
Bemutatkozó fórumot tartott a kiscsőszi Hunyor 

Népfőiskola 

 

A program időpontja: 2017. december 7.  

A program helyszíne: Devecser 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája 

Érintettek létszáma: 200 fő 

 

 

Újszerű, hagyományteremtő módon rendezett bemutatkozó fórumot a kiscsőszi Hunyor 

Népfőiskola. A kezdeményezés lényege, hogy térségünk értékeit, értékőrzőit bemutassuk, 

összekapcsoljuk járásunk általános iskolás tehetségeivel. A fórum a Devecseri Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett magas színvonalú Advent Fényei 

Művészeti Gyerekfesztiválhoz kapcsolódott. A Gyerekfesztiválon a térségi gyermekek 

versenyeztek vers, rajz, ének és színpadi produkció kategóriában. Példa értékű produkciókat, 

alkotásokat láthattunk a kiemelkedően tehetséges gyerekektől.  

A verseny szüneteiben több olyan programmal készült a Hunyor Népfőiskola meghívott 

térségi értéktárakkal kiegészülve, amelyek még a szervezőket is meglepő módon lekötötték, 

érdeklődővé tették a gyerekeket vidékünk értékei iránt. Vendégeink megtekinthették és 

megkóstolhatták azokat az értékeket, amelyek az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, 

Nyárád község értéktára, a Somlói Tájegység értéktára, Csabrendek értéktára és Devecser 

város értéktára mutatott be. Az értéktárak bemutatkozása mellett a gyerekek kézműves 

foglalkozáson vehettek részt és lovas kocsin járhatták be a város egy részét.  

 

A verseny záró rendezvényét az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola szólistái nyitották. 

Büszkék vagyunk rá, hogy művészeti iskolánk tanulói közül többen is elnyerhették a 

gyémánt-, arany- és ezüst minősítések valamelyikét nem néptánc, hanem ezúttal egyéb 

művészeti kategóriákban is.  

 

A versenyt követő szakmai tanácskozáson a következő témaköröket érintve történt 

eszmecsere:  

 

 A Hunyor Népfőiskola céljai, jövőképe – Kovács Norbert, az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület elnöke 

 Értékek gyűjtésének jelentősége, egy sikeres mozgalom – Hoffner Tibor és Bazsó 

Gabriella, a Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért képviselői, az Ifjúsági értékőr 

Hálózat létrehozói 

 Devecser értékei: Gárdonyi Géza és az Eszterházy család – Ferenczy Gábor 

polgármester  

 Devecser értékei: Épített és természeti értékek, hústermékek Devecserben – Czeidli 

József tanár 

 A Somlói Tájegységi Értéktár – Horváth Zoltán, Doba polgármestere Csabrendek 

értéktára – Mógerné Molnár Ildikó művelődésszervező 

 Nyárád értéktára – Pajak Károly polgármester 

 Beszélgetés a témával kapcsolatban (milyen igényeket elégítsen ki a Hunyor 

Népfőiskola?) 

 

 

 



A beszélgetés keretein belül sok olyan aktuális kérdéskör, ötlet vetődött fel, amelyekre a 

fórumon résztvevő szakemberek újabb meghívott vendégekkel kiegészülve a Hunyor 

Népfőiskola következő fórumán (2017. december 13., Kiscsősz) közös ötleteléssel és 

tapasztalatcserével válaszokat, megoldásokat találhatnak.  

 

A fórumon újra megállapítást nyert az a tény, hogy a térség lelkes értékőrzőinek, 

vidékfejlesztőinek közös és rendszeres személyes eszmecseréje nagymértékben segíti és 

gyorsítja munkájuk eredményességét. Többek között ilyen alkalmak szervezésével kíván 

hozzájárulni a Hunyor Népfőiskola az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tevékenységeit 

kiegészítve térségünk életének minőségi javításához.  

 

 
 

 

 



 

 



 

 


