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A program megnevezése:  
 
 
Időtartam:    2020.10.23-2020.12.10. 
 
 
Helyszín:    Ezer Év Parkja Mórahalom 
 
 
Bevezető:  Fotókiállítás megnyitó és fotókiállítás 
 
 
Összefoglaló a programról:  
Előzmény: 2018-ban a SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület a HUNG 2018 
pályázat keretében fotóversenyt hirdetett a Települési Értéktár elemeinek bemutatása céljából. A 
fotóversenyen és az azt követő kiállításon több mórahalmi fiatal is részt vett és sikeresen 
szerepelt. 
A SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület Mórahalom tehetséges fiataljainak 
támogatása, a természeti- és épített környezethez kapcsolódó vizuális kultúra fejlesztése és 
elterjesztése érdekében a korábbi fotópályázat helyi fiataljaival folyamatosan tartotta a kapcsolatot, 
figyelemmel kísérte és lehetőségeihez mérten segítette a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola 
fotószakkörének tevékenységét. Az általános iskolai tanulmányokat befejezett fiatalok kapcsán  a 
fenti célok mellett a települési identitás erősítése is fontos célként jelent meg, így jelen pályázat 
keretében a fiatal fotósok számára megjelenési lehetőséget teremtése céljából fotókiállítást 
szervezett. A fotókiállítás megnyitóját Mórahalom Városui Önkormányzattal egyeztetve olyan 
időpontra időzítette, amikor a kiállítás helyszínen nagy létszámú látogató fordult meg. 
 
A kiállítás és a megnyitó helyszíne: 
Ezer Év Parkja Mórahalom, Móradombi krt. 17-19. 
Megnyitó időpontja: 
2020. október 23. (péntek) 10:30 óra. 
A kiállítást megnyitja: Fodor István múzeumpedagógus, történész 
 
A kiállítás megnyitásának  napján a Park egész nap ingyenesen látogatható volt. 
A kiállításon olyan mórahalmi tizenéves fiatalok fotói kerültek kiállításra, akik évek óta hobbiként 
foglalkoznak a fotózással, képeikkel pályázatokon, kiállításokon rendszeresen szerepelnek. Most 
kiállított képeik eddig máshol nem voltak megtekinthetők.  
A kiállítás az Ezer Év Parkjában 2020. december 10-ig látogatható volt, az intézmény COVID miatti 
bezárása ellenére a települési civil szervezetek előzetes egyeztetést követően megtekinthették. 
 
 
A program célcsoportja, résztvevők: 
 Települési Értéktár Bizottság tagjai, 
Mórahalmi, a fotókat készítő mórahalmi fiatalok, 
mórahalmi civil szervezetek illetve érdeklődő 
mórahalmi lakosok. 
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A rendezvény értékelése A kiállítás megnyitóját Fodor István múzeumpedagógus, történész 

tartotta, illetve a fiatalok munkáját méltatta Talmácsi István, a város 
főépítésze. A kiállított fotók a visszajelzések alapján elnyerték a 
vendégek tetszését, a fiatalokat további munkára ösztönzi és az új 
nemzedékeknek is kedvet csinált a fotózáshoz kapcsolódó 
tevékenységekhez. 
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Fényképek: 

 
   

   

   

     


