Farsangi Mulatság Kiscsőszön
A program időpontja: 2022. február 12.
A program helyszíne: Kiscsősz, Kultúrpajta
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola
Érintettek létszáma: 40 fő
Négy országból, mintegy 250 látogató vett részt Kiscsőszön a február 12-én megrendezett Farsangi
Vígadalmon. Az egyik legősibb magyar hagyományhoz kötődő eseményt évről-évre megrendezi az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület. A program már pénteken este megkezdődött a Cimbaliband
Szabadon c. albumának teltházas lemezbemutató koncertjével.
Idén is, mint minden évben a program keretében került sor a farsangi disznóvágásra, amelynek
keretében Dezső malac és két társa búcsút intett a földi létnek. A malacok feldolgozásában sok
környékbeli barát részt vett, de a programra érkező vendégek is besegíthettek a munkálatokban,
akiknek alkalmuk nyílt testközelből megtapasztalni, hogy milyen a hagyományos magyar disznóvágás.
A programmal párhuzamosan az előzetesen regisztrált érdeklődők táncoktatáson is részt vehettek,
amely a nagy érdeklődésre való tekintettel két csoportban történt. A mintegy 120 jelentkező délelőtt
3, délután 2 órás oktatás keretében, kezdő és haladó szinten vajdaszentiványi táncot tanulhattak. A
haladó csoport oktatói Hajdú Flórián és Bíró Éva voltak, míg a kezdőket Jánosi Attila és Fehér Noémi
instruálta.
17 órakor a falu apraja-nagyja és a vendégek Kiscsősz főutcáján gyűltek össze a hagyományos
farsangi felvonulásra. Boszorkányok, kéményseprők, egy pap, medve, medvetáncoltatók kísérték
Vincét, a bolond mennyasszonyt és vőlegényét frigyük megkötésére, amelyre a falu központjában
került sor. A tréfás ceremóniát népi rigmusok és a Düvő zenekar muzsikájával kísért csürdöngölő
táncok színesítették. A felvonulást a kiszebáb égetése és tűzugrás zárta. Ezután 18 órakor a győri
Regős Táncműhely fergeteges műsorára került sor a zsúfolásig megtelt Kultúrpajtában, amely zajos
sikert aratott, csakúgy, mint az ezt követő disznótoros lakoma is. A vacsora után a programot farsangi
mulatság zárta, amelyen a Düvő zenekar húzta a talpalávalót hajnalig. A rendezvényt, a korábbi
évekhez hasonlóan, ismét nagy érdeklődés kísérte, ahol a népi kultúra iránt érdeklődőknek az Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület által képviselt értékek közvetítésén túl alkalmuk volt minőségi
közösségi rendezvényen részt venni és talán életre szóló barátságokat is kötni.

