mcs/3

2021.okt.2022.márc.
25-30.
hónap
A két falu
közös
szervezése

Magyarcsanád aprajanagyja együtt
mulat

A teljes lakosság bevonásával
Magyarcsa 500 fő
tervezett községi rendezvény - amely a nád
falu római katolikus templomának
védőszentjéről, Szent Gellértről kapta
a nevét -, a búcsúhoz is kapcsolódik.
A szeptemberre tervezett ünnepen a
helyi hagyományok bemutatása (pl.
csipke, kézimunka) mellett
képzőművészeti kiállítások, táncoszenés programok várják az
érdeklődőket. A rendezvény
a közösségi szomszédolás keretében
Apátfalva lakossága számára is
elérhető.

Együtt az
ifjúság
(kenutúra)

Apátfalva-Magyarcsanád ifjúságának
bevonásával szervezett találkozó,
melyen a jól működő Apátfalvi
Ifjúsági klub bemutatja szervezetét,
működését, a két csoport közös
kenutúrán vesz részt.
A különböző nemzetiségek
hagyományainak bemutatása

Apátfalva
– Magyarcsanád

40fő

Magyar
csanád

100 fő

Ezen tevékenység környezetvédelmi
témájú, környezeti szemléletformálást
elősegítő előadás keretében valósulna
meg.

Apátfalva

300fő

Magyar
csanád
Magyar
csanád

15 fő

Apátfalva

200 fő

Apátfalva

30 fő

Apátfalva
– Magyar
csanád

300 fő

Mcs/4

Adventi
hagyományok
felelevenítése

Ap/10

Ökológiai
lábnyomunk

Mcs/5
2022. ápr.szept 30.
31-36.
hónap
Ap/11

A két falu
közös
szervezése

Részvételi
fórum 9.
Március 15.
ünnepség

Íjásztalálkozó
és bemutató

Részvételi
fórum 10.
Gyereknap,
családi
vetélkedővel

Megemlékezés a 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharcról.

A Bökény Népe Egyesület
szervezésében valósul meg.
Íjászbemutató mellett több kézműves
bemutató és kiállítás, ismeretterjesztő
előadás.
A szokásos gyereknap helyett, most a
szülőket is be kívánjuk vonni a
rendezvénybe egy családi vetélkedő

100 fő

Ap/12

Szent Iván - éji
tűzugrás

2019.07.01
–
2022.09.30.

Közlekedj
okosan!

Mcs/6

„Mondd el
nekem
nagyanyó,
hogy készül a
kiscipó?” –
gasztronómiai
tudásátadás

keretében. Generációk találkozása,
együttműködése.
Pár év tízeddel ezelőtt szokás volt
településünkön. Szeretnénk ezt újra
feleleveníteni. Szomszédolás
keretében várjuk a célterületi
lakosságot.
A védtelenül közlekedő gyerekek
(gyalogosan, kerékpárral)
közlekedésbiztonságát célzó
szemléletformáló előadás
megvalósítása, amely felhívja a
figyelmet a legfontosabb, közlekedési
szabályokra.
A gasztronómiai tudásátadás során az
idősebb generáció és a településen élő
nemzetiségek együtt készítik el és
fogyasztják el a fiatalokkal a
hagyományos ételeiket.

Apátfalva

200 fő

Apátfalva

200 fő

Magyar
csanád

500 fő

RENDEZVÉNYNAPTÁR
átdolgozott II.2021.
Időpont

Címe

Esemény tartalma

Helyszín

Részt
vevők
száma

Az apátfalvi kézművesek
találkozója és kézműves
termékek kiállítása, helyi
csoportjaink és a lakosság
fellépése
Együtt a szebb
környezetért! (faültetés)

Az apátfalvi kézművesek megmutathatják termékeiket,
hobbijuk eredményeit. Lehetőség van belepillantani a készítés
folyamataiba. Reméljük többen is kedvet kapnak, hogy
csatlakozzanak egy-egy szakkörhöz.

Apátfal
va

100 fő

A művelődési ház melletti tér parkosítása, zöldövezet bővítése.
Generációk közötti kapcsolatépítés.

Magyarcsanád

50 fő

Magyarcsanád
Apátfal
va

15 fő

Apátfal
va

30 fő

Apátfal
va

50 fő

Apátfal

30 fő

2019.júl.-dec.
1-6. hónap
Ap/1
2019.07.27.

Mcs/1
2019.09.12.
2019.08.12.

Részvételi fórum 1.

2019.10.05.

Idősek világnapja –
Elszármazottak
találkozója

2019.12.12.

Részvételi fórum 2.

Ap/2

A Napsugár Baráti Klub közreműködésével kerül sor az
ünnepség megszervezésére, melynek keretében a település
nyugdíjasainak szórakoztatása történik a helyi iskolások,
óvodások közreműködésével.

200 fő

2020. jan.szept.
7-12. hónap
Ap/3
2020.02.26.

Agrárfórum

2020.03.10.

Részvételi fórum 3.

Mezőgazdasági szakmai fórum őstermelők és mezőgazdasági
vállalkozók bevonásával, helyi gazdakör, falugazdász
bevonásával.
A fórumon lehetőség nyílik új ismeretek megszerzésére, a
meglévő tapasztalatok átadására, a felmerülő problémák
megbeszélésére.
Az Apátfalváért Alapítvány és az Apátfalvi Települési Értéktár

Megjegyzés

Bizottság meghívása. Közös tervek kialakítása a jövőre nézve.
Pár évtizeddel ezelőtt szokás volt településünkön. Szeretnénk
ezt újra feleleveníteni. Szomszédolás keretében várjuk a
célterületi lakosságot. A program társszervezője a Bökény
Népe Egyesület.

va
Apátfal
va

Részvételi fórum 4.

Új szakmai vezető bemutatkozása. Aug. 11-i program
előkészítése. A fórum (szept. 17.) és a tökfaragás szervezése.

Apátfal
va

10 fő

Az apátfalvi helyi értékek bemutatása interaktív módon,
elsősorban a fiatalok részére, mélyítve bennük a helyi
identitást. Egyúttal fejleszthetjük kulturális életüket is.
„Közöttünk élő értékek” idősek közreműködésével képet
kaphatnak az 1900-as évek társadalmáról, hidat képezve
több generáció között.

Apátfal
va

100 fő

2020.08.11.

Helyi értékekről
gyerekeknek, avagy ifjú
(és felnőtt) értékőrök
kerestetnek
új programként került a
rendezvénynaptárba

A gyermeknap
helyett (2022.
május)

2020.
II. félév

„Régi korok ízei”
- Szomszédolás

Apátfal
va

500 fő

Semmiképp sem
maradhat el, 2022.
szeptemberre áttéve

2020.09.17.

Részvételi fórum 5.
Magyarcsanád aprajanagyja együtt mulat

Apátfal
va
Magyar
csanád

30 fő

III. negyedév

A gasztronómiai érdeklődés több éve megmutatkozik
Apátfalva lakosságának körében. Az évek óta megrendezésre
kerülő, nagy sikerű gasztronómiai fesztiválhoz kapcsolódva
kerül sor a helyi identitást erősítő szabadidős program
megvalósítására. Első alkalommal hívnánk meg Magyarcsanád
települést, hogy ők is bemutathassák sajátos ételeiket.
Őszi programok szervezése, Lakossági igények felmérése.
Tájékoztató a pályázatról.
A teljes lakosság bevonásával tervezett községi rendezvény amely a falu római katolikus templomának védőszentjéről,
Szent Gellértről kapta a nevét -, a búcsúhoz is kapcsolódik.
A szeptemberre tervezett ünnepen a helyi hagyományok
bemutatása (pl. csipke, kézimunka) mellett képzőművészeti
kiállítások, táncos-zenés programok várják az érdeklődőket. A
rendezvény a közösségi szomszédolás keretében Apátfalva

2020. II.
negyedév

Szent Iván-éji tűzugrás

2020.07.14.

Ap/4

lakossága számára is elérhető.
2020.okt21. márc.
13-18. hónap

200 fő

500 fő

2021. június 24-re
áttéve

2021. szeptemberre
áttéve.

Mcs/2
2020.10.30.

Tökfaragó
új programként került a
rendezvénynaptárba

Ap/5
2020.10.02.
és
2020.10.16.

Szomszédolás
új programként került a
rendezvénynaptárba

IV. negyedév

Adventi hagyományok
felelevenítése
Karácsonyi készület,
kézműves foglalkozások

Őszre hangolt kézműves foglalkozás a község gyermekeit és
szüleiket megszólítva. Az óvodásoknak, alsós korosztálynak
őszi dísz készítése, a felsősöknek és fiataloknak tökből lámpás
faragása.
Kerékpártúrával egybekötött szabadidős program keretei
között ismerkednének meg a lakosok a szomszédos település
nevezetességeivel. Ezzel is erősítve a helyi identitást és
környezeti kultúrát.
Mindkét település bemutatásra kerül, két külön alkalommal.
A különböző nemzetiségek téli hagyományainak bemutatása,
megismertetése.
4 alkalommal (szombat este) kézműves foglalkozások
tartása, koszorúkészítés, gyertyamártás, lakásdíszek, hűtő
mágnes, karácsonyfadísz készítése. Mindig másik közösség
vállalja a foglalkozás vezetését.
A templom előtt található adventi koszorúnál minden szombat
este más közösség ad adventi műsort.
A gyerkőcöket és családjukat várjuk erre a programra, ahol
mindenki megmutathatja a jelmezét. Több generáció tud együtt
szórakozni, ezen a hagyományosan vidám napon.

Magyarcsanád

2021.I. negyedév

Ovifarsang

2021.01.25.

Részvételi fórum 6.

Tájékozató a farsangról, felhívás az online kapcsolódásra.

Ap/6
2021.01.25.-

Élő online
bejelentkezések

2021.03.19.

Részvételi fórum 7.

Ap/7
2021.03.31.

Online fotókiállítás a
helyi értékekről

A farsangról beszélgettünk élő online bejelentkezésben. a
lakosság is bekapcsolódhatott, kit hívjunk meg? ill kérdések
formájában, 6 alkalommal.
Online módon kapcsolódva, az eddigi eseményekről
beszámoló, és a tervek közös összefésülése. Ötletelés
A falubeliektől gyűjtöttünk fotókat a helyi értékekről, melyből
összeállítottuk az értéktárat gyarapítók csoportját. A fotókból
online tárlat jött létre.

2021.ápr.szept.
19-24. hónap

60 fő

Apátfalv 100 fő
a
Magyar
csanád
Magyar
csanád
Apátfal
va

100 fő

Apátfal
va

300 fő

Apátfal
va
Apátfal
va

20 fő

Magyar
csanád
Apátf.
Magyar
csanád

15 fő

200 fő

300 fő

50 fő

Az adventi
hagyományok
felelevenítése
helyett
A gyermeknap
helyett (2022.
május)

elmarad helyette
lett a tökfaragó
csak terv volt de
elmaradt

elmarad helyette az
élő online
bejelentkezés

új programként
került be, az
ovifarsang helyett
új programként
került be,

Majális

Régi majálisi hangulat visszahozása, sör - virsli verseny,
felvonulás
Pár év tízeddel ezelőtt szokás volt településünkön. Szeretnénk
ezt újra feleleveníteni. Szomszédolás keretében várjuk a
célterületi lakosságot.
Elkövetkező programok szervezése, Lakossági igények
felmérése. Tájékoztató a pályázatról.
Szent Anna napját fogadalmi ünnepként tartják Apátfalván, az
1831. évi kolerajárvány megszűnésének emlékére. Szent Anna
a várandósok védőszentje, s így a jövőbe vetett hit jelképe is
egyben - a falunapi programsorozatot Szent Anna-napoknak
nevezik Apátfalván. A júliusra tervezett 3 napos ünnepen sor
kerül a Maros-menti Nemzetiségi Kulturális Találkozóra, majd
ezt követően kézműves foglalkozások, táncos-zenés
programok, lovas bemutatók várják az érdeklődőket.
A rendezvény a közösségi szomszédolás keretében
Magyarcsanád lakossága számára is elérhető. Első alkalommal
hívnánk meg hagyományőrző csoportjaikat, hogy a helyi
csoportjaink mellett nekik is biztosítunk fellépési lehetőséget.

Apátfal
va
Apátfal
va

500 fő

Apátfal
va
Apátfal
va

30 fő

100 fő

Ap/8
2021.06.20.

Szent Iván-éji tűzugrás

2021.07.09.

Részvételi fórum 8.

Ap/9
2021.07.23-24.

Apátfalvi vigasságok

Ap./10

Íjászok találkozója és
bemutató

A Bökény Népe Egyesület szervezésében valósul meg.
Íjászbemutató mellett több kézműves bemutató és kiállítás,
ismeretterjesztő előadás

Apátfal

Részvételi fórum 9.

A Gasztrofesztivál és szomszédolás megbeszélése, tervezése

Apátfal

2021.08.21.
2021.08.31

200 fő

1000
fő

va
20 fő

va
Ap/11
2021.09.04.

„Régi korok ízei”
Gasztronómiai fesztiválSzomszédolás

A gasztronómiai érdeklődés több éve megmutatkozik
Apátfalva lakosságának körében. Az évek óta megrendezésre
kerülő, nagy sikerű gasztronómiai fesztiválhoz kapcsolódva
kerül sor a helyi identitást erősítő szabadidős program
megvalósítására. Első alkalommal hívnánk meg Magyarcsanád
települést, hogy ők is bemutathassák sajátos ételeiket

Apátfal
va

700 fő

2022. májusra
áttéve

2021.09.11.
KÖZÖS program

Kenutúra - Együtt az
ifjúság

Apátfalva-Magyarcsanád ifjúságának bevonásával szervezett
találkozó, melyen a jól működő Apátfalvi Ifjúsági klub
bemutatja szervezetét, működését, a két csoport közös
kenutúrán vesz részt.

Magyar
csanád
Apátfal

40 fő

va
Mcs/3
2021.09.18.

Magyarcsanád aprajanagyja együtt mulat Szent Gellért Napok

A teljes lakosság bevonásával tervezett községi rendezvény amely a falu római katolikus templomának védőszentjéről,
Szent Gellértről kapta a nevét -, a búcsúhoz is kapcsolódik.
A szeptemberre tervezett ünnepen a helyi hagyományok
bemutatása (pl. csipke, kézimunka) mellett képzőművészeti
kiállítások, táncos-zenés programok várják az érdeklődőket. A
rendezvény a közösségi szomszédolás keretében Apátfalva

Magyar
csanád

600 fő

lakossága számára is elérhető.
2021.okt.2022. márc.
25-30. hónap
Ap/12

Mcs/4

Ökológiai lábnyomunk

Ezen tevékenység környezetvédelmi
témájú, környezeti szemléletformálást elősegítő előadások
keretében valósulna meg.
Október A Maros környezetszennyezése kiállítás, foglalkozás,
gyalogtúra a Maros-parti ösvényen.

Apátfal
va

300 fő

Részvételi fórum 10.

Elkövetkező programok szervezése, Lakossági igények
felmérése. Tájékoztató a pályázatról.
Megemlékezés a 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcról.

Magyar
csanád
Magyar
csanád
Apátfal
va

15 fő

Március 15. ünnepség
Közlekedj okosan!

2022. ápr.szept.
31-36. hónap

A védtelenül közlekedő gyerekek (gyalogosan, kerékpárral)
közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló előadás
megvalósítása, amely felhívja a figyelmet a legfontosabb,
közlekedési szabályokra.

100 fő
200 fő

A programot több
részre bontjuk szét.
Reálisan 300 főt
nem tudunk
összehívni.

Mcs/5

Majális

Ap/13

Majális
Részvételi fórum 11.

A két falu közös
szervezése

Gyereknap, családi
vetélkedővel

Mcs/6

„Mondd el nekem
nagyanyó, hogy készül a
kiscipó?” – gasztronómiai
tudásátadás

Régi hagyományok újraélesztése.
Generációk találkozása
Régi majálisi hangulat visszahozása, sör - virsli verseny,
felvonulás
Elkövetkező programok szervezése, Lakossági igények
felmérése. Tájékoztató a pályázatról.
A szokásos gyereknap helyett, most a szülőket is be kívánjuk
vonni a rendezvénybe egy családi vetélkedő keretében.
Generációk találkozása, együttműködése.

Magyarcsanád
Apátfal
va
Apátfal
va
Apátfal
va –
Magyar
csanád

150 fő

A gasztronómiai tudásátadás során az idősebb generáció és a
településen élő nemzetiségek együtt készítik el és fogyasztják
el a fiatalokkal a hagyományos ételeiket.

Magyar
csanád

500 fő

500 fő

2022. májusra
áttéve
2022. májusra
áttéve

30 fő
300 fő

elmarad helyette
volt helyi
értékekről
gyerekeknek és
szomszédolás

RENDEZVÉNYNAPTÁR – átdolgozott III. 2022.
Időpont

Címe

Esemény tartalma

Helyszín

Részt
vevők
száma

Az apátfalvi kézművesek
találkozója és kézműves
termékek kiállítása, helyi
csoportjaink és a lakosság
fellépése
Együtt a szebb
környezetért! (faültetés)

Az apátfalvi kézművesek megmutathatják termékeiket,
hobbijuk eredményeit. Lehetőség van belepillantani a készítés
folyamataiba. Reméljük többen is kedvet kapnak, hogy
csatlakozzanak egy-egy szakkörhöz.

Apátfal
va

100 fő

A művelődési ház melletti tér parkosítása, zöldövezet bővítése.
Generációk közötti kapcsolatépítés.

Magyarcsanád

50 fő

Magyarcsanád
Apátfal
va

15 fő

Apátfal
va

30 fő

Apátfal
va

50 fő

Apátfal
va

30 fő

2019.júl.-dec.
1-6. hónap
Ap/1
2019.07.27.

Mcs/1
2019.09.12.
2019.08.12.

Részvételi fórum 1.

2019.10.05.

Idősek világnapja –
Elszármazottak
találkozója

2019.12.12.

Részvételi fórum 2.

Ap/2

A Napsugár Baráti Klub közreműködésével kerül sor az
ünnepség megszervezésére, melynek keretében a település
nyugdíjasainak szórakoztatása történik a helyi iskolások,
óvodások közreműködésével.

200 fő

2020. jan.szept.
7-12. hónap
Ap/3
2020.02.26.

Agrárfórum

2020.03.10.

Részvételi fórum 3.

Mezőgazdasági szakmai fórum őstermelők és mezőgazdasági
vállalkozók bevonásával, helyi gazdakör, falugazdász
bevonásával.
A fórumon lehetőség nyílik új ismeretek megszerzésére, a
meglévő tapasztalatok átadására, a felmerülő problémák
megbeszélésére.
Az Apátfalváért Alapítvány és az Apátfalvi Települési Értéktár
Bizottság meghívása. Közös tervek kialakítása a jövőre nézve.

Megjegyzés

2020. II.
negyedév

Szent Iván-éji tűzugrás

Pár évtizeddel ezelőtt szokás volt településünkön. Szeretnénk
ezt újra feleleveníteni. Szomszédolás keretében várjuk a
célterületi lakosságot. A program társszervezője a Bökény
Népe Egyesület.

Apátfal
va

200 fő

2021. június 24-re
áttéve

2020.07.14.

Részvételi fórum 4.

Új szakmai vezető bemutatkozása. Aug. 11-i program
előkészítése. A fórum (szept. 17.) és a tökfaragás szervezése.

Apátfal
va

10 fő

Ap/4

Az apátfalvi helyi értékek bemutatása interaktív módon,
elsősorban a fiatalok részére, mélyítve bennük a helyi
identitást. Egyúttal fejleszthetjük kulturális életüket is.
„Közöttünk élő értékek” idősek közreműködésével képet
kaphatnak az 1900-as évek társadalmáról, hidat képezve
több generáció között.

Apátfal
va

100 fő

Új programként
került be.

2020.08.11.

Helyi értékekről
gyerekeknek, avagy ifjú
(és felnőtt) értékőrök
kerestetnek
új programként került a
rendezvénynaptárba

2020.
II. félév

„Régi korok ízei”
- Szomszédolás

Apátfal
va

500 fő

Semmiképp sem
maradhat el,
2021. 09. 04 lett
megtartva

2020.09.17.

Részvételi fórum 5.
Magyarcsanád aprajanagyja együtt mulat

Apátfal
va
Magyar
csanád

30 fő

III. negyedév

A gasztronómiai érdeklődés több éve megmutatkozik
Apátfalva lakosságának körében. Az évek óta megrendezésre
kerülő, nagy sikerű gasztronómiai fesztiválhoz kapcsolódva
kerül sor a helyi identitást erősítő szabadidős program
megvalósítására. Első alkalommal hívnánk meg Magyarcsanád
települést, hogy ők is bemutathassák sajátos ételeiket.
Őszi programok szervezése, Lakossági igények felmérése.
Tájékoztató a pályázatról.
A teljes lakosság bevonásával tervezett községi rendezvény amely a falu római katolikus templomának védőszentjéről,
Szent Gellértről kapta a nevét -, a búcsúhoz is kapcsolódik.
A szeptemberre tervezett ünnepen a helyi hagyományok
bemutatása (pl. csipke, kézimunka) mellett képzőművészeti
kiállítások, táncos-zenés programok várják az érdeklődőket. A
rendezvény a közösségi szomszédolás keretében Apátfalva

500 fő

2021. 09.18. lett
megtartva

Magyarcsanád

60 fő

A vírus miatt
kisebb létszámú

lakossága számára is elérhető.
2020.okt21. márc.
13-18. hónap
Mcs/2
2020.10.30.

Tökfaragó
új programként került a

Őszre hangolt kézműves foglalkozás a község gyermekeit és
szüleiket megszólítva. Az óvodásoknak, alsós korosztálynak

rendezvénynaptárba

őszi dísz készítése, a felsősöknek és fiataloknak tökből lámpás
faragása.

Ap/5
2020.10.02.
és
2020.10.16.

Szomszédolás
új programként került a
rendezvénynaptárba

Apátfalv 100 fő
a
Magyar
csanád

IV. negyedév

Adventi hagyományok
felelevenítése

Kerékpártúrával egybekötött szabadidős program keretei
között ismerkednének meg a lakosok a szomszédos település
nevezetességeivel. Ezzel is erősítve a helyi identitást és
környezeti kultúrát.
Mindkét település bemutatásra kerül, két külön alkalommal.
A különböző nemzetiségek téli hagyományainak bemutatása,
megismertetése.

Magyar
csanád

100 fő

4 alkalommal (szombat este) kézműves foglalkozások
tartása, koszorúkészítés, gyertyamártás, lakásdíszek, hűtő
mágnes, karácsonyfadísz készítése. Mindig másik közösség
vállalja a foglalkozás vezetését.
A templom előtt található adventi koszorúnál minden szombat
este más közösség ad adventi műsort.
A gyerkőcöket és családjukat várjuk erre a programra, ahol
mindenki megmutathatja a jelmezét. Több generáció tud együtt
szórakozni, ezen a hagyományosan vidám napon.

Apátfal
va

200 fő

Apátfal
va

300 fő

Apátfal
va
Apátfal
va

20 fő

Magyar
csanád
Apátf.
Magyar
csanád

15 fő

Karácsonyi készület,
kézműves foglalkozások

2021.I. negyedév

Ovifarsang

2021.01.25.

Részvételi fórum 6.

Tájékozató a farsangról, felhívás az online kapcsolódásra.

Ap/6
2021.01.25.-

Élő online
bejelentkezések

2021.03.19.

Részvételi fórum 7.

Ap/7
2021.03.31.

Online fotókiállítás a
helyi értékekről

A farsangról beszélgettünk élő online bejelentkezésben. a
lakosság is bekapcsolódhatott, kit hívjunk meg? ill kérdések
formájában, 6 alkalommal.
Online módon kapcsolódva, az eddigi eseményekről
beszámoló, és a tervek közös összefésülése. Ötletelés
A falubeliektől gyűjtöttünk fotókat a helyi értékekről, melyből
összeállítottuk az értéktárat gyarapítók csoportját. A fotókból
online tárlat jött létre.

2021.ápr.-

300 fő

50 fő

programokban
gondolkodunk.
Ezért tettük be a
rendezvénynaptárba
Igényként merült
fel a kerékpáros
túrázás.
Ha lesz lehetőség
megtartjuk, mert
van igény rá. 2021.
decemberben lett
megtartva
2021. novemberdecemberben lett
megtartva.

elmarad, helyette az
élő online
bejelentkezés

új programként
került be, az
ovifarsang helyett
új programként
került be,

szept.
19-24. hónap
Majális

Régi majálisi hangulat visszahozása, sör - virsli verseny,
felvonulás
Pár év tízeddel ezelőtt szokás volt településünkön. Szeretnénk
ezt újra feleleveníteni. Szomszédolás keretében várjuk a
célterületi lakosságot.
Elkövetkező programok szervezése, Lakossági igények
felmérése. Tájékoztató a pályázatról.
Szent Anna napját fogadalmi ünnepként tartják Apátfalván, az
1831. évi kolerajárvány megszűnésének emlékére. Szent Anna
a várandósok védőszentje, s így a jövőbe vetett hit jelképe is
egyben - a falunapi programsorozatot Szent Anna-napoknak
nevezik Apátfalván. A júliusra tervezett 3 napos ünnepen sor
kerül a Maros-menti Nemzetiségi Kulturális Találkozóra, majd
ezt követően kézműves foglalkozások, táncos-zenés
programok, lovas bemutatók várják az érdeklődőket.
A rendezvény a közösségi szomszédolás keretében
Magyarcsanád lakossága számára is elérhető. Első alkalommal
hívnánk meg hagyományőrző csoportjaikat, hogy a helyi
csoportjaink mellett nekik is biztosítunk fellépési lehetőséget.

Apátfal
va
Apátfal
va

500 fő

Apátfal
va
Apátfal
va

30 fő

100fő

Ap/8
2021.06.20.

Szent Iván-éji tűzugrás

2021.07.09.

Részvételi fórum 8.

Ap/9
2021.07.23-24.

Apátfalvi vigasságok

Ap./10

Íjászok találkozója és
bemutató

A Bökény Népe Egyesület szervezésében valósul meg.
Íjászbemutató mellett több kézműves bemutató és kiállítás,
ismeretterjesztő előadás

Apátfal

Részvételi fórum 9.

A Gasztrofesztivál és szomszédolás megbeszélése, tervezése

Apátfal

2021.08.21.
2021.08.31

200 fő

1000
fő

va

va

2022. 05.01-re
áttéve
2020.2. negyedévre
volt tervezve

20 fő

2022. I. félévre volt
tervezve

Ap/11
2021.09.04.

2021.09.11.
KÖZÖS program

Mcs/3
2021.09.18.

„Régi korok ízei”
GasztrofesztiválSzomszédolás

A gasztronómiai érdeklődés több éve megmutatkozik
Apátfalva lakosságának körében. Az évek óta megrendezésre
kerülő, nagy sikerű gasztronómiai fesztiválhoz kapcsolódva
kerül sor a helyi identitást erősítő szabadidős program
megvalósítására. Első alkalommal hívnánk meg Magyarcsanád
települést, hogy ők is bemutathassák sajátos ételeiket

Apátfal

Együtt az ifjúság
(kenutúra)

Apátfalva-Magyarcsanád ifjúságának bevonásával szervezett
találkozó, melyen a jól működő Apátfalvi Ifjúsági klub
bemutatja szervezetét, működését, a két csoport közös
kenutúrán vesz részt.

Magyar
csanád
Apátfalva

40 fő

Magyarcsanád aprajanagyja együtt mulat

A teljes lakosság bevonásával tervezett községi rendezvény amely a falu római katolikus templomának védőszentjéről,
Szent Gellértről kapta a nevét -, a búcsúhoz is kapcsolódik.
A szeptemberre tervezett ünnepen a helyi hagyományok
bemutatása (pl. csipke, kézimunka) mellett képzőművészeti
kiállítások, táncos-zenés programok várják az érdeklődőket. A
rendezvény a közösségi szomszédolás keretében Apátfalva

Magyarcsanád

600 fő

2020.3. negyedévre
volt tervezve

Apátfalva

300 fő

A programot több
részre bontjuk szét.
Reálisan 300 főt
nem tudunk
összehívni.

500fő

va

2020.2. félévre volt
tervezve

lakossága számára is elérhető.
2021.okt.2022. márc.
25-30. hónap
Ap/12
2021. 10.8.,
10.15.,
10.17.
10. 26-27-28.

Ökológiai lábnyomunk

Ezen tevékenység környezetvédelmi
témájú, környezeti szemléletformálást elősegítő előadások
keretében valósulna meg.
Október
1. A Maros folyó környezetszennyezése kiállítás,
tárlatvezetéssel Különleges fák Apátfalván, helyismereti séta,
2. Őszi séta a csodálatos Maros-parti ösvényen
3. Jó játék a gomb, a csutka, lyukas zokni.

Mcs/4
2021.10.22.

Október 23-i ünnepség

Sajnos igen kevesen szoktak részt venni a megemlékezéseken.
Megpróbáljuk bevonzani alakosságot.

Az eredeti
programtervben

2022. március 15-re
volt tervezve.
2021.10.26.

Részvételi fórum 10.

Ap/13
2021.11.27.
12.4., 11., 18.

Advent a faluházban.
új program

Mcs/5

Adventi hagyományok
felelevenítése

2021.12.11.

2022. 01.21.
KÖZÖS program

Elkövetkező programok szervezése, Lakossági igények
felmérése. Tájékoztató a pályázatról.
4 alkalommal (szombat este) kézműves foglalkozások
tartása, koszorúkészítés, gyertyamártás, lakásdíszek, hűtő
mágnes, karácsonyfadísz készítése. Mindig másik közösség
vállalja a foglalkozás vezetését.
A templom előtt található adventi koszorúnál minden szombat
este más közösség ad adventi műsort.
Szabadtéri koncert

Magyarcsanád
Apátfalva

15 fő
200 fő

Lakossági igény
alapján került be a
rendezvények közé.

Magyarcsanád

100 fő

2020.4. negyedévre
volt tervezve

Március 15. ünnepség
2020 és 2021-ben nem
lehetett tartani. 2022-ben
nem TOP-os forrásból, de
megtartottuk.

Megemlékezés a 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcról

Magyar
csanád

100 fő

A vírus miatt
bizonytalan, ezért
amikor lehetett
gyülekezni, helyette
2021. október 23-át
vettük bele.

Közlekedj okosan!

A védtelenül közlekedő gyerekek (gyalogosan, kerékpárral)
közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló előadás
megvalósítása, amely felhívja a figyelmet a legfontosabb,
közlekedési szabályokra.

Apátfalva Magyar
csanád

200 fő

„Mondd el nekem
nagyanyó, hogy készül a
kiscipó?” – gasztronómiai
tudásátadás

A gasztronómiai tudásátadás során az idősebb generáció és a
településen élő nemzetiségek együtt készítik el és fogyasztják
el a fiatalokkal a hagyományos ételeiket

Magyar
csanád

500fő

2022. ápr.május.
31-32. hónap
MCS/6
2022.04.28.

2021. 2 félévre volt
tervezve

Ap/14

Majális

Régi majálisi hangulat visszahozása, sör - virsli verseny,
felvonulás Hagyományőrző csoportok fellépése, közösségi
együttlét biztosítása, közös ünneplés a szabadban.

Részvételi fórum 11.

Lakossági igények felmérése. Tájékoztató a pályázatról. A
pályázat kiértékelése. Programok kiértékelése.
A szokásos gyereknap helyett, most a szülőket is be kívánjuk
vonni a rendezvénybe Generációk találkozása,
együttműködése. Az ugrálóvárhoz teszünk ki padokat, hogy a
szülők is tudjanak beszélgetni. Zenés előadót hívunk, külön az
óvodának és külön az alsó tagozatnak. A Bökény Népe
Egyesület csoportos íjász harcra hívja a gyerekeket.

2022.05.01.

Ap/15
2022.05.26-27.

Gyermeknap

Mcs/7

Gyermeknap

2022.06.04.

Ugrálóvár, lufi hajtogató bohóc és népi kézművesség
kipróbálása lesz a program, hiszen tevékenykedtetés,
mozgás által lehet élményekhez juttatni a gyerekeket.

Apát
falva Magyar
csanád
Apátfalva
Apátfalva

500 fő

30 fő
300 fő

Magyar- 150fő
csanád

2020. májusra volt
tervezve

