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Ünnepélyes keretek között szenteltük fel új alkotóházunkat, mely 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, testvér szervezeteink
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 néptánc bemutató 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 gyermek foglalkozások, 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, szövő műhely, 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.

