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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. 07. 23-24.  

Helyszín: 6931 Apá/alva, Templom utca 57., Faluház, valamint a Hunyadi utcai park 

Tárgya: Apá/alvi vigasságok 

Résztvevők:  

Szent Anna napját fogadalmi ünnepként tartják Apá/alván, az 1831. évi kolerajárvány 
megszűnésének emlékére. Szent Anna a várandósok védőszentje, s így a jövőbe veteT hit 
jelképe is egyben - a falunapi programsorozatot Szent Anna-Napoknak nevezik Apá/alván. 

A rendezvény a közösségi szomszédolás keretében Magyarcsanád lakossága számára is 
elérhető. A Szent Anna Napok keretén belül rendeztük meg az Apá/alvi vigasságok 
elnevezésű programunkat, a pénteki napon a Maros-menW NemzeWségi Kulturális Találkozón 
melynek egyik része a roma folklórműsor volt. Célunk a programmal az hogy a 
magyarcsanádi lakossággal elindítoT szomszédolást és közösségépítést tovább folytassuk. 
Ennek első lépcsője volt tavaly ősszel a két alkalmas biciklitúra, majd az élő bejelentkezések, 
most pedig ezzel a rendezvénnyel folytaTuk. A táncos zenés műsort nagy taps kísérte, hiszem 
mindenki ismerte a fellépőket. A színes cigány viselet, a hangos ütemes zene, a fiatal lányok 
tánca nagyon tetszeT a nézőknek, akik szép számmal látogaTak ki, elsősorban apá/alviak, de 
magyarcsanádiak is.  

Az előző részvételi fórumunkon a lakosság részéről felmerült az igény, hogy gyerekeknek és 
kisgyermekes családoknak is lehetne nagyobb volumenű program. Persze az elmúlt években 
is gondoltunk rájuk, de most valamelyest nagyobb hangsúly kapoT a dolog. Idén több mint 
400 m2-en került kialakításra ugrálóvár, óriáscsúszda és eurojumping. A rendőrség  
elő_ árnyékos, füves területen állítoTák fel a mobil modern játszóteret, 
délután 1 órától este 8 óráig használhaTák az oda kilátogatók.  
Nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan jöTek ki  
gyerekekkel és veTék igénybe az eszközöket.  
Így elmondható, hogy az Apá/alvi vigasságok  
elnevezésű rendezvényünkön nemcsak a felnőT  
korosztályt, hanem a kisgyerekes családokat is  
meg tudtuk szólítani.  
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Tanulság a jövőre nézve, mivel a gyerekek  
átlagban 60-90 percig bírnak ugrálni szaladozni az urgálóvárakban, prakWkus lesz sátrakat 
állítani és padokat kivinni a várakozó szülők részére. Az árnyékban ülve biztosan ők is 
türelmesebben fognak várakozni.  
A Szent Anna Napok után sok poziav visszajelzést kaptunk, hogy a színes, modern, Wszta, 
rendesen működő légvárak nagy tetszést araTak, még az arra járó nézelődők szemében is. Jó 
volt az árnyékos hely kiválasztása is. A nagycsaládosok jövőre is szeretnék ezt a lehetőséget, 
hiszen páratlan élményt nyújtoT. 

 


