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A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek száma: 450 fő 
 

 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület idén is nagy sikerrel rendezte meg az Élő 

Értékek a Somló-Ság Kulturális tengelyén névre keresztelt programját. Az esemény 

projektünkbe való illesztését az a szándék eredményezte, mely szerint fontos a 

tömegtermeléssel szembe menő produktumok helyzetbe hozása. Talán mondanunk sem kell, 

micsoda erőfölénnyel rendelkezik egy-egy nagyobb áruházlánc ahhoz képest, amivel a helyi 

termelők rendelkeznek. Természetesen mindezzel nem akarunk valamiféle homályos 

kereskedelmi és financiális szabadságharcot hirdetni: ám a kisközösségek megmaradásának 

fontos feltétele a helyi termelői piacok kialakítása, azok életben tartása, propagálása. Annál is 

inkább így van ez, mert a szóban forgó termékek magas minőséget képviselnek, s 

egészségesebbek is az átlagosnál. 

 A Somló-hegy lábánál elterülő falvak kifejezetten előnyös helyzetben is lehetnének: a 

somlai bor nemzetközi hírnevét ugyanis hatékonyabban is meg lehetne lovagolni. Létezik egy 

olyan marketingstratégia, ami hatékonynak bizonyult, amit követni is lehetne. Sajnos ma még 

nem tartunk itt, ezen a téren rengeteg a tennivaló. Ugyanakkor látnivaló az is, hogy a 

kisközösségek megmozdultak, s egyre több a pozitív kezdeményezés. 

 Az Élő Értékeken részt vett a Somlai Fröccsbusz. Bagyura Ferenc kistermelőnek, a 

Vidikum produktumok előállítójának különböző szörpjei, lekvárjai, tinktúrái és főzetei 

tartósítószer és cukor hozzáadása nélkül készülnek. Mindegyik a gyümölcsök természetes 

ízeit őrzi. Kovács Tiborné tudása az egykori javasasszonyokéhoz, füvesemberekéhez hasonlít, 

ő gyógyteákkal és gyógynövényfőzetekkel volt jelen. A rendezvényen megtalálható volt még 

a Marton Méhészet, a Noszlopi Finomságok, Illésházy Lajos és Illésházy Kata sajtkészítők. 

 Minifesztiválunkon a különböző ételek, természetes étrend-kiegészítők és 

gyógynövény-termékek mellett a népi kismesterségek művelőinek produktumai képezték a 

másik nagy csoportot. Nálunk járt Reidmár Linda (agyagos mester), Csík Tamás (kovács), 

Csíkné Bardon Réka (csuhéfonó), Fazekas Róbert (asztalos), Apáti Zoltán (keramikus), 

Horváthné Dóczy Marianna (rongybaba-készítő) és Horváth József (vesszőfonó).  

 

Kiscsősz, 2019. július 15. 
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