Kiscsőszön folytatódott a Hunyor Népfőiskola
bemutatkozó, kapcsolatépítő programsorozata.
A program időpontja: 2017. december 13. 14.00-19.00
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor Népfőiskolája
Érintettek létszáma: 28 fő
Két részprogramból álló tanácskozást szervezett az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hunyor
Népfőiskolája Kiscsőszön, a közösségi szálláshely étkezőjében. A program célja, hogy az előző
alkalmakat folytatva tematikus, vezetett beszélgetés formájában hozza elő azokat a társadalmi
problémákat, hiányosságokat, igényeket, melyekre a Népfőiskola a jövőben reagálhat, megoldásokat
kereshet, programokat építhet.
A rendezvény első részében a térség civil szervezeteinek és polgármestereinek találkozása,
beszélgetése zajlott. Több település polgármesteri szinten képviseltette magát, mások civil
érdeklődőkkel vettek részt az eseményen.
Kovács Norbert, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke az előzményekben egészen a
rendszerváltás korszakáig visszakalandozott, ismertette a kiscsőszi tevékenységet végző civil
szervezetek történetét, a helyi társadalmi változásokat és az Élő Forrás új lehetőségeit, vállalt
feladatait, céljait. Elmondta, hogy ezek a célok lényegesen messzebbre mutatnak, mint az egyesület
eddigi szakmai tevékenysége, így szeretnének túllépni a népművészeti programok szervezésén és a
teljes társadalmi palettát érintő programokat is megvalósítani. Ehhez azonban erős társadalmi
beágyazottság kell, széles kapcsolatrendszer és sok segítő, partner. Ismertette az egyesület tervezett
programjait, melyek közül sok érinti a térség távolabbi településeit is. Ezek a programok különböző
rétegeknek szólnak, így mozgósítani szeretnék a gyermek, ifjúsági, felnőtt és idős korosztályokat, a
képzetteket és kevésbé képzetteket egyaránt.
Külsővat polgármestere, Aczél Péter a település építészeti értékeiről beszélt és arról, hogy bizonyos
lépésekhez rendezni kellene a tulajdoni viszonyokat.
Az adorjánházi Sebestyén Zoltán örömének adott hangot és ismertette a helyi egyesületük színes
értékmentő tevékenységét, melyhez támogatókat, partnereket keres. Felhívta a figyelmet a Marcalmente gyönyörű táji, természeti értékeire és az adorjánházi lejegyzésekre, helytörténeti anyagokra.
Somlóvásárhely képviseletében érkezett vendégek (Somogyiné Németh Klára vezetésével)
tájékoztattak arról, hogy a település jelentős forrásokat nyert a Somlóval kapcsolatos turisztikai
fejlesztésekre, melyeknek köszönhetően jelentősen fejlődhet az élményturizmus a térségben,
elsősorban a túrázó, kerékpározó, lovas közönséget megcélozva. Karakószörcsök polgármestere,
Szabóné Piriti Márta jelezte, hogy már rendelkeznek értéktárral, de a felvett értékek terén
hiányosságaik vannak.
Beszélgetés során közös rendezvények és a beruházások, fejlesztések szakmai megalapozására szóló
együttműködések megvalósulásáról döntöttek a jelenlévők.

A program második részében a gyermek és fiatal korosztály segítői, vagyis a térség óvónői és tanárai
voltak a meghívottak. A tájékoztató beszélgetésen kiderült, hogy a legnagyobb problémának a
hátrányos helyzetű családok nagy arányát és az iskolák létszám miatti létbizonytalanságát látják. Az
oktatás, nevelés körülményei tehát nem ideálisak, így azt is nehéz elérni, hogy a tanítványok közül a
lehető legtöbben helyben maradó, vagy visszaköltöző lakos legyen.
A jelenlévők segítő szándékukról biztosították az egyesületet, maguk is több helyi, térségi közösség
munkájának rendszeres résztvevői.
A beszélgetést követően az Élő Forrás és a Hagyományok Háza szervezésében módszertani előadáson
ismerkedtünk a mesemondás hagyományos formáival, módszerével, mely a gyermekek korai
nevelésének egyik alapja, hasznos eszköze. Előadóink Sándor Ildikó néprajzkutató és Csíki Lóránt
mesemondó, kézműves mester voltak. A vendégek élményekben gazdagon köszöntek el a
rendezvényről.

