Érseki Szentmise és búcsúi kulturális programok
A program időpontja: 2022. november 5.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Kiscsősz
Község Önkormányzata
Érintettek létszáma: 200 fő
Dr. Udvardy György érsek celebrálta a Szent Imre napja alkalmából tartott ünnepi szentmisét a kiscsőszi
Római Katolikus templomban. Érsek atya mellett további öt plébános, köztük Bali Tibor, templomunk
plébánosa is részt vett a mise elmondásában. Különleges alkalom volt ez, mely emlékezetes pillanatokat
hozott a hívek számára, akik zsúfolásig megtöltötték a templomi padsorokat.
A misét megelőzően a gyermekek és szüleik számára szerveztünk egy érdekes mesedélutánt. Csernik
Szende, székely mesemondó a lábán is bábozva mutatta be interaktív előadásait a falu gyermekei számára.
Nagy sikert aratott, nem csak a gyerekek, de a szülők körében is. A családi színházat követően Kovács
Norbert jelenlegi, és Szabó Ferenc előző polgármester mondott köszöntő szavakat, külön köszöntve az
Érseket, és a megjelent polgármestereket, hivatali elöljárókat. Szabó Ferenc a falu és a templom rövid
történetének elmondásával vezette fel a szentmisét.
A misét közvetlenül követve, a templomban, az oltár előtt állt fel a negyven főt számláló, Pápa Város
Bárdos Lajos Vegyeskara. Fehér Ferenc karnagy vezetésével. Az ünnephez méltó előadásukkal
megörvendeztették a közönség lelkét, hangversenyüket vastaps jutalmazta.
A vendégek a falu lakóival és elszármazott rokonokkal közösen az Élő Forrás Kultúrpajtába és a Bivaly
Fogadó helyiségeibe vándoroltak, ahol vacsorával egybekötött ünnepi műsorfolyammal folytatódott az
este. Elsőként a kiscsőszi Páskom Színjátszó Kör nevettette meg a közönséget a „Kiscsőszi pletykás
asszonyok” című előadásával. Ezt követte Kövi Veronika és Kövi Dóra népdalcsokra, melyet Gáncs
Andrea tanárnő segítségével állítottak össze. Az est hangulati csúcspontja a Bozót Néptáncegyüttes
előadása volt, melyet harsogó tapsvihar fogadott. Viszonzásul a Bárdos Lajos Kórus újra dalra fakadt,
ezzel zárva a műsorok sorozatát. Az előadásban is kíséretet vállaló Naszály Zenekar táncházában hajnalig
tartó szabadtánccal szórakozhattak a régióból érkezett néptáncos fiatalok és idősek egyaránt.
Öröm volt számunkra, hogy a falu kiemelt vendégei, köztük Érsek atyával és a Papsággal,
polgármesterekkel késő estig velünk maradtak, végignézve az előadásokat és a táncházi mulatság örömeit
is.
A nap különlegessége a rendezvénysorozatot megelőző falutakarító kaláka volt. A résztvevők kifejezett
célja, hogy a települést az ünnepség alkalmára megszépítsék. A lehullott lomb összegyűjtése, eltakarítása, a
faluban található hulladék összegyűjtése volt a közös cél. A kalákában nem csak Kiscsősz lakói vettek
részt, többen eljöttek a későbbi programok érdeklődői köréből is. A munkálatokban való részvételért
emlékkártyákat osztottunk a segítőknek, akik az esti szórakozást a munka megérdemelt jutalmaként
élhették meg. Az emlékkártyák gyűjtése fontos lehet, hiszen jövő tavasszal sorsolást tervezünk a legtöbb
kaláka-emlékkártyát összegyűjtő segítőink között.

