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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 

 

Első online bejelentkezés EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2021.01.29. 15 óra 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57., Faluház 

Tárgya: 1. élő online bejelentkezés, beszélgetés 

Résztvevők: Szalamia János, Ficsor János, Szalamia Lóránt, Vargáné Nagyfalusi Ilona, Varga 

Bálint,  

Az első bejelentkezésünk (fórum) után a nézők felhívták figyelmünket arra, hogy a 

képminőség nem volt az igazi. Ezért Apátfalva Község Önkormányzata támogatásával 

vásároltunk nagyobb felbontású külső web kamerát, mely által valóban jobb képminőséget 

értünk el. Erre a második adás folyamán beérkezett kommentek is ráerősítettek.  

Újdonság erejével hatott az első bejelentkezésünk, az online részvételi fórum, a 

visszaigazolásokból elmondható, hogy az embereknek tetszett. Sikeresnek mondhatjuk, 

hiszen még a térség online hírportálja is felkeresett minket, hogy megkérdezze, milyen céllal 

jött létre és mikor lesz a következő adás. Telefonos interjú után cikk formájában le is 

közölték. Úgy gondoljuk, az online bejelentkezés egy nagy lehetőség, hiszen az apátfalviak 

mellett a faluból elszármazottak is kapcsolódhatnak, ill. az adások később is visszanézhetők, 

véleményezhetők. 

– Ez alkalommal a projekt vezetője, Vargáné Nagyfalusi Ilona köszöntötte a nézőket, majd 

ismertette a projektet, és az élő bejelentkezés célját.  

– Ficsor János magyarcsanádi közösségfejlesztő meginvitálta a képernyők előtt lévőket a jövő 

heti bejelentkezésre, ami a magyarcsanádi Művelődési Házban lesz. Elmondta, hogy farsangi 

fánkot fognak sütni. 

–Az adás meghívott vendége Szalamia János, aki a Bökény Népe  

Egyesület alapítója és vezetője. Ő a népi kultúra, népzene,  

néptánc lelkes kedvelője és művelője. Többek között  

ezért is esett őrá a választás, mert a faluban szeretik az  

emberek a népi élettel foglalkozó témákat.  

Első körben arra kérte Icu, hogy mutatkozzon be  

és mutassa be az egyesületet is.  
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A hozott tárgyak, eszközök, fegyverek segítségével ismertette, hogy milyen tárgyakat 

készítenek az egyesületet tagjai és milyen szellemiség jellemzi őket.  

Mivel a januári – februári adásokat a farsang és a hagyományok felelevenítése köré 

építettük, így a beszélgetés során szóba kerültek a következők:  

-A téli, farsangi időszakban mulatozásra, vigasságra való lehetőségek.  

-A Bökény Népe Egyesület által több évben is szervezett táncházak népzenével. 

-A népszerű „Beszédes esték” rendezvénysorozatuk is szóba került, ahol is egy-egy 

meghívott vendéggel tartanak előadást, akár kiállítással egybekötve.  

-Szó esett arról is, szeretnék az egyesületet bővíteni. Várják azon emberek, családok 

jelentkezését, megkeresését, akiknek felkeltették az érdeklődésüket. 

-A beszélgetés végén az egyesület és a TOP-5.3.1 projekt közös tervei is szóba kerültek. 

2020-ban lett volna a Szent Iván éji tűzugrás, ami a vírushelyzet miatt nem valósult meg. De 

ennek megvalósítása 2021-ben is tervbe van véve. Sőt emellett egy íjásztalálkozó is szerepel 

a programtervek között. 

A beszélgetés végén a menetközben beérkezett kérdésekre válaszolt János.  

-Lesz-e idén íjászverseny? 

-Hol szoktak íjászkodni, hogy gyakorol? 

-Milyen táborokat tartottak tavaly? Várható-e az idén is?  

Ezekre készségesen válaszolt is. Ettől interaktív lett a műsor, hiszen a nézők is 

bekapcsolódhattak a beszélgetésbe a kérdéseikkel.  

Végezetül Icu elmondta a következő adás meghívott vendégét és témáját, valamint kérte, 

hogy a nézők segítsék a munkánkat az ötleteikkel, javaslataikkal, véleményükkel.  

Az adás az Apátfalvi Faluház Facebook oldalán visszanézhető. 

 

Tapasztalok: 

65 kedvtelés, hozzászólás, megosztás volt. Így azt gondoljuk a program sikeres, a lakosságnak 

van igénye rá. 

Sokan utóbb nézik meg, amikor idejük engedi.  

Vidékről is kaptunk visszajelzéseket, hogy Apátfalván mindig történik valami.  

Újságíró ismerősök bíztatnak, csak így tovább.  
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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 

 

második online bejelentkezés EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2021.02.01. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57., Faluház 

Tárgya: 2. élő online bejelentkezés és beszélgetés 

Résztvevők: Csapó Jánosné, Szalamia Lóránt, Ficsor János, Vargáné Nagyfalusi Ilona, Varga 

Bálint 

Élő online bejelentkezésünk alkalmával folytattuk a már megkezdett utat. Csapó Jánosné Ica 

néni személyében egy olyan személyt hívtunk meg beszélgetni, akit sokan ismernek és 

szeretnek a faluban. Valamint fontos szempont volt az is, hogy az általunk kijelölt 

témakörben tudjunk vele beszélgetni. Ica néniről tudni érdemes, hogy az Apátfalvi Települési 

Értéktár Bizottság tagja. Mivel a bizottsággal a tavalyi év folyamán egy részvételi fórum 

(2020.03.10.) alkalmával már találkoztunk, ahol felvázoltuk a pályázatban foglaltakat. Ők 

pedig biztosítottak minket arról, hogy ahol csak tudják és kérjük, ott segíteni fogják a 

munkánkat. Többek között ezért is kértük meg őt, hogy jöjjön el erre a beszélgetésre, 

másrészről pedig, úgy gondoltuk, hogy ő hitelesen tudna beszélni a régi korok farsangi 

szokásairól, hagyományairól, ételeiről. A korábbi bejelentkezések óta sokan mondták, hogy 

tetszik, amit csinálunk, szeretik nézni és várják, hogy mit adunk legközelebb. 

Az adást 2021.02.01. 14 órára hirdettük meg. A műsor Ficsor János magyarcsanádi 

közösségfejlesztő bejelentésével kezdtük. Ezután Vargáné Nagyfalusi Ilona projektvezető 

vette át a szót és kezdte el a meghívott vendéggel a beszélgetést. A bemutatkozást követően 

olyan témák kerültek elő, mint például: Hogyan is mulattak fél évszázada a farsangi 

időszakban az apátfalviak, bálok, tánciskolák, farsangi népszokások és finomságok.  

Ica néni a bemutatkozás során megmutatta a nyakláncokat, és 

ékszereket amiket fűz gyöngyből, valamint terítőhímzéssel is foglalkozik.  

Ezekből hozott is néhányat bemutatásra.  

Fontos kiemelni, hogy nagyon jól ismeri és műveli  

az apátfalvi fehérhímzést, amit az apátfalvi értéktárba,  

de már a megyei értéktárba is felvettek.  

Szó volt arról is, hogy milyen jó lenne ezt  

továbbörökíteni a fiatalabb generációnak  

valamilyen formában.  



pályázó neve: Apátfalva Község Önkormányzata              konzorciumi partner neve: Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

címe: 6931 Apátfalva, Templom utca 69.                         címe: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. 

e-mail: apatfalva.polg@gmail.com                                    e-mail: polgarmester@magyarcsanad.hu 

tel: 06 62/520-040      tel:0662/520-631 
 

  

Reméljük, hogy ez az adás esetleg hozzájárulhat ahhoz, hogy felkeltse a figyelmet, az 

érdeklődést eme kézművesség továbbvitelére. Érdekesség még, hogy Ica néni apátfalvi 

nyelvjárásban beszél, jó volt hallani.  

Az előző bejelentkezésekhez hasonlóan, most is kértük a nézőket, ha van kérdésük, ötletük, 

hozzászólásuk, azt nyugodtan tegyék meg az üzenőfalon. Az interaktivitás itt is megvolt, 

hiszen jött néhány kérdés, mint például: ha valaki szeretne fehér hímzett terítőt vásárolni, 

akkor arra van-e mód. De kaptunk javaslatokat is arra vonatkozóan, hogy kit vagy mely 

csoportok képviseletét lehetne meghívni legközelebb. Ezekre volt példa az Apátfalvi 

Gazdakör vagy az Apátfalvi Ifjúsági Klub vezetője. Örömmel vettük, hogy ily módon is 

bekapcsolódnak a kedves nézők és segítik a munkánkat. Ezek a javaslatok természetesen 

mind megfontolás tárgyát képezik. Végezetül megköszöntük, hogy Ica néni elfogadta a 

meghívást és a nézőket meginvitáltuk a következő bejelentkezésünkre.  

Összegzés:  

Van érdeklődés az online közvetítésekre. Szereti a lakosság, figyelemmel kíséri. Sokan 

másnap nézik meg, este mikor ráérnek. Egymásnak mondják az emberek, h. láttad? 
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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 
 

Harmadik online bejelentkezés–EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2021. február 5. 15:00 

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár Magyarcsanád Fő utca 54 

Rendezvény megnevezése: 3. élő online bejelentkezés, beszélgetés 

Szakmai tevékenység ismertetése: 

A farsangi időszak kapcsán az idősebb generáció képviselőivel idéztük fel Magyarcsanád 

település hagyományos farsangi szokásait. Az adásban megismerhették egy hagyományos 

farsangi fánk elkészítési módját a nézők, amibe semmi mű és adalékanyag nem kerül, 

valamint szó esett a báli szezonról is. Az online adás keretein belül a fiatalabb generációk is 

megismerhették a hagyományos receptet és szokásokat, amit Pénzes Ferencné és Horváth 

Istvánné (mindketten Erzsike nénik) nyugdíjas lakosok mutattak be. 

Ők a Magyarcsanádi Nyugdíjas Klub aktív tagjai, aki éveken keresztül összetartották a falu 

időseit és szerveztek különféle programokat. Így jól el tudták mondani a fánk sütés közben a 

helyi programokat, a csanádi életet, szórakozást, a nyugdíjasklub mindennapjait. Szó esett a 

nemzetiségek egymás mellett éléséről is, és kinek – kinek a farsangi, tavaszi szokásairól.  

A két néni nagyon talpraesett és közvetlen volt, jól ki tudták magukat fejezni idős koruk 

ellenére. A fánk nagyon finom lett.  

Magyarcsanádon nem volt még ilyen élő adás, újszerűnek hatott a nézők körében.  
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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 
 

Negyedik online bejelentkezés–EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2021. február 8. 14:00 

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár Magyarcsanád Fő utca 54 

Rendezvény megnevezése: 4. élő online bejelentkezés és beszélgetés 

Szakmai tevékenység ismertetése: 

Marjanucz Vazul bácsi helyi lakost és Tóvízi Béláné könyvtárost láttuk vendégül 

beszélgetésre. 

Marjanucz Vazul bácsi nagyon idős, de idős kora ellenére ép elmével bír, mindenre pontosan 

és valósághűen emlékszik. Vazul bácsival felelevenítettük a település múltját, megismertetve 

a nézőkkel a második világháború korabeli Magyarcsanádot, a két világháború közti oktatási 

rendszert és a nyiladozó sportéletet. A farsangi bálok régi szokásait és a mára már feledésbe 

merült két világháború közti maszkabál szokásait is felidéztük az időszakhoz kapcsolódva. 

Vazul bácsi rengeteg emlékét elmondta nekünk, jó, hogy rögzítésre kerültek ezen történetek. 

Ezután Tóvízi Béláné Erika könyvtáros mutatta be a helyi könyvtár közösségépítő 

tevékenységét. Bemutatva a generációkat összekötő kapcsolatokat amelyek kialakultak. A 

legfontosabb volt, hogy a könyvtárat, mint közösségi színteret mutassuk be, ahová mindenki 

betérhet, eljöhet. A magyarcsanádi könyvtárban számos egyedi kezdeményezés van, remek 

lehetőségek a fiataloktól az idősek számára. A programkínálat igen széles körű, és a 

könyvtáros minden lehetőséget megragad, hogy becsábítson valakit a könyvtárba.  

Magyarcsanádon is nagy sikert aratott a bejelentkezés. Jó hogy mertünk belevágni.  
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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 

 

Ötödik élő bejelentkezés EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2021.02.12. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57., Faluház 

Tárgya: 5. élő online bejelentkezés 

Résztvevők: Langó Zsolt, Tóth Imre, és a projekt munkatársai 

Az előző adásokban többször is kértük a nézőket, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel, 

javaslataikkal segítsék munkánkat. Erre volt, több példa is, ötleteiket vagy az üzenőfalon vagy 

személyesen osztották meg velünk. Egy ilyen kérésnek, javaslatnak tettünk eleget, amikor az 

Apátfalvi Gazdakör vezetőit hívtuk vendégül beszélgetni. 

A meghívott vendégek közül elsőként Tóth Imrét, a gazdakör első elnökét kérdezte Vargáné 

Nagyfalusi Ilona projektvezető. Elmondta mi tette szükségessé a gazdakör létrejöttét, vagyis 

azt, hogy a földművesek szűkebb környezetben informálódni és tanulni tudjanak. Beszélt 

arról is, hogy már a kezdetekben is tartottak ismeretterjesztő, tájékoztató előadásokat, amik 

által még inkább egy erős közösségé kovácsolódhattak, valamint hogy a kultúra, a 

közbiztonság is közrejátszott a gazdakör tevékenységében, a későbbiekben pedig a helyi 

polgárőrséggel is voltak közös pontok. Elmondható, hogy már a kezdetektől különböző 

területeken más közösségekkel is együttműködtek. Szó esett olyan saját szervezésű 

programjukról is, mint például a téli gazdaköri esték vagy a lovasnap. 

A második vendég a Gazdakör jelenlegi elnöke, Langó Zsolt volt, aki igyekszik minél több 

lehetőséget megragadni, hogy az apátfalvi gazdák közössége továbbra is erős maradjon. 

Ilyen például a már említett Gazdaköri téli esték is, ahol minél szélesebb témakörökben 

tartatnak előadásokat meghívott előadókkal. Ezeknek minden esetben a  

Faluház szolgál helyszínül. Fontos említést tenni egy már  

hagyományosnak mondható táncos eseményről,  

ez a Gazdaköri Bál.  

Ez a rendezvény nagy népszerűségnek örvend a  

helyi és a környékbeli gazdák körében,  

melyet hagyományosan a farsangi időszakban  

rendeznek meg.  

Emellett aktívan kiveszik a közösségi életben is a részüket, hiszen települési rendezvények 
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lebonyolításában, szervezésében is besegítenek, úgy, mint a Falunap vagy a Lovasnap. A 

környék más gazdaköreivel is tartják a kapcsolatot, (meghívást kapnak egymás előadásaira, 

báljaira) ami által a közösségi hálójukat tudják növelni. 
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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 

 

Hatodik online beszélgetés EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2021.02.15. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57., Faluház 

Tárgya: 6. élő online bejelentkezés  

Résztvevők:  

Utolsó élő online bejelentkezésünk a farsangi időszak végére esett. A nézők a műsor elején 

ezzel kapcsolatban, valamint a farsangi időszakot követő nagyböjti szokásokról tudhattak 

meg többet is. 

Akárcsak az előző adás esetében, itt is nézői javaslat figyelembevételével hívtunk vendéget 

az Apátfalvi Ifjúsági Klub vezetőjét, Antal Esztert. Örömmel tettünk eleget ennek a 

javaslatnak, hiszen egy olyan csoportról van szó, akik fontos szerepet töltenek be a település 

közösségében. Másrészről a fiatalság is teret kaphat abban, hogy az emberek szélesebb 

körben megismerjék a közösségüket, tevékenységüket. A klub 2014 óta létezik és működik. 

Megtudtuk, hogy az akkori 12-14 éves fiataloknak nem volt szórakozási, kikapcsolódási 

lehetősége a faluban és ez a felismerés indította el, hogy egy olyan közösséget hozzanak 

létre, ahova szívesen eljárnak. Elsődleges célként a hasznosan eltöltött szabadidőt 

határozták meg. A mára már 29 főt számláló klub életéhez több olyan program kapcsolódik, 

amelyek valamilyen ünnephez köthetőek vagy régi szokást elevenítenek fel (pl. több éven 

keresztül rendeztek betlehemezést). Az ilyen jellegű rendezvények erősítik a helyi identitást 

a fiatalokban. De ugyanilyen fontossággal bírnak a tematikus nyári táborok is, melyeknek 

mindig van egy meghatározott témája, ami köré épül (pl.: hagyományőrző-, rendvédelmi-, 

kaland tábor). Ezek mind olyan események a fiatalok életében,  

ahol hasznosan tölthetik szabadidejüket, tanulhatnak, barátkozhatnak,  

egy jó közösség tagjai lehetnek.  

Sőt ha valaki kedvet kap, akkor csatlakozhat is a klubhoz  

és részt vehet annak munkájában is.  

Természetesen az Apátfalvi Ifjúsági Klub  

nemcsak saját szervezésű programok megvalósításán 

 munkálkodik, hanem aktívan részt vesz a község  

közösségi életében is. 

 


