KÖZÖSSÉGI EREDMÉNYEKET BEMUTATÓ AKCIÓ -IMREHEGY
FALUKÖNYV BEMUTATÓ ÜNNEPSÉG A LAKOSSÁG RÉSZÉRE
TOP 5.3.1.1-16-BK1-2017-00003 kódszámú „A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert
térségében” elnevezésű pályázatban készítettük el Imrehegy Falukönyvét.
A közösségek kialakulásához, fejlődéséhez szükség van olyan tematikusan felépített
tevékenységre, amely alkalmat teremt a közösség tagjainak a közös munkára és elérni egy közös
célt, amelynek eredménye erősiti a közösségi kapcsolatokat és közösséget épít. Ez a
Helytörténeti Könyvklub, ahol a lakosok elmesélhetik a személyes és közös történeteiket,
amelyekből megtudhatjuk, milyen is volt Imrehegy. Bizalommal indultunk neki, hogy ezáltal
is sikerül közelebb hozni egymáshoz a távolabbi generációkat. Ezek alapján készítettünk egy
Falukönyvet, amelyben olvasható Imrehegy története, a község megalakulásának körülményei,
az itt élő emberek életkörülményei milyenek voltak a megalakulás körüli időkben és később, a
településünk tanácselnökei és polgármesterei, a helyi iskola és óvoda megalakulása és
működése, a falu szolgáltatásai, a község fejlődésének útja az 1950-es évektől napjainkig,
egyesületeink, értéktárunk és egyéb információk a településről, ami a lakosok elbeszélései
alapján készült.
Ezt a könyvet szerettük volna eljuttatni minden imrehegyi családhoz. A Falukönyv többségét a
rendezvényen megjelentek között ki tudtuk osztani. A fennmaradókat pedig személyesen vittük
el a családoknak. Nagy örömmel fogadták többségében és többen is jelezték, hogy a
továbbiakban szeretnének információkat és történeteket elmondani, mesélni a Helytörténeti
Könyvklubban (főként ez volt a célja a könyvnek, valamint, hogy a következő generációknak
fennmaradjon településünk története).
A könyvbemutató ünnepségen a könyvet megíró Szőke Menyhértné mondta el pár mondatban,
hogy mi ösztönözte őt a könyvhöz való információgyűjtésben, valamint azt is megtudhattuk,
milyen céllal írta meg a könyvet.
Az ünnepi műsorok között falunk polgármestere és tisztelendő atyája is beszédet mondott, és
örömüket fejezték ki a könyv megjelenésével kapcsolatba. Buzdították a megjelenteket a
további közös munkára, hiszen közösséget csak együtt lehet kialakítani és erre mindenkire
szükség van. Rendezvényünket Bányai Gábor országgyűlési képviselő is megtisztelte
jelenlétével, aki szintén beszédet mondott a falu megjelent lakosainak. A műsor zárásaként a
helyi színjátszókör adott elő három rövid komédiát.
A rendezvényen kilencvenen jelentek meg. A következő két grafikonon a férfiak és nők arányát
láthatjuk, az alatta lévő grafikonon pedig a helyi és vidéki vendégek arányát figyelhetjük meg.
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