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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: 2021. 06. 20.  

Helyszín: Apá*alva, Hunyadi utcai park 

Tárgya: Szent Iván-éji tűzugrás 

Résztvevők:  

2021. július 20-án került megrendezésre Apá*alván a Szent Iván-éji tűzugrás, amelynek 
hagyományteremtő indíJatása van. Apá*alva Község Önkormányzata melleJ 
együJműködési partnerként a Bökény Népe Egyesület és az Apá*alvi Települési Értéktár is 
segíteJe az esemény szervezését, lebonyolítását. Ezzel a rendezvénnyel egy régi népszokást 
szereJünk volna feleleveníteni, ami a nyári napfordulóhoz kötődik és az egyik 
leglátványosabb eleme a tűzugrás. 

Célunk a hagyományteremtésen kívül az volt, hogy az emberek kicsit mélyebben is 
megismerjék eme népszokás eredetét és jelképrendszerét, valamint hogy a pandémia okozta 
bezártságból valamelyest kiszabadulva egy szabadtéri rendezvénnyel örvendeztessük meg 
őket. Ezért több programmal is készültünk.  
– Az egyik a néptánc tanulás, amely egy remek mód a közösségek összehozására és 
erősítésére. Ennek levezénylésére két táncoktatót hívtunk.  
– A tánchoz szükséges élő zenét a Rozsdamaró zenekar biztosítoJa.  
– Voltak kézműves foglalkozások, melyeket a Bökény Népe Egyesület tartoJ. IJ bőrből és 
fonalból készítheJek különféle tárgyakat kicsik, nagyok, felnőJek egyaránt.  
– Kézműves bemutatók is színesíteJék a paleJát, ahol is apá*alvi és magyarcsanádi 
mesterek mutathaJák be kreaZvitásukat és kézügyességüket.  
– Az Apá*alvi Települési Értéktár 
egy helyi értékeket bemutató kiállítással,  
valamint helyi kiadványok értékesítésével volt jelen.  
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– Kirakodóvásár is volt, ahol többek közöJ helyi és magyarcsanádi kézműves termelők 
árulhaJák termékeiket.  
A rendezvény félidejében uzsonnaként sós pereccel kedveskedtünk a résztvevőknek. Este 7 
órakor került sor a nap fénypontjára a tűzugrásra, melyre idő közben 200-250 főre duzzadt a 
résztvevők száma. 
A nap szokásairól és a napforduló lényegéről előadást is tartoJunk a jelenlévőknek, hogy 
tudatosítsuk velük miért is rendeztük a programot. Régi szokás, hogy akik átugranak a tűzön 
almát kapnak. Mi is így teJünk, kosarakból dobtuk az almákat.  
Úgy gondoljuk, hogy sikeresen zárult eme rendezvényünk és reméljük, hogy jövőre is 
megrendezésre kerül. A létszámra nem leheteJ panasz és örömmel láJuk, hogy mindenféle 
korosztály kilátogatoJ. Jónak bizonyult a hely kiválasztása, a meleg ellenére kellemes, 
árnyékos, füves helyen voltunk, nagy fák árnyékában. 

 


