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Mérföldkőhöz érkezett a Hunyor – Marcal-mente Tájegységi Értéktár értékgyűjtő és szervezetépítő 

munkája. Egy nagyszabású, négynapos rendezvénysorozat kiemelt eseményeként rendeztük meg az 

első szakmai konferenciát, mely megismertette a térség vezetőivel és szakembereivel az eddig 

elvégzett munka eredményeit. Azért tekintjük különleges sikertörténetnek ezt a programot, mert a 

falvak együttműködése itt elsősorban kulturális és helyi társadalmi alapokon jött létre, kevésbé 

jellemző a politikai, vagy gazdasági érdekből származó motiváció. Egy kistérség hasonló adottságú 

falvairól beszélünk, amelyek újra feléleszthetik a régi időkben oly természetesen működő helyi 

kulturális életet, a vele járó társadalmi együttműködéseket, jobbá tehetik a helyi lakosság szellemi-

lelki közérzetét, ezáltal talán hosszabb távon a gazdaságot is fellendíthetik. 

A programon a falvak polgármesterei mellett a közművelődés és közösségszervezés jeles 

szakemberei jöttek el hozzánk érdeklődőként, vagy előadóként. A konferencia keretében négy 

előadást hallgathattak meg a résztvevők. Bazsó Gabriella a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért 

(KÖSZI) képviseletében arról beszélt, hogy szervezetük sikere az értékgyűjtő, értékőrző munkának 

nagyban köszönhető. Miközben saját vidékükön kiváló szakmai közösséget kovácsoltak, 

feltérképezték a megye és más régiók településeinek értéktárait és ráébresztették a helyi embereket 

az ügy súlyára. Felébresztették a falvak lakóiban az igényt a saját értékeik megismerésére és 

éltetésére, emellett hatalmas értékhalmazt sikerült felkutatni. A módszer egyszerű: emberség, 

szeretet, belső motiváció kell. Sikerként említette, hogy a Szövetség tagjai közül többen már 

kiemelkedő közéleti szereplőkké váltak. 

Kovács Norbert a Hunyor Népfőiskola céljairól és küldetéséről beszélt. Ismertette a tevékenység 

szakmai és területi szintjeit, ezek kapcsolódásait és remélt, várható hatásait. Bemutatta az Egyesület 

elmúlt időszaki kapcsolódó munkáját, eredményeit. 

A Hunyor – Marcal-mente Tájegységi Értéktár adatgyűjtő, adatrögzítő tevékenységéről két helyi 

aktivista, Tóth Bettina és Bagyura Ferenc beszélt. Mindketten hatalmas szerepet vállaltak az értéktár 

első anyagának összegyűjtésében és a falvak közösségeinek megébresztésében. Bemutatták a 

legújabb digitális és nyomtatott kiadványokban található anyagokat, minden egyes települést külön 

említve. 

Ezek a kis lépésekben szerzett eredmények eltörpülnek a világhírű Herendi Porcelán színvonala és az 

ott működő közösség szakmai súlya mellett. A Herendi Porcelánmanufaktúra története és példája 

mégis kiváló mintát adhat arra, hogy egy helyi kezdeményezés hogyan fejlődhet minden reményt és 

tervet felülmúló szintre. Dr. Simon Attila, a Manufaktúra vezérigazgatója is megtisztelte előadásával a 

rendezvényt. Az előadásban előbukkantak a faluban, gyermekként kapott élmények és emlékek is, 

hiszen Attila családja révén kiscsőszi kötődésű. Fontosabb volt azonban végighallgatni, hogy milyen 

sok körülmény és mennyi következetes döntés, szervezeti együttműködés szükséges ahhoz, hogy egy 



ilyen vállalat fennmaradhasson és a világon egyedülálló értéket képviselhessen. Veszprém megye 

egyik kisvárosában működik a Manufaktúra, mely Hungarikummá, nemzetközileg ismert és elismert 

értékké fejlesztette termékeit. Az előadás részletesen bemutatta a működés feltételeit adó gazdasági 

környezetet, a szigorúan rögzített szakmai és szervezeti elveket. Megtudhattuk, hogy munkavállalók 

közössége itt túllép egy egyszerű pénzügyi érdekközösségen, hiszen a világ legismertebb porcelán 

manufaktúrájának társtulajdonosi közössége is egyben, akik kulturális értékeket is képviselnek. 

Az előadások mellett a résztvevők megkóstolhatták Kiscsősz értéktárának gasztronómiai szereplőjét, 

a kiscsőszi nyújtott kőttet – melyet Borbács Magdolna készített –, Kovács Tiborné gyógyteáit és a 

helyi termelők termékeit. A résztvevők megtekinthették és magukkal vihették az Értéktár legújabb 

nyomdai kiadványát. 

A rendezvényt épületszentelés követte, melyen Bali Tibor plébános, Dr. Kovács Zoltán országgyűlési 

képviselő és Polgárdy Imre megyei közgyűlési elnök is jelen volt, mindannyian méltatták a 

faluközösségek és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkáját. Az elmúlt három évben a TOP-

1.2.1-16-VE1-2017-00015 kódszámú pályázatban elnyert támogatásból új közösségi színterek jöttek 

létre, melyek nemzetközi színvonalon szolgálják az Élő Forrás közösségeinek igényeit. Kovács Norbert 

elnök röviden ismertette a beruházásban létrejött attrakciókat és szolgáltatásokat. Két épület 

teljesen megújult és új épületrészek is elkészültek, így jött létre a melegkonyhás felszereltséggel 

rendelkező „Fogadó a két öreg anyabivalyhoz”, emellett egy kis szatócsbolt is megkezdi működését. 

Felújításra, téliesítésre került a házhoz tartozó Pajta is, mely immár fűthető kulturális színtér, minden 

igényt kielégítő technikai felszereltséggel. A Hungarikumok között nyilvántartott Táncház Módszer 

gyakorlásának helyszínéül szolgál a teljesen új Táncház épület és a mellette lévő öltöző rendszer, 

illetve kisebb kiállító terek, ahol a magyar nyelvterület viseletei, hangszerei mellett egy magyarvistai 

(Kalotaszeg) cifra szoba is megtekinthető. Több területen épültek olyan tereptárgyak, bemutató 

terek, melyek a kiscsőszi értékeket, az állattartás, növénytermesztés egykori eszközeit, formáit 

mutatják be. A meghívott vendégek ünnepi köszöntőkkel, felszentelő imádsággal tették teljessé az 

ünnepséget, majd mindkét fő helyszínen leleplezték az épületre legjellemzőbb rögtönzött életképet. 

A leleplezésben segítségünkre volt Bereczky Nóra, a devecseri Kormányhivatal vezetője is. 

 

  



 

 

 

 


