
Hidak Hírlevél 2021. tavaszáról 
„…Nem olyan remény ez, amely megváltoztatja az eseményeket, hanem amely új erőt ad, hogy 

szembenézhessünk a nehézségekkel.” (Izajás könyve) 

Kedves Hírlevél Olvasók! 

Megszokott már, hogy hírlevelünk nagy terjedelemben mutatja be az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület közösségeinek programjait, a fesztiválokon, találkozókon való részvételek élményeit. Több, 

mint egy éve már, hogy hullámokban tör ránk a koronavírus járvány, újra-és újra lerombolva a 

felépített közösségi folyamatokat. A harmadik hullámban sajnos a félelem is fokozódik az emberek 

szívében. Nem tehetünk mást, mint tervezünk és dolgozunk. Rengeteg eseményt, tábort, fesztivált, 

előadói estet, szakmai képzést tervezünk, ezek programjai készen állnak a meghirdetésre, mi pedig 

startra készen várjuk a felszabadító döntéseket. Megfelelő óvatosság mellett azért ebben az 

időszakban is dolgoztunk. 

Nagy örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy új beruházásaink keretében szép, megújult és új 

építésű terek is várják majd a Kiscsőszre látogatókat. Elkészült vadonatúj TÁNCHÁZ épületünk, mely 

öltözőkkel, tusolókkal és kiállítási terekkel várja a Kiscsőszre látogatókat. Tükrös terme a 

táncegyüttesek számára a lehető legmagasabb színvonalú gyakorlóteret adja. 

A táborozók, fesztiválok és képzések látogatói számára új vendégfogadó egység (Fogadó a két öreg 

Anyabivalyhoz) szolgáltatja majd az ételeket és italokat. Ez a helyszín közösségi rendezvények, 

ünnepségek megvalósítására is alkalmas, színvonalas melegkonyhával, helyben készült ételekkel 

támogatva a sikeres lebonyolítást. 

Már egy esztendeje átadtuk a Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóházat, ahol több tematikus 

műhelyben nyílik lehetőség a kézműves kultúra különböző szakmai területeinek megismerésére, 

gyakorlására. Az alkotóházzal szemben egy valódi parasztállatkert várja az állatok, növények, 

környezeti szépségek világára kíváncsi vendégeket, családokat. 

 

Az alábbi verset ajkai látogatónk írta kiscsőszi élményei hatására: 

 

Makkay Lászlóné Mária 

NEMZETI - EMBERI 

 

Nemzeti dohánybolttal kezdődött, 

s azóta minden nemzetivé vált. 

Üressé lett e kitüntető szó, 

és újra-értelmezésért kiált. 

 

Kiscsősz Somló-vidéki falucska, 

másfél száznál alig többen lakják. 

Különös közeg, minek autentikus  

kultúra szövi át minden napját. 

 



Nem hirdeti semmi külsőség, 

csak az itt élők tevékenysége. 

Nem tömjénezi senki, hírét viszi 

lakóinak példás embersége. 

 

Ez a hagyományokon nyugszik, 

tevékeny életmódot alakít, 

és a felnövő nemzedéknek 

művészeti iskolát alapít. 

 

Pajtaszínházában táncfesztivált,  

vérbeli színházat működtet, 

Arany balladáival szögez le 

és csal elő szemekből könnyeket. 

 

Kiscsősz éli napi életét. 

Ünnepein sok vendéget fogad, 

még saját állatkertet is tár elénk,  

és messzi külhonba nyit kapukat. 

 

Ha eljön az este, s már döcög a szó, 

jurták felől kél lágy zeneszó. 

Megérint a sejtjeinkben őrzött múlt, 

s a béke, miért annyi könnyünk hullt. 

 

Az elmúlt időszak programjairól 

 

Folyamatosan zajlott (interneten) a művészet 

oktatás 

A program időpontja: 2021.első negyedév 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 280 fő 
Célközönség: Művészeti Iskolások, Ifjúsági Táncegyüttes 
 

Nehéz helyzetben vannak a néptáncos művészeti iskolák, hiszen ez a kultúra nem könnyen adható át 

a világhálón keresztül. A motívumok technikai elsajátítása, a táncok megismerése rengeteg személyes 

élményt igényelne, amit sajnos egy ideje nélkülöznünk kell. Az év kezdetén még lehetőségünk volt 

személyesen is iskolai oktatást végezni. Különös sikertörténet számunkra az idén elkezdett népzenei 



oktatás, melynek kiváló mesterei igazán elhintették a magot a fiatalok lelkében. Az elmúlt hetekben 

már csak az internetes oktatásra volt lehetőségünk. Azon igyekszünk, hogy megtartsuk 

tanítványainkat és új erővel induljunk majd a személyes oktatás lehetőségének megteremtése után. 

Képünkön egy januári tehetség oktatás látható, a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes legényei számára 

(Ők nem a művészeti iskola tanulói) 

 

 

Rendhagyó cigányzene oktatás 

A program időpontja: 2021.02-03 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma:  
Célközönség: Fláre Beás zenekar és a cigányzene iránt érdeklődő fiatalok 
 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület a pandémia mellett is igyekszik elérni a célközönségét. Az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával cigány zenei oktatási programot indítottunk 

amelynek során igyekszünk a hagyományos roma muzsikát megismertetni és megkedveltetni a régió 

cigány fiatalságával. Ez a hatalmas kulturális érték növeli a cigányok társadalmi elfogadottságát és 

művészi élményekkel gazdagítja a fiatalokat. Amint lehetséges lesz, élő közösségként szeretnénk 



működtetni a cigány zenei kört, melynek célunk szerint elsősorban felső tagozatos és középiskolás 

korú fiatalok lesznek a tagjai. Az elmúlt hónapokban három oktatást valósítottunk meg. A hangszerek 

használatának, daltípusok éneklésének módjáról is beszéltünk. Két oktatási alkalomra segítségül 

hívtuk Végső Miklós, szatmári származású táncmestert is, aki hagyományos táncmotívumok 

bemutatásával gazdagította a rendhagyó tanórákat. 

 

        

 

Megújult Kiscsősz temetője 

A program időpontja: 2021.02.02. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 115 fő 
Célközönség: Kiscsősz lakossága 
 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a hagyományőrzés fontos eleme a körülöttünk lévő környezet 

emberhez méltó állapotának megőrzése, gondozása. Különösen igaz ez, ha olyan térről beszélünk, 

amely az emlékezés, a kegyelettel való gondolatok helyszíne, elődeink emlékhelye. Kiscsősz temetője 



az elmúlt évtizedekben egyre romló állapotot mutatott. Problémát okozott a belső közlekedés, a 

felgyülemlett, közel száz köbméternyi kommunális hulladék kezelése, az elburjánzott bozót látványa, 

stb. A Magyar Falu Program támogatása és a kiscsőszi Lakosság összefogása is kellett ahhoz, hogy ez 

az állapot jelentősen megváltozzon. A támogatásból új tölgyfa kerítés épült a Temető első frontján és 

hátul a vadvédelem szempontjából megfelelő minőségű fonatkerítéssel zártuk a teret. A belső 

területen esztétikus murvás utakat építettünk és kifestettük a Ravatalozó épületét. A lakosság 

hatalmas erőbedobással vett részt a hulladék elszállításában és a temetőt körülvevő bozót 

kiirtásában. Mára a falu érkezési oldalán található kép egészen mást mutat, mint az elmúlt években. 

Február 2-án Dr. Kovács Zoltán országgyűlési Képviselő, Bali Tibor plébános és Kiscsősz vezetői 

körében tartottunk sajtótájékoztatót a munkálatok kapcsán. 

 

Nem maradt el a Farsang, de másként kellett 

megrendeznünk 

A program időpontja: 2021.02.12. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 1500 fő 
Célközönség: Internetes érdeklődői kör 
 

A Fordulj Kispej Lovam szerződéses társulata a veszélyhelyzet időszakában is dolgozik 

Egyesületünknél. Ezt a csoportot kértük fel, hogy zárt kapuk mögött valósítsuk meg a szokásos 

farsangi népszokás-játékot, ezzel is biztosítva évtizedes rendezvényünk folytonosságát. A Tánckar 



szerepét átélve valósította meg a kis előadást, melyet közzétettünk és ajánlunk a vidámságra vágyók 

figyelmébe: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke-SMTQkJpk&feature=youtu.be  

A farsangi időszakhoz természetesen a disznóvágási finomságokra is szükség van, így ezt megelőzően, 

már januárban elkezdtük a „falusi finomságok” készítését. E folyamat első lépése természetesen a 

disznóvágás. A képen a felső disznó 130 kg-ot nyomott, az alsó közel 400-at… 

 

 

Nemzetközi online táncképzés 

A program időpontja: 2021.02.27.28 
A program helyszíne: Kiscsősz-Montreal (Kanada) 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Bokréta Táncegyüttes (Montreal) 
Érintettek létszáma: 50 fő 
Célközönség: Magyar néptánc kedvelők a világban 
 

Régi hagyomány volt a montreali magyar néptánc tábor, melyet idén a világban zajló járvány miatt 

nem tudtak megrendezni a Bokréta vezetői, Dreisziger Dénes és felesége, Gizi. Mégsem maradt el a 

táncélmény a kitartó résztvevők számára, sőt, azt is mondhatjuk, hogy az új formában most olyanok 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke-SMTQkJpk&feature=youtu.be


is bekapcsolódtak, akik a távolság miatt élőben valószínűleg nem jelentek volna meg a rendezvényen. 

Ötven résztvevő fizetett elő az online oktatásra. A szervezők egy régebbi élmény felelevenítése 

céljából szászcsávási táncok oktatását kérték Lőrincz Hortenziától és Kovács Norberttől. Emellett 

Kodoba Florin, magyarpalatkai prímás zenetanítást vállalt a két napos programban. Mindkét napon 

másfél-másfél órás intenzív online tánctanítást és zenetanítást végeztünk, melyet a tanítványok a 

saját otthonaikban követhettek. Az internet csodájának köszönhetően az oktatók is láthatták a 

tanítványok munkáját, a gyakorlás folyamatát. A tanítványok nagy része Kanadából, kisebb része az 

USA-ból és Nyugat-Európából jelentkezett. Különleges élmény volt ez mindannyiunk számára. 

Reméljük, hogy 2022-ben mégis inkább a személyes táborozás élményét élhetjük majd át. 

 

 

Közösségi mogyoróvágás 

A program időpontja: 2021.03.13. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 20 fő 
Célközönség: Élő Forrás Közösség 
 

A munka nem tilos, tehát nehéz időszakunkban is előre tekintve, közösségi munkát vállalt az Élő 

Forrás Hagyományőrző Egyesület tagságának egy része (Bozót Néptáncegyüttes). Az Élő Forrás 



Hagyományfalu építése során szeretnénk a természetes világhoz közeli megoldásokat alkalmazni. 

Ennek megfelelően szeretnénk olyan térelválasztó kerteket, terelőket építeni, melyek formailag, és 

anyagukban is megfelelnek ennek a célnak. A kiscsőszi erdőn hatalmas mogyorósok találhatók, ide 

mentünk tehát olyan vesszőt vágni, amelyből kisebb kerítéseket fonhatunk. A mogyoró kerítések 

megtekintésére a pandémia lezárásával mindenkinek lehetősége lesz. 

 

 

Közösségi szemétszedés 

A program időpontja: 2021.03.15. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 115 fő 
Célközönség: Kiscsősz lakói 
 

Jelentős önkéntes kör jött össze a nemzeti ünnepen. Tekintettel arra, hogy ünnepi rendezvényt nem 

tarthattunk, igyekeztük méltó módon, hasznosan tölteni ezt a jeles napot. Március 15-én délelőtt 

Iszkáz és Csögle határai között, Kiscsősz közigazgatási területét végigjárva szedtük össze az eldobált 

szemetet. Sajnos most is rengeteg műanyag hulladékot, fém dobozt és más hulladékfélét találtunk. 

Akciónkkal igyekszünk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az eldobott szeméttel ismét 

foglalkozni kell, érdemesebb tehát eleve a hulladékgyűjtőt „megcélozni”. 



   

 

Komatállal köszöntöttük Kiscsősz új Lakóját 

A program időpontja: 2021.03.20. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 5 fő 
Célközönség: Kiscsősz lakói 
 

Alig száz lakosú településünkön mindennél fontosabb feladatunk a helyi lakosság fogyatkozásának 

megállítása. Éppen ezért hatalmas öröm, ha újszülöttet köszönthetünk a faluban. A Nemzeti 

Művelődési Intézet által kezdeményezett Komatál mozgalomhoz csatlakozva Önkormányzatunk é az 

Élő Forrás is így igyekszik ünneppé tenni az ilyen alkalmakat. Nemrégiben köszöntöttük Verebélyi 

Mártont, aki második szülöttként érkezett családjába. A komatálat Reidmár Linda keramikus 

készítette. Az Édesanyának Kiscsősz ajándéka, illetve a komatál mellett a helyi Asszonyok által 

készített finomságokat is vittünk. 

   

 

 



Nyúlfestés 

A program időpontja: 2021.04.02. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 10 fő 
Célközönség: Kiscsősz lakói 
 

A Húsvét a keresztény ünnepi mivolta mellett a családok, a gyermekek egyik legfontosabb közösségi 

alkalma. Sajnos idén nem lehetett jelentősebb rendezvény formájában, közösségben ünnepelni, de a 

kiscsőszi gyermekekből néhányan azért hozzájárultak az ünnepi hangulat kialakításához. Király 

Zsuzsanna és lánya, Zsanett papírnyulat készített, melyet a gyerekek közösen festettek színesre. A 

festés a szabadban zajlott. 

 

 

 

 



Regisztrációhoz kötött fesztivál 

Székelyudvarhelyen 

A program időpontja: 2021.04.10. 
A program helyszíne: Székelyudvarhely 
A program szervezője: Kékiringó Alapítvány 
Érintettek létszáma: 500 fő 
Célközönség: Kékiringó és a meghívottak tagsága 
 
A 22. Kékiringó Néptáncfesztivál gálaműsorára került sor 2021. április 10-én, szombaton 17 órától, 
Székelyudvarhelyen a Digitál 3-ban. Rendezvényüket az előző évekhez képest másképp szervezték 
meg, lebonyolítása során kiemelten ügyeltek a koronavírussal kapcsolatban hozott rendelkezések 
betartására! A mostani törvény szabályai miatt a részvétel regisztrációhoz kötött, zártkörű volt. 
 
Meghívottaik: 
 
Cickom-Szenterzsébet 
Gereben-Székelyudvarhely 
Gyermekláncfű-Alsósófalva 
Forgórózsa- Rugonfalva 
Mákvirágok-Székelykeresztúr 
Ördögborda-Balánbánya 
Pipacsok-Székelykeresztúr 
Seríttő-Székelyudvarhely 
Csimpolya Néptánccsoport-Püspökladány (HU) 
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (Kiscsősz) 
Martosi Hagyományőrző Együttes (Felvidék) 
 
Házigazda: Kékiringó Néptánccsoport 
Szervező: Kékiringó Alapítvány 
Muzsikáltak: Forró István és barátai 
Támogatók: 
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP (NKA), CSOÓRI SÁNDOR ALAP, ELAN TRIO SRL, SZÉKELYUDVARHELY 
ÖNKORMÁNYZATA 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület felvételről jelent meg a rendezvényen. A filmbejátszás 
mellett Kovács Norbert elnök skype-on is bejelentkezett és néhány mondattal köszöntötte a 
színházteremben összegyűlt székelyudvarhelyi ismerősöket. 

 

 

 

 



Iskolások Ki-Mit-Tud-ja 

A program időpontja: 2021.március 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola 
Érintettek létszáma: 26 fő 
Célközönség: Kiscsősz lakói 
 

A tavalyi sikerre alapozva idén online formában is megrendeztük a művészeti iskolánk által szervezett 
diák Ki-Mit-Tud-ot. A szokatlan forma ellenére szerencsére nem maradtak el a jelentkezők. 
 
Versenykategóriák: 
Ének - 10 produkció 
Vers, mese – 10 produkció 
Tánc (néptánc, divattánc) – 2produkció 
Egyéb kategória (hangszeres zene) – 4 produkció 
 
26 jelentkező volt a versenyen. Ének, vers, mese, tánc és hangszeres kategóriákban. Minden 
résztvevő a tavalyihoz hasonlóan a részvételért kis emlék plakettet kapott. A helyezettek ajándékot is 
és a szervezők által készített plakettet a különdíjasok pedig ajándékban részesültek. Természetesen a 
zsűri munkáját is egy emlék plakettel köszönték meg a szervezők. 
 
I. helyezés amely megosztva került kiosztásra: 
Vidolin zenekar (Kovács Bendegúz, Kovács Réka) Vid és Horváth Mirella – Zsuzsics Roland -
Devecser 
Vidolin zenekar – Vid településről –maximális 30 pontszámmal és a Noszlopi Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola tanulói. 
Díjuk: 
Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetsége – lovaglás - Topár Zoltán felajánlása 
és 
Horváth Mirella – Zsuzsics Roland – cigánytánc produkcióval és maximális 30 pontszámmal. – a 
Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. 
Díjuk: 
1 hetes táborozási lehetőség Kiscsőszön, mely az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola felajánlása. 
A Vándordíjat a Vidolin zenekar kapta kimagasló teljesítményéért. 
II. helyezés 
Bognár Boglárka – Kövi Veronika – ének kategóriában- 29 pontszámmal. Ők a Csöglei Általános 
Iskola tanulói.  
Díjuk: 
Na Na Na Dekor felajánlása – húsvéti díszek, amelyek papírfonással készültek. 
III. helyezés szintén megosztva került kiosztásra 
Horváth Liliána – vers, próza és Kovács Zsófia – ének kategóriában. 
Díjak: 
Horváth Liliána – vers, próza kategória- 27 pontszámmal – Illésházy Kata felajánlás – nyaklánc szett. 
Kovács Zsófia – ének kategória – 27 pontszámmal – Linda Míves Kerámia felajánlását kapta. 
Mindketten a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. 
Különdíjban részesültek: 
Vidikum felajánlását: Tóth Péter Tibor– vers, próza kategória - 26 ponttal - Devecseri Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  tanulója. 



Apáti Zoltán keramikus felajánlását: Kósa Patrik– zene kategória 24 ponttal – Csöglei Általános Iskola 
tanulója. 
Dobai Önkormányzat könyvutalvány felajánlását: Farkas Hunor - vers, próza kategória – 25 ponttal és 
Bolla Marcell– vers, próza kategória – 24 ponttal és– mindketten a Csöglei Általános Iskola tanulói.  
 

 

Filagória építő kaláka 

A program időpontja: 2021.04.25. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 10 fő 
Célközönség: Élő Forrás Közösség 
 

Az élet másként működik a pandémiás időszakban. Az Egyesületünk teljes erőbedobással folytatja 

falufejlesztő tevékenységét, melynek keretében kisebb ismeretátadó állomásokat is létrehozunk. Az 

Egyesület már beoltott férfi tagjai filagória építésre gyűltek össze, ezzel is gyorsítva a munkálatokat. 

Több olyan feladat is van, amelyeket már nem tudunk pályázati forrásokból finanszírozni, így az 

önkéntes segítség nagyon fontos ezekben a hónapokban. Köszönjük a férfiak munkáját és az 

Asszonyok segítségét (ők főzték az ebédet). 

 



Világraszóló széki táncház 

A program időpontja: 2021.04.25. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
Célközönség: Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tagjai és barátai 
 

A Hagyományok Háza minden magyar közösséget igyekezett megszólítani a Világraszóló széki táncház 

című kezdeményezésével. A járványhelyzet alkonyán a szabadban jöttünk össze, hogy egy rövid széki 

tánccal bekapcsolódjunk az egész világ közös tavaszi táncházába. A felhívásra több száz helyszínről 

érkeztek felvételek. Egyesületünk, figyelembe véve a járványveszélyt, a szabadban szervezte meg a 

saját bemutatóját. A táncról Hartyándi Jenő készített felvételt, melynek néhány szép pillanata 

belekerült a Hagyományok Háza által közzétett kisfilmbe. Hatalmas közösségi élmény volt. 

 

„Újjáépítés” 

A program időpontja: 2021.05-06. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 200 fő 
Célközönség: Élő Forrás Közösség 
 

A szabadban újra hódolhatunk a közösségi élet örömeinek. Igyekszünk minél több alkalmat szervezni 

arra, hogy ismét megismerjük, megszokhassuk egymást. Fél éves távollét után örvendezünk 

egymásnak és minden párbeszéd egy élettörténetnek tűnik. Gyermekek, unokák születtek, 

munkahelyek szűntek meg, vagy változtak újjá. A gasztronómiát sem nélkülözve tartottunk több 



alkalommal is közösségerősítő találkozókat, melyek kisebb közös munkákkal és beszélgetésekkel 

jártak. A találkozásokra a rendszeres közösségeinkből sokan eljönnek. A délelőtti órákban általában 

igyekszünk valamilyen értékteremtő munkát végezni, majd következik a kötetlenebb délutáni 

szakasz, amikor elfogyasztjuk a közösen készített ételeket, süteményeket. 

 

 

 



  

Három néptánccsoport járja… 

A program időpontja: 2021.05-06. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 60 fő 
Célközönség: Élő Forrás Közösség 
 

A Faluház padlóján a szabályok enyhítésének köszönhetően ismét karaktercipők sarkai kopoghatnak. 

A Bozót Néptáncegyüttes, a Rekettye Táncegyüttes és a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes megkezdte 

rendszeres próbáit. Tapasztalatunk szerint az ifjúsági korosztály esetében lesz a legnagyobb 

feladatunk a csoport újragyarapítása terén. Bízunk abban, hogy az elmaradó fiatalok idővel 

megerősítik magukban a társaság igényét. Próbáinkon az ősszel elkezdett táncanyagok ismétlése 

zajlik. A Bozót Néptáncegyüttes több nyári felkérésnek is szeretne eleget tenni, ahol élő zenei 

kíséretet is szervezünk. Elsősorban ezekre a műsorokra készülnek a már ismert táncanyagok, színpadi 

táncszámok gyakorlásával. A Rekettye Táncegyüttes új táncanyagba kezdett. Kalotaszeg tánckultúrája 

kiemelten érdekli ennek a kamara csoportnak a tagságát. Egész hétre jut a táncból… 

 

  

 



Virágzó alkotóházi szakkörök 

A program időpontja: 2021-ben folyamatos 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 50 fő 
Célközönség: Pápai Kistérség, Devecseri Kistérség lakói 
 

Az elmúlt hetekben varázsütésre újra megteltek a Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház 

műhelyei. „Felizzottak” a fazekaskorongok és „zakatolnak” a szövőszékek. A felnőtt szakkörök 

résztvevői önfeledten ismerkednek a népi kézművesség fortélyaival. Reidmár Linda a fazekasműhelyt 

töltötte meg újra élettel és szakmaisággal. Tanítványai a fantáziát sem nélkülözve gyúrják, formálják 

az agyagot, folyamatos, rendszeres önképző kör formájában. Hasonlóan működik a szövő kör, 

melynek tagjai a kezdeti időszakban nemezeléssel foglalkoztak. Az elmúlt esztendőben végre birtokba 

vehették az Alkotóház hatalmas szövő műhelyét és szövőszékeit, melyek használata új, lényegesen 

magasabb szintet hozott a szakkör életében.  

Egyesületünk szakkörei nyitottak a nagyközönség számára. Az egyetlen elvárás, hogy a jelentkező 

megfelelő érdeklődést tanúsítson, és valóban részt vegyen a programban. A részvétel díjtalan. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

  

  



Dúdoló és népdalkör program 

A program időpontja: 2021.májustól 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 20 fő 
Célközönség: Pedagógusok, népdalt kedvelők 
 

Újra elindítottuk a népdalkör és a térség pedagógusai által rendszeresen látogatott Dúdoló 

programot, melyet az ismert népdalénekes, Navratil Andrea vezet. Az elmúlt időszakban online 

bonyolított mesterkurzus minden résztvevője visszatért már az első alkalomra. Navratil Andrea 

minden egyes alkalomra az időszakhoz, ünnepekhez, évszakhoz illő dalanyagot választ, melyet a 

folytatásban ismétel, gyakoroltat, nagy segítséget nyújtva ezzel a kis vidéki iskolák énektanárainak. A 

Dúdolók mellett rendszeresen, önállóan próbál az Élő Forrás Népdalkör, mely kiemelten foglalkozik a 

Somló térségének dalaival. 

 

 

 



Kimagasló színvonalú színházak Kiscsőszön 

A program időpontja: 2021-ben folyamatos 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 600 fő 
Célközönség: Pápai Kistérség, Devecseri Kistérség lakói 
 

Kiscsősz Község Önkormányzata, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület segítségével és a Déryné 

Program támogatásával 2021-ben új kulturális irányt nyitott Kiscsőszön. Az eddig kiemelten 

népművészeti irányultságú programok mellé elindítottuk a Pajtaszínházi Estéket, melyek keretében 

nagyon értékes színházi előadások valósulnak meg részben az Élő Forrás Pajtájában, részben a 

Faluház színpadán. Az előadásokat a szélesebb térségben hirdetjük meg és visszatérően pénteken 

este, 19.00-tól kezdődnek. Igyekszünk figyelni a műfaji sokszínűségre is, de alapvető szempont a 

megfelelő szakmai színvonal. Ezt garantálja a Déryné Program, mely segíti, anyagilag is támogatja a 

sorozatot. 

Eddig két színházi alkalom valósult meg. A Felvidékről érkezett a „The Art” színházi társulás, amely 

Tóth Tibor Jászai díjas előadóművész szerkesztésével Arany János balladáiból szemezgetve tartott 

nagysikerű zenés előadást. A második darab a Faluház kis színpadán valósult meg, mert szükség volt 

az elkülönülő tér intimitására. Fabók Mariann bábművész a Mikszáth Kálmán ihlette Fekete Kakas 

című egyszemélyes, felnőtteknek szóló bábelőadással varázsolt fennkölt pillanatokat a terem falai 

közé.  

Ezek az előadások példázzák, hogy a valódi értékre is éhes a vidéki falvak lakossága, éhezik és vágyják 

ezt a színvonalat, mégis rácsodálkoznak, ha valóban találkoznak vele. Hát, ezt okozza az olcsó 

falunapok zsibvásári, sztárvendéges világa… 

A közeljövőben Berecz András tart előadást, „Félbevágott pipafüst” címmel, majd Joós Tamás és 

Hegyi Norbert Cseh Tamás estje következik. 

   

 

 



VFSZ szakmai nap 

A program időpontja: 2021.05.25. 
A program helyszíne: Kőszeg 
A program szervezője: Városok, Falvak Szövetsége 
Érintettek létszáma: 22 fő 
Célközönség: A Szövetség polgármesterei 
 

Kőszeg Városa fogadta a Városok, Falvak Szövetsége polgármestereinek csoportját 2021.májusának 

végén. A kétnapos programban megismerhettük a település nevezetességeit, turisztikai értékeit és 

programját. Megtudhattuk, miként igyekszik Kőszeg Szombathely árnyékában is visszanyerni egykori 

rangját, ismertségét, miként törekednek a hatalmas kulturális múlttal rendelkező belvárosi 

műemlékek megmentésére és a helyi társadalom kohéziójának erősítésére. Básthy Béla polgármester 

és a helyi kulturális élet személyes motorja, Pócza Zoltán rengeteg hasznos információval, jó példával 

mutatta be, miként építkezhet egy kisváros ezeken a kiemelt területeken. A programon Kiscsősz is 

részt vett, mint a Szövetség tagja. 

 

 

 



Hősök Napja 

A program időpontja: 2021.05.30. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsőz Egyházközsége 
Érintettek létszáma: 20 fő 
Célközönség: Kiscsősz lakói 
 

Kiscsőz háborús hőseire emlékeztünk a május 30-i kiscsőszi szentmisén és azt követően a 

Templomkertben lévő hősi emlékműnél. Bali Tibor plébános atya hálával említette imájában azokat a 

férfiakat, akik az elmúlt század háborúiban a hazáért, nemzetünkért áldozták életüket. Egy 

kistelepülés életében hatalmas tragédia, ha elveszíti a fiatal férfiakat, akik családokat és jövőt 

építhetnek. A misét követően együtt imádkoztunk, majd koszorút helyeztünk el az Emlékműnél. 

 

 

 

 



Pajtaavató lagzi 

A program időpontja: 2021.05.29. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 86 fő 
Célközönség: Baráti Házaspár és rokonsága 
 

Az elmúlt két évben jelentős beruházás zajlott az Élő Forrás háza táján. Ennek keretében megújult a 

régi táncpajta is, ahol mostanra egy színvonalas, társasági életre alkalmas közösségi tér alakult ki. 

Egyesületünk régi barátai és segítői annak a családnak a tagjai, akik egy lakodalom formájában 

avathatták fel ezt az új helyszínt. Az esküvő és a lagzi is valós volt, az Ifjú Pár szerencséjére éppen egy 

nappal a járványügyi szabályozás vonatkozó enyhítése után volt az esemény. Ennek okán talán még 

nagyobb volt az öröm. Igyekeztünk mindent megtenni, hogy ebben a szép napban semmi ne 

árnyékolhassa be a fiatalok és a család boldogságát. Éljen az Ifjú Pár! 

 

 

 

 



Programok, felhívások a következő időszakra 

 



 

 

 


