KÖZÖSSÉGI KIÁLLÍTÁS – IMREHEGY
MÚLTUNK EMLÉKEI ÉS ÖRÖKSÉGE
TOP 5.3.1.1-16-BK1-2017-00003 kódszámú „A helyi közösségek fejlesztése Soltvadkert
térségében” elnevezésű pályázatban Imrehegyen Közösségi Kiállítást szerveztünk.
Azért szerettük volna megvalósítani ezt a rendezvényt, mert szerettük volna elérni, hogy a
résztvevők saját értékeik megmutatásán keresztül növeljék önbecsülésük, helyi
identitástudatukat, másrészt a kiállító tárgyak, fényképek összeállításával serkentjük a közösség
tagjai között lévő személyes kapcsolatokat, továbbá a kiállítás megtekintése a helyi lakosok
által mélyebb ismeretet ad arról a helyben lévőknek, hogy milyen kulturális értékek lelhetőek
fel a közvetlen környezetükben.
Ennek fényében valósítottuk meg rendezvényünket 2021. augusztus 28-án. A programok között
volt a helyi Helytörténeti Kiállítóhely meglátogatása, amelynek létrejötte 2014-ben a helyi
lakosok adományainak köszönhetően valósult meg (több száz használati tárgy került kiállításra
a lakosság révén, ezek között nemcsak háztartási, hanem mezőgazdasági tárgyak is).
Továbbá látogatható volt a 2013-ban létrehozott Tűzoltó Emlékszoba a tűzoltó szertárban, ahol
az eddigi serlegek, oklevelek és régi dokumentumok, tárgyak, valamint a lóvontatású
kocsifecskendő tekinthető meg. Az emlékszoba létrehozásában az önkormányzatnak és a
társadalmi munkákban részt vevőknek nagy szerepe volt, főként id. Molnár Ferencnek, aki saját
költségén újította fel a lovaskocsit és sok emléktárgyat adományozott az egyesületnek. A
bemutatóteremben tűzoltótiszti egyenruha, gyakorló ruha, a tűzoltó ügyeleti helyiség bútorzata
és használati tárgyai (régi vaságy, főzési lehetőséghez lángrezsó valamint, szék, szekrény), a
terem közepén az Imrehegyi Tűzoltó Egyesület munkásságáról fotókiállítás, a kismotor
fecskendő szereléshez szükséges eszközök láthatók.
A falon közel 100 oklevél igazolja a tűzoltóversenyeken elért dobogós eredményeket, a
polcokon serlegek, díszvázák sorakoznak, amely szintén az évtizedeken át tartó kiváló
szereplést, és egyesületi munkát bizonyítja.
Ezekből a kiállítóhelyeinkből is látszik, hogy összefogással bármit el tud érni a településünk,
hiszen mindkét helységhez a berendezési és kiállítási tárgyak adományból kerültek a
kiállítóhelyek tulajdonába.
A kiállításon mutathattuk be helyi értékeinket is egy értéktár kiállítás keretében (jelenleg 24
helyi értékkel rendelkezik ez a kisközség). A látogatók nemcsak megnézhették, hanem meg is
kóstolhatták a kiállított értékeket (Tövi homoktövis velő, méz, Béla Borászat borai).
Bemutatásra kerültek a helyi lakosok által behozott fényképek is. Több mint tizenöt ember 436
fényképe lett kiállítva a rendezvényen. A bemutatásra került fényképek projektor segítségével
is kivetítésre kerültek, így a csoportképeket, régi osztályképeket nagyobb méretben jobban
szemügyre vehették az érdeklődők. Öröm volt látni, hogy egy-egy kép révén milyen
beszélgetések alakultak ki. Reméljük ezen eredmények alapján a későbbiekben is tudunk
építeni majd ezekre a fényképekre.

A következő diagrammon a résztvevők arányát nézhetjük meg, az alatta lévő diagrammon pedig
a helyi és vidéki vendégek arányát figyelhetjük meg.
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