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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: 2020.08.11. 

Helyszín: 6931 Apátfalva, Templom utca 57. Faluház 

Tárgya: Helyi értékekről gyerekeknek, avagy ifjú (és felnőtt) értékőrök kerestetnek 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

Soron következő programunknál a helyi értékeket helyeztük előtérbe. Úgy gondoltuk, hogy 

most elsősorban a községben élő gyerekeket, illetve fiatalokat szólítjuk meg ezzel a 

rendezvénnyel. Persze ez nem zárta ki azt, hogy bárki eljöhessen és bekapcsolódhasson a 

kínált programokba. Ez szerencsére meg is valósult, hiszen minden korosztályból 

képviseltette magát a település lakossága. Ennek azért is örültünk, mert célja volt a 

rendezvénynek, hogy fiatal és idősebb generációk találkozhassanak egymással. Továbbá célja 

volt, hogy a gyerekek testközelből is megismerhessék a helyi értékeket (legalább is egy 

részüket), kulturális identitásukról képet kapjanak.  A program egy interaktív, vetítéssel 

egybekötött előadással kezdődött a község értékeiről, melyet Vargáné Nagyfalusi Ilona, az 

Apátfalvi Települési Értéktár elnöke tartott, aki a projekt új szakmai vezetője is.  Ez nagyon 

jól sikerült, hiszen kellőképpen megmozgatva és az érdeklődésüket fenntartva vonta be a 

gyerekeket az előadás menetébe. A továbbiakban „Közöttünk élő értékek” címszó alatt 

mutatkozott be két apátfalvi kézműves: Kakas Istvánné csuhétárgy készítő, fehérhímző és 

horgoló, valamint Vígh Antal kaskötő.  
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Őket interjú formában kérdeztük tevékenységükről. A délelőtt további részében pedig 

közelebbről is megismerkedhettek, illetve kipróbálhatták ezen kézműves tevékenységeket.  

Délután a játéké volt a főszerep. A Pátfalvi Parasztolimpián (ami szintén helyi érték) vehettek 

részt a gyerekek és kipróbálhatták eleink népi játékait. Természetesen mivel versenyről volt 

szó, így a díjazás sem maradhatott el. Minden résztvevő kapott valami kis ajándékot, de a 

helyezettek éremmel és oklevéllel lettek gazdagabbak. 

 

 


