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Helytörténeti gyűjtőmunka és fotókiállítás Koltón 
 

 

1. A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai 

A helytörténeti emlékek összegyűjtése, illetve bemutatása igazi közösségi 

munkát indított el, és a tradíciók dokumentálása által erősítette a helyi 

magyar identitást. A sikeres fotókiállítás révén a falu több nemzedéke 

proaktív részésévé vált a koltói Petőfi-emlékhelyen zajló kulturális 

tevékenységnek. 

 

2. A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó 

gyakorlat 

Koltó Község Önkormányzata, Mara-Agro Egyesület (Koltó), Petőfi-Teleki 

Emlékmúzeum (Koltó), valamint Kádár Helén és dr. Galánthay Zsombor 

kiállítási kurátorok. 

 

3. A jó gyakorlat érdekeltjei 

Elsősorban a község több mint 50 egykori és jelenlegi lakója, akik a féltve 

őrzött fényképeket, emlékeket digitalizálási célra rendelkezésre bocsátották. 

A gyűjtőmunkát a Koltó-Katalini Református Egyházközség, valamint a 

koltói Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai és diákjai végezték. A nyomdai 

előkészítés a nagybányai Big Studio Kft-nél készült. A kiállításhoz a Magyar 

Kormány nyújtott támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. révén, 

valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, médiapartnere a Bányavidéki 

Új Szó (megyei hetilap) volt. A projekt eredményként létrejött kiállítás 

elsődleges célközönsége a Nagybánya környéki, illetve máramarosi 

magyarság volt. 

 

4. A jó gyakorlat célja, tevékenységei 

Szendrey Júlia és Petőfi Sándor Koltón töltött mézesheteinek 170. 

évfordulója alkalmából a faluközösség közérdeklődésre számot tartó családi 

emlékeinek, illetve a helyi Petőfi-kultusz főbb eseményeit bemutató korabeli 

dokumentumok, újságcikkek fotótárba gyűjtése és időszakos kiállítás 

összeállítása.  



A közösségi gyűjtőmunka alapján kiválogatott képek, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó adatok digitális adatbázisba kerültek, és időszakos kiállításként 

tematikus tablókon jelenítették meg a falu történetét az elmúlt száz évből.  

 

5. A jó gyakorlat által érintett terület(ek) 

A projekt a lokális történelem feldolgozásának és helyi örökség 

megőrzésének identitást erősítő hatása által segíti elő a közösség 

fejlesztését, illetve a közreműködő fiatalok szorosabb kötődését 

hagyományaikhoz és gyökereikhez.  

 

6. A jó gyakorlat területi hatóköre 

Elsősorban két település (Koltó és a vele szomszédos Katalin) lakóinak 

bevonásával jött létre a helytörténeti adatbázis. Az időszakos kiállítás 

látogatóinak zöme a Máramaros megyei magyarok köréből került ki, 

azonban a Koltót felkereső magyarországi turistacsoportok is 

megismerhették a korabeli községi életet bemutató tárlatot. 

 

7. A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai) 

Az adatgyűjtés önkéntesek (pl. diákok) bevonásával költséghatékonyan 

végrehajtható, és átlagos irodai eszközökkel összeállítható az adatbázis (pl. 

egy helyi közintézményben). A kiállításnak a település kulturális intézménye 

adhat helyt, a kivitelezés pedig a helyi viszonyokhoz igazítható (digitális 

nyomtatás, projektoros kivetítés vagy interaktív tábla alkalmazásával), ezért 

a projekt költségei önkormányzati és/vagy pályázati forrásokból is 

fedezhetőek. 

 

8. A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása 

A helyi közösség számára rövid távon összetartást erősítő élményt jelent a 

múlt „feltárásában” tevékenyen részt venni, és a lokális - esetleg családi – 

történelmet szélesebb perspektívából megjeleníteni, különösen tekintettel a 

kisebbségi léthelyzetre.  

A fiatalok számára a középtávú pályaorientációs döntésekben hasznos 

segítséget jelent a gyűjtómunka során megszerzett gyakorlati tapasztalat és 

helytörténeti tudásanyag. 

Hosszabb távon az adatbázis folyamatos bővítése bármely helyi kulturális 

intézmény (tájház, muzeális kiállítóhely, határon túli közösségek esetében 

helyi „magyar ház” stb.) programlehetőségeit is gazdagíthatja. 

 



9. A jó gyakorlat fenntarthatósága 

A létrehozott adatbázis, prezentációs anyag illetve kiállítási tárlat meglévő 

intézményi keretek között jelentős ráfordítás nélkül fenntartható. Folyamatos 

gyűjtőmunka esetén az adatbázis kezelője el tudja látni a felmerülő további 

adminisztratív feladatokat is. 

 

10. A jó gyakorlat adaptálhatósága 

A megfelelő közösségi összefogás és alapvető technikai háttér megléte 

esetén - a 7. pontban leírt minimális feltételekre tekintettel – a projekt pár 

ezres lélekszámú településeken, városrészeken vagy kistérségekben is 

megvalósítható, akár a helyi értéktár megalkotásának keretei között, illetve 

egy már meglévő értéktár, vagy helyi kulturális gyűjtemény kibővítéseként.  

 


