
Hidak Hírlevél 2022. őszről, télről 
Kedves Barátaink! 

Új év, új nehézségek… (?) Örök optimistaként felemás érzés leírni ezeket a gondolatokat, 

de az a helyzet, amit a rezsiemelkedési hisztéria kapcsán az elmúlt hónapokban a 

nyakunkba kaptunk, mégis erre késztet. Az önkormányzataink, választott képviselőink, 

akiket éppen azok a közösségek helyeztek pozícióba, akiket most hátba szúrtak, azonnal 

bezárták a közösségi tereket, megtiltották az oda való belépést. Nincs megoldás keresés, 

alternatív fűtés, vagy kabátos lehetőség! Hét lakat! Társadalmunk a szürke ötven 

árnyalatában éli világát a covid betörése óta. Itt hát a kegyelemdöfés! No, és az sem 

számít, hogy időközben lassan visszacsúsznak az energiahordozók árai, hogy az 

önkormányzatok kompenzációt kaptak. Áprilisig zárva, punktum!  

A közintézményeink munkatársi köre pedig otthon, „home office”- ban kapja a bérét, 

amelyet valójában éppen azok az adózók termelnek ki, akik esténként közösségi 

kikapcsolódásra vágynak. Persze, nem tétlenkednek, hanem szervezik a nyári 

programokat. Csak tudnám, hogy miképpen tudták ezt megoldani, amíg rendes üzemű 

működés volt…, No, de nem bántom őket, hiszen a helyzetet nem ők idézték elő! 

A Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola bérleti megállapodásait a KLIK pápai 

tankerülete a rezsiemelkedéshez igazítva módosította. Immár évente kb. hétmillió forint 

bérleti díjat fizetünk annak a négy partner intézménynek, amelyek éppen a 

legelmaradottabb vidéken kapnak tőlünk segítséget a nevelésben és minden egyébben. 

Állítólag csak a rezsi ránk eső részét hárítják ránk. Nos, gyors fejszámolást végeztem. A 

devecseri iskolában a hangszeres órákra ötezer forint az óradíj (ez egyetlen gyereket és 

egy pedagógust jelent, kb. 2 m2-en, két székkel). Ha tehát a tanterem óránként ötezer, 

akkor naponta 120.000,- évente 43.800.000 forint rezsivel tartható fenn. A közel húsz 

tanteremmel, szertárakkal, irodákkal, tornacsarnokkal működő iskola éves rezsije ezek 

szerint legalább másfél milliárd forint lehet… No, ne vicceljünk már!  

Ez a magyar köznevelés világa? A leggátlástalanabb üzletemberek is lesütnék a szemüket 

egy ilyen „húzós” ügyletben! 

Az elmúlt évtizedben sorra szűntek meg, vagy integrálódtak az egyházi/állami 

intézményekbe a civil fenntartású művészeti iskolák. Ezzel éppen azt a szakmai és 

gazdasági szabadságot, rugalmasságot veszítették el, amely a művészet oktatásához 

szinte elengedhetetlen. 

Mi még szeretnénk kitartani. Fogalmunk sincs, hogyan, de megoldjuk ezt az új 

nehézséget is, Boldog Új Esztendőt kívánunk! 

… még valami! Szó sincs politikai ízű hangulatkeltésről a részemről. Bevallhatom, én eztán is ide húzok 

majd. Téves döntésekről, kiskirálykodásról, túlzó megfelelési szándékról írtam. 

Kovács Norbert Cimbi 



Az elmúlt hónapok programjairól 

 

Kiscsősziek Találkozója 

A program időpontja: 2022. szeptember 3. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz közössége, Civil szervezetei 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Minden reményt felülmúlt az érdeklődés, amely a kiscsősziek találkozóját kísérte. A szervezők szándéka, 

hogy azok az elszármazottak is visszatérhessenek néhány órára szülőfalujukba, akiknek már nincsenek élő 

családtagjaik. A találkozó emellett a mai kiscsőszieknek is szólt. A résztvevők létszáma meghaladta a 

százat. A program ünnepi szentmisével kezdődött, melynek keretében Bali Tibor plébános elmondta, hogy 

a közösségbe való tartozás az emberi élet alapja kell, hogy legyen. A felújítás alatt álló templom előtt 

Gáncs Andrea, a Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket. 

A misét követően az egykori kiscsőszi iskola falán lévő emléktábla koszorúzásával kedves emlékű 

tanárokra, a Bornemissza házaspárra emlékeztek egykori tanítványaik. Lélekre ható szavakkal Borbács 

Magdolna mondta el, miért fontos, hogy időnként megtörténjenek ezek a találkozók, hogy érezhessék a 

kiscsősziek, hogy a helyi forrás nem apadt ki teljesen. 

A vendégek az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület portájára vonultak, ahol belepillanthattak a Hunyor 

Regionális Népi Kézműves Alkotóházban zajló kézműves programba. Kovács Norbert polgármester, az 

Egyesület elnöke köszöntőjében elmondta: a mai kiscsősziek felelőssége és kötelessége a falu megtartása, 

megújítása, hogy ne csak a dicsőséges múlt, de a reményteli jövő is megjelenhessen ezeken a nemes 

alkalmakon. Kiemelte, hogy egy kistelepülés is álmodhat nagyot, de ehhez hittel és kitartással kell dolgozni, 

példaként említette a jelenlévő Dr. Simon Attila személyét, aki kiscsőszi származásúként ma a világhírű 

Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója. Köszönetet mondott Dr. Kovács Zoltán országgyűlési 

képviselőnek a falunak nyújtott támogatásokért, melyek révén közösségi terek jöttek létre, 

szolgáltatásokkal bővült a település. Köszönetet mondott a falu lakóinak, akik hasonló igényességgel 

kezdték megújítani házaikat, megőrizve a hagyományos faluképet. 

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő gratulált a településnek. Elmondta, hogy a támogatások olyan 

közösségi, kulturális életet szolgálnak, mely messze földön ismertté tette Kiscsősz települést. Beszélt arról, 

hogy családi kötődései vannak a térség felé, említette kiscsőszi rokonságát is, ezért különösen fontos 

számára a falu értékközpontú fejlődése. A köszöntőket követően jelképesen felavatták az egyedi 

szennyvízkezelést szolgáló beruházás létesítményeit, melyekből hatvan egységet helyeztek el a falu 

házaihoz, közel száznyolcvanmilliós pályázati támogatással. Az ún. szikkasztó-mező dombjára fekete ribizli 

töveket ültettek. Ezt követően Kovács Zoltán jelképesen átadta Kovács Norbertnek a Magyar Falu 

Program keretében elnyert terepjáró gépjármű kulcsát. 

A vendégeket ünnepi ebéd várta, melyet a Fogadó a két öreg Anyabivalyhoz nevű vendéglő munkatársai 

készítettek. Az étkezést követően a kiscsőszi Bozót, és Rekettye Néptáncegyüttesek mutatták be 

műsorukat, melynek kiemelt pillanatai az Iszkáz és a Somló térségében gyűjtött dalokra épülő táncok 

voltak. A délutáni beszélgetés és nótaszó zenész segítője Czirók Tibor volt tangóharmonikájával.  



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Az első próba Bozótéknál  

 
A program időpontja: 2022.09.05. 
A program helyszíne: Pápakovácsi 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
Németh István, a Bozót és Rekettye Néptáncegyüttesek lelkes tagja volt a vendéglátónk, a szezont 

megindító, első őszi néptáncos foglalkozáson, melyre a csoportok tagjai jöttek el. A kiváló vendéglátás 

közös beszélgetéssel, laza hangulatú táncházzal párosult, melyhez a művészeti iskola zenetanárainak 

muzsikája is hozzájárult. Feltöltődtünk az őszi közös munkához. 

 

 

Új színfolt a Taekwondo  

 
A program időpontja: 2022.09-től 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 16 fő 
 
Szarkali Dezső, két danos mester edző segítségével szeptembertől elindult a gyermekeknek szóló 

taekwondo edzéssorozat, melynek eredményeképpen hosszabb távon önálló sport klubot szeretnénk 

Kiscsőszön létrehozni. A gyerekek és szülők egyaránt nagy lelkesedéssel vágtak a közös munkába, mely 



hetente két, másfél órás edzést jelent. A célközönség elsősorban az általános iskola alsó tagozata, de 

néhány felsős is jelentkezett már. Jelenleg 15 gyermek vesz részt az edzéseken, ami a falusi társadalom 

viszonylatában nagy sikernek tekinthető. Mindent megteszünk, hogy a csapat a folytatásban sikeresen 

működhessen. 

  

 

Hosszú hétvége győri barátainkkal 

A program időpontja: 2022.09.09-11. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Köcsögök és Dudák Te., Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 
Visszatérő vendégeink a győri székhelyű Köcsögök és Dudák Táncegyüttes. Ez a vegyes korosztályú 

csoport elsősorban a közösségi céljai mentén szerveződött. Az együttlét hasznos eltöltését szolgálja a 

néptánc tanulása. Ebből a célból érkeztek ismét Kiscsőszre, szeptember elején. Vendégük, Gémesi Zoltán 

tanítása alapján ismerkedtek újabb táncanyagokkal, esténként pedig hangulatos táncházakkal szórakoztatta 

magát a társaság. 

 



Veszprém Megyei Gasztroünnep 

 
A program időpontja: 2022.09.11. 
A program helyszíne: Csopak 
A program szervezője: Veszprém Megyei Önkormányzat, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
– Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
A tavalyi rendezvény siker után ebben az esztendőben is összefogtunk Veszprém Megye 

Önkormányzatával, hogy megrendezzük a Gasztroünnep című rendezvényt. Ismét Csopak gyönyörű 

strandja adott otthont a programnak, melynek megelőző napján a helyiek szervezték meg nyárbúcsúztató 

eseményüket. Kiállítóink, vásározóink már ezen, a szombati napon is jelen voltak, színes kavalkádot 

alkotva. 

A vasárnapi rendezvény fő eseménye a gombaételek témájára hirdetett főzőverseny volt, amelyre 

Erdélyből és a megye településeiről érkeztek csapatok. A Zsűri kiemelkedő szakemberekből állt, ezért 

nagyon komolyan kellett venni az ételek készítését, tálalását, a versenyzők általános megjelenését is. Nagy 

büszkeség számunkra, hogy az Élő Forrás csapata a főzőverseny harmadik helyezését kapta.  

A vásári udvarban a megye kistermelői, kézművesei értékesítették portékáikat, a VIP-sátorban szakmai 

beszélgetések zajlottak, a színpadot pedig megtöltötte a megye kultúráját képviselő fellépők sokasága. A 

nap zárásaként Csík János és a Mezzo adott nagy sikerű koncertet. 

 



 

 



 

 



Együttélésben kisfesztivál Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022. szeptember 17-18. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
Tájak, kultúrák, értékek találkoztak szeptember 17-én, Kiscsőszön, az „Együttélésben kisfesztivál 

keretében. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében megvalósuló program a Kárpát-

medence több térségének hagyományát és ma élő értékeit is megidézte, felvonultatta. Két határon túli 

terület mellett két kis-magyarországi, de határ-menti térség mutatkozott be, rávilágítva a különböző 

hagyományok sokszínűségére és emellett arra a közös gyökérzetre, amitől ezek mégis közös kincsünkként 

élnek. Erdélyből, Székelyudvarhelyt képviselve a Kékiringó Alapítvány küldöttsége érkezett. A fiatal 

néptáncosok mellett a szülők, felnőttek csapata is eljött, akik nem csak a néptánccal, népzenével, de a 

jellegzetes székely ételféleségekkel is bemutatkoztak. A rendezvény kiemelt célja Kárpátalja kultúrája és 

hagyománya bemutatása volt. Ez a tematika végigkísérte a kétnapos programot. A Táncházban zajló 

táncképzés a kárpátaljai Nagydobrony és Visk táncait ismertette meg az érdeklődőkkel. Az oktatásban 

Kokas Károly és Kokas Krisztina oktatók mellett az élő zenekíséretet szolgáltató Kokas Banda is részt 

vett. Visk Táncainak bemutatására Kiss Balázst és Farkas Fannit, a Magyar Állami Népi Együttes táncosait 

kérték fel a szervezők. Az egész napot átszövő forgatagban a két határon túli térség mellett Vas megye és a 

Baranyában található Ormánság kiemelkedő gasztronómiai és kulturális értékei jelentek meg. Az 

Ormánságot Szaporca település vezetői és civil közösségei képviselték. Vas megyéből a Vasvár 

Népfőiskola és Gencsapáti kulturális küldöttségei érkeztek. Természetesen a hazai kultúra is képviseltette 

magát, megjelent a Somlói Tájegységi Értéktár és a Hunyor - Marcal-mente Tájegységi Értéktár is. A 

rögtönzött értékvásárban kiállítók, térségi kistermelők mutatták be és értékesítették portékáikat. 

Bográcsokban, üstökben, rostlapokon és kemencében készültek a kárpátaljai, erdélyi, ormánsági, vas 

megyei és térségi finomságok. A káposztás cicegétől az erdélyi zakuszkán, miccs-en, göngyölt húsos 

káposztán, székely csorbán, szaporcai leveles káposztán és bélesen át vezetett az út a kiscsőszi nyújtott 

kőtt, a gencsapáti kalinkó, a marhapörkölt, a pacal, és a különlegességnek számító borz pörkölt felé.  

A délutáni órákban rövid tanácskozás és kulturális műsor zajlott az Élő Forrás Kultúrpajtában. A program 

kielemt vendége volt Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, akit Vörösmarty Éva, a Veszprém 

Megyei Közgyűlés alelnöke, Papp Tamás, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság korábbi elnöke, Kovács 

Norbert, az Élő Forrás elnöke, és a térség polgármesterei fogadtak. A tanácskozás keretében Kovács 

Norbert tájékoztató előadást tartott a Közelítés Program kezdeményezéseiről és célkitűzéseiről. A 

program egy széles hatókörű, szemléletformáló, érzékenyítő folyamat, melyben a kultúra üzeneteit 

fogalmazzák meg a társadalom szereplői felé. Dr. Hoppál Péter elmondta, hogy a kulturális kormányzat 

kiemelt szándéka az ilyen értékközpontúság segítése és az elmúlt években is ezt vették célkeresztbe. 

Beszélt a törvényi háttér ilyen irányú módosításairól, a közösségek, értékőrzők fontos szerepéről, a 

települések kiemelt szintű normatív támogatásáról, utalt a kultúra nagy támogatási alapjaira is (Csoóri 

Sándor Alap, Lázár Ervin program). 

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület támogatásával és szervezésében a program kiemelkedő elemeként 

valósult meg Hrivnák Tünde, Pro Urbe-díjas divattervező különleges divatbemutatója, mely a Kárpátalja 

hagyományos motívumvilágát mutatta be a mai divatoknak megfelelő megfogalmazásban. A házigazda 

Bozót Néptáncegyüttes és Rekettye Táncegyüttes műsorát a Naszály Zenekar kísérte. Nagy sikert aratott a 

kiscsőszi Páskom Színjátszó Kör, akik fennállásuk első előadásával okoztak vidám perceket a 

közönségnek. Vendégünk volt a Kalinkó Népdalkör, akik Vas megye népdalaival örvendeztették meg a 

közönséget. Örömmel fogadta a közönség a Boglya Zenekar koncertjét, melyet a Gencsapáti 



Hagyományőrző Együttes fergeteges lakodalmas előadása követett. A műsort a székelyudvarhelyi 

Kékiringó Néptáncegyüttes zárta saját vidékének táncaival. A műsorokat követő táncházban négy prímás, 

három brácsás, két nagybőgős, egy harmonikás és egy cimbalmos muzsikált kiváló hangulatot teremtve a 

táncosok sokaságának.  

 

 



 

 



 

 

 



  

  

 

Lezárultak a Közösségépítő Kultúránk programsorozat kiscsőzi 

eseményei 

A program időpontja: 2022.09.22. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Nemzeti Művelődési Intézet, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
Ezer fő látogatott júliustól szeptemberig Kiscsőszre, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében zajló, 

Közösségépítő Kultúránk című látóút sorozata keretében. A résztvevők kivétel nélkül települési 

közösségeket képviseltek, akik Kiscsőszön megismerkedhettek a falu kulturális színtereivel és 

közösségeivel is. A programban egyesületünk kollégái kísérték a csoportokat az Élő Forrás hagyományfalu 

állomásain, végigjárva a különböző kiállításokat, termelői és környezeti helyszíneket is. A sétát és az 

ebédek követően egész délutános gálaműsor keretében mutatkoztunk be a vendégeknek.  

 



 

 

Szüreti hangulatok Nagygyimóton, tájegységek találkozása 

Nyárádon 

 
A program időpontja: 2022.09.24. 
A program helyszíne: Nagygyimót, Nyárád 
A program szervezője: Nagygyimót Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
Nagygyimót település igazi, családias közösségként működik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a 

szüreti felvonulás alkalmával összesen hét helyszínen szerveztek pazar vendéglátást a felvonulók számára. 

A Bozót Néptáncegyüttes örömmel vett részt a programon, hiszen kiváló hangulatú, kitűnően szervezett 

esemény volt, varázslatos őszi időjárástól segítve. A tánccsoport minden helyszínen egy rövid műsorral 

szórakoztatta a vendéglátókat, akik szívesen viszonozták adományaikkal a műsort. Sütemények, 

szendvicsek, néhol meleg ételek és finom innivalók kerültek az asztalokra. 

Nagygyimótról Nyárádra vezetett a csoport útja, ahová megérkeztek a többiek is, kiegészülve a Rekettye 

Táncegyüttes tagjaival. Itt bemutatkoztunk a településsel közösen szervezett népművészeti találkozón. A 

program lényege a Rábaköz és a Bakony – Balaton-felvidék néphagyományainak találkozása volt. A nap 

folyamán bemutatkozott a Szanyi hagyományőrző Együttes, a Szili Hagyományőrző Együttes, Greznár 

Zoltán és Zenekara, a Tördemic Táncegyüttes, a Pápai Vadvirág Táncegyüttes, a Homokbödöge 

Táncegyüttes, majd a napot a mi tánccsoportjaink zárták, az előadást követően közös táncházzal 

ünnepelve. 



 

  

Fonyódi Betyárok tábora 

 
A program időpontja: 2022.09.23-25. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Fonyódi Betyárok Te., Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 
Kiscsőszön táborozott a Fonyódi Betyárok táncegyüttes. A Sinkovits Zoltán által vezetett, fiatalokból álló 

csapat új táncszámok összeállítása és lelki feltöltődés céljával érkezett hozzánk. A táborozók az itt töltött 

három napban tyukodi táncokat állítottak színpadra, emellett élvezték a falu csendjét és nyugalmát, 

esténként pedig hosszú beszélgetésekkel erősítették közösségüket.  

 

 



Együttműködés a Marcali Múzeummal 

 
A program időpontja: 2022.09.30. 
A program helyszíne: Marcali és a környék települései 
A program szervezője: Marcali Múzeum, EKF 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
Az Európa Kulturális Fővárosa programok keretében, az EKF régiót is érintő, térségi programok 

keretében kerülhet sor jövőre a Marcali környékén jellemző Bábtáncoltató Betlehemes köré épülő 

hagyomány és több, régióbeli közösség hagyományának közös bemutatására, a közösségek ismerkedésére. 

A program első elemeként a Marcali Múzeum meghívására egy napot töltöttünk a térségben, megismerve 

több betlehemes csoport munkáját, a Múzeum tevékenységét. Külső helyszínként Vörs települést 

látogattuk meg, ahol láthattuk Európa legnagyobbnak tartott beltéri betlehemének helyszínét és a település 

tűzoltó múzeumát. A találkozón a fogadó szervezetek mellett Badacsonytördemic, Litér és Kiscsősz 

kultúrájáról is szó esett, a meghívottak előadásokat tartottak fotók, vetítések kíséretében. Kiscsőszt és az 

Élő Forrás munkáját Kovács Norbert mutatta be. 

 

 

Családi gasztro nap a szüret jegyében  

A program időpontja: 2022.09.30. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
A vártnál nagyobb sikerrel zajlanak a gasztronómiát is érintő családi találkozók, melyek a Családok Iskolája 

címet kapták. Immár a második rendezvény is lezajlott és a résztvevők létszáma meghaladta az ötven főt. 

Az első program a Kiscsőszi értéktárban is szereplő nyújtott kőtt készítését mutatta be az érdeklődők 

számára, Borbács Magdolna segítségével. A második alkalom elsősorban a szüret hagyományához 



kapcsolódott. A szőlőtaposás érdekes programnak bizonyult, melyben gyerekek és felnőttek egyaránt 

vidáman részt vettek. Az asszonyok és gyerekek langallót, pogácsát készítettek a finom tárkonyos leves 

mellé, amely a szüreti időszak egyik jellemző étele. Kovács Gábor kiváló hangulatú játszóházat vezetett a 

gyermekek számára, így is élvezetesebbé varázsolva a közös estét. Végül a jelenlévők közösen 

fogyasztották el az elkészült ételeket, Szabó László borász mustját és borait is megkóstolva. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



Kulturális közösségi nap – Barátunk a ló 

 
A program időpontja: 2022. október 1. 
A program helyszíne: Kiscsősz, Iszkáz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
Kiscsősz és Iszkáz is hozzájárult rendezvényünk sikeréhez, melyben nagy szerepet kapott a szüret 

időszakának hagyománya, a helyi, térségi kultúra és az egyre erősödő lovas hagyományőrző kultúra is. 

Egyesületünk szervezésében a helyi családok, asszonyok és a néptáncos közösségek gasztronómiai értékei 

is előkerültek. A kiscsőszi utcán gyülekező lovasokhoz a falu gazdái is csatlakoztak, így látványos szüreti 

felvonulás vette kezdetét, kiscsőszi és iszkázi állomásokkal. A nagy létszámú, népzenével, népdallal vonuló 

csoportot elsőként a kiscsősziek fogadták, a Falu közepén. Ezt követően az Élő Forrás épületei előtt 

álltunk meg a Bozót Néptáncegyüttes tagjainak invitálására. Lovasaink népviseletbe öltözve tisztelték meg 

a közönséget, akik Iszkázon tovább szaporodtak. Itt egy lovas udvarhoz látogattunk, ahol az iszkázi 

családok kínálását élvezhettük. 

A látványos menet az iszkázi Faluház udvarára érkezett, ahol egész estés kulturális program várta az 

érdeklődőket. A programban Kalász Máté és népzenekara muzsikált táncházat és kísérte a fellépők 

előadásait. Bemutatkozott az Élő Forrás Népdalkör. Ezt követte a Bozót Néptáncegyüttes és a Rekettye 

Táncegyüttes előadása. Különleges vendégként sportbemutatót tartott a kiscsőszi Taekwondo csoport is. 

Az estét a magyar népzene után Latin-Amerika népzenéje követte. A Székesfehérvárról érkezett Coco 

Loco zenekar kiváló hangulatú, kiemelkedő színvonalú koncertet adott, mely végül táncestté alakult át. 

Lovaink bemutatása az egész nap folyamán meghatározta a programot. Az érdeklődők megismerhették a 

magyar lófajtákat, a Nóniuszt és a Muraközit külön is bemutatva. A muraközi kifejezetten fontos 

számunkra, hiszen alapítói vagyunk a nemrégiben megalakult tenyésztői egyesületnek. Az érdeklődők 

megismerhették a szerszámozás módját, kipróbálhatták a lóra ülést, vezetett lovaglást, illetve lehetőség 

nyílott kocsikázásra is. Célunk a lovas kultúra népszerűsítésével a térség lovas helyszíneinek fejlesztése, 

újabbak megvalósulása. 

 

   



 

  

  

 

 

 



Közelítés Budapesten 

 
A program időpontja: 2022.10.06. 
A program helyszíne: Budapest 
A program szervezője: MOM Kulturális Központ, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
Váradi Levente, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkatársa és a MOM Kulturális Központ 

munkatársainak egyeztetései kapcsán jöhetett létre a Közelítés Program fotóanyagából összeállított kiállítás 

a MOM Kulturális Központnál. A kiállítás révén első alkalommal nyílt lehetőségünk üzenő felületet nyitni 

a nagyvárosi közönség felé. A program tehát céljai elérésének fontos lépcsőfokára jutott. A kiállítás-

megnyitó ünnepségen Lerch Péter és Váradi Levente mondta el a program céljait és mutatta be a 

megjelenő anyagot. A megnyitó színvonalát emelve Kalász Máté és Zenekara muzsikájára Kovács Gábor 

Norbert néptánc művész tartott rövid táncelőadást. 

 

 

Közös Érték Konferencia 

 
A program időpontja: 2022.10.07. 
A program helyszíne: Veszprém, Agóra 
A program szervezője: Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
Konferencia keretében tartottunk múltidézést és jövőbe tekintést a veszprémi Agóra 

konferenciatermében, a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület szervezésében. A rendezvény 



célja az országos szervezet szakmai találkozójának lebonyolítása volt. Szó esett a szervezet kiemelt 

programjairól, a Látópontok hálózatának tapasztalatairól, a mentorprogram sikereiről. Mindkét programot 

szeretnénk a jövőben folytatni és kiterjeszteni, így az ezekkel kapcsolatos tervek is előkerülhettek. A 

rendezvény keretében a Látópont program fogadó szervezeteit is bevonva zajlott kerekaszztal beszélgetés, 

melyben az Élő Forrás is érintett volt. 

 

Vizsga az A SZAKKÖR program résztvevői számára 

A program időpontja: 2022.10.07.  
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Hagyományok Háza, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
A régióból érkezett, népi kézművesség iránt érdeklődő szakemberek számára a Hagyományok Háza és az 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola összefogásával összesen hat akkreditált 

kézműves tanfolyam valósult meg az elmúlt háromnegyed évben. Több, mint ötven fő vett részt ezeken a 

programokon és hatalmas tudásanyagra tehettek szert a rendszeres foglalkozások résztvevői. A Nemzeti 

Művelődési Intézet egykori kezdeményezésében elindult „A SZAKKÖR” program oktatóinak köre és 

későbbi csatlakozók 30, vagy 60 órás, tanúsítványt adó tanfolyamokon vettek részt. A Hagyományok Háza 

nagy szakmai felkészültséggel szervezte a program oktatóinak körét és a sorozat megvalósítását. Az oktatás 

szervesen illeszkedett a kiscsőszi kulturális események, nyári táborok, továbbképzések sorába, gazdagította 

azokat. A résztvevők már most jelezték, hogy további kézműves ágakban is részt vennének a jövőben 

szervezendő tanfolyamokon. Az oktatást végző kiemelkedő szakemberek méltán lehettek elégedettek a 

vizsga napján rendezett kiállításban látható remekek kapcsán, melyeket a tanítványok nagy gondossággal 

készítettek. A program első szakaszának zárásaként tehát ötvennél is több, tanúsítvánnyal rendelkező 

közösségi kézműves oktató él és dolgozik Veszprém Megyében. 



 

 

Felsőörs vendégei voltunk 

A program időpontja: 2022.10.08. 
A program helyszíne: Felsőörs 
A program szervezője: Felsőörs Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 300 fő 
 
Örömmel vállaltunk előadást Felsőörs szüreti rendezvényén, hiszen a településről többen rendszeresen 

járnak Kiscsőszre. Alpolgármesterük kedvesével a Bozót Táncegyüttes próbáit, mások kézműves 

szakköreinket látogatják. A meghívásnak eleget téve a Naszály Zenekar és a Bozót Néptáncegyüttes vett 

részt a rendezvényen, ahol a szabadtéri műsorok sorát a mi előadásunk zárta. Köszönjük a meghívást! 

 



Hoztam valamit a hegyekből… - a Nemzeti Színház művésze 

Kiscsőszön 

 
A program időpontja: 2022.10.12. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
Tóth Auguszta előadását tekinthette meg a közönség a Déryné program keretében, október 12-én, az 

Élő Forrás Kultúrpajtában. A dramatikus mű széles érdeklődő kört vonzott, mely mutatja, hogy az 

igazi értékközpontú szemlélet végre a kis faluban is meghonosodott, látható a közönség egyre 

nagyobb igénye erre a magas-művészeti műfajra is. A pajta megtelt nézőkkel, akik felállva tapsolták a 

Művészt és zongorakísérőjét előadásuk végén. Köszönjük szépen a Déryné Program támogatását! 

 

 

 



A kenyér ünnepe  

A program időpontja: 2022.10.14. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
„Nem csak fiatal szülők iskolája” című gasztronómiai kalákánkban október 14-én a kemence játszotta 

a főszerepet. Timáné Zita irányítása mellett egész délutános kenyérsütést valósítottunk meg a 

szabadtéri kemencénknél. A program emellett Kovács Gábor segítségével hangulatos gyermek 

játszóházzal is kiegészült. Az egyre gyarapodó létszámból jól láthatjuk, hogy ez a program népszerű a 

térség családjainak körében. A következő időszakban a tökös ételek, adventi mézeskalács készítés és 

más hangulatos sütő-főző programok is várhatóak.  

 

 

Szászcsávási táncok a Fonóban 

 
A program időpontja: 2022.10-12. hó 
A program helyszíne: Budapest, Fonó  
A program szervezője: Fonó Budai Zeneház 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
Egészen decemberig tart az oktatási sorozat, melynek keretében, két csoportra bontva (haladó és 

kezdő) tanulják az érdeklődők Szászcsávás táncait. Összesen 14 alkalommal kerül megrendezésre a 

szerda esti oktatás és az azt követő táncház. Az élő zenére zajló oktatást az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesületet is képviselő oktatópárok végzik. A kezdőket Kovács Gábor Norbert és Gál 

Nóra, a haladókat Kovács Norbert és Lőrincz Hortenzia tanítja. A program folyamán a magyarországi 

népzenészek kísérete mellett a szászcsávásiak is megjelennek majd. Bővebb információ a Fonó 

weboldalán! 



 

Kiscsőszön volt a Muharay Elemér 

Népművészeti Szövetség tanácskozása 

 
A program időpontja: 2022.10.14-16 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség őszi 

tanácskozását, szakmai konferenciáját Kiscsőszre hirdette meg. Október 14-16 hétvégéjén az ország 

különböző pontjairól érkeztek hozzánk a hagyományőrző néptánc mozgalom képviselői. Ezt a 

közösséget kiegészítve erősítette a társaságot több vidékfejlesztési szakember is, így a létszám 

meghaladta az ötven főt.  

Pénteken este éppen a kenyérsütő kaláka folyamatára érkeztek a vendégek és részt is vehettek a 

gazdag programban. Ezt a napot a Pajtában berendezett színházi térben a Fordulj Kispej Lovam 

Táncegyüttes Üzenet Haza című előadása koronázta meg. A rendezvény a térség közönsége számára 

is nyitott volt, így a Pajta zsúfolásig megtelt nézőkkel, az előadás nagy sikert aratott.  

Szombaton egész nap szakmai tanácskozás zajlott. Ennek keretében köszönthettük Kanyó Judit 

polgármester asszonyt Varsányból, aki nagy sikereket ért el települése fejlesztésében. A moderátor, 



Eperjesi Tamás szólította meg V. Német Zsoltot, a magyar életmódot és nemzeti értékeinket védő 

miniszterelnöki biztost, aki hosszú előadásában biztosította a jelenlévőket, hogy a Kormány ismeri és 

érti a néphagyomány értékét, ennek gondozására stratégiával is rendelkezik. Szó esett a helyes 

szemléletről, a támogatási programokról, de a várható nehézségekről is. Összességében pozitív, 

kitartásra, előre haladásra buzdító jövőképet vázolt fel. Előadást tartott Varga Albin, aki a gencsapáti 

közösségi életről és értékekről szólt. A program utolsó szakaszában szólalt meg Kovács Norbert, az 

Élő Forrás elnöke, aki az egyesület múltját és jelenét mutatta be, végül Csermák Zoltán újságíró és 

Váradi Levente bemutatták a Közelítés Programot. Az egész rendezvény Héra Éva elnök asszony 

szelíd témavezetése mellett zajlott, aki szövegesen átívelte az egyes témaköröket, megfelelő 

pillanatokban hozzászólásokkal ébresztett igényt a beszélgetésre. Eperjesi Tamás moderálása igazán 

érdekessé tette a napot, hiszen mindig megtalálta a témához leginkább kapcsolódó szakembereket, 

akiket hozzászólásra kért.  

Szombaton este az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület zenekara, a Kovács Család kisgyermekei, 

Császár Dominik és tanítványa és a helyi táncosok adtak hangulatos záró műsort. A vacsorát követően 

nagy örömünkre többen Kiscsőszön maradtak és a vasárnapi vásárban zárták a konferenciát. 

 

 

 

 



Elindult a kiscsőszi termelői vásár 

 
A program időpontja: 2022.10.16. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
Október 16-án, vasárnap megrendeztük az első kiscsőszi termelői vásárt. Huszönöt vásározó töltötte 

meg a rendelkezésre álló standokat, asztalokat a legkülönfélébb portékákkal. A piaci hangulat 9.00 

óra körül a tetőfokára hágott. A kitelepülők hagyományos ételféleségekkel kínálták a nézelődőket. A 

vásárban értékes kézműves ajándéktárgyak, koszorúk, termelői mézek, elixírek, lekvárok, szörpök, 

sajtok, savanyúságok, pálinkák, zöldségfélék gazdagították a választékot, mely láthatóan sokkal 

nagyobb volt, mint amit reméltünk. A piacot tehát útjára indítottuk, ezentúl havi rendszerességgel 

szeretnénk megszervezni. 

   

 

Novák Péter Kiscsőszön forgatott  

A program időpontja: 2022.10.16-17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 

Novák Péter, ismert televíziós műsorvezető, rendező, zenész Kiscsőszön vendégeskedett forgató stábjával. 

Új műsorának egy adását forgatta, mely a vidék értékeiről szól majd. A kétnapos forgatás során 

megismerkedett kiscsőszi közösségeinkkel, a templom és a falu történetével, a családok hagyományával, a 

vadászkultúrával egyaránt. A falu sokszínűsége és az itteni élet szépségei minden bizonnyal megjelennek 

majd a televízió képernyőjén. Péter mindent kipróbált, rendezőként ugrott be a Páskom Színjátszó 

Csoport próbájára, táncosként remekelt a Bozót Táncegyüttes összejövetelén. 

 



 

 

Kiscsősz idős lakóit köszöntöttük 

 
A program időpontja: 2022. október 20. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 

Idős polgáraink méltó megtisztelése, hogy ilyenkor, ősszel egy napot nekik szánva szervezünk meg. A 

kiscsőszi 60 év felettiek örömmel látogattak el a faluházban megrendezett Idősek Napi programra. A 

település vacsorával, ajándékcsomaggal és ünnepi műsorral köszönte meg azt, hogy termékeny életüket 

ebben a faluban élik és támogatják a falu fiataljai által kezdeményezett megújulást. A program a 

polgármesteri köszöntést követően Bali Tibor atya áldásával és közös imádsággal folytatódott, ezt követte 

a kiscsőszi Élő Forrás Népdalkör dalcsokra. Majd Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza 

fergeteges dalösszeállításával teljesedett ki. A két előadó a 70-es évek táncdalaitól a népszerű operett 

dallamokig repítette a hallgatói lelkeket, akik örömmel tapsoltak minden zeneszám végén. Az előadókat 

dicséri a tökéletes tisztaságú énekhang, a kimért, mégis mindig célba érő humor, mellyel műsorukat 

átitatták. 



   

 

A jövő erdészeinek kiscsőszi képzése 

 
A program időpontja: 2022.10.19-21. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Soproni Erdészeti Szakközépiskola 
Érintettek létszáma: 35 fő 
 
Tanáraik kíséretében érkeztek Kiscsőszre az erdő világával iskolai szinten is ismerkedő fiatalok, akik közül 

várhatóan sokan a jövő erdőmérnökei, gazdálkodói lesznek. A háromnapos szakmai program során erdei 

munkákban, és elméleti programokban is részt vettek a fiatalok. Lehetőség nyílt megismerkedni a kiscsőszi 

értékekkel, részt venni a Rekettye Néptáncegyüttes táncpróbáján is, ahol Ihász László segítségével táncházi 

élményekben is részük volt. A helyi közösség részéről a csoport házigazdái Verebélyi Viktor és Borbács 

László voltak. 

 



Az EKF programjához kapcsolódóan voltak látogatóink 

Somogyból és Litérről 

 
A program időpontja: 2022.10.25. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Marcali 
Múzeum 
Érintettek létszáma: 30 fő 

 

A Marcali Múzeum, az Európa Kulturális Fővárosa program keretében pályázott egy összefogáson 

alapuló kulturális együttműködésre, melynek alapját a résztvevők téli ünnepkörhöz kapcsolódó 

népszokásai adják. A Marcali térségében ismert és játszott bábtáncoltató betlehemes mellett Litér 

pásztorolása, és a kiscsőszi Élő Forrás regölése jelenik meg. A nemrégiben Marcaliban és környéke 

településein megvalósult találkozót és konferenciát most a somogyiak látogatása követtel Litéren 

megismerték a Zöldág és kulturális közössége munkáját, majd Kiscsőszre látogatva láthatták az Élő 

Forrás közösségi tereit, kiállításait, betekinthettek munkásságunkba. Tekintettel arra, hogy a téli 

ünnepkör időben még nem volt aktuális, a térségi gasztronómiát emeltük ki, így a saját csárdánkban 

készített bakonyi és kiscsőszi ételkülönlegességekkel kedveskedtünk vendégeinknek. Tárkonyos 

pulykaragut követően csiperkével és lilatönkű pereszkével gazdagított vörösboros bivalypörkölt, 

májpástétomos hagymalekvárral töltött csiperke és kiscsőszi nyújtott kőtt került az asztalra. 

 

 



Megalakult a Baloca Gyermek Színjátszó Csoport 

 
A program időpontja: 2022. november 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 15 fő 
 
Az elmúlt hónapokban egyre sikeresebben működő és több előadást is bemutató Páskom Színjátszó Kör 

oldalágán megalakult a gyerekekből álló, kiscsőszi és térségbeli tagokat is szívesen fogadó „Baloca” 

Csoport. A név a Páskomhoz hasonlóan egy külterületi dűlő nevéből ered. A gyerekek Király Zsuzsanna 

helyi pedagógus segítségével már bele is vetették magukat egy ünnepi előadás anyagának megtanulásába, 

így várhatóan decemberben megvalósul az első előadás is.  

A csoport hosszútávú célja, hogy a színjátszás műfajai között kalandozzanak, szeretnék megismerni a 

versek világát és a bábjátékot is. Ehhez természetesen szeretnénk partnereket, szakembereket, társulatokat 

partnernek felkérni. 

 

 

 

 

 



Komatál egy Újszülöttnek 

 
A program időpontja: 2022. november 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 4 fő 
 
Topár-Thán Réka, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkatársa férjével együtt már a második 

kisgyermeküknek örülhetnek. Örömükben osztozva komatállal ajándékoztuk meg a szülőket. A tál közös 

formavilág alapján minden térségbeli újszülött családjának ajándékozásra került az elmúlt időszakban. 

Készítője Reidmár Linda keramikus volt. 

 

 

 

 



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.  

 



 

 

 

 



   

 

 

 

    

 



 

 

   

 

   

 



Siker volt a második kiscsőszi termelői vásár 

A program időpontja: 2022.11.13. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
November 13-án immár másodszor valósult meg a termelői vásár az Élő Forrás udvaraiban. Az előző 

alkalmat felülmúlt a vásárlók érdeklődése, igazán elégedettek lehettek a szervezők és a termékek értékesítői 

egyaránt. Immár további élelmiszer termékekkel bővült a piac, hiszen friss kenyérféleségek, sütemények és 

füstölt húsok is a kosarakba kerülhettek. A vásárt átszőtte a falusi közösségi hangulat, a találkozások, 

beszélgetések öröme, az ünnepi együttlét. 

    

   

   



Adventi koszorú készítés 

A program időpontja: 2022.11.19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata (Könyvtár), Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 20 fő 
 
A kiscsőszi gyerekek és szülők a Megyei Könyvtár támogatásának köszönhetően idén is saját kezükkel 
készíthették el a család adventi koszorúját. Gáncs Andrea, a falu könyvtárosa segített az anyagok 
beszerzésében. A koszorúk sok kiscsőszi család karácsonyi asztalát díszíthették. Büszkék vagyunk, hogy a 
Kaláka Együttes frontembere, Gryllus Dániel asztalán is kiscsőszi adventi koszorú díszelgett. 
 

 

 

Rómában Kiscsősz 

A program időpontja: 2022.11.17-20. 
A program helyszíne: Róma 
A program szervezője: Városok Falvak Szövetsége, Szent István Ház 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
A Városok Falvak Szövetsége és a római Szent István Ház közös szervezésében, elsősorban a római 

magyarok számára valósult meg az a kulturális program, melynek főszereplője novemberben 

Mátraderecske volt. A falu jelentős kulturális küldöttséggel érkezett, bemutatta tájházának régi bútorait és 

kelengyéit, a régió fafaragását, de talán a legfontosabb az Asszonykör kiváló hangulatú népdal összeállítása 

volt, mely bearanyozta a szakmai nap esti programját. Mátraderecske mellett Pápateszér, Nyárád és 

Kiscsősz is meghívást kapott a rendezvényre, mert a közeljövőben ez a három falu közösen fog 

bemutatkozni hasonló formában, a római Szent István Házban. Már nagyon várjuk az alkalmat. 



   

   

 

Kányádi est a Kalákával és Bogdán Zsolttal 

A program időpontja: 2022.11.22.  
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Zsúfolásig megtelt a kiscsőszi Élő Forrás Kultúrpajta a Kaláka Együttes és kolozsvári színházból érkezett 

vendége, Bogdán Zsolt előadásán. A Kányádi Sándor írásaiból merítkező, több, mint kétórás előadásnak 

hatalmas sikere volt a régióból érkezett, nagyszámú közönség soraiban. Az előadást követően helyi 

finomságokkal igyekeztünk kedveskedni a közönségnek. A zenekar visszatérő vendégünk, nagy örömmel 

mutatkozik be a vidék közönsége előtt, így a folytatást is tervezzük. 

    



Taekwondo övvizsga 

A program időpontja: 2022. 11.24. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 16 fő 
 
Sikeresen életre kelt az Egyesületünk által kezdeményezett, taekwondo harcművészeti ág köré 

szerveződött gyermek közösség, akiket Szarkali Dezső, kétdanos mester edz, heti két alkalommal. Az őszi 

munka gyümölcseként novemberben megtörténhetett az első övvizsga, melynek köszönhetően immár 

minden tag fehér övesként vehet részt az edzéseken. 

 

 

Kiscsőszön járt a Tokaji Pap Miklós Népfőiskola 

A program időpontja: 2022.11.25-27. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
A Tokaji Pap Miklós Népfőiskola lassan évtizedes barátságban van Egyesületünkkel. Rendszeres lakiteleki 

találkozásaink után 2022-ben Tokajban mutatkozott be az Élő Forrás egy fergeteges farsangi hétvégén. 

Ezt viszonozva novemberben a tokajiak látogattak Kiscsőszre. Az első este egy családi gasztronómiai 

programba csöppent a társaság, ahol nagy sikerrel mutatkoztak be Tokaj iskolásai citerazenekarukkal. 

Szombaton a Somló Hegyre kirándultunk, ahol gyalogosan megjártuk a Várat és a Kilátót is. Estére 

Takácsiba utaztunk a helyi táncegyüttes jubileumi ünnepségére, ahol a Bozót Néptáncegyüttes is 

bemutatkozott. Vasárnap a Nagy László Emlékház megtekintése után utaztak haza a vendégek. 



 

Éneklés a kiscsőszi Betlehemnél 

A program időpontja: 2022. adventi időszak 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 
Visszatérő kiscsőszi közösség jelent meg minden adventi vasárnapon, délután, 17.00-kor a buszmegállóban 

épített Betlehemnél. Az egykori buszváró helyiségében az asszonyok süteményei, forralt borai és teái 

illatoztak, a férfiak pedig örömmel beszélgettek az együtt töltött percekben. Gaschler Beáta és gáncs 

Andrea segítségével a gyerekek és a felnőttek együtt énekeltek karácsonyi dalokat, melyket az ünnepvárás 

hangulata hatott át. 

 



Emlékezetes Délibáb gála 

A program időpontja: 2022.12.03.  
A program helyszíne: Bécs 
A program szervezője: Délibáb Néptáncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 500 fő 
 
Hetvenöt éve egy emberöltő. Éppen ekkora időszakot tudhat maga mögött a bécsi Délibáb 

Néptáncegyüttes, akiket ma is testvéreinkként szeretünk. Ez a hetvenöt év mély nyomot hagyott az 

ausztriai magyarság kulturális történetében. Rengeteg rendezvény, sikeres előadás, állami ünnepség és 

közösségépítő program szegélyezte útjukat. Méltó ünnepséget rendezetta Délibáb december 3-án, egy 

zsúfolásig telt színházteremben. Magyarországról a Sopron Táncegyüttes mellett az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület Bozót, és Rekettye Néptáncegyüttesei érkeztek vendégségbe. Természetesen a 

gálaműsorban is bemutatkoztunk táncainkkal. A műsort követően a helyiek vendéglátását élvezhettük és jó 

hangulatú táncházban vehettünk részt. A gálát a Fajkusz Banda kísérte, majd a táncházban Mesics György 

és Barátai muzsikáltak. 

Különleges pillanatokat adtak a bécsiek és a kiscsősziek által közösen előadott Somló-környéki táncok, 

melyek egyben a gála záró mozzanatai voltak. 

 

 

 

 

 



Mikulás megérkezett Kiscsőszre 

A program időpontja: 2022.10.02-06. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 30 fő 
 
Mikulás időszakában Egyesületünk, az Önkormányzattal összefogva igyekszik a gyermekek számára 

emlékezetes élményeket nyújtani. Szent Miklós történetének valós megismerése mellett a jóságos 

Mikulással való találkozás élményét is igyekszünk közösen átélni. December 2-án, a Répa-Retek Együttes 

kiváló előadásán élhették át a gyerekek a Mikulás és a téli ünnepek örömeit, interaktív módon. December 

6-án pedig megérkezett Mikulás bácsi, elhozva a falu ajándékait és a Képviselő-testület jókívánságait. 

 

Népfőiskolák találkozója 

A program időpontja: 2022.12.09. 
A program helyszíne: Lakitelek 
A program szervezője: Lakitelek Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 200 fő 
 
A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat minden tagszervezete és a jövőbeni várományosok is eljöttek 

Lakitelekre a Hálózat éves találkozójára. A már működő népfőiskolák, akik egyben a Hálózat alapítói, 

rövid előadásokban mutatták be az elmúlt időszakban végzett tevékenységeiket és jövőbeni terveiket. 

Lezsák Sándor, a Lakitelek Népfőiskola elnöke méltatta a nagy hatású munkát és a kiváló szervezőerőt, 



mely gyors építkezésre adott lehetőséget. Mások mellett köszöntő-és értékelő beszédet mondott Csák 

János miniszter úr, aki a Népfőiskolákat különleges nemzetépítő erőnek tekinti. 

 

 

Betyárok ideje – évzáró est 

A program időpontja: 2022.12.10.  
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
A veszprémi Kabóca Bábszínház volt a kiemelt vendége az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

munkatársainak és alapító tagjainak évzáró estjén, ahol fontos szerepe volt a kulturális és a gasztronómiai 

élményeknek is. A Bábszínház rendhagyó gasztro-előadással rukkolt elő, mely interaktív módon bevonta a 

vendégeket is a történés folyamatába. Bakos Árpád zeneszerző barátunk határon túli vendégként rettegett 

haramia képében jelent meg. A darabban a színház igazgatója, Szőke Kavinszki András is szerepelt, 

rendezője pedig Rumi László volt, aki egyben a moderátori szerepet is vállalta. Az előadás végigkalauzolta 

a vendégeket az Élő Forrás speciális ételsorán, melyet kifejezetten erre az alkalomra állítottunk össze. 



 

Karácsonyi énekverseny Devecserben 

A program időpontja: 2022.12.13.  
A program helyszíne: Devecser 
A program szervezője: Devecseri Művelődési Ház 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
A devecseri Művelődési Központ szervezésében zajlott karácsonyi énekversenyen a csöglei általános 

iskolások is részt vettek. Közülük a legtöbben az Élő Forrás programjainak rendszeres résztvevői, 

csoportjaink tagjai. Énekeikkel mindannyian kiemelkedő minősítést értek el. Felkészítőjük Gáncs Andrea 

tanárnő volt. 

 



Táncnap és táncház veszprémi vendégekkel 

A program időpontja: 2022.12.17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 70 fő 
 
A veszprémi Gerence Néptáncegyüttes is bekapcsolódott abba a tematikus táncnapba, melyet december 

17-én tartottunk. A csoport Husvéth Csaba és Welner Anna vezetésével dolgozott nap közben, tartalmas, 

értékes fejlesztés révén új anyag ismeretére tettek szert.  

Az esti órákban a Bozót Néptáncegyüttes tagjaival folytattuk a programot. A napot Schneider Gyula és 

zenész társai tették élvezetesebbé muzsikájukkal. A nap folyamán népdalokat is tanultak a résztvevők. A 

téma Gömör vidéke volt. 

 

Kékiringó Ünnepség Székelyudvarhelyen 

A program időpontja: 2022.12.16-17. 
A program helyszíne: Székelyudvarhely 
A program szervezője: Kékiringó Alapítvány 
Érintettek létszáma: 600 fő 
 
A Kékiringó Alapítvány megalakulásunk óta testvéri szervezet, közösségeink rendszeres kapcsolatot 

ápolnak. Nemrégiben, Karácsony előtt ünnepelte fennállásának 25-ik évfordulóját, melynek keretében két 

egymást követő napon is nagyszabású gálákat szervezett Székelyudvarhelyen. Természetesen nem 

maradhatott el az Élő Forrás küldöttségének személyes köszöntése sem. Héttagú csoport utazott a 



programra, ahol tánccal, baráti szavakkal és szerény ajándékkal is igyekeztünk barátaink számára 

kedveskedni. Isten éltesse a Kékiringót! 

 

 

Sistergő Karácsonyi Vásár 

A program időpontja: 2022.12.18. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 5-600 fő 
 
Nagy fejlődésen ment át az ősszel kezdeményezett, havi rendszerességű vásári sorozat, melynek karácsonyi 

állomása december 18-án, vasárnap volt. Az ünnepi műsorokkal is megtűzdelt programban sok helyi 

termelő, kézműves jelen volt. A vásár eredményeként mind a termelők, mind a vásárlók elégedettek voltak, 

hiszen egyik oldalon értékes élelmiszerek és ajándékok kerültek a vevőkhöz, a másik oldalon pedig 

teljesültek a remélt bevételek. 

   



Táncházzal és örömteli együttléttel búcsúztatták az évet a 

kulturális közösségeink 

A program időpontja: 2022.12.19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
A kötelékeinkbe tartozó közösségek együtt búcsúztatták az évet december 19-én, az utolsó pénteken. A 

Bozót Táncegyüttes, a Rekettye Táncegyüttes, a Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes tagjai mellett a Páskom 

Színjátszó Kör is részt vett a programon. A batyus-beszélgetős est lényege a belső barátságok tovább 

erősítése és a kötetlen együttlét volt. Az est természetesen táncházba torkollott, Kalász Máté, Sulák 

Gergely és Czaier Péter muzsikájára múlattuk az estét. 

 

Jánosházi tanítványok évbúcsúztatója 

A program időpontja: 2022.12.21.  
A program helyszíne: Jánosháza 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 50 fő 
 
A fűtetlen épület sem akadályozta meg jánosházi tanítványainkat és szüleiket, hogy egy rövid időre, az évet 

elbúcsúztató ünnepi műsorra összejöjjenek Jánosházán, a Művelődési Házban. A szülők büszkén 

élvezhették gyermekeik néptáncból és karácsonyi szokásokból összeállított műsorát. 



 

 

Éjféli mise a gyermekek előadásával 

A program időpontja: 2022.12.24.  
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Római Katolikus Plébánia - Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – 
Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 80 fő 
 
Igazán méltó színvonalú előadással gazdagították a kistérség gyerekei a karácsonyi Éjféli Misét, melyet 

Kiscsőszön Bali Tibor plébános atya celebrált. Kiscsőz hívő lakossága mellett a szamszédos falvakból is 

érkeztek hívek, illetve a gyermekeiket elkísérő szülők is a templomban maradtak az előadást követően. 

Szívmelengető közösségi élmény volt, mely valóban a szeretet jegyében valósult meg. 

 



Régi szokás szerint… - Regölés Kiscsőszön 

A program időpontja: 2022.12.27. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
 
Az ország sok pontjáról érkeztek a regösök Kiscsőszre, hogy a hagyomány szerint, a falut végigjárva 

kívánjanak minden jót a helyi lakosoknak, családoknak. Közel negyven fővel indultunk útnak Végh 

Lajosék házától. A kiscsősziek nagy készülődéssel és jó szívvel vártak minket annak ellenére is, hogy sokan 

voltunk. Volt, ahol süteménnyel, volt, ahol szendviccsel, vagy cicegével készültek a háziak. Regölésünk 

szokása a 90-es évekből, Ajkáról indult útjára, Nagy László iszkázi gyűjtései alapján. Elmondhatjuk, hogy 

immár újra élő folklórelemmé vált. 

 

 

Csíkszentkirály betlehemesei jártak nálunk 

A program időpontja: 2022.12.28.  
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 60 fő 
 
Csíkszenkirályi Betlehemes csoport érkezett Kiscsőszre, régi barátunk, Gábor Dénes vezetésével. A 

közösség a helyi emlékek alapján állította össze közel félórás betlehemes előadását, mellyel a mi térségünk 

közönségét is megörvendeztették. Az ünnepi időszak ellenére, nagy örömünkre megteltek a Pajta széksorai 

és méltó közönség előtt valósult meg az előadás. A társaság több magyarországi településen is 

bemutatkozott. 



 
 

Kárpát-medencei Regös Találkozó és szilveszteri mulatság 

A program időpontja: 2022.12.30-31. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 150 fő 
 
Tíz közösség jelentkezett a IV. Kárpát-medencei Regös Találkozóra, mely ismét különleges 

hagyományőrző világot varázsolt a Pajtába és Iszkázra. Április 30-án, délelőtt kezdtük meg a programot a 

Pajtában, ahol archiválásra kerültek a különböző szokásjátékok, melyek között három helyszínről mos 

pásztorjátékok is szerepeltek. A regölések azonban nem maradhattak el, a legtöbb csapat a saját vidéke régi 

anyagával jelent meg a programon, eredeti hangulatú öltözetekben, láncos botokkal, más hangkeltő 

eszközökkel. 

A felvételek elkészítését közös ebéd követte. Ezután mindnyájan Iszkázra utaztunk, ahol Nagy László 

Emlékházánál az idősebb korosztályhoz tartozó iszkázi regösök vezetésével, közös regöléssel emlékeztünk 

Nagy Lászlóra, Szécsi Margitra és Vig Rudolfra, akik a regölést a faluban felgyűjtötték. Innen a település 

három pontjára, magánházakhoz vonultunk, ahol az összegyűlt helyiek számára a teljes jelenlévő társaság 

adott elő regölés-válogatást.  

Az iszkázi vendégeskedést követően két emlékezetes koncert következett újra, a Kiscsőszi Kultúrpajtában. 

A Kalász Banda koncertjét a Szászcsávási Zenekar követte, akik a rég megszokott fergeteges koncertet és 

színvonalas hagyományos zenét hozták. Ezt követően hajnalig tartó táncház zajlott.  



Sokan már a Szilveszterre is berendezkedtek, így volt alkalmuk segíteni a másnapi malac vágásban, a 

kemence felfűtésében és az ételek elkészítésében. Szilveszterkor a Kalász banda és Hrúz Dénes muzsikája 

mellett rég nem látott, emberséges, barátságos, jó hangulatú bállal búcsúztattuk az évet, hogy aztán másnap 

újabb vidámsággal, lovas kocsizással ünnepeljük az újesztendőt. 

 

   

 

 

 



Búcsú egy jó baráttól, Nagy Tibortól 

A kertai közösség egyik motorját, éltetőjét veszítettük el nemrégiben. Olyan személyt, akit egész 

életében a mások felé fordulás jellemzett. Számíthattunk rá a munkákban és a mulatságokban is. 

Kapuja mindig nyitva állt előttünk, de gyakori látogató volt a kiscsőszi rendezvényeinken is. 

Lótartóként, fogatosként, fuvarosként, és jó barátként is emlékezünk rád. 

Isten veled Nagy Tibor „Zizi”! 

 

 

 

                      

 

 



Kiemelt szakmai partnereink 

   

 

Támogatóink 

      

    

 

 

 


