
78

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Vasvár, vasi hegyhát értékgyűjtő 
kollégium zárókonferenciája

Falukutatás a Hegyháton 
– értékek az örökösök szemével

Érték az, amivel azonosítani 

tudjuk magunkat. Ennek jegyében 

tartották meg a Vasvári Értékfeltá-

ró Kollégium záró konferenciáját a 

Nagy Gáspár Kulturális Központ-

ban.

Az értékfeltárás 2017-ben ta-

vasszal és ősszel zajlott a Vasi 

Hegyhát településein. Eredménye 

egy könyv és egy fi lm, valamint a 

számtalan barátságot érő kapcso-

lat és egymást tisztelő, egymásra 

fi gyelő ember.

Dr. Horváth Zsolt szakmai ve-

zetése mellett Gyöngyösi Zsuzsa a 

kollégium munkájának fő szerve-

zője volt. Kétszer egy hétig közel 

negyven főiskolás és egyetemista 

vett részt a falukutatásban, min-

denhol szeretettel és nagy segítő-

készséggel fogadták őket.

A záró konferencián az értékfel-

táró csoportok rövid prezentációk-

ban mutatták be a Vasváron illetve 

a környék falvaiban talált kincseket. 

A közönség soraiban ültek a könyv 

és a fi lm szereplői, azok az embe-

rek, akik tevékenységükkel értéket 

képviselnek a hegyháti községek-

ben, azok, akik az értékeket az ér-

tékfeltáró csoportok felé közvetí-

tették. A munka a lakiteleki Népfő-

iskola Alapítvány Kárpát-medencei 

Értékfeltáró Kutatásának része volt, 

a  Földművelésügyi Minisztérium 

és az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma is támogatta. A  műsor-

ban fellépett a lakiteleki Kösöntyű 

Néptánccsoport.

Tóth Balázs polgármester kö-

szöntőjében kiemelte: az Érték-

gyűjtő Kollégium sikeresen vette 

számba azokat az értékeket, ame-

lyeket a helyiek ajánlottak, és azo-

kat, amelyeket a kutatók láttak 

meg. A feltárás fontos része lehet a 

Vasváron létrejövő térségi népfőis-

kolának.

Megerősítette ezt megnyitójá-

ban V. Németh Zsolt országgyűlési 

képviselő, hungarikumokért is fele-

lős államtitkár.

Nem általában beszélünk ér-

tékekről, hanem akként, hogy mi 

hogyan ágyazódunk be a térségbe, 

milyen értékek alakíthatják a jö-

vőnket – mondta. – A hungarikum 
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törvényben szabad lehetőséget ad-

tunk annak meghatározására, mi 

az érték. Mindaz, amivel azonosí-

tani tudjuk magunkat. Lehetünk 

szubjektívek is. Azokat az értéke-

ket állítjuk középpontba, amelyek 

vonzóak és szerethetőek. Ország-

szerte már ezer településen van 

értéktár, a  helyi elkötelezett értel-

miségiek hozták létre. A  kollégi-

um munkájának tanulsága, hogy a 

tudományos kutatás módszertana 

az amatőr kutatók érzékenységével 

és lelkesedésével összebékíthető. 

Egy tájra lehet nézni a topográfus 

és a festő szemével, egy szívre a 

kardiológus és a szerelmes ember 

szemével, egy nyelvre a nyelvész 

és a költő szemével, egy értékre a 

becsüs és az örökös szemével. Az 

örökösök szemlélete volt az ér-

tékgyűjtőkben is, tevékenységük 

bizonyítja, hogy kell a külső szem 

a reális kép alkotásához. Reméljük, 

ez a munka megalapozza a vasvári 

térségi népfőiskola létrehozását.

A  színpadon bemutatott szak-

mai beszámolók után az NMI 

Művelődési Intézet Nonprofi t 

Közhasznú Kft. akkori igazgatója, 

Kárpáti Árpád arról beszélt, hogy 

a nemzeti identitás és a helyi kötő-

dés nincs meg egymás nélkül. A la-

kiteleki népfőiskola az ideszerve-

zett kollégiummal lendületet adott 

a térségnek, fontos, hogy a hegy-

hátiak ezt továbbvigyék, éljék is az 

értékeiket.

Lezsák Sándor, az országgyűlés 

alelnöke, a  lakiteleki Népfőiskola 

Alapítvány kuratóriumának elnöke 

zárszavában hangsúlyozta a helyi 

kötődések szerepét, amelyek egy 

ember belső térképét alakítják.

V. Németh Zsoltot akkor ismer-

tem meg, amikor még polgármes-

ter volt itt a városban, majd a parla-

menti munkáját fi gyelemmel kísér-

ve érett meg a gondolat, hogy ha 

lesz egy nagy térségi népfőiskola, 

annak itt kell lenni Vasváron. Ezt 

a mostani értékfeltáró kollégium 

munkája is megerősítette bennem 

– mondta Lezsák Sándor.

Az elmúlt három évben húsz 

ilyen kollégiumot szervezett a la-

kiteleki népfőiskola, több mint 

ezer fi atal vett részt benne. Óriási 

lehetőséget kaptak azzal, hogy ta-

lálkozhattak a magyar falu valósá-

gával, amelynek lakói egy életérzést 

tudnak közvetíteni. Végezetül az 

országgyűlés alelnöke bejelentette: 

újabb nyolc millió forint érkezik 

Vasvárra a térségi népfőiskola elő-

készítésére.

Forrás: vaol.hu – Fotó: vaol.hu




