
 
4. szám 

Karácsonyra készülődve! 

 
 

A téli ünnepkör a régi bölcsesség szerint a megnyugvás, az egymás felé fordulás, a család, a szeretet erősödésének 

időszaka. Különösen igaz ez a karácsonyra, mely valóban az emberi szeretet ünnepe. Jézus születésének, 

szenvedéstörténetének és feltámadásának példája újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy az ember gyenge. 

Gyenge, mert önnön hibáit hajlamos másokban keresni, meglátni és hajlamos másokat büntetni olyan emberi 

hiányosságok miatt, melyek bizonyára saját magában is fellelhetőek. Világunk mai tempója alig-alig ad lehetőséget 

arra, hogy elgondolkozzunk, magunkba merülve visszavetítsük, kik is vagyunk valójában, és mi a dolgunk ebben a 

világban. Az elmúlt két esztendő a vírusjárvány kapcsán egyre erősödő félelem és káosz jegyében telt, és lám most is 

megújul ez a társadalmi állapot. Elég lehet egy szerencsétlen megbetegedés, és néhány nap alatt minden, amit 

értéknek hittünk, értéktelenné válhat. Az egyetlen igazi érték ilyenkor környezetünk figyelme és szeretete, a 

gondoskodás és a hit, amely a beteg testet és lelket is meggyógyíthatja. Talán érdemes elgondolkozni azon, hogy 

milyen emlékeket hagyunk magunkról az utókor, a gyermekeink, rokonaink, barátaink számára: „…becsületes, 

családját, embertársait szerető, tisztes munkából élő, hiteles ember volt…” – az én lelkem boldog lenne, ha ezt 

hallaná a ravatalon! 

Kedves Kiscsősziek! Gondoljunk a családra, a szomszédjainkra, a faluközösségre ezekben a 

hetekben! Küzdjük le a félelmeinket, és tegyük helyre értéklátásunkat, örüljünk a boldog 

pillanatoknak, melyekből egyre kevesebbet szánunk magunknak! Ünnepeljünk méltóképpen, 

türelemmel és a másik ember elfogadásával, elismerésével! Emlékezzünk elhunyt Barátainkra 

is, akik érdemeik szerint, a legmagasabb helyen foglalnak helyet a falu lelki emlékkönyvében. 

Áldott karácsonyt kívánok! Kovács Norbert 



Emléketek örökké él…. 

 

Két kiváló embert veszítettünk el az elmúlt hónapokban. Mindketten örök kiscsősziek.  

Erdélyi Ernő ugyan Kertán töltötte élete nagy részét, mégis rendszeresen, szinte naponta megfordult a kiscsőszi 

háznál, ahová hol feleségével, hol fiával érkezett. Nem mulasztotta el meglátogatni a rokonságot és a barátokat, 

mindenhol szakított néhány percet a beszélgetésre. Egyszerű emberi figyelmesség volt ez. Részt vett az esti 

beszélgető körökön, a falu ünnepi rendezvényein. Korát meghazudtoló energiával élte életét, gondozta háza táját, 

állatokat tartott. Bizonyára a lelkének ereje segítette súlyos betegségének leküzdésében is. Hirtelen, váratlanul ment 

el, nem szenvedett. Teljes értékű életét a becsület és az emberség jellemezte. 

 
Erdélyi Ernő Családtagjai körében 

 

Szűcs Lajos a falu kovácsa volt. Barátai kedélyesen „Kiskomám”-ként említették, hiszen ez volt a szavajárása. A falu 

kulturális rendezvényein gyakran csillogtatta meg mesterségbeli tudását, lovat körmölt, patkolt, vasat igazított. 

Kiscsősz hírét öregbítve – Tóth Sándor segítségével – bemutatkozott a Sólyban megrendezett Millenniumi Megye-

napon is. Kiscsősz közösségi programjainak rendszeres résztvevője volt, rokonságával, szomszédjaival, ismerőseivel 

mindig jó viszonyt ápolt. Az elmúlt hónapokban gyengélkedett, de nem hagyta, hogy a betegség túlzottan 

megterhelje, önmagát ellátta, házát rendezte. Sajnos ezt a küzdelmet nem koronázhatta siker. Nyugodjon békében! 

 



Hírek, információk 

Pályázati sikerek az elmúlt időszakban 

Kiscsősz Község Önkormányzata több sikeres pályázatot is benyújtott az elmúlt esztendőben. Érdekeltségnövelő 

pályázatunk keretében fejlesztettük a Faluház technikai felszereltségét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatása segítette az Imre napi Búcsú programjának megrendezését.  Nagy öröm számunkra, hogy az Önkor-

mányzat közreműködésével a Római Katolikus Plébánia Hivatal 15 millió forintos pályázati támogatást nyert el a 

kiscsőszi Templom külső homlokzati felújításaira. A munkálatokat a szakmai előkészítést követően várhatóan 2022 

első felében elvégezzük.  

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Magyar Falu Programban több pályázattal is próbálkoztunk, de a nagyarányú 

túligénylések miatt ezek idén nem sikerültek. Nagy előrelépés azonban, hogy elkészültek a Petőfi utca, a Károly utca 

és a falu járdáinak felújítását megalapozó tervdokumentációk, illetve a Faluház átépítésének, energetikai 

korszerűsítésének tervei. Ezek minden adódó pályázati lehetőségnél felhasználásra kerülnek majd. Hiszünk abban, 

hogy minden tervünk megvalósulhat a következő években. Megkezdtük a külterületi utak murvázásos felújítását 

célzó pályázat előkészítését, jelenleg a projekt szakmai anyagának összeállítása zajlik. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvízkezelési pályázat kapcsán a beruházás előkészítése folyamatban van, jelenleg 

a közbeszerzési eljárás zajlik. Reményeink szerint a beruházás munkával járó feladatait a tavaszi időszakban 

elvégezhetjük. A részletfizetés elindításával kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Takarékpénztárnál 

megrendeltük a csekkeket, de ezek sajnos a mai napig nem készültek el. Amint a csekkek rendelkezésünkre állnak, 

átadjuk az igénylőknek. Kérjük, hogy tervezzék a részletfizetést úgy, hogy a teljes összeg március 31-ig kerüljön az 

Önkormányzat számlájára! Célszerű tehát a havi részleteket félretenni és a csekkek megérkezésekor feladni. A 

beruházás és a működtetés kapcsán a jövőben lakossági fórumokat kezdeményezünk. 

Közösségi és kulturális híreink 

Bábszínház a Pajtában 

A program időpontja: 2021. szeptember 16. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 80 
Célközönség: Iskolás gyerekek 
 

Az Élő Forrás bábkultúrát népszerűsítő programja keretében 

bábszínházat tartottunk a kiscsőszi Kultúrpajtában. A Kabóca 

Bábszínház volt a vendégünk, akikkel rendszeres kapcsolatot 

alakítottunk ki. A kölcsönös együttműködés keretében folyamatossá 

válnak a gyerekekkel közös foglalkozások és előadások. Ebben a 

programban volt különleges állomás a tanév köszöntését is szolgáló 

előadás, melynek címe: Mosó Masa mosodája. A közönséget Csögle és 

Kerta általános iskoláinak alsó tagozatai és a csöglei óvodások adták. 

Az előadás osztatlan sikert aratott a gyerekek és pedagógusaik 

körében egyaránt.  



Tíz falu értékkonferenciája, épületszentelés 

A program időpontja: 2021. szeptember 17. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Kiscsősz Község 
Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 50 
Célközönség: Szakmai partnerek, szakemberek 
 

Mérföldkőhöz érkezett a Hunyor – Marcal-mente Tájegységi Értéktár értékgyűjtő és szervezetépítő munkája. Egy 

nagyszabású, négynapos rendezvénysorozat kiemelt eseményeként rendeztük meg az első szakmai konferenciát, 

mely megismertette a térség vezetőivel és szakembereivel az eddig elvégzett munka eredményeit. Azért tekintjük 

különleges sikertörténetnek ezt a programot, mert a falvak együttműködése itt elsősorban kulturális és helyi 

társadalmi alapokon jött létre, kevésbé jellemző a politikai vagy gazdasági érdekből származó motiváció. Egy 

kistérség hasonló adottságú falvairól beszélünk, amelyek újra feléleszthetik a régi időkben oly természetesen 

működő helyi kulturális életet, a vele járó társadalmi együttműködéseket, jobbá tehetik a helyi lakosság szellemi-lelki 

közérzetét, ezáltal talán hosszabb távon a gazdaságot is fellendíthetik. 

A programon a falvak polgármesterei mellett a közművelődés és közösségszervezés jeles szakemberei jöttek el 

hozzánk érdeklődőként vagy előadóként. A konferencia keretében négy előadást hallgathattak meg a résztvevők. 

Bazsó Gabriella a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) képviseletében arról beszélt, hogy szervezetük 

sikere az értékgyűjtő, értékőrző munkának nagyban köszönhető. Miközben saját vidékükön kiváló szakmai 

közösséget kovácsoltak, feltérképezték a megye és más régiók településeinek értéktárait és ráébresztették a helyi 

embereket az ügy súlyára. Felébresztették a falvak lakóiban az igényt a saját értékeik megismerésére és éltetésére, 

emellett hatalmas értékhalmazt sikerült felkutatni. A módszer egyszerű: emberség, szeretet, belső motiváció kell. 

Sikerként említette, hogy a Szövetség tagjai közül többen már kiemelkedő közéleti szereplőkké váltak. 

Kovács Norbert a Hunyor Népfőiskola céljairól és küldetéséről beszélt. Ismertette a tevékenység szakmai és területi 

szintjeit, ezek kapcsolódásait és remélt, várható hatásait. Bemutatta az Egyesület elmúlt időszaki kapcsolódó 

munkáját, eredményeit. 

A Hunyor – Marcal-mente Tájegységi Értéktár adatgyűjtő, adatrögzítő tevékenységéről két helyi aktivista, Tóth 

Bettina és Bagyura Ferenc beszélt. Mindketten hatalmas szerepet vállaltak az értéktár első anyagának 

összegyűjtésében és a falvak közösségeinek megébresztésében. Bemutatták a legújabb digitális és nyomtatott 

kiadványokban található anyagokat, minden egyes települést külön említve. 

Ezek a kis lépésekben szerzett eredmények eltörpülnek a világhírű Herendi Porcelán színvonala és az ott működő 

közösség szakmai súlya mellett. A Herendi Porcelánmanufaktúra története és példája mégis kiváló mintát adhat arra, 

hogy egy helyi kezdeményezés hogyan fejlődhet minden reményt és tervet felülmúló szintre. Dr. Simon Attila, a 

Manufaktúra vezérigazgatója is megtisztelte előadásával a rendezvényt. Az előadásban felbukkantak a faluban 

gyermekként kapott élmények és emlékek is, hiszen Attila családja révén kiscsőszi kötődésű. Fontosabb volt azonban 

végighallgatni, hogy milyen sok körülmény és mennyi következetes döntés, szervezeti együttműködés szükséges 

ahhoz, hogy egy ilyen vállalat fennmaradhasson és a világon egyedülálló értéket képviselhessen. Veszprém megye 

egyik kisvárosában működik a Manufaktúra, mely Hungarikummá, nemzetközileg ismert és elismert értékké 

fejlesztette termékeit. Az előadás részletesen bemutatta a működés feltételeit adó gazdasági környezetet, a 

szigorúan rögzített szakmai és szervezeti elveket. Megtudhattuk, hogy munkavállalók közössége itt túllép egy 

egyszerű pénzügyi érdekközösségen, hiszen a világ legismertebb porcelánmanufaktúrájának társtulajdonosi 

közössége is egyben, akik kulturális értékeket is képviselnek. 



Az előadások mellett a résztvevők megkóstolhatták Kiscsősz értéktárának gasztronómiai szereplőjét, a kiscsőszi 

nyújtott kőttet, amelyet Borbács Magdolna készített, Kovács Tiborné gyógyteáit és a helyi termelők termékeit. A 

résztvevők megtekinthették és magukkal vihették az Értéktár legújabb nyomdai kiadványát. 

A rendezvényt épületszentelés követte, melyen Bali Tibor plébános, Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és 

Polgárdy Imre megyei közgyűlési elnök is jelen volt, mindannyian méltatták a faluközösségek és az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület munkáját. Az elmúlt három évben a TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00015 kódszámú pályázatban 

elnyert támogatásból új közösségi színterek jöttek létre, melyek nemzetközi színvonalon szolgálják az Élő Forrás 

közösségeinek igényeit. Kovács Norbert elnök röviden ismertette a beruházásban létrejött attrakciókat és szolgál-

tatásokat. Két épület teljesen megújult, és új épületrészek is elkészültek, így jött létre a melegkonyhás felszerelt-

séggel rendelkező „Fogadó a két öreg anyabivalyhoz”, emellett egy kis szatócsbolt is megkezdi működését. 

Felújításra, téliesítésre került a házhoz tartozó Pajta is, mely immár fűthető kulturális színtér, minden igényt kielégítő 

technikai felszereltséggel. A Hungarikumok között nyilvántartott Táncház Módszer gyakorlásának helyszínéül szolgál 

a teljesen új Táncházépület és a mellette lévő öltöző rendszer, illetve kisebb kiállító terek, ahol a magyar nyelvterület 

viseletei, hangszerei mellett egy magyarvistai (Kalotaszeg) cifra szoba is megtekinthető. Több területen épültek olyan 

tereptárgyak, bemutató terek, melyek a kiscsőszi értékeket, az állattartás, növénytermesztés egykori eszközeit, 

formáit mutatják be. A meghívott vendégek ünnepi köszöntőkkel, felszentelő imádsággal tették teljessé az 

ünnepséget, majd mindkét fő helyszínen leleplezték az épületre legjellemzőbb rögtönzött életképet. A leleplezésben 

segítségünkre volt Bereczky Nóra, a devecseri Kormányhivatal vezetője is. 

 

 

  

  

 

 



„Együttélésben” – Közös érték a Nemzet 

A program időpontja: 2021. szeptember 18-19. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 500 
Célközönség: Kárpát-medence hagyományőrzői 
 

A magyar nemzeti kultúra éppen attól ízes és különleges, hogy a magyarok hagyománya mellett tisztán élteti az itt 

élő népek kultúráját is. A befogadó szándék ebben is megnyilvánul. A magyarországi nemzetiségek éppúgy 

gondozzák kultúrájukat, mint az elcsatolt országrészekben maradt magyarok. Ennek példáját mutatja évről-évre az 

Együttélésben fesztivál, mely Kiscsőszön zajlik. Idén az eddiginél is nagyobb érdeklődés kísérte a programot.  

A rendezvény több párhuzamos programrészből tevődik össze. Már pénteken megérkezett az erdélyi Kékiringó 

Néptáncegyüttes (Székelyudvarhely), a Györgyfalvi Hagyományőrző Együttes, és Pipacsok Táncegyüttes (Székely-

keresztúr), illetve a magyarországi hagyományőrzés két kiemelkedő képviselője, az Eleki Román Hagyományőrző 

Táncegyüttes és a Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes. Hozzájuk csatlakozott szombaton a 

Rábaköz kiemelkedő szervezete, a Kapuvár Néptáncegyüttes.  

Szombaton és vasárnap egész napos táncképzés zajlott férfi szóló és páros tánc kategóriában. Végső Miklós tyukodi 

verbunkot, Antal Áron magyarszentbenedeki pontozót, Szabó Szilárd és Rémi Tünde somogyi páros táncokat, Kádár 

Ignác és Nagypál Anett kalotaszegi páros táncokat tanítottak. Az érdeklődők száma meghaladta a harminc főt. 

Szombaton délután a vendégek és a hazai néptáncegyüttes gasztronómiai bemutatóját élvezhette a közönség. Az 

erdélyi finomságok mellé előkerültek a rábaközi perecek, a hazaiak küllőn sült nyulat, káposztába csavart szarvas-

combot és tárkonyos levest is kínáltak, a devecseri romák babos káposztát készítettek, punyával. Délután a Dűvő 

zenekar koncertje emelte a hangulatot, melyet a devecseri Fláre Beás cigányzenekar is fokozott. Ezt követte a 

Kárpát-medence néptáncgálája, melyen a nagyecsediek, az elekiek és a két erdélyi együttes is fellépett, a térséget 

képviselve pedig a rábaközi csapat remekelt.  

A vasárnapi táncképzés mellé egy különleges helyi településtalálkozó is társult, mely tíz falu közös programja volt. 

Meghívtuk a régió szolgáltatóit, vállalkozóit is, így egy nagyszabású együttlét kerekedett. Délután Pál István Szalonna 

és Bandája, illetve a helyi Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola mesterei és tanulói mellett a Bozót Néptánc-

együttes is színpadra lépett. 

Ez a programsorozat a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által is támogatott rendezvényként valósult meg. A 

Szövetség tagjai képviselték a szervezetet, érezhetően közvetítve azt a lelkületet, melyet a hagyományőrző 

együttesek világa sugároz. Örömmel láttuk vendégeinket, akiket a jövőben szeretnénk saját rendezvényeiken 

meglátogatni. 

  



 

 

 



Idősek Napja programjai 

A program időpontja: 2021. október 
A program helyszíne: Egeralja, Kiscsősz 
A program szervezője: Önkormányzatok, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 200 fő 
Célközönség: Falvak idős közössége 
 

Idősek napja táján illik a helyi idős közösségeket megtisztelni azzal, hogy a szokásosnál több figyelmet fordítunk 

rájuk. Kiscsőszön az elmúlt évek legsikeresebb ilyen rendezvényét tartottuk meg október elején. Az idősek nagy 

létszámban látogattak el a programra, melynek vendége volt egy baráti nyugdíjas klub Bakonygyepesről. A Klub 

fergeteges hangulatú előadását a csöglei általános iskolások népdalköre gazdagította. Mindezt megkoronázta Sallai 

Flórián és cigányzenekara, mely egész este szórakoztatta a régi nótát jól ismerő közösséget. 

A kiscsőszi Bozót Néptáncegyüttes tiszteletét tette az egeraljai hasonló rendezvényen is, ahol műsorunkkal 

kedveskedtünk az idős korosztálynak, és meghallgattuk a helyi dalkör előadását is. 

  

 

Emlékmű avatás 

A program időpontja: 2021. október 23. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 
Célközönség: Kiscsősz lakói 
 
Október 23-án különleges ünnepség valósult meg Kiscsőszön a Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház udvarán. 

Az 1956-os események hőseire való emlékezés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a Kiscsőszt megtartó „mindennapi 

hősökre” irányuló visszagondolás és az előttünk való tisztelgés is. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület TOP-5.3.1-

16-VE1-2017-00018 számú pályázata keretében emlékműállítással tisztelgett az elődök előtt. Az emlékmű nem csak 

a háborúkban elesett férfiakról, de az itthon élő, becsületben dolgozó, gyermekeket nevelő emberekről is tanúságot 

tesz. 

A hármas kopjafát és talpazatát Hajas László székelyudvarhelyi fafaragó művész készítette. Az emlékmű elkészí-

tésében, felállításában támogatónk volt Almási Oszkó János is, akinek ezúton is köszönetet mondunk. Az emlékművet 

Kovács Norbert polgármester beszéde után Bali Tibor plébános szentelte fel a kiscsősziek és az egyesület tagjai 

körében. 



  

 

 

Baráti együttműködés a Búcsúk ünnepében 

A program időpontja: 2021. november 6-7. 
A program helyszíne: Mindszentkálla, Kiscsősz 
A program szervezője: Mindszentkálla civiljei, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola, Kiscsősz 
Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 500 
Célközönség: a két település és térségük lakói 



Mindszentkállán élő értelmiségiek alkotják azt 

a civil közösséget, mely megkeresett bennün-

ket azzal a céllal, hogy egymás programjait 

segítve próbáljunk közös értékeket létrehozni, 

illetve a falvak kulturális életét gazdagítani. 

November 6-án és 7-én mindkét településen 

búcsúi programsorozat valósult meg. Szom-

baton Mindszentkállára települt az Élő Forrás. 

Árusító standjainkat felépítettük a Templom 

melletti téren, ahol kézműves értékek és a 

térségben készült ételféleségek voltak megvá-

sárolhatók. Napközben a Templomban hall-

gathattunk különleges zenei előadást, majd 

délután a Bozót Néptáncegyüttes kamara 

csoportja mutatkozott be a Faluház színpadán. 

Az együttest zenész munkatársaink kísérték (Hunyadi Péter, Czaier Péter és Horváth Balázs) élő zenével. 

Különlegesen szép pillanatokat szerzett Pataki Tamás, aki három kalotaszegi népdalt énekelt el. A műsor után a 

helyieket is bevontuk egy kis közös táncolásba, és néhány moldvai tánccal koronáztuk meg a jó hangulatot. A faluház 

alagsorában finom vacsorával kedveskedtek meghívóink. 

Kiscsőszön Szent Imre védőszentünk búcsúját ünnepeltük. Délben szentmisén tisztelegtünk Szent Imre emléke és a 

régi kiscsősziek előtt. A misét követően Balatonfüred Város Vegyeskara tartott csodálatos hangversenyt, melynek 

keretében a templom orgonáját is gyönyörűen megszólaltatták. Eközben már készültek a finom kemencés ételek, 

melyekkel vendégeinket vártuk. Emlékezetes szakmai és kultúrgasztronómiai pillanatokat varázsolt a közönség 

számára Novotny Antal (Katlan Tóni), aki az új csárda épületben tartott interaktív főzőműsort. A kemence mellett 

Sallai Flórián és cigányzenekara muzsikált. A Kultúrpajta zsúfolásig megtelt Csík János és a Mezzo koncertjére, mely 

zenei csemegeként hatott, fergeteges sikerrel vezette be a Bozót és a Rekettye néptáncegyüttesek műsorát, melyet 

Kalász Máté, Fekete Márton, Hunyadi Péter és Kerékgyártó Gergely kísértek. A kulturális délutánt egy lazább 

hangulatú operett műsor zárta, melyre elsősorban a falvak idősebb lakói voltak kíváncsiak. Közös nótákban és sok 

tapssal köszönték meg az Orfeum Társulat előadását. 

  

  



Faültetés a helyi közösséggel 

A program időpontja: 2021. 11. 13. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsősz Község Önkormányzata, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor 
Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 100 fő 
Célközönség: Kiscsősz lakossága 
 
A kiscsőszi közösség ismét bizonyította, hogy összefogással képes értéket teremteni. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00018 

kódszámú pályázatunknak köszönhetően sikerült tovább szépíteni a temető környékét. A helyi segítőkkel közösen 

tujasorral díszítettük fel a temető és a közút közötti zöldterületet, és elkezdtük a ravatalozó előtti terület megújítását 

is. A kitermelt fák helyére a közeljövőben szintén örökzöldek kerülnek, de ezt megelőzően szeretnénk a 

ravatalozóhoz vezető utat felújítani. 

 

 

Betlehemi figurák közös készítése 

A program időpontja: 2021. november 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Kiscsőszi Asszonyklub 
Érintettek létszáma: 8 
Célközönség: Kiscsősz lakossága 
 

Kiscsősz Asszonyai tevékenyen töltik összejöveteleiket. 

Hétfőnként, és alkalmanként más napokon is dolgoz-

nak a Betlehembe kerülő új papírmasé bábok elkészí-

tésén. Ez a különleges technika már az előző évben is 

megjelent a betlehemi figurák között, egy kecske 

formájában. Király Zsuzsa szakértelme és a többiek 

lelkesedése egyedi formákat eredményezett. A kis-

csőszi Asszonyok kezei életet leheltek az élettelen 

tárgyakba. Büszkék vagyunk az új Betlehemre. 

 



Adventi mézeskalács és koszorú készítés 

A program időpontja: 2021. november. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola 
Érintettek létszáma: 40 
Célközönség: Kiscsősz lakói, környékbeli érdeklődők 
 

Az adventi készülődés és a közösségépítés jegyében szerveztük a mézeskalács készítő és díszítő délutánt. A program 

szakmai házigazdája Pátkai Miklós porcelánfestő, mézeskalács készítő mester volt. Sok érdeklődő jött el, minden 

korosztályt képviselve. A formák és a díszítések sokszínűsége jellemezte a résztvevők munkáját, mely valóban 

fantáziagazdag eredménnyel szolgált. Minden résztvevő magával vihette az általa tervezett és elkészített 

mézeskalácsokat, így a karácsonyi asztalt vagy a karácsonyfát díszíthetik majd ezek a finomságok. 

Gáncs Andrea szervezésében valósulhatott meg a falu közösségének adventi koszorú készítése, melyet néhányan 

közösségi formában, mások otthoni körülmények között vállaltak. A koszorúk alapanyagainak beszerzését a könyvtári 

programok keretében az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatta. 

  

 

 

 

   


