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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács Norbert Cimbi

A kiscsőszi Hunyor Népfőiskola 
gyermekprogramjaiból

Gyermeknap Kertán

Regionális Gyermeknap szerve-

ződött 2018. május 26-án, Kertán, 

mely több száz érdeklődőt vonzott.

A  néphagyomány és a lovas 

kultúra programjai határozták 

meg azt a rendezvényt, amelyet a 

térség civil szervezetei bonyolítot-

tak le a kertai önkormányzat segít-

ségével.

A rendezvény iránt a tavalyinál 

is nagyobb volt az érdeklődés, so-

kan eljöttek a térség falvaiból.

A  célközönség természete-

sen elsősorban a családok voltak. 

A  nap folyamán gyermekvetélke-

dő, rajzverseny, kézműves-foglal-

kozások, lovas kocsizás, lovaglás, 

hagyományőrző harci bemutatók, 

néptánc műsorok gazdagították a 

programot. A  program fő szerve-

zője, Tornai Ilona sokat dolgozott 

a családi program sikeres megvaló-

sulásáért.

Ajkai családok óvodá-
sokkal Kiscsőszön

2018. június 7-én Kiscsőszön a 

Vizikék Zöldikék Óvoda volt ven-

dége – mintegy 50 fő részvételével 

– a Hagyományőrző Egyesületnek.

Az ajkai Vizikék Zöldikék óvo-

da szervezésében gyermekek, szü-

lők és óvónők közös családi ki-
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács Norbert

rándulásának adtunk helyszínt és 

programot Kiscsőszön.

A  látogatók az egész napot ná-

lunk töltötték. A  program kereté-

ben ismerkedhettek a falu állata-

ival, növényeivel, ellátogattak az 

artézi kúthoz, lovas kocsikáztak, 

táncházban vettek részt. Kora dél-

utánra tábortüzet gyújtottunk, így 

lehetőség nyílott szalonna sütés-

re is.

Iskolásaink tehetség-
gondozó tábora

2018. június 18-22-ig Kiscső-

szön nyolcvan iskolás vehetett 

részt az Élő Forrás Hagyományőr-

ző Egyesület tehetséggondozó tá-

borában.

Mivel a térségünkben szinte 

minden közoktatási intézménnyel 

szoros szakmai kapcsolatot ápo-

lunk, s  emellett saját fenntartású 

művészeti iskolát is működtetünk, 

a devecseri és sümegi kistérség volt 

a fő célterülete annak a tábornak, 

melyet a tanév zárását követően 

rendeztünk Kiscsőszön.

A  több helyről érkezett gye-

rekek közösségkovácsoló progra-

mokon, játékos ismeretterjesztő 

foglalkozásokon, táncoktatásokon, 

kirándulásokon vehettek részt.

Egymás megismerése, a  to-

lerancia erősödése jellemezte az 

együtt töltött időt.

KOVÁCS NORBERT CIMBI néptáncos 
előadó, oktató. Veszprém megye tánc-
életének tevékeny résztvevője, szervező-
je, az Élő Forrás Hagyományőrző Egye-
sület elnöke. Kiscsőszön él családjával.




