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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 keretében megvalósult 1. rendezvény Apátfalván  

 

Kézművesek találkozója és kézműves termékek kiállítása, 

helyi csoportok fellépése. 

 

A 2019-es apátfalvi Szent Anna Napok keretében valósítottuk meg az első programunkat. A 

program első felében az apátfalvi és elszármazott kézműveseknek biztosítottunk teret a 

Faluház nagytermében. 59 kézművest hívtunk meg erre az alkalomra, akik közül 47-en 

fogadták el a meginvitálást. Zsúfolásig megtelt a nagyterem a szebbnél szebb alkotásokkal. 

Mindenki meg volt rökönyödve, hogy ennyi tehetséges kézműves él a falunkban. A kiállított 

alkotások magas minőséget, színvonalat képviseltek. A kiállításra ellátogatók láthattak 

szalma- és csuhéfonókat, kaskötőket, kosárfonókat, valamint ennek modern változatát 

képviselő papírfonókat is. Ezenfelül a csont- és fafaragók, ostorkészítők, kovácsok, tojásfestő, 

bútorfestő és fazekas. Több féle textíliát is bemutattak a kíváncsi szemeknek. Legnagyobb 

hagyománya az apátfalvi fehérhímzésnek van, de a csipkeverés, makramé, riseliő, kötés – 

horgolás, rongy és gyapjúszőnyeg szövés, nemezelés, madzagszövés is volt a kiállításon. 

Emellett három apátfalvi festő képeit is megcsodálhattuk, egyikük üvegre fest. A modernebb 

kézműves technikák közül több is képviseltette magát az eseményen: szalvétatechnika, 

papírvirág, könyvszobrászat és filteres díszek. Az apátfalvi citerakészítő mester, Korom László 

is tiszteletét tette. Gyógytermékek is megjelentek kézműves szappanok formájában. 

A kiállítás során többször is levetítésre kerültek a polgármester megbízásából elkészített 

dokumentumfilmek. Czibolya Kálmán 2019. júniusában forgatott a faluban négy személlyel. 

Vargáné Antal Ilona, Mátó Istvánné, Korom László és Vigh Antal mesélte el kamera előtt 

életét, kézműves tevékenységét, kötődésüket a faluhoz. Ezzel a fajta dokumentációval 

szeretnénk megörökíteni a hitvallásukat, személyüket az utókornak, mert mindannyian az 

1930-as években születtek. 
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A rendezvény folytatásaként, a helyi csoportjaink mellett teret biztosítottunk a lakosság 

számára is. Csapó Jánosné volt az a személy, aki élt is a kínálkozó lehetőséggel. A 

Hagyományőrző csoportunk, a Kardos István Felnőtt és Gyermek Néptánccsoportunk, 

valamint a Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar és annak Gyermekcsoportja mellett 

lépett fel a világot jelentő deszkákra. Előadásában a Kőmíves Kelemenné balladáját 

hallhattuk nagy sikerrel. Bízzunk benne, hogy jövőre többen is megcsillogtatják előadói 

képességüket. 

Összességében elmondható, hogy a rendezvényre sokan eljöttek, kilátogattak. Minden 

érdeklődő meglepetten állapította meg, hogy milyen sok és ügyes kézműves is van a 

településünkön, valamint örömmel vették, hogy a csoportjaink mellett a lakosságból is volt 

fellépőnk. 

 


