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Népfőiskolai vándorakadémia Székelyföldön II.

Székelyderzsi helyszínen  
a Népfőiskolai Vándorakadémia

Világörökség erődtemplomával 
és ehhez kötődő hagyományával, 
a  nagy előd, Balázs Ferenc mész-
kői népfőiskolai tevékenysége nyo-
mában a székelyderzsi unitárius 
egyházközséget az a szándék vezérli, 
hogy régi iskolája épületében Régi 
Iskola Népfőiskolai Program szék-
helyéül kistérségi népfőiskolai köz-
pontot hozzon létre.

E  szándék megalapozottságát 
erősítették meg a 2019. október 27-
30-án a Régi Iskolában elhangzott 
székely előadók beszámolói, elő-
adásai a Nemzeti Művelődési Inté-
zet programja keretében megszer-
vezett három napos konferencián.

A  Népfőiskolák Vándoraka-
démiája 2019. október 27-30-án 
Erdélyben, Székelyföldön, Szé-
kelyderzsen a Nemzeti Művelő-
dési Intézet programja keretében 
szervezte meg szakmai napjait. 
Székelyderzs település egyházi és 
civil szervezetei és a község elöl-
járósága fogadta a magyarországi 
népfőiskolai mozgalom képvise-
lőit. A  három napos program so-
rán megismerkedhettünk a helyi 
civil mozgalmakkal, népfőiskolai 
tevékenységekkel és a közösségi 
szemléletű gazdasági szektor kép-
viselőivel. Kiscsősz település kép-
viseletében kezdeményeztük a test-
vér-települési kapcsolat kiépítését 
Székelyderzzsel. (Az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület Hunyor 
Népfőiskola Hidak Hírleveléből – 
Kovács Norbert Cimbi)

A  székelyderzsi unitárius egy-
házközség a Vándorakadémiát 
követően tovább dolgozva futó 
projektjeiből kiválogatta azokat, 
amelyek népfőiskolai jellegűek, és 
újakat is csatolva hozzájuk gaz-
dag éves programtervet alakított 
ki. Ebből egy példával élve: 2020. 

április – Az erdélyi Mária út, va-
lamint a Via Transilvanica ösz-
szekapcsolási lehetősége és ennek 
kihatásai az erdélyi közösségekre. 
A  két kezdeményezés megálmodó-
ival, kivitelezőivel egy hétvégi mű-
helymunkán keresnénk az egymást, 
valamint a régiót segítő és erősítő 
érintkezési felületeket – az Udvar-
helyszék értékőrző turisztikai prog-
ramjainak vezetőivel és az unitári-
us és a szász evangélikus egyházak 
tisztségviselőivel.

A BGA-hoz pályázva remélik en-
nek támogatását és az intézmény-
fejlesztést. Az erdélyi népfőiskolai 
élet előmozdítása érdekében háló-
zatépítést terveznek Csíkszentimre 

– Háromszéki Népfőiskolai Egyesület 
– Székelyderzs és Mészkő között.

A  székely életképesség, jó szán-
dék és elkötelezettség, mely a Ván-
dorakadémia megszervezésében és 
a helyiek előadásaiban is kifejezés-
re jutott, jó jövőt enged remélni e 
vidéknek.
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