
 
 

Tisztelt Kiscsősziek, Lakótársaink! 
 

Az elmúlt fél évet sokan kihagynák az életükből, ha a járványhelyzet okozta kellemetlenségekre gondolunk. 
Többen megbetegedtünk, de örömünkre át is vészeltük a nehéz napokat. Reményre ad okot, hogy a falunk 
idősebb lakói is viszonylag könnyen átestek a Covid-fertőzésen, immár újra egészségesen köszönthetjük 
őket magunk között. Reméljük, hogy másokat elkerül a betegség és hamarosan elfelejthetjük ezeket a 
vészterhes időket. 

Másrészt, mindezek ellenére az év során érezhettük, hogy a helyben élők és az ide látogatók közösségei 
egyaránt sokat gyarapodtak a különböző együttlétek, kulturális események kapcsán. Sikerült elindítani a 
Hunyor Regionális Kézműves Alkotóház kézműves képzéseit, gyakran találkoztak egymással a falu 
Asszonyai, akik klubjukban erősítik a település társadalmi életét és segítik programjaink megvalósulását.  

A betegségtől beárnyékolt időkben sok munkát elvégezhettünk itthon, hiszen erre most több időnk 
maradt. Szeretném kiemelten megköszönni a település lakóinak az összefogást, amelynek köszönhetően 
szebbé, tisztábbá tehettük közterületeinket, megújulhatott és megszépülhetett a Temető és környéke is. 
Köszönet jár a mindig rugalmas és konstruktív Képviselő-testületnek, az itt élő gazdáknak, akik gépeikkel, 
eszközeikkel segítettek, az Egyházközség és a lakosság más tagjainak, akik idejüket nem kímélve vettek 
részt közös céljaink megvalósításában. Ez így valóban közös eredmény és siker! A segítséget nem 
viszonozhatom mással, mint az őszinte elismeréssel, amellyel az önzetlen lakótársaim felé fordulok. 

Van persze egy másik, szűkebb réteg is. Vannak néhányan, akiknek nem tudunk jót tenni, akik a számukra 
(vagy éppen helyettük) elvégzett munkában sem a befektetett értéket, a segítő szándékot, hanem az 
elkövetett hibákat keresik. Vannak itt olyanok is, akik képtelenek kitörni a rég hordozott haragoskodás, 
viszálykodás béklyóiból, újra és újra felhozzák sérelmeiket és felfokozzák az ellenséges hangokat, 
fennhangon hirdetik saját igazságukat, meg sem hallva mások érveit. Nekik talán éppen ez adja az élet 
örömét. Én most ennek a néhány lakótársunknak is jó egészséget és lelki megnyugvást kívánok! Az élet 
nem olyan hosszú, hogy a keserűség, rosszmájúság határozhassa meg, kár az ilyen érzelmeket, emlékeket 
hosszú ideig hordozni! A közelgő Advent időszakában megnyugvással forduljunk lakótársaink, 
családtagjaink felé! Használjuk a lelki pihenésre a kényszerű bezártság napjait, kérem, keressük meg 
egymás jó tulajdonságait és becsüljük meg kis létszámú közösségünket! 

Járva, ismerve a térséget, tudom, hogy sokan irigykedve figyelik ennek a kis falunak az életét. Kívülről úgy 
látszik, összetartó, erős társadalom alkotja a lakosságot. Megismerve más falvak helyi viszonyait, bizony azt 
kell mondanom, hogy – a fent említett jelenségek ellenére – van igazság ezekben a véleményekben. A mi 
belső ügyeink eltörpülnek más falvak viharos, nyilvánosan zajló viszálykodásai mellett. Büszkék lehetünk 
kiscsőszi mivoltunkra és a falunk teljesítményére!  

Kiscsősz Község Képviselő-testületének nevében is áldott Ünnepeket, jó egészséget kívánok mindenkinek! 

Kovács Norbert polgármester 

 

 
 

 



Ismeretterjesztő népzenei sorozat iskolás gyerekeknek 
 

Tavasszal a koronavírus-szabályozás miatt elmaradt a tervezett, NKA által támogatott népzenei koncert- és 

táncházsorozatunk, melynek célja a népzenei kultúra megismertetése és népszerűsítése a gyermek korosztály 

tagjainak körében. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület kiváló térségi kapcsolatainak köszönhetően szeptember 

első heteiben pótolhattuk a rendezvénysorozatot, sőt a programok mennyiségét tekintve felül is múltuk a terveinket.  

A rendezvényeket elsősorban általános iskolákban és művelődési házakban tartottuk. A KLIK illetékes szervezeteivel 

és az Intézményvezetőkkel előre egyeztetve, az egészségügyi szabályok és javaslatok maximális betartásával 

tartottuk meg az egyes programokat, a nagy létszámú helyszíneken szabadtéren, több csoportra bontva, több 

alkalommal tartottunk előadást. A koncertekhez kapcsolódó táncházakat is elsősorban szabadtéren tartottuk, 

igyekeztünk távolságot tartatni. 

Az egyes helyszíneken a zenei bemutatót rövid táncbetétek tarkították, majd a zenekar tagjai hangszereiket mutatták 

be. A zenészek felvonultattak több különleges, kevéssé ismert hangszert is, amelyek nagy érdeklődésre tarthattak 

számot (tekerő, koboz, citera, gardon). A hangszerek megszólaltatása közös éneklésbe torkollott. A koncertek 

zárásaként az Élő Forrás táncosai rövid közös táncházat tartottak a diákoknak, majd személyes élményként a 

gyermekek felpróbálhatták a népviseleteket, megszólaltathatták a számukra előkészített hangszereket. A nagy 

érdeklődés miatt két óvodába is ellátogattunk a térségben. 

 

Sikerrel zajlik szövő tanfolyamunk 

Az elmúlt időszakban elkezdett kézműves tanfolyamot az Alkotóházunk és a benne lévő berendezések átadása után 

szövés területére szervezte Illésházy Kata, aki kiemelkedő színvonalú munkáival hívja fel magára a figyelmet országos 

szakmai körökben is. Kata hívó szavára közel húszan járnak rendszeresen a foglalkozásokra az Alkotóház 

szövőtermébe. Büszkék vagyunk a sikeres közösségre és szeretettel várjuk a további érdeklődőket. 

 



A Dunántúl Ünnepe Kiscsőszön 

A program időpontja: 2020. október 3. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Táncház Egyesület 
Érintettek létszáma: 3-400 fő 
Célközönség: Hagyományápoló közösségek 
 
Különleges rendezvényt szerveztünk Kiscsőszön a Táncház Egyesület támogatásával. A program része volt az 

Országos Táncháztalálkozó több helyszínes (pót)eseményének, amely a magyar népzene és néptánc, a táncház 

értékét hirdette.  

A vírusveszély miatti javaslatokat figyelembe véve, fertőtlenítő pontokat kialakítva, főként szabadtéri és jól 

szellőztethető helyszíneket kialakítva bonyolítottuk le az egész napos rendezvényt.  

A kalákában végzett munka a kulturális események gyakori előzménye volt egykor a falvakban. Az emberek együtt 

végezték a mezőgazdasági munkákat, egymás eszközeit, munkaállatait igénybe véve takarították be a terményeket. A 

sikeres munkálatok ünneplése volt a mulatság, ahol előkerült a nóta és a tánc is. Így zajlott ez Kiscsőszön, október 3-

án, szombaton. Munkásaink egy része már pénteken este megérkezett. Szombaton, a délelőtti órákban közösen 

veselkedtünk neki az Élő Forrás kukoricatáblájának, amelyben az összegyűlt munkások kézzel törték és fosztották a 

beérett fejeket. A kukorica kosarakba, onnan zsákokba, majd az előkészített góréba került. A munkában minden 

korosztály képviseltette magát, így a délelőtt folyamán körülbelül 500 nm-en sikerült letörni a terményt.  

Eközben már kora reggel megkezdték a főzést a kemence környékén a Gencsapátiból érkezett néptáncos barátaink, a 

Vadhajtás Senior Táncegyüttes tagjai. Vörösboros marhapörkölt és dödölle várta az éhes munkásokat. Borbács 

Magdolna, helyi asszony kukorica prószát készített, az egerajlai pékség pedig finom réteseket és pogácsát szállított 

számunkra. Délutánra Milos Dávid kollégánk is felmelegítette a kondért, amelyben kiváló babos, csülkös káposztát 

készített a rendezvény résztvevői számára. 

A Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóházban az Egyesületünk és a Hagyományok Háza által kezdeményezett 

óvodapedagógus képzés (Tanuljunk Népművészetül) első ismerkedő szakmai találkozója került megszervezésre. A 

képzés résztvevői élvezhették a délutáni programokat is. 

Ebéd után, 14.00 órától elkezdődtek a bemutatók, melyeket főként a Dunántúl (Bakony-Balaton-felvidék, Somogy, 

Vas) zenei és táncos kultúrájából merítve állítottunk össze. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület képviseletében a 

Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes és a devecseri Általános Iskola diákjai léptek fel Hunyadi Péter és zenekara kíséretével. 

Bese Botond dudás kísérte a Tördemic Néptáncegyüttes gazdag Balaton-felvidéki táncbemutatóját, majd az azt 

követő táncházat. Barsi Ernő gyűjtéseiből adott elő egy különleges műsort a Kemenesmagasi Dalkör és 

Citerazenekar, akik megzengették a rendezvénysátrat. A Pajta helyszínen mutatkozott be Czigány Tamás és Husi 

Gyula citerás és dudás somogyi előadásával, majd Bese Botond és a gödi Búzaszem Iskola dudásai adtak műsort. A 

tihanyi zeneoktatás szereplői, pedagógusok és diákok gazdag előadását Navratil Andrea, Császár Dominik és 

Császárné Borzavári Róza koncertje követte. Az este ismét a táncé volt. A Dunántúli régiót teljesen lefedő Dunántúl 

Népi Kommandó tagjai fergeteges műsort adtak Kalász Máté és zenekara kíséretével. Az esti táncban részt vett a 

Bozót Néptáncegyüttes és a veszprémi Gerence Táncegyüttes is. A táncestet megkoronázva Vastag Richárd 

vezetésével borzavári táncházat tartottunk. Zárásként a rendelkezésnek megfelelő, 23.00 órás időpontig tartó 

táncház volt a jelen lévő kiváló zenészek muzsikájára. 

A rendezvénysorozatot kézművesek és helyi termelők kiállítása és vására kísérte, amely kiemelkedően magas 

színvonalú termékek bemutatásával járt. 

 



 

 

  

  



Népdalkör Navratil Andrea vezetésével 

A kiscsősz érdeklődők és más vidékekről érkező dalosok együtt vesznek részt a havi rendszerességgel zajló népdalos 

mesterkurzuson. Navratil Andrea ismert népdalénekes vezeti a dalkört, amely egy óra időtartamban zajlik. A 

vendégek a Dunántúl népdalkincsével ismerkedhetnek meg, különválasztva a közelebbi vidékünk, a Bakony-Balaton-

felvidék, a Somogy nótáit. 

 

 

Új színfolt a Gasztronómiai tanfolyam 

Különleges és nagyon népszerű új programot indított az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. A gasztronómia 

titkaival ismerkedhetnek meg a résztvevők, úgy, hogy minden alkalomra más-más ételféleség elkészítésével készül a 

szervező, Milos Dávid és az általa felkért segítők. Dávid szakmáját tekintve is közel áll a témához, hiszen szakács 

végzettséggel rendelkezik. A felkért segítők elsősorban a környék háziasszonyai, akik mesterien készítenek egy-egy 

helyi értelt.  

A tanfolyam a vírusveszély megszűnésével folytatódik majd, addig is online módon kerülnek bemutatásra a receptek 

és ételkészítési praktikák. 

   

  



 Önképző kör és közösségerősítő együttlét 
A régió egyik kiemelkedő csoportjává vált az alig öt éve működő kiscsőszi Bozót Néptáncegyüttes. Az elmúlt 

hónapokban sajnos nem tarthattuk a megszokott rendszerességgel foglalkozásainkat, így különösen fontos volt, hogy 

néhány napra ismét találkozzunk egymással. November első hétvégéjén a táncgyakorlás mellett a közösség 

megerősítése volt a legfontosabb cél. Természetesen csak azok a tagok vettek részt a programban, akik egészségesek 

voltak, nem merült fel a fertőzöttség gyanúja.  

A program során Vajdakamarás táncaival ismerkedett a társaság. Ez az anyag a táncházakban való szabadtáncos 

lehetőség megalapozására kellett, így azt tervezzük, hogy a jövőben is gyakran elővesszük a megismert figurákat. 

 
 

 

Búcsú Szabó Imrétől 
 

Szabó Imre 1938-2020. 

Híres ácsmester volt Ő, a mindennapok hőse. Alig van régi háztető Kiscsőszön, 
amely ne az Ő keze munkáját dicsérné. Alapos volt, évtizedekre dolgozott, s lám, a 
házak ma is állnak. Ilyen értéket képesek létrehozni a bölcs, tapasztalt mesterek 
kezei, akik alkotni, értéket teremteni szeretnének. Megbízhatósága és szakmai 
tudása más vidékekre is eljutott, a környék városaiban, de Budapesten is épített 
tetőket. Ha sétánk közben az utcán találtuk, nem mehettünk el mellette egy 
egyszerű köszönéssel. Megállított, szóval tartott, érdeklődött és mesélt. Mert ilyen 
ember volt, közvetlen stílusú, barátságos és érdeklődő. Eljárt a beszélgető klub 
programjaira is, emlékeiből hosszú történetek törtek elő, amelyekhez kortársai is 
csatlakozhattak. Portája mindig rendes, gondozott, a falu büszkesége; feleségével 
példa értékű életet élt. Büszkén emlékezünk Szabó Imrére.  
 

 



Háborús hősök emlékezete 
A program időpontja: 2020. 11.11. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Önkormányzata 
 
A Nagy Háború és a második Világháború kiscsőszi hőseire emlékeztünk rövid főhajtással a Hősi Emlékmű előtt. A 
vírushelyzetre való tekintettel a programot nem hirdettük meg nyilvánosan. Kövér Istvánné alpolgármester, Kovács 
Norbert polgármester és Végh Lajos volt jelen a megemlékezésen.  
 

 

 

Szent Imre ünnepe 
Kiscsősz évről-évre megünnepli Búcsúját, amely Szent Imréhez, a Templomunk védőszentjéhez kötődik. A szabályok 
maximális betartása mellett november 8-án megrendeztük a Búcsú ünnepét idén is. Az ünnepi misén vendégként a 
Boróka Népdalkör énekelt különleges szépségű, egyházi kötődésű népdalokat.  

Ezt követően az ünneplők az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület sátrába vonultak, ahol vidám műsort hallgathattak 
Kádárné Hegedűs Veronika és Csizmadia Géza előadásában. A nagy sikerű műsort követően Milos Dávid kollégánk 
kemencés finomságait kóstolhatták meg a résztvevők, melyeknek csúcspontjául a közelgő Márton alkalmából 
készített kemencés libacomb szolgált. 
 

   



 

 

Advent gyertyagyújtás, koszorúkészítés, ablakdíszek 

A kiscsősziek összefogásával készült el ismét a Falu Betleheme, amelyet az autóbusz-váró egyik hajójában 

alakítottunk ki. Minden egyes alkotóeleme kézi munkával, nagy fantáziával és művészi igényességgel készült, amely 

egyedivé teszi. Advent vasárnapjain, délután öt órakor gyertyagyújtással várjuk az Ünnepet. A találkozások során 

meg kell felelnünk a járványügyi szabályoknak, így mindenkit kérünk, hogy kizárólag szájmaszk használata mellett 

látogasson el a Betlehemhez.  

A Megyei Könyvtár és Gáncs Andrea segítségével a kiscsősziek – előzetes jelzés alapján – személyesen készíthették el 

adventi koszorúikat, amelyekhez a Könyvtár biztosította az alapanyagot.  

Közös kezdeményezés, hogy Kiscsősz házainak lakói egy-egy számot kiválasztva díszítik fel ablakaikat, december 1-től 

24-éig, naponta kivilágítva egy-egy újabb ablakot. A számok feldíszítése a fantázián múlik, minden egyes ablak más 

díszben várja a Karácsonyt. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak Lakótársaink! 

   


