
 

 

 
 

 

HELYI HAGYOMÁNYOK FELTÁRÁSA – IMREHEGY 

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA 

 

TOP 5.3.1.1-16-BK1-2017-00003 kódszámú „A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert 

térségében” elnevezésű pályázatban szerveztük meg Imrehegyen az Elszármazottak 

Találkozóját. 

  

Szükségesnek tartottuk, hogy az egykori imrehegyi lakosok és családjuk visszatérjenek 

szeretett településükre és meséljenek egykori élményeiről az itt élőknek, valamint 

találkozzanak régi ismerőseikkel, barátaikkal és általuk erősítjük meg a még itt maradt lakosok 

közösségét egy családias hangulatban megtartott eseményen, ahol természetesen 

megvendégeltük őket.  

 

Célunk volt, hogy a fiatalabb korosztályt is bevonjuk és lehetőség nyíljon a generációk közötti 

tudásátadásra és ez az összejövetel segít abban is, hogy közös beszélgetések során a helyi 

szellemi kulturális örökségünket fel tudjuk tárni, bemutatni és megőrizni a következő 

generációknak, amelyben segítségünkre lesz a falukönyv is, amely rengetek hasznos 

információt tartalmaz a falu történetéről, megalakulásáról, a helyi egyesületek történeteiről és 

természetesen a helyi értéktárunkról is. 

 

A rendezvény több helyen is meghirdetésre, reklámozásra került. Megjelent a helyi újságban, 

valamint felkerült a helyi intézmények és önkormányzat online közösségi terébe, valamint az 

önkormányzat honlapjára. A meghirdetett eseményt plakátokon tekinthették meg az érdeklődők 

a település öt pontján. 

 

2019-ben indult egy új kis közösség Helytörténeti Klub címmel. Ezeken az alkalmakon 

szeretnénk minél több helyi lakost bevonni a helytörténeti kutatásokba, hiszen a jelen lévő helyi 

lakosok tudnak mesélni a falu történetéről, a saját történeteiken, ismereteiken keresztül. Pl.: az 

egyik helyi lakos még a világháború idején itt élt Imrehegyen kisgyermekként és ezekről az 

időkről mesélt (Imrehegy hivatalosan 1952-ben alakult). Ezek a történetek eddig nem voltak 

feljegyezve sehol. Ezeket és még más, akár személyes történeteket szeretnénk a falu kapcsán 

feljegyezni.  

A foglalkozásokra több esetben is meghívásra került elszármazott lakos, aki szintén az 

előzőekhez hasonlóan mesélt az itt töltött gyermek, vagy akár felnőtt koráról. Az utóbbi 

találkozásokon nem voltak elszármazott vendégek a pandémia végett. Reméljük ez hamarosan 

megszűnik és újra tudunk többen találkozni. 

Másik fő tevékenység a klubban a beszélgetések és élménybeszámolók mellett, a régi 

fényképek nézegetése. Ezeket a képeket helyi és elszármazott lakosoktól gyűjtjük be 

ideiglenesen és a foglalkozásokon kielemezzük, hogy melyik kép hol és mikor készülhetett, 

valamint, hogy kik szerepelhetnek rajta. 

 

A következő diagrammon látható a meghívott elszármazott lakosok összesen ötvennégyen 

voltak, ebből tizenheten jelentek meg a rendezvényen, amely az összes meghívott vendég 32%-

a. A meghívottak közül voltak, akik jelenleg budapesti lakosok. Szerettünk volna több 

mindenkit meghívni, de sajnos azok az elszármazottak, akiket vendégül szerettük volna látni 



 

 

 
 

többségük már bőven szépkorúak és az egészségi állapotuk sem teljesen 

megfelelő egy ilyen utazásra rendezvényünkre. Természetesen a helyi lakosok nagy 

érdeklődéssel fogadták rendezvényünket, hiszen sokuknak volt ismeretsége és baráti kapcsolata 

a megjelent elszármazott lakosokkal. 

 

 

 
 

A rendezvényen a megjelent vendégek és az elszármazott vendégek férfi és nő aránya látható 

a következő diagrammon: 

 
 

A következő diagrammon a helyi és a vidéki vendégek arányát figyelhetjük meg. 
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Öröm volt látni a meghívott és a megjelent vendégek reakcióját, hiszen fellelhető volt sok arcon 

a kíváncsiság, a meglepettség és az öröm, hiszen feltehették magukban a kérdést, miközben 

fürkészték az ismerős arcokat, hogy vajon megismer még? Vagy éppen egy ilyen mondatot 

hallottam, hogy már negyven éve nem láttalak. Ezek azok a pillanatok és események, ami miatt 

megéri egy ilyen rendezvényt megszervezni, hiszen ezek a pillanatok éltetnek minket és ezeket 

a pillanatokat tudjuk tovább mesélni is örökíteni a következő generációknak. 

 

A nagy találkozásokat követően az ünnepi műsort Lavati Gabriella polgármester nyitotta meg. 

A műsort követően egy kisebb körútra indultak a vendégek, hiszen bemutatásra került mindaz 

a fejlesztés a faluban, amit már többségük nem láthatott. Többek között a Tűzoltók 

Emlékszobáját nézték meg, ahol kiállításra került az 1920-as évekből származó lóvontatású 

kocsifecskendő. A megjelentek között még volt olyan, aki használta Önkéntes Tűzoltóként ezt 

az eszközt. Sok emlék és történet került a felszínre itt is. Ezt követően a Szabadtéri Helytörténeti 

Kiállítóhelyet látogatták meg, amely elődeink mindennapi életükhöz szükséges eszközeik 

emlékének megőrzésére épült 2014-ben. Rendszeresen látogatható a Helytörténeti Kiállítóhely, 

amely a helyi lakosok adományainak köszönhetően valósult meg. Az adományozók névsorát 

egy emléktábla őrzi a kiállítóhely belső falán. A gyűjtemény legnagyobb részét egykori 

használati tárgyak teszik ki. Jelentős hányadát teszi ki a kiállításnak a mezőgazdaságban, 

kultúrnövények termesztésében, illetve az állattartásban használt eszközök gyűjteménye.  

 

A gyűjtőmunka minden várakozást felülmúlt, hiszen egy nagyon gazdag kiállítást sikerült 

létrehozni. Ezen a kiállításon a megjelentek közül többen is voltak, akik adományoztak 

valamilyen kiállítási tárgyat. 

A múzeumok után az intézményeket nézhették meg a vendégek. A körjáratot követően a 

könyvtárnál állófogadásban részesültek az elszármazottak. 

 

Imrehegy, 2021. augusztus 30. 

Beszámolót készítette: 

 

 

 

Rádiné Láng Mónika 

szakmai vezető 

Molnár Ferenc 

könyvtáros 

 

 

 

 


