
 
 

Tisztelt Kiscsősziek! 

 

A mindennapi élet forgatagában, az állandó növekvésben, igényeink fokozásában sokan 

elfelejtettük, hogy felhalmozott értékeink csak a pillanatnyi élvezetet szolgálhatják. Jövőképünk 

rövid úton összeomolhat, ha a világ másképp alakul, mint ahogy azt mi tervezzük. Lám, az „Isteni 

kéz” intése most is jelzi ezt számunkra. Intésre lendülő keze azonban hatalmas szelet is ébresztett, 

mely magával sodorhatja a gyenge alapon épített álomvárakat. Nehéz korszak jött el, ez már nem 

kérdés. A gazdasági eredmények, sikerek sorra a ködbe veszhetnek néhány hónap alatt. 

Éppen ezek a nehézségek világíthatnak rá arra, milyen szerencsések vagyunk mi falusi 

emberek. Ugyan ki szeretne most egy tízemeletes panelház 40 négyzetméteres garzonjában ülni és 

hónapokig várni a járványügyi veszélyhelyzet lezárását? Ki örülne a bevásárló tömegek bizalmatlan 

tekinteteinek, a felvásárlási láztól tolongó, veszekedő vásárlók, vagy az utcákon járőröző rendőrök 

és katonák látványának? 

Több szempontból is szerencsések vagyunk. A falu elrendezése, a házak szellőssége 

lehetővé teszi, hogy megtartsuk egymástól a szükséges egészségügyi távolságot. A település kis 

forgalma minimálisra csökkenti a fertőzés megjelenésének, vagy terjedésének veszélyét. Kertjeink, 

óljaink élelemmel láthatnak el minket akkor is, ha valóban nehéz idők jönnek. Figyelemmel 

lehetünk egymásra, segíthetünk az idősebbeken, hiszen nem vagyunk olyan sokan, hogy ennek 

akadálya lenne. 

Azt kérem minden lakótársamtól, hogy tegyük félre a rettegést és előre nézve folytassuk 

életünket. Bízzunk egymásban, erősítsük meg a Falunkon belüli emberi kapcsolatainkat! Merjünk 

kérni egymástól és adjuk meg a másiknak az elvárható segítséget! Mindezt úgy tegyük, hogy 

lehetőleg mellőzzük a testi érintkezést azokkal, akik nem a közvetlen családtagjaink! Fontos, hogy 

ne érezzük megbántva magunkat, ha valaki a járványtól tartva kerüli a velünk való érintkezést, 

távolságot tartva kommunikál velünk! Aki teheti, dolgozzon! Amennyiben erre csak az udvaron 

belül van lehetőség, hát itt az ideje a kert megművelésének! 

Az Önkormányzati hivatal nem fogadhat ügyfeleket, de telefonon elérhetőek vagyunk. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Falugondnok feladata az időskorúak segítése, gyógyszereik kiváltása, 

esetleges bevásárlási igényeik teljesítése. Forduljanak bizalommal Kovács Józsefhez, hívják Őt 

telefonszámán! Amennyiben halaszthatatlan önkormányzati, jogi segítségre van szükségük, 

hívjanak engem vagy Kövér Istvánnét. 

Kovács József: 06-70-3321916, Kovács Norbert: 06-20-3786459, Kövér Istvánné: 06-70-3747666 

Engedjék meg, hogy néhány eseményről és sikeres programról is tájékoztassuk Önöket, kérem 

olvassák el híreinket. 

Kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek! 

Kovács Norbert polgármester 

 



Dezső disznó megint „eltávozott” 
 
A program időpontja: 2020. február 22. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 250 fő 
 
Hagyománnyá vált és kisebb fesztivállá alakult a Farsang idején megrendezett programunk. Dezső 

disznó már reggel nyolckor kilépett földi porhüvelyéből, nem sokkal rá követte őt egy hasonló súlyú 

emse is. A program a szokásos módon – a két sertés feldolgozása mellett – zajlott. A délelőtti 

órákban kitűnő zenei alaphangulatot varázsolt a Fajkusz Banda. Délután megérkezett a Dűvő zenekar 

is, így közös muzsikálással segítették a mielőbbi feldolgozást. 

Időközben a Faluházban zsúfolásig megtelt a nagyterem. Az idei táncképzés Sárköz anyaga 

volt, a mesterek személye is nagy vonzerőt jelentett. Taba Csaba és Fejér Erika táncoktatására több 

mint nyolcvanan voltak kíváncsiak. 

A képzés és a disznóvágás résztvevői délben Hahn-Kakas István kiváló orjalevesét 

élvezhették. A délutáni órákban a résztvevők és az időközben tömeggé fejlődött érdeklődői kör az 

utcára vonult, ahol álorczás, alakoskodó felvonulással, muzsika és tánc kíséretében búcsúztatták el a 

telet a kiszebáb elégetésével. 

Az utcai mulatságot táncest követte, melyet a devecseri általános iskolában működő 

tánccsoportunk és a Dunántúl Népi Kommandó tagjai indítottak műsorukkal. A bált megelőzően 

farsangi lakomát rendeztünk, melynek során az asztalra kerültek a disznók legfinomabb részeiből 

készült ételek, fánkok, sütemények. 

 

 



Kemény Bertalan díjátadó 
 
 
A program időpontja: 2020. február 28. 
A program helyszíne: Alsómocsolád 
A program szervezője: Falufejlesztési Társaság 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
 
Kemény Bertalan a falvak fejlesztésének egykori elkötelezett szolgálója, a falugondnoki szolgálat 

rendszerének megálmodója, a Falufejlesztési Társaság elnöke volt. Személyisége, életműve ma is 

meghatározza a vidékfejlesztés rendszerét, a benne dolgozók világnézetét. Nagy megtiszteltetés, 

hogy az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnöke, kiscsőszi polgármestere, Kovács Norbert a 

Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj elismerésben részesült idén. A kitüntetést az országos hatókörű 

szervezet ünnepi ülésén, Alsómocsoládon adták át, február 28-án. 

 

 

 

 

 



Élő Forrás kiállítás Veszprémben 
 
A program időpontja: 2020. február 15. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Laczkó Dezső Múzeum, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

A Laczkó Dezső Múzeum új, kiemelt partnerünk lett az elmúlt hetekben-hónapokban. 

Együttműködésünk keretében közel fél évre nyílt kiállítás a Múzeum épületében, az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület tulajdonát képező népviselet gyűjtemény és kalotaszegi cifra szoba 

anyagából. A „… de a fátyol nehéz gúnya…” című kiállítás megnyitóján természetesen az 

egyesületünk által működtetett Bozót Néptáncegyüttes volt a főszereplő. Vendégként mutatkozott 

be Kovács Gábor és Gál Nóra táncművész páros. A kíséretet a Somló Banda vállalta. A megnyitón az 

időszaknak megfelelően farsangi bolondesküvő került színre, melyet természetesen hangulatos 

magyarbődi táncokkal is kiegészített a csoport. 

 

A kiállítást június 28-áig tekinthetik meg a látogatók. 

 

 



Veteményest minden kertbe! 
 
A program időpontja: 2020. március 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Kiscsősz olyan település, ahol minden lehetőség adott ahhoz, hogy a lakosság önmaga ellátására 

kertet műveljen, növényeket termesszen. Fontos az is, hogy természeti környezetünket gondozzuk, 

dísznövények, fák, cserjék ültetésével. Ennek jegyében szerveztük tavaszi akciónkat, amelynek 

kiemelt része volt a közösségi munka, a segítségnyújtás, együtt munkálkodás is. Több lépésben 

szervezett akciónkban kerti vetőmagokat osztottunk nagy mennyiségben a kertjeiket művelni 

szándékozó falusiaknak, közös ültetéseket, tereprendezéseket szerveztünk. 

Vendégeink voltak a Mediawave Fesztivál szervezői és társhelyszínünk (Mindszentkálla) 

vezetői, közéleti személyiségei is. Létrehoztuk a két egyesület közös zöldségeskertjét, gyümölcsfákat 

is ültettünk. Célunk, hogy a megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket a kulturális rendezvényeinken, 

közösségi asztalról fogyasszuk majd el. 

   

     



    

 
Átadtuk a Hunyor Regionális Népi Kézműves 

Alkotóházat 
 
A program időpontja: 2020. március 4. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Ünnepélyes keretek között szenteltük fel új alkotóházunkat, amely az egész régió legjelentősebb 
kézműves bázisa lehet. Az ünnepségre sok jeles közéleti személyiség érkezett. Jelenlétük jelzi 
számunkra, hogy nem vagyunk egyedül céljaink megvalósítása terén. Egyesületünk tagjai, támogatói 
mellett a térség polgármesterei, közösségszervezői, civil szervezeteinek vezetői, testvérszervezeteink 
is eljöttek. Jelen voltak a vidékfejlesztési szervezetek vezetői, megtisztelt minket Juhász-Gál Réka, a 
GEMARA-SK munkaszervezetének vezetője, Rédei Zsolt, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 
elnöke, Bereczky Nóra, a devecseri Járási Hivatal hivatalvezetője. A programban sajtótájékoztató 
keretében mutatta be a beruházást és az Élő Forrás hosszú távú céljait Kovács Norbert elnök. 
Köszöntőt mondott Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, V. Németh Zsolt, a kiemelkedő 
Nemzeti Értékek Felügyeletéért Felelős miniszteri biztos, Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési 
Intézet ügyvezetője, Dr. Baloghné Uracs Marianna, az NMI Veszprém Megyei Irodájának vezetője, 
Tóth János, a Hagyományok Háza Hálózat vezetője, igazgató-helyettes. Kovács Norbert felolvasta 
Krucsainé Herter Anikó, az EMMI Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős helyettes 
államtitkárának üdvözlő levelét. Felszólalt Vajda Violetta is, aki új partnerünk, a Mediawave 
Alapítvány nevében mondta el, hogy a nemzetközi rendezvényük Kiscsőszre költözik, ezzel együtt 
még inkább a közösségi formák irányába változik. 

A sajtótájékoztatót rövid néptáncbemutató színesítette, melyet Tima Mátyás, Fodor Eszter, 
Milos Dávid, Gaschler Beáta és Kovács Norbert valósított meg. 
Ezt követően a jelenlévők végigsétáltak a folyamatban lévő beruházási helyszíneken, ahol 
bemutattuk a hagyományfalu tervezett attrakcióit. 

Az Alkotóházhoz visszaérve Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke mondott 
ünnepi beszédet. Ezt követően Bali Tibor plébános atya felszentelte az új létesítményt. A 
szalagátvágási pillanatokat az Élő Forrás Dalkör népdalcsokra tette feledhetetlenné (Gáncs Andrea 
vezetésével). 



Az ünnepi órákat helyi és térségbeli finomságokból összeállított, valódi falusias állófogadással zártuk. 
A fogadáson felszolgált ételek elkészítésért köszönet jár Egyesületünk tagjainak és segítőinknek, 
Kiscsősz lakóinak. 

 
 
Röviden a beruházásokról: 
 
EFOP-4.1.7-16-2017-00301 - Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a néphagyomány komplexitását középpontba helyezve azon 

igyekszik, hogy minden szakmai területen magas színvonalú tevékenységet végezhessen. Pályázata 

emellett annak az űrnek a betöltését is szolgálta, amely a régióban elérhető kézműves 

háttérintézmények hiánya terén volt. Az Egyesület tagságában sok kiemelkedő mester található, 

emellett a környék falvaiban ma is találkozhatunk a régi örökséget tovább éltető ügyes kezű 

emberekkel. Ennek a rétegnek szeretnénk munkaterületet, infrastruktúrát biztosítani. Szeretnénk, ha 

a jövőben gyermekfoglalkozások, táborok, felnőtt képzések révén erősíthetnénk a népi 

kismesterségek és a velük létrejött értékek megbecsültségét. Ehhez a munkához természetesen 

szeretnénk segítségül hívni a térség szakmai szervezeteit is. A beruházásban öt műhely helyiség 

(kovácsműhely, fazekas műhely, textiles, szövőműhely, két szabad használatú műhely), kiállító terem, 

iroda és egy szabadtéri kemencés közösségi tér alakult ki. Az épület a regionális funkciója mellett 

hosszabb távon s szűkebb térség kulturális bázisa is lehet, mely segíti a térség értékeinek 

megmaradását, a helyi társadalom szellemi fejlődését. A falu további szolgáltatásra alkalmas tereit 

bevonva szeretnénk hosszabb távon táborokat, továbbképzéseket megvalósítani. 

 

 

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00015 - Élő Forrás Hagyományfalu  

A beruházás keretében három helyszínen alakulnak ki egymáshoz szorosan kötődő kulturális és 

tudásbővítő attrakciók, közösségi színterek. A Hungarikumok és az UNESCO által jegyzett kiemelkedő 

értékek között is szereplő Táncház Módszer falusi színterét, egy valódi fagerendás táncházat építünk, 

a hozzá tartozó szociális helyiségekkel, népi ruhatárral. A terület kerti, ligetes részén alakul ki a Vizek 

Pihenőkertje és Élet Ösvénye nevű közösségi liget, mely kultikus helyszíne lesz a falunak. A paraszti 

gazdálkodás állatait, növényeit bemutató tanösvény több ezer négyzetméteren alakul ki. A 

Hagyománylabirintus tematikus helyszínein az állatok és növények mellett kalotaszegi cifra szoba, 

Pásztor kuckó, padlás kincseit bemutató hely is lesz. Nagy hiányt pótol majd a lakodalmi csárda, mely 

az egyre növekvő látogatói kör igényeit elégíti ki, de lehetőség lesz a helyi társadalom 

rendezvényeinek megvalósítására is. A régi fa pajtánk megerősítésével a néptáncélet panoptikuma, 

információs helyszíne alakul ki, ahol digitális módszerekkel is lehet majd információkat szerezni. A 

régi autósmozi hangulatát idézi majd falusias megoldással a szekérmozi. 

Ezek a fejlesztések a falu régi házait érintik, úgy illeszkednek a faluképbe, hogy jelentős 

átalakulást nem eredményeznek, megőrzik a régies faluformát. Ez azért fontos, mert célunk, 

jövőképünk elsősorban nem a tömegturizmus létrehozásán, hanem a színvonalas szakmai turizmus, a 

tudásátadás és a helyi, térségi társadalom újjáélesztése irányába mutat. 



 

    

    

    

    


