
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiscsőszi Élet – a Falu újságja 

Bezörget mindenütt 

(V. Thilo (Ford.: Túrmezei 

Erzsébet)) 

 

Most készítsd, Isten népe, 

a szívedet elő! 

A bűnösöknek üdve, 

az Isten hőse jő, 

Kit irgalomból küld, 

mint rég ígérte néked, 

mert Ő a fény, az élet! 

Bezörget mindenütt! 

 

Hogy elkészüljön útja, 

jöjj, építsd örömest! 

Ha vársz az égi Úrra, 

mit gyűlöl, messze vesd! 

Mi egyenetlen itt, 

hegy és halom ledőljön! 

A völgy, amerre Ő jön, 

felemelkedjék mind! 

 

Ó, engem szegényt, Jézus, 

Te nagy kegyelmeddel, 

e szent napokban, kérlek, 

jöjj, magad készíts el! 

Végy szállást énbennem! 

A szívem legyen jászlad! 

És mindörökké áldlak 

víg hálaénekben. 

 

 

Kedves Kiscsőszi Lakók! 

Az előbbi sorokkal kívánunk mindenkinek 

áldott Ünnepeket, csendes, nyugodt 

Karácsony-várást és sikerekben gazdag, jó 

egészséggel megélt Új Esztendőt! 

Kérjük a Jóistent, hogy mindennek 

megélésével és mind többeknek eltöltésével 

örvendeztesse meg e Falu lakóit. Hozzon 

országunkba csendességet, községünkbe 

egyetértést, békességet, hogy ne hallattassék 

az árváknak, s nyomorultaknak nyögése, 

hanem a Földnek zsírja, és az Égnek harmatja 

által töröltessenek azoknak könnyei. S’ 

midőn a világon pályájuk kifutják, 

pályafutásuk pálmája adassék az életfán 

termett arannyal, melyet szerzett a mi 

Krisztus Urunknak dicsősége! 

 

 Tevékeny kiscsőszi Asszonykör 

Köszönettel tartozunk a kiscsőszi Asszonykörnek, akik az elmúlt időszakban tevékenyen 

kivették a részüket a falu kulturális életéből. Nemrégiben segítséget nyújtottak a Megyei 

könyvtár által selejtezésre ítélt könyvek közkinccsé tételében. A régi könyvespolcokra való 

kihelyezésben, a „csarnokból” való átszállításban is segédkeztek.  

Harmadik éve már, hogy a Falu közepén az Asszonykör tagjai, Kövér István, Borbács 

László és Antal János segítségével felállítják a település Betlehemét. Az építmény és a 

benne lévő figurák mind-mind kézi munkával, különleges kreativitás mellett készültek. 

Örömmel telve és büszkén gyújtottuk meg az első gyertyát Advent első vasárnapjának 

délutánján. A megjelentek süteményekkel, pogácsával, forralt borral, pálinkával kínálták 

egymást, a gyerekek karácsonyi dalokat énekeltek. 

   

Búcsú Tomor Jenőtől: Régi humorod, segítő szándékod, enyhén hajlott alkatod, mindig 

mozgó, munkálkodó személyiséged gyakran feldereng. Néhány éve még gyalogosan jártad 

a határt, kezedben mindig egy-egy munkaeszköz volt látható, mert a semmittevést nem 

ismerted. Kertedet példa értékűen gondoztad, házad, udvarod a falu ékessége volt. Szép 

kort értél meg, hiányod mégis sokáig él majd az itt élők szívében, mert igazi KISCSŐSZI 

EMBER voltál születésedtől halálodig. Isten segítse mennyei utadat! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt időszakban több fontos esemény, kulturális program zajlott, melyek 

színesítették a település életét, több korosztályt is érintettek. Rövid beszámolókkal 

tájékoztatjuk Önöket ezekről a programokról. 

Kiscsőszi Búcsú 

Szent Imre napjához közel, november 10-én tartott ünnepi szentmisét Bali Tibor atya. A 

misére előadó-művészek is érkeztek az ajkai Pedagógus Nőikar tagjainak személyében. A 

mise alatt több alkalommal szólaltak meg az ünnephez válogatott, gyönyörű egyházi 

énekeik.  

Sikeres kiscsőszi gyerekek 

Nemrég zajlott Devecserben, a Gárdonyi Tehetséggondozó verseny. Falunkból három 

diák is megmérettette magát. Büszkék lehetünk a gyerekek sikerére: Kövi Ramóna 

Martina ének kategóriában ezüst, Kövi Dóra Julianna ének kategóriában arany, Kovács 

Ábel mese kategóriában Gyémánt fokozatot érdemelt ki. Gratulálunk Gáncs Andreának 

is, aki az énekeseket felkészítette. A falu iskolásai az adventi koszorú kötésen is 

remekeltek, a koszorú mellett más kézműves értékeket is létrehozhattak. 

     

Közmeghallgatás magas érdeklődéstől kísérve 

Az eddig megszokottnál többen jöttek el a november 21-én, csütörtökön megtartott nyílt 

képviselő-testületi ülésre és közmeghallgatásra. A rendőrség tájékoztatója után a testület 

napirendjei következtek, melyekben a költségvetés módosítása mellett dönteni kellett 

három település Körjegyzőségbe való csatlakozása ügyében is. A közmeghallgatás 

keretében szó esett a faluautó használatának rendszeréről, az ezzel kapcsolatos lakossági 

igényekről, a postahivatal működésének kérdéséről. A postahivatal működését lakossági 

vélemények alapján a Képviselők is mérlegelték, majd végül úgy döntöttek, hogy január 

31-e után új, közösségi célú helyiség kialakításába kezdenek. A mozgópostai szolgáltatás és 

a falugondnoki szolgálat továbbra is segíti a postai ügyintézéseket. 

Adventi koszorú készítés 

Gáncs Andrea szervezésében, a Megyei Könyvtár támogatásával készítettek adventi 

Nagy sikert aratott a kiscsőszi Bozót Néptáncegyüttes Bécsben. Az Ausztriában élő 

magyarok által szervezett Délibáb Gála vendégeként szerepeltünk egy egész estés 

színháztermi műsorban. A csoport két koreográfiával mutatkozott be. A közönség a 

táncokat vastapssal jutalmazta. 

Bemutatkoztunk a Veszprém Megyei Értékünnepen, óvodásaink Csöglén 

szerepeltek 

A Kiscsőszi Értéktár és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület képviseletében 

vettünk részt a Bakonybélben megrendezett Veszprém Megyei Értékünnepen. A 

színes rendezvényen önálló standdal mutatkoztunk be. Népszerűsítettük a kiscsőszi 

nyújtott kőttet, bemutattuk a falu más értékeit is, kiállítottuk Erdélyi Ernőné gyönyörű 

grillázs tortáját. 

A csöglei önkormányzat által szervezett nyugdíjas napon mutatkozott be a megújult 

csöglei óvoda gyermekeiből álló tánccsoport. A Óvónők mellett kollégáink, Gaschler 

Beáta és Milos Dávid is részt vettek a gyerekek felkészítésében, akik viharos sikert 

arattak. 

 

Kiscsősziek csoportja az adventi koszorú készítést követően 



Mikulás a Bozótban 

Szent Miklós ünnepe köré sok esemény szerveződött, melyből több is érintette településünket. December 6-án 

Mikulás bácsi már a délelőtti órákban hozzánk szegődött. Lovas kocsival indultunk a csöglei óvodásokhoz, akik 

nagy örömmel várták a különleges járművel érkező vendéget. A gyerekek rövid műsorral és bemutatkozással 

készültek, melyért cserébe ajándékot kaptak Mikulástól. Az esti órákban a kiscsőszi Faluház kistermébe látogatott a 

jóságos Nagyszakállú és személyesen beszélgetett az összegyűlt kiscsőszi gyerekekkel. A dalokért, versekért cserébe 

nagy ajándékcsomagokat kaptak. Az estét a csládok együtt töltötték, Gáncs Andrea segítségével karácsonyi dalokat 

énekeltek, táncoltak. 

   

Baráti kirándulás kiváló hangulatban 

Kiscsősz kezdeményezésére közös autóbusszal kirándultak a kiscsőszi és iszkázi jelentkezők Ausztriába, Bécs 

belvárosába. Célunk kettős volt. Egyrészt rövid belvárosí séteával megismerni az osztrák főváros nevezetességeit, 

történelmi értékeit, másrészt beleszagolni a karácsonyi vásárok hangulatába. A városba érve autóbuszunk a 

Múzeumok mellett, Mária Terézia terén állt meg. A Múzeumok épületének megtekintése után a Várkastély 

gyönyörű épületrendszerén átséteálva érkeztünk a Szent István Katedrálishoz, amelyet természetesen belülről is 

megnéztünk. A gyönyörű és monumentális építmény Európa egyik legnagyobb keresztény temploma. Innen a 

Bécsi Opera érintésével érkeztünk az egyik nagy karácsonyi vásár helyszínére. Itt lehetőség nyílt vásárfiát vásárolni, 

forralt bort, puncsot, teát fogyasztani. A vásári hangulatot a hamisítatlan bécsi fa épületek, különleges díszítmények , 

a kockakövön guruló fényef hintók sokasága fokozta.  

Visszefelé Sopron csodálatos belvárosában is séteáltunk egy rövidet, hiszen itt, a főtéren található Gyógygödör 

étteremben költöttük el közös vacsoránkat. Köszönet jár Kilyénfalvi Gábornak, aki kaluzunk volt a sétánk során. 

Utunkra elkísért minket a településcsoportunk Körjegyzője és Párja is, íy sikerrel erősítettük a falvak hivatalos 

kapcsolatát is. 

  



Konferencia a a transznacionális együttműködések jegyében 

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Kiscsőszön, az Üveges Panzióban rendezte meg nemzetközi 

konferenciáját, mely a magyar néptánc és a vele foglalkozó közösségek jellemformáló erejét vizsgálta. Az EFOP-

5.2.2-17-2017-00054 jelzésű pályázati program utolsó eseménye volt ez a rendezvény, melyre meghívtuk határon 

túli partnereinket is. Az országos szakmát a Tóth János, Hagyományok Háza igazgatóhelyettese, Sztanó Hédi 

néptánc művész, filmrendező, Sipos Ferenc, a Sopron Táncegyüttes művészeti vezetője képviselte. Társművészetet 

képviselve előadónk volt Váradi Levente fotós. Előadást tartottak intézményi partnerünk, a Nemzetstratégiai 

Kutatintézet munkatársai, Körmöczi Gábor és Komáromi Márton. A külföldi partnereket képviselve Both Aranka, 

a székelyudvarhelyi Kékiringó Alapítvány vezetője mondta el a programmal kapcsolatos gondolatait. A konferencia 

és a kutatási programunk mérföldkő lehet a Kárpát-medence néptáncközösségeinek életében, hiszen ezen 

közösségek tevékenységét, az álatluk teremtett értékeket világítja meg és igyekszik előtérbe helyezni. A kutatásból 

kiadványt jelentetünk meg, melyet eljuttatunk a legmagasabb döntéshozói szintekre is. 

  

 

Luca napján ünnepi koncert, táncszínházi előadás és táncház 

A falunknak és a térségnek hozta ajándékba előadását a december 13-án Kiscsőszön vendégszereplő két kiemelt 

művészeti csoport. A nagy hírű Tokos zenekar koncertje és a székelykeresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes téli 

ünnepeket bemutató műsora telt ház előtt zajlott és hatalmas sikert aratott a nézők körében. A Pipacsok együttes 

hagyományőrző zenészekkel érkezett. Előadásukról Kincses Kálmán, Székelyszenterzsébet református lelkésze 

beszélt, végigvezetve a nézőket a magyar adventi ünnepek során, bemutatva azok szokásrendjét. A Pipacsok rendre 

előadta az ünnepkör szokásait, naptár szerint csokorba szedve, a megfelelő pontokon szép énekekkel, táncokkal, 

zenei betétekkel gazdagítva. A közel egy órás műsort a kolozsvári Tokos zenekar koncertje követte, hasonló 

időtartamban. A kiváló hangulatú, kiemelkedő színvonalú koncertet hosszan tartó vastapssal jutalmazta a közönség. 

A fellépők és a közönség számára enni-és innivalóval kedveskedett a szervező Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület. A rendezvényt táncházzal zártuk. 

  


