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Nagy László, iszkázi születésű költőnk sorai 
örök érvénnyel figyelmeztetnek minket arra, 
hogy a szellemi lét alapja a hagyományos 
értékekre alapuló világ, és ezeket az 
értékeket nem veszíthetjük szem elől, nem 
felejthetjük őket a régi idők sufnijaiban. 
Őriznünk, éltetnünk, használnunk kell 
ezeket, hogy utódaink is értékes emberré 
válhassanak.
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A kiscsőszi székhelyű Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület másfél 
évtizede tevékenykedik a magyar 
értékek gyűjtése, továbbörökítése 
terén. A néptánc, népzene, szel-
lemi népi kultúra mellett igyekszik 
figyelmet fordítani a tárgyi örök-
ség megőrzésére, gondozására is. 
Céljai elérése érdekében az elmúlt 
években programokat, rendez-
vényeket bonyolított, szélesítette 
kapcsolatrendszerét, igyekezett a 
szűkebb környezetében fellelhető 
kulturális értékeket számba venni, 
népszerűsíteni, bemutatni. Tagsá-
ga folyamatosan bővült, aktív tagjai 
között néptáncosok, népzenészek, 
kézművesek, hagyományos gaz-
dálkodással foglalkozó falusi em-
berek, civil szervezetek képviselői 
vannak. Hat éve falumúzeumot 
működtet, mely a hagyományok 

AZ ÉLŐ FORRÁS 
HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET MUNKÁJA, 
EREDMÉNYEI 
AZ ÉRTÉKEK 
MEGISMERÉSE ÉS 
MEGISMERTETÉSE 
TERÉN

KI VISZI ÁT 
A SZERELMET

Létem ha végleg lemerűlt
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantu mezővé a szikla-
csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

(Nagy László)

megélésének állandó színhelye. 
Rendszeresek a továbbképzések, 
tánc és zenei rendezvények, kö-
zösségi alkalmak. Az Egyesület 
tagjai, képviselői több alkalommal 
részt vettek a Hungarikum Törvény 
előkészítő tanácskozásain, konfe-
renciáin, melyek során azonosul-
tak a törvényalkotók szándékaival, 
célkitűzéseivel.
Az Élő Forrás az elsők között hozta 
létre Hungarikum Klubját, melynek 
tagjai a helyi társadalom széles 
rétegeit képviselik. Tagjaink között 
tisztelhetünk több kisvállalkozót, 
kézműves mestert és a helyi római 
katolikus egyházi közösség tagjait. 
Munkánkat az értékfeltárás előtt a 
szándékaink tisztázásával kellett 
kezdenünk. Rájöttünk, hogy elsőd-
leges célunk az általunk is képviselt 
ügyek, programok fellendítése, to-
vábbvitele. Ennek eszközeként el-
sősorban a néphagyományra épülő 
értékek felkutatását tűztük ki célul. 
Hamar rádöbbentünk, hogy az ér-
tékek bizony nem kategorizálják 
önmagukat és minden egyes érték-
terület kapcsolódik a többihez, így 
a néphagyományhoz is. Nem volt 
tehát más utunk, mint az értékek 
teljes palettájának keresése, meg-
örökítése, majd életre keltése. 
Első lépésként létrehoztuk a Kis-
csőszi Értéktárat, melybe két sza-
kaszban eddig összesen kilenc Forrás: Fortepan



ÉLŐ ÉRTÉKEK A SOMLÓ-SÁG KULTURÁLIS TENGELYÉN HUNYOR NÉPFŐISKOLA KISCSŐSZÖN4 5

érték került be. Ezek az élet külön-
böző területeiről kerültek kiemelés-
re, vannak közöttük szellemi, tárgyi, 
építészeti és természeti értékek 
egyaránt. A közelmúltban felgyűj-
töttük a környező kistérség 21 tele-
pülésének értékeit, melyekről fotó-
kat és lejegyzéseket készítettünk.
Munkánk célja, hogy a helyi tár-
sadalom szereplői a kultúrán ke-
resztül találjanak egymásra, a 
szellemi színvonal növekedésével 
az életminőség is javuljon, erős 
emberi közösségek jöjjenek létre. 
Művészeti iskolánkban 180 gyer-
mek tanulja a magyar néptáncot. 
Kihelyezett tagozataink kis falvak 
iskoláiban működnek. Figyelmet 
fordítunk a hátrányos helyzetű te-
hetségek kiemelésére, segítésére.
Nagy súlyt helyezünk a „Hidak” 
nemzetközi magyar-magyar prog-

Egyesületünk több, mint másfél évti-
zede helyezte székhelyét Kiscsősz-
re, az alig száz lelkes „bozóti” falucs-
kába. A település egy elzárt vidék, a 
Somló-Ság térsége gyöngyszeme. 
A halmozott elmaradottság ellenére 

Az Élő Forrás standja 
a Veszprém Megyei 
Értékünnepen

Karikázó a kiscsőszi Templom előtt
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ramunkra, mely már az 1990-es 
évek óta működik (előd-egyesüle-
tünk kezdeményezése alapján). A 
világ minden részén vannak test-
vér szervezeteink, melyeknek tag-
jai gyakran látogatnak Kiscsőszre, 
de magunk is szívesen utazunk 
előadásokat tartani, tanfolyamokat 
vezetni, tánccsoportokat oktatni.
Megalapoztuk az Élő Forrás Ha-
gyománypark és a Hunyor nép-
főiskola létrejöttét. Terveink sze-
rint a következő években ezek az 
intézmények infrastrukturálisan is 
kiépülnek, megfelelő terekkel bizto-
sítják a magas színvonalú szakmai 
munka alapjait.
Egyesületünk több kulturális kö-
zösség fenntartója. A művészeti 
iskola mellett helyi és széles ha-
tókörű szervezeteket is működtet. 
A legtöbb szervezet helyi, vagy 
kistérségi hatókörű, látogatóik 30-
50 km-es körzetből gyűlnek össze 
heti-havi rendszerességgel. Mű-
ködtetünk regionális hatókörű szer-
vezeteket is, mint a Dunántúl Népi 
Kommandó, vagy a Fordulj Kispej 
Lovam Táncegyüttes.
A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüt-
tes tagjai az elmúlt két évben a 
Nemzeti Színház Betyárjáték című 
darabjának táncosaiként vívták ki a 
közönség elismerését Budapesten 
és a Kárpát-medence vidékein be-
mutatott előadásaikban.

varázslatos környezet, régies, való-
ságos falusi körülmények jellemzik. 
Ezek az alapjai annak a társada-
lomfejlesztési programnak, melyet 
az elmúlt években elindítottunk és a 
jövőben is folytatni tervezünk.
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A GYERMEK ÉS A CSALÁD 
A TÁRSADALOM ALAPPILLÉRE

lemüket könnyen formálhatják a jó, 
vagy rossz emberi példaképek. Arra 
törekszünk tehát, hogy a térség 
óvodáival rendszeres kapcsolatot 
tartsunk és közös rendezvények, 
kirándulások, témanapok alkalmá-
val ültessük a gyerekek szívébe az 
értékeket. Gyakran jönnek óvodai 
csoportok Kiscsőszre, egész napos 
hagyományprogramban részt ven-
ni. Ilyenkor a gyermekek találkoz-
nak a falu állataival, dalos, táncos 
programokon, lovas kocsizáson és 
játékos környezeti ismeret órákon 
vesznek részt. Igyekszünk az óvo-
dákat meggyőzni arról, hogy az ilyen 
tematikus programok még haszno-
sabbak, ha a gyermekek mellett a 
szüleik is ellátogatnak hozzánk, így 
a „nevelő” munkát egyszerre vé-
gezhetjük a család tagjain. Tapasz-
talataink szerint a felnőtt korosztály 

Táncpróba a Művészeti Iskolában

Az állatok a barátaink

Az egészséges családi forma meg-
léte a mai vidéki társadalom egyik 
legnagyobb hiányossága és erénye 
egyben. A régi időkhöz viszonyítva 
lényegesen csökkent a teljes létszá-
mú, ideális családok száma (nagy-
szülők, szülők, gyermekek), de or-
szágos viszonylatban elmondhatjuk, 
hogy nagyobb arányban lelhető fel 
ez a modell a kisfalvas elrendez-
kedésű térségekben. Az Élő Forrás 
Alapfokú Művészeti Iskola legfőbb 
célja és feladata, hogy az itt élő 
gyermekek életébe színeket, értéke-
ket vigyen a kultúra, néphagyomány 
segítségével. Fontos feladatunk a 
régi értékek tiszteletének kialakítá-
sa, a család és a helyi kisközössé-
gek megerősítése. A sikeres és elé-
gedett fiatalok nagyobb arányban 
terveznek a helyben maradással. 
A Művészeti Iskola a tanórai munka 
mellett rengeteg közösségi progra-
mot, családi eseményt, bemutat-
kozó előadást, játékos vetélkedőt, 
tábort bonyolít, melyek érintik a 
felnőtt lakosságot is (szülők, nagy-
szülők). Igyekszünk ezekből a 
családokból igazi regionális közös-
séget kovácsolni, mely a táborok, 
találkozók alkalmával találkozhat, 
ismerkedhet.

számára is fontos az új élmények, 
ismeretek szerzése. A program so-
rán megismerjük a falu szerkezetét, 
házait, megkóstoljuk az utcán csor-
dogáló hűs artézi vizet, megnézzük 
a helyi tehenészet borjúóvodáját, 
lesétálunk a mezőre, hogy lássuk a 
szabadban legelésző jószágokat és 
a mezők, szántók növényeit.
A programokat Egyesületünk szak-
emberei vezetik.

Nagyon fontos, hogy a programok 
sorozatából az Óvodás korosz-
tály sem maradjon ki, hiszen Ők a 
jövő iskolásai, akiket már idejében 
érdemes érzékenyíteni a népha-
gyomány és általában az értékes 
kultúra iránt. A kisgyermekek nyi-
tottak minden információra és jel-
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Gyűjtjük, kutatjuk a helyi szokások-
kal, régi társadalmi élettel össze-
függő emlékeket. A térség kiemel-
kedő értékei a Nagy László, Szécsi 
Margit és Vigh Rudolf által felgyűj-
tött, Iszkázon és környékén élő téli 
szokáskör különböző dramatikus 
szokásai. Ilyenek a karácsonyi Bet-
lehemes, Pásztorolás játékai, illet-
ve a Regölés, melynek helyi formá-
ját Egyesületünk újjáélesztette. 

HELYI KULTURÁLIS EMLÉKEK 
MEGŐRZÉSE

régi falusi Búcsú jelentőségét, hi-
szen a „falunappá” egyszerűsö-
dés miatt elvesztek a vallásból és 
helytörténetből eredő értékek, kö-
tődések. Kiscsőszön Szent Imre 
napján, november első vasárnap-
ján tartjuk a búcsúi ünnepséget. 
A program fő eseménye az ünnepi 
szentmise, melyet követően táncos 
műsorral fogadjuk a Falu népét a 
Templom előtt. A továbbiakban a 
családok együttléte, közös ünnep-
lés, rokonlátogatások jellemzik ezt 
a napot.
Hagyományos rendezvényünk a 
farsangi táncképzés és disznóvá-
gás, mely egyre nagyobb érdek-
lődésre tart számot. A program 
minden évben február elejére esik. 
A disznóvágást követően nyitottá 
tesszük a feldolgozás és elkészítés 
folyamatát is, így mindenki láthat-
ja, milyen ételt fogyaszthat el az 
esti farsangi lakomán. A képzésen 

Regősök Kiscsőszön

Búcsúi tánc a Templom előtt
A regölés Karácsony másnapjától 
kezdődött olykor egészen Vízke-
resztig tartott. A férfiak téli öltö-
zetekben, zajkeltő eszközökkel 
járták a falut. A házakhoz betérve 
elénekelték a régi hiedelemvilágba 
is visszakalandozó dalt, mely hosz-
szan kívánt minden jót a következő 
esztendőre. A kapott adományokat 
a férfiak közösen fogyasztották el.
Fontosnak tartjuk visszaállítani a 

egy-egy tájegység kiválasztott tán-
cait ismerhetik meg az érdeklődők. 
Délután hagyományos alakoskodó 
felvonulással érkezünk a falu köze-
pére, ahol álesküvővel, kiszebáb 
égetéssel búcsúztatjuk a farsangi 
időszakot. Az utcai szokásjátéko-
kat műsor és farsangi bál követi.
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„HIDAK” NEMZETKÖZI 
KULTURÁLIS 
PROGRAMOK, 
MAGYAR – MAGYAR 
KAPCSOLATTARTÁS

Két évtizede kezdtük Hidak prog-
ramunkat, melynek lényege a világ 
magyarjai közötti kapcsolati szálak 
kialakítása, illetve ezen szerveze-
tek kulturális ellátása utazások, 
magyarországi rendezvények tá-
borok, továbbképzések révén. Az 
elmúlt időszakban mély barátságok 
és szakmai együttműködések ala-
kultak ki a határon túli vidékek és 
a távoli országok magyar és más 
kultúrájú civil szervezeteivel is. 

c. műsorok, Betyárjáték, stb.) Az 
együttműködés keretében több-
ször fogadtuk az Egyesület küldött-
ségét táborainkban, Kiscsőszön. 

FELVIDÉK
Szoros barátságban vagyunk a 
nagyidai Ilosvay Selymes Péter 
Néptáncegyüttessel és annak ve-
zetőivel, akik egy nagy jelentőségű, 
európai színvonalú magyar kulturá-
lis központot működtetnek. Az épü-
let a Magyar Állam támogatásával 
újult meg. Együttműködésünk a 
rendezvényeken túl kutatási prog-
ramokra is kiterjed. Rendszeresen 
táboroztatunk Kiscsőszön felvidéki 
gyerekeket, többször vendéges-
kedtek nálunk Nagymegyer nép-
táncos gyerekei.

MURAVIDÉK
Régi barátság fűz minket a lendvai 
Magyar Ház vezetőihez és az ott 

Ungváron a Betyárjáték művészei

Húsvéti locsolkodás dél-
amerikai vendégekkel

ERDÉLY
Kiemelt partnerünk a székelyke-
resztúri Pipacsok Néptáncegyüttes 
és a székelyudvarhelyi Kékiringó 
Alapítvány, számukra magyaror-
szági pályázati lebonyolítói segítsé-
get is nyújtunk. Emellett rendszeres 
kapcsolatot ápolunk Udvarhely-
szék, Küküllő-vidék, Kalotaszeg, 
Mezőség, Gyimes más szervezete-
ivel, a szórványban élő magyarok-
kal (Balánbánya, Pusztina).

KÁRPÁTALJA
Mély szakmai kapcsolat fűz ösz-
sze minket a Kárpátaljai Népfőis-
kola Egyesülettel, akiknek felké-
résére évről-évre visszatérünk a 
Kárpátaljára előadásainkkal, is-
meretterjesztő programjainkkal. 
Segítettünk elindítani a kárpátaljai 
Táncház mozgalmat, emellett ün-
nepi előadásokat szerveztünk a 
térség településeire (Üzenet Haza 

működő kulturális csoportokhoz. 
Rendszeresen látogatunk el hoz-
zájuk táncoktatás, táncház veze-
tés céljából, emellett Ők is gyakori 
vendégek a kiscsőszi Pajtafeszti-
válon.

AUSZTRIAI MAGYAROK
A bécsi Délibáb Néptáncegyüttes 
évente legalább 4-5 alkalommal 
vendégeskedik Kiscsőszön. Részt 
vesznek a jelentősebb rendezvé-
nyeinken, itt tartják tánctréningjei-
ket, nyári családi táborukat. A ba-
rátság révén mi is részt veszünk a 
Bécsben rendezett fontosabb ese-
ményeken, segítjük a szervezet 
munkáját. Évente több alkalommal 
tartunk előadásokat a Collegium 
Hungaricumban és más helyszíne-
ken. Az együttes vezetője Kiscső-
szön vásárolt házat, melyet rész-
ben a csoport közösségi házaként 
szeretne üzemeltetni.

Húsvéti tojásfestés Ausztráliában
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TÁVOLI ORSZÁGOK MAGYAR 
KÖZÖSSÉGEI
Az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület és Kiscsősz település 
neve ismert a világ minden föld-
részén. A diaszpórában működő 
kulturális szervezetek felkérésé-
re gyakran utazunk tanításokra, 
rendezvények szervezésére más 
földrészekre is. Rendszeresen ta-
nítunk az észak-amerikai Ti-ti-tá-

Térségünk jellemző kisebbségi 
csoportja a cigányság. Talán ép-
pen ezért fontos számunkra en-
nek a népcsoportnak a kultúrája. 
A Fláre Beás zenekar idén ünnepli 
fennállásának 25. évfordulóját. 
tagjai szinte gyermekkoruk óta 
együtt muzsikálnak. Céljuk mindig 
a cigányzenei kultúra autentikus 
formáinak ápolása volt. Egyesü-
letünk szervezőmunkával, pályá-
zatok írásával, ismeretterjesztő 

KISEBBSÉGI KULTÚRA, 
CIGÁNY HAGYOMÁNYOK

Fláre Beás zenekar

New Yorkban, a Magyar Örökség Fesztiválon

borban, Dél-Amerika vándorló 
fesztiváljának szimpóziumaiban, 
jártunk Kanada, Ausztrália, Ázsia 
és Nyugat-Európa országainak 
magyarjainál is. Ezek a szerve-
zetek természetesen gyakorta vi-
szonozzák baráti jelenlétünket kis-
csőszi látogatásaikkal. Ezeken az 
alkalmakon arra törekszünk, hogy 
hosszan ható, magyar érzelmeket 
ébresztő élményekkel gazdagítsuk 
vendégeinket.

KULTÚRÁK KÖZTI KAPCSOLAT
Igyekszünk baráti, partneri kap-
csolatokat teremteni az eltérő kul-
túrákat képviselő közösségekkel 
is. Ezek a találkozások erősítik 
a magyar nemzet értékét mások 
szemében és számunkra is új vilá-
gok kapuit nyitják meg. Több ilyen 
program folyamatos együttműkö-
déssé vált.

sorozatok megvalósításával, kon-
certek lebonyolításával segíti az 
Együttes céljainak megvalósulá-
sát. A csoport Veszprém Megye 
egyetlen autentikus cigányzene-
kara. Koncertjeikkel eljutottak Eu-
rópa sok országába, a kisebbsé-
gi kultúráért végzett munkájukért 
2014-ben Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjban részesültek. 
Rendszeres szereplői az Élő For-
rás rendezvényeinek.

Kapcsolatépítés Kínában
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A régi magyar ember legjobb társa 
az állatvilágból a ló volt. Ez az in-
telligens faj mindig mellettünk volt, 
bármilyen segítségre is volt szük-
ség. A katonáskodásban, a sze-
mélyszállításban, a posta szolgál-
tatásokban, a teherhordásban és a 
mezőgazdasági munkákban is a lo-
vakra számíthattunk. Egy-két évti-
zeddel ezelőtt a falusi világban még 
jelen volt, a gazdálkodásban alkal-
mazták. A falusi gazdák fontosnak 
tartották, hogy lovaik jó származá-
súak, képezhetőek legyenek, így 
előnyben részesítették a Magyar-
országon kitenyésztett munkafaj-
tákat (magyar hidegvérű – mura-
közi, nóniusz, gidrán) ezek a lovak 
kiválóan alkalmazhatóak fogatban, 
teherszállításra, de hátaslóként is 
megállják a helyüket. Egyesületünk 

LOVAS 
KULTÚRA

kiemelten fog-
lalkozik a ló kul-
túrával. Évente 
több eseményt 
rendezünk, me-
lyek a lovas élet 
népszerűsítését 
célozzák. Ilyen a 
Somló-Ság Lo-
vas Túra, mely-
nek célja, hogy 
széles körben 
felhívja a figyelmet a térség kiváló 
turisztikai adottságaira, a könnyen 
lovagolható túra útvonalakra és 
azokra a különleges állomások-
ra, melyek éppen egy lovaglás-
nyi távolságra vannak egymástól 
(Somló, Tüskevár, Iszkáz, Karakó-
szörcsök, Kerta, Kamond, Kispirit, 
Nagypirit, Csögle, Adorjánháza, 
Egeralja, Kiscsősz). A programot 
sajtónyilvánosság mellett szervez-
zük és évről-évre összekapcsoljuk 
egy gyermeknapi családi rendez-
vénnyel, mely minden évben vál-
toztatja a helyszínét.
Országos figyelmet kapott a „For-
dulj kispej lovam” Kulturális Lovas 
Túra, melyben Magyarország is-
mert, kiemelkedő tudású táncmes-
terei vesznek részt. A tíz fős csapat 
évente egyszer, egy hét időtartam-
ban lovagol, minden alkalommal 
egy újabb kis falvas tájegységet ki-
választva. A falvakban a lovak szál-

Úton a Galga-mentén

Lovas Barátok

lása, élelme, és a lovasok ellátása a 
fizetség az ajándékba vitt esti tánc-
gáláért. Célunk, hogy felébresszük 
a helyi hagyományőrző közössé-
geket, rávilágítsunk, hogy érdemes 
egy közös ügyért dolgozni. Emellett 
népszerűsítjük a lovas kultúrát.
Rendelkezünk több lovas kocsival 
is, így a kocsikázás örömét is átél-
hetik a Kiscsőszre érkezett vendé-
gek. Két nagy befogadóképességű 
társas kocsinkon összesen közel 
negyven fő helyezkedhet el. 
Lovaink megtekinthetőek az Élő 
Forrás által fenntartott Interaktív 
Faluház istállóiban. Természetesen 
az előzőleg felsorolt fajtákat tartjuk. 
Hosszú távú tervünk, hogy szoro-
sabb együttműködést alakítunk ki 
a térség lovas gazdáival, szerve-
zeteivel, létrehozzuk a Somló-Ság 
lovas polgárőrséget, ezzel támo-
gatva a helyi rendvédelmi szervek 
munkáját.
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Az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület kiscsőszi meggyökerese-
désének legfontosabb alapja a tu-
lajdonunkban lévő régi parasztház 
volt, melyet az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program támogatá-
sával felújítottunk és ma Interaktív 
Faluházként működtetünk. Ez az 
épület adja a bázisát nyári tábora-
inknak, továbbképzéseinknek, al-
kalmi közösségi eseményeinknek. 
A régi vályog épület új külsőt kapott. 
Az egykori lakóház mellett megújul-
tak a hagyományosan használatos 
gazdasági épületek is. Az istálló lo-
vaknak ad otthont, míg a fa szerke-
zetű keresztpajta táncrendezvények 
lebonyolítására alkalmas. A múzeum 
helyiségeiben a régióra jellemző bú-
torzat és berendezési tárgyak mel-
lett kiállításra kerültek a munkafo-

A PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK TEREI
régi értékeket bemutató múzeum-
formát. Az itt fellelhető tárgyak, esz-
közök több száz éves szokásrendet, 
munkaformákat, munkafolyamato-
kat idéznek, igazi élő múzeumként 
fogadják a vendéget.  Látogatottsá-
ga sokkal nagyobb az átlagos táj-
házakénál, hiszen célközönségünk 
széles. Az ide látogató vendégek 
általában sok szállal kötődnek a ha-
gyományhoz, ezért működővé, élő-
vé tudják varázsolni a létesítményt, 
használják, belakják annak helyi-
ségeit, tereit. Különleges a magyar 
állatfajták élő gyűjteménye, melyek 
gondozását szintén tevékenyen 
próbálhatják az érdeklődők. Az épü-
let kora meghaladja a 120 évet.
Időközben több kiscsőszi terü-
let használatára vált jogosulttá 
az Egyesület, melyeket szintén e 
programjaink megfelelő magva-
lósításához használhatunk. Tá-
gas zöldterületek, legelők, udva-
rok adnak lehetőséget arra, hogy 

Kiscsőszi Interaktív Faluház

közönségünk és a helyben élők 
számára valódi élményhelyszíne-
ket alakítsunk ki. A Kiscsőszi Paj-
tafesztivál helyszínei befogadják a 
csendes programok meghúzódó, 
kisebb létszámú rétegét és a nagy 
színpadi gálák és koncertek több 
százas közönségét is. Az elmúlt 
években együttműködések alakul-
tak ki Kispirit, Iszkáz, Doba, Kerta, 
Karakószörcsök, Csögle, Kamond 
településekkel, amelyek építészeti, 
környezeti formáikat tekintve ro-
konságban vannak Kiscsősszel.
Térségünk falvainak elmaradottsá-
ga és a gazdasági hátrányosság 
egyetlen pozitívumaként azt tapasz-
talhatjuk, hogy a falvak elrendezése, 
környezeti állapota nagyban hason-
lít a régi időkben jellemző formákra. 
Ez a tiszta közeg szépen szolgálja a 
hagyományos értékekre alapuló kul-
turális életet, de lehetőségeket nyit 
meg a turizmus fejlesztésére törek-
vő vállalkozók számára is.

lyamatok során használt kézműipari 
és mezőgazdasági eszközök is. Az 
udvaron felállított gémeskút bakonyi 
vasalatát Csík Tamás kovácsmester 
készítette, aki erre a munkájára a 
Népművészet Ifjú Mestere kitünte-
tést kapta. Az épület első helyiségé-
ben az Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület módszertani szolgáltató 
irodája kapott helyet. Az épülete-
gyüttes kiváló lehetőséget nyújt ha-
gyományőrző táborok, képzések, 
rendezvények, lebonyolítására, ér-
dekes helyszínt biztosíthat tematikus 
iskolai kirándulások csoportjainak. 
A látogatók kézműves foglalkozáso-
kon, kirándulásokon, táncos és ze-
nei eseményeken ismerkedhetnek 
meg a magyarság kultúrájával.
Az Interaktív Faluház egyedülállóan 
ötvözi a használati parasztház és a 
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A Kiscsőszi Pajtafesztivál lassan 
másfél évtizedes múltra tekint visz-
sza. Az elmúlt években egyre sike-
resebb szakmai és turisztikai szem-
pontból egyaránt. A rendezvény 
vendégeinek köre a népművészet és 
a falusi környezet, a falu értékei iránt 
egyaránt érdeklődő emberekből áll. 
A szakmai körök ezt a fesztivált az 
ország egyik jelentős népművészeti 
programjaként tartják nyilván, mely 
szellemiségét, minőségét tekintve is 
nagy súlyt képvisel. A néptánc- nép-
zenei élet szereplői szinte kivétel 
nélkül megfordultak már valamelyik 
Pajtafesztiválon. Örömünkre szol-
gál, hogy a programok nagy nevelő 
erővel bírtak a térség lakói irányá-
ba is, így jelentős a környék falva-
iból érkező vendégek aránya is. 
A fesztivál további hozadéka, hogy 
megszerettette a népi kultúrát, helyi 
kisközösségek létrejöttét generálta, 
melyek egyre lelkesebben végzik 
rendszeres tevékenységüket. 
A rendezvény négy teljes napon át 
zajlik, minden évben kapcsolódik 
az előtte zajló nemzetközi népze-
nei és néptánc táborokhoz, melyek 
közönsége szintén a fesztivált gaz-
dagítja. A zenei és néptáncos prog-
ramok mellett fiataloknak szóló 

RENDEZVÉNYEK

ÉLŐ ÉRTÉKEK A SOMLÓ-SÁG 
KULTURÁLIS TENGELYÉN
Együttélésben című rendezvé-
nyünk kora ősszel zajlik. A prog-
ram évek óta kapcsolódik az Élő 
Értékek a Somló-Ság Kulturális 
Tengelyén című értékünnephez, 
mely kiállítás, vásár és fesztivál is 
egyben, hiszen minden értéket a 
jellegének megfelelően mutatunk 
be. A rendezvényen nem csak a 
helyben elérhető értékek jelen-
nek meg, igyekszünk más vidé-
kek értékőrzőivel is kapcsolatokat 
teremteni. Így jutottak el hozzánk 
a Barkóság, az eleki románság, 
vagy a szentgáli pásztorkultúra 
képviselői. A fesztivál egyre na-
gyobb sikerrel zajlik és bizonyítja, 
hogy az értékalapú rendezvények 
látogatottsága meghaladja az üres 
falunapokét.

Kiscsőszi Pajtafesztivál

Térségi értékek

népies játék-programok, lovas ese-
mények, kiállítások, vallási progra-
mok honosodtak meg. Évről-évre 
fogadunk határon túli népművé-
szeti csoportokat és magyarorszá-
gi hagyományőrző együtteseket is.
Nagyon fontos feladatunknak te-
kintjük, hogy érintetté tegyük a helyi 
embereket is, így több nekik szóló 
részesemény is szervezünk, me-
lyek egy része aktív jelenlétet, elő-
zetes munkát is kíván (ilyen a tér-
ségi értékek kiállítása és vására, a 
búcsúi sütemények versenye, vagy 
a kiscsőszi hétpróba). A fesztivál 
vásározói és kiállítói között nem je-
lenhet meg egyetlen értéktelen árut 
képviselő vállalkozó sem. Keressük 
a térség őstermelőit, kézműveseit, 
segítséget kérünk az NMI Művelő-
dési Intézet munkatársaitól és a he-
lyi Leader szervezetektől.
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MÓDSZEREK, CSATORNÁK
Az értékfeltárás lehetőségeinek 
tára nagyon széles. A térség be-
rendezkedésének köszönhetően 
a vidékfejlesztés fő támogatási 
csatornái és a helyi HACS-ok cél-
kitűzései már a Leader program 
indításakor tisztán körvonalazták 
a helyi tudásra, természeti és gaz-
dasági értékekre irányuló fejlesz-
tési szándékokat. A támogatások 
jelentős része ilyen fejlesztésekre 
fordult, így mára kialakultak azok 
a helyi termelői, feldolgozói körök, 
akik valóban a térséget képviselik 
minőségi termékeikkel. Nagy fejlő-
désen ment át a turizmus is, több 
településen épültek szálláshelyek, 
szolgáltató egységek. Mindezek a 
fejlesztések tökéletesen harmóni-

Rendszeresen vettünk részt orszá-
gon belüli és határokon túli szerve-
zetekkel való tapasztalatcserén.
Szellemi értékek felkutatására egy-
szerűen a nyitott, világra látó térsé-
gi jelenlétet tartjuk jó módszernek. 
A különböző társadalmi csoportok-
kal való találkozások során hamar 
előkerülnek a régóta őrzött doku-
mentumok, helytörténeti lejegyzé-
sek, egyéb információk. A térsé-
günk több kiemelkedő személyiség 
szülőhazája, vagy munkaterülete 
volt. Az Ő emlékük gondozását 
hosszabb távú feladatnak tekintjük. 
Fontos megemlíteni Berzsenyi Dá-
nielt, a Kemenesalja költőjét, Nagy 
Lászlót, aki Iszkázon született és 
nevelkedett, vagy Békefi Antal gyűj-
tő-zeneszerzőt, aki a bakonyi vidék 
dalait lejegyezte. 
A tárgyi, építészeti értékek felgyűj-
tésére egyesületünk programot in-
dított, melynek keretében az elmúlt 

HELYI ÉRTÉKEK GYŰJTÉSE, FELTÁRÁSA, 
ÉLŐVÉ TÉTELE

időszakban 21 település építészeti 
értékeit, műemlékeit, természeti 
értékeit rögzítettük fotók és rövid 
leírt bemutatás formájában. Ez az 
anyag alapot adhat a települések 
számára a helyi értéktáraik későb-
bi létrehozásához, hiszen messze 
nem a teljes értékpalettát rögzítet-
tük. Bebizonyítottuk azonban, hogy 
nem lehetetlen egy településen – 
akár idegen szemmel is – értékeket 
fellelni. Az anyagokat a falvak ren-
delkezésére bocsájtjuk, emellett 
felhasználjuk saját munkánkhoz is.

ában vannak a térség adottságai-
val, így hozzájárulnak, hogy a he-
lyi értékeket fókuszba helyezzük. 
Egyesületünk a GEMARA-SK Vi-
dékfejlesztési Egyesület tagjaként 
minden rendezvényén keresi a le-
hetőséget a helyi termékek, őster-
melők bemutatására. Rendezvény 
pályázataink is ezekre a célokra 
épülnek. 
Fontosnak tartjuk, hogy a jó gya-
korlatok, pozitív tapasztalatok gaz-
dát cseréljenek és mások számára 
is ötleteket, erőt adjanak egy-egy 
program elindításához. Másrészt 
mi is tanulhatunk a hasonló céllal, 
de más körülmények között műkö-
dő szervezetek sikereiből, kudar-
caiból. Kapcsolatokat építettünk 
tehát a vidékfejlesztés terén is. 

A „Bezzeg az én időmben” beszélgető kör A Kézműves kör

Apáti Zoltán fazekasmester

Csík Tamás kovácsmester
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Az elmúlt időszakban több telepü-
léssel is szorosabb együttműködést 
alakítottunk ki az értéktári tevékeny-
ség elindítása terén. Tapasztalatunk 
szerint a falvak vezetői a feladattól 
és a falu lakóinak érdektelenségétől 
félve nem vágnak bele az értéktár 
alapításba. Ezeket az ellenérzése-
ket kell lassan leküzdenünk.

TÁRSADALOMARCHÍVUM 
A CSALÁDOKKAL
Az értékőrzés alapja az egészsé-
ges helyi társadalom, ennek alapja 
pedig a család. Falvainkban olyan 
családmintákat kell kiemelni, segí-
teni és példának állítani, amelyek 
megalapozzák a társadalom hosz-
szabb távú megmaradását, javítják 
az együttélés minőségét, elősegítik 
a helyben maradást.  
Az Élő Forrás családarchívum 
létrehozását kezdeményezte az 
ún. „Bozót” térségének falvaiban. 
A fotózások jó alkalmat adnak az 
ismerkedésre, az emberi kapcso-
latok kiépítésére, megerősítésé-
re, egyben megtudhatjuk, hogy 
egy-egy család milyen értékeket 
képvisel. A fotók a házak előtt ké-
szülnek, így azt is rögzíthetjük, 
hogy ki melyik településen, milyen 
körülmények között él. Természe-
tesen az egyedülállókról is készí-
tünk fotókat. Fotózzuk továbbá a 
falvak tisztségviselőit, szervezeteit. 

ÉRTÉKEK TEREMTÉSE, KÉSZÍTÉSE
Egyesületünk úgy lehet a helyi érté-
kek ügyének zászlóvivője, ha maga 
is jeleskedik az értékteremtés terén. 
Két területen vannak tapasztalataink 
és lehetőségeink. Az egyik a közös-
ségek alapítása és megerősítése, 
ezen keresztül kulturális értékek lét-
rehozása, a másik a helyi termékek 
előállítása. Közösségi tevékenység 
terén az elmúlt években hatalmas 
fejlődést értünk el. Kisebb-nagyobb 
csoportjainkba több száz környék-
beli érdeklődő jár heti-havi rendsze-
rességgel. Több szervezet mára ön-
állóan alakítja tevékenységét, nem 
igényel állandó segítséget

Csoportjaink az alábbi formákban működnek:
• Bozót Néptáncegyüttes (ötven főt meghaladó létszámú, a tagok a szélesebb térségből jönnek)
• Kiscsőszi Ifjúsági Táncegyüttes (25 fős térségi csoport)
• Hunyorgók Bábcsoport (25 fős térségi csoport a szülők bevonásával)
• Dunántúl Népi Kommandó (regionális felnőtt csoport 25-30 taggal)
• Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes (országos csoport 10 taggal)
• Fiatal Szülők Klubja (térségi családi szervezet)
• „Bezzeg az én időmben” Beszélgető Kör (térségi férfikör 10-15 taggal)
• Asszonyklub (helyi asszonykör 8-10 taggal)
• Élő Forrás Népdalkör (15 fős térségi csoport)
• Kézműves kör (15 fős térségi csoport)

A helyi termékek előállítása terén 
szintén jeleskedünk. Saját tenyész-
tésű állataink mellett rendszeresen 
vásárolunk helyi őstermelőktől élő 
állatot, főként sertést. A disznóvá-
gás közösségi élménye mellett el-
készíthetjük saját füstölt kolbásza-
inkat, sonkáinkat, szalonnáinkat, 
melyeket a közösségi események 
alkalmával együtt fogyasztunk ven-
dégeinkkel. A faluban ma is magas a 
szarvasmarhák száma, több helyen 
vannak fejős tehenek is, így gyak-
ran készítünk ízletes tehén sajtokat, 
melyek szintén a közös étkezések 
színvonalát emelik. Egyesületi tag-
jaink kerti növényei, a helyi terme-

A fotózást követő lépés egy interjú 
sorozat lesz, mely nagyban gazda-
gíthatja a települések helytörténeti 
anyagait.

Borbács Magdolna és Otto Brenner

Borbács László és családja

Saját készítésű sajt és mézes dióSaját készítésű füstölt húsok

Kövi Ferencné és családja

Antal család
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lők készítményei is rendszeresen 
terítékre kerülnek.

Az Élő Forrás Hungarikum Klub 
2013. szeptemberében alakult meg. 
Létrehozásának célja a törvény adta 
lehetőségek kiaknázása, a helyi ér-
tékek újjáélesztése, az értéktisztelő 
emberek együttműködési fórumá-
nak létrehozása volt. A Klub műkö-
désének köszönhetően létrejött a 
Kiscsőszi Értéktár, melyben 9 érték 
szerepel. Ezek több területet is kép-
viselve gyakran megjelennek az ál-
talunk szervezett rendezvényeken. 
Műemlék templomunk gyakran ad 
otthont hangversenyeknek, ünne-
pi eseményeknek, artézi vizünket 
jóízűen fogyaszthatják a falu vendé-
gei, Borbács Mária gyógyteáit gya-
korta kóstolgatják a fesztiválozók, 
a kiscsőszi nyújtott „kőtt” pedig az 

ínyencek örök kedvence. Apró ér-
tékek ezek, de a településünk szá-
mára emblematikusak. Lehetőséget 
adnak az ünnepeink gazdagítására, 
a helyi társadalom megszólítására. 
A kiscsősziek büszkék lehetnek apró 
értékeikre, melyeknek köszönhető-
en kitűnhetnek a térség falvai közül, 
meghatározhatják sajátos világukat.

AZ ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET EMBERI ERŐFORRÁSAI
Egyesületünk tagsága mind föld-
rajzi, mind szakmai szempontból 
széles területet képvisel. Művésze-
ti iskolai pedagógusok, gazdasági 
szakemberek, gazdálkodók, kétkezi 
munkások, zenészek, táncosok, vi-
dékfejlesztők, civil szervezetek ve-
zetői egyaránt jelen vannak közöt-
tünk. Munkánkban, törekvéseinkben 
mindig, mindenkire számíthatunk!

HUNYOR 
NÉPFŐISKOLA

Hosszú évek előkészítő munkája 
és rengeteg találkozó, képzés, fel-
készülő programsorozat előzte meg 
azt a felemelő, különleges délutánt, 
melynek során hét szervezet szer-
ződében fogadta el Lezsák Sándor 
felkérését népfőiskolai intézmények 
létrehozására. Egy kiemelt, regioná-
lis hatókörű helyszín (Vasvár) és hat 
járási hatókörű helyszín (Kondoros, 
Mórahalom, Derecske, Mezőörs, 
Taliándörögd és Kiscsősz) képvise-
letében jelentek meg a megvalósí-
tást vállaló szervezetek képviselői, 
akik a közreműködő szervezet (NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Köz-
hasznú Kft.) igazgatójával, Kárpáti 
Árpáddal írták alá a március végéig 
tartó szerződést. A szerződés ke-
retében a helyi előkészítés újabb 
fázisába lép, így konkrét működési 
és kivitelezési tervek születnek a 
Hunyor Népfőiskolát illetően. 
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egye-
sület két éve működteti a Hunyor 
Népfőiskolát, mely így várhatóan ha-
marosan önálló intézményi formát ölt. 

A HUNYOR NÉPFŐISKOLA 
CÉLTERÜLETEI:
A Népfőiskola keretében ellátandó 
feladatok megállapításának hát-Fesztiválcsapat 

terét, a szakmai munka alapjait a 
több, mint tíz év alatt Kiscsőszön és 
térségében felépített kulturális szel-
lemi bázis és a hozzá kapcsolódó 
kontinenseken átívelő, nemzetközi 
szakmai kapcsolatrendszer adja. 
Az Élő Forrás Hagyományőrző 
egyesület a térség szinte minden 
rendezvényébe bekapcsolódott, 
partnerséget alakított ki a civil szer-
vezetekkel, az önkormányzatokkal, 
a vidékfejlesztés szereplőivel és az 
országos hatókörű szakmai szer-
vezetekkel, intézményekkel is. 
Az eddig főleg néphagyomány-ápo-
lásra épülő munkáját az Egyesület 
olyan tevékenységi körökkel egé-
szíti ki, amely nemcsak a térség 
kulturális, hanem szellemi és gaz-
dasági életére is pozitívan hatnak. 
A Hunyor Népfőiskola határozott 
elképzelése, hogy a rendkívül jó 
természeti értékekkel rendelkező 
területen a tradicionális társadalom 
– mely az önellátásra alapul – újbóli 
megteremtése egyetlen lehetősége 
lehet a vidéknek az elnéptelenedés, 
elszegényedés ellen vívott harcban. 

TEVÉKENYSÉGEINKET HÁROM FŐ 
TENGELY MENTÉN HATÁROZTUK MEG: 

A. GAZDASÁG
Cél: A térség természeti kincseire 
és szellemi értékeire alapozva sze-
retnénk rávilágítani arra, hogy vidé-
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künk is rendelkezik rengeteg olyan 
potenciállal, amelyeket tudatosan 
kihasználva elindulhat az elmara-
dott terület gazdasági fejlődése. 
Célunk a vidékies térség értékalapú 
megújítása, egészséges élelmiszer-
termelés- és ellátás elősegítése. 
Térségünk leszakadásának meg-
állítása, fejlődési pályára állítása. 
A vidékünk aprófalvainak segítése 
a falusi turizmushoz kapcsolódó 
infrastruktúrájának és kapcsolódó 
szolgáltatások kínálatának térségi-
leg összehangolt fejlesztésében.
Eszköz: A hagyományos gazdálko-
dás módszertanának bemutatása, 
oktatása. Képzések szervezése, 
mintagazdaság létrehozása. He-
lyi termékeket előállító vállalkozá-
sok alapításának és nagymértékű 
együttműködésének ösztönzése. 
Gazdasági- és vállalkozási ismere-
tek oktatása. A tudásbázis-központ 
megvalósításával a kistérség refe-
renciaközponttá alakítása.
Képzéseket, fórumokat, beszélge-
téseket, táborokat a következő té-
makörökben tervezünk létrehozni:

B. TÁRSADALMI ÉLET
Cél: Az egyesületünk által képvi-
selt hagyományos értékrend köz-
pontjában a család áll. A családok 
összetartó ereje, az egymás tiszte-
letére nevelés alkalmassá teszik az 
embereket arra is, hogy kiegyensú-

vöröskereszt, rendőrség, szociális 
gondozók, falugondnokok, telepü-
lésvezetők, kulturális- és oktatási 
intézmények vezetői, civil szerve-
zetek képviselői, önkéntesek stb.) 
lehetőséget kapjanak arra, hogy 
együtt gondolkodva közösen el-
készített stratégiák segítségével 
próbálják a térség szociális életét 
pozitív irányba megváltoztatni.

C. KULTÚRA
Cél: Elsődleges célterületünk kul-
turális életének színvonalasabbá, 
gazdagabbá és aktívabbá tétele 
mellett határozott célunk az is, hogy 
az országos, nemzetközi hatókörű 
programjainkat is erősítsük. Szeret-
nénk magyar-magyar együttműkö-
déseinket tovább bővíteni, a hatá-
rokon belül- és a határokon túl élő 
magyarok összetartását növelni, a 
külhoni magyarok identitástudatát 
erősíteni. Kontinenseken átívelő 
kapcsolatrendszerünk által célunk, 
hogy minél több nemzet ismerje 
meg a magyar kultúra kincseit.
A hungarikum mozgalomhoz csat-
lakozva rengeteget dolgozunk 
azon, hogy minél több ember felku-
tassa, megőrizze a környezetében 
azokat az értékeket, amelyek a 
magyar nemzet önazonosságának 
hordozói
Eszköz: Kulturális munkánk terén 
alapvető irányvonalakban sze-

lyozott közösségi életet tudjanak 
élni. Napjainkban a térségünkben 
nagyon kevés esetben beszélhe-
tünk igazi közösségről. Leginkább 
a teljes zárkózottság, az egymás 
ellen fordulás a jellemző nem csak 
a települések tekintetében, hanem 
sajnos családokon belül is. Célunk, 
hogy pozitív példamutatással, kö-
zösségi események szervezésével 
hatást gyakoroljuk vidékünk társa-
dalmi életére.
Eszköz: A társadalmi életben való 
aktivitást, egymás felé fordulást 
úgy szeretnénk elérni, hogy közös 
célokat (pl. értékgyűjtés, játékké-
szítés) emelünk ki különböző cél-
közönségek elé.
Jó példaként a hagyományos pa-
raszti élet közösségi színtereit 
(fonó, pajta stb.) és eseményeit 
(munkához kötött ünnepek, vallási 
ünnepek, emberi élet fordulói) ala-
pul véve hozunk létre olyan alkal-
makat, amik az egyéni- és családi 
értékteremtő kikapcsolódásra egy-
aránt alkalmasak.
Módszer: Térségünk társadalmá-
nak szociális téren történő javítá-
sára azt a módszert tartjuk a leg-
megfelelőbbnek, hogy színteret és 
alkalmakat teremtünk helyi szak-
emberek fórumaira, előadásaira, 
képzéseire. Ezen kívül fontosnak 
tartjuk, hogy ezek a szakemberek 
(védőnőnői-, háziorvosi szolgálat, 

retnénk megőrizni az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület szelle-
miségét, tevékenységköreit. Ezek 
alapján aktívan kivesszük a ré-
szünket a térség kulturális életének 
szervezésében, bonyolításában. 
Művészeti iskolánk megalapítása 
óta iskolai szinten is szervezzük a 
helyi kulturális élet eseményeit.
Csoportjaink teret kaptak a telepü-
lési falunapokon, egyéb rendez-
vényeken, iskolai programokon. 
Egyesületünk profi táncművészei 
is aktív szereplői a térségi rendez-
vényeknek.
Szoros együttműködésben dolgo-
zunk többek között: a Hungarikum 
Bizottsággal, a Hagyományok Há-
zával, a Nemzeti Művelődési Inté-
zettel, a Magyar Népfőiskolai Tár-
sasággal, az Iszkázi Népfőiskola 
Egyesülettel, az Élő Forrás Alapfo-
kú Művészeti Iskolával.

Az elmúlt időszakban több bemu-
tatkozó, kapcsolatépítő, népsze-
rűsítő rendezvényt szerveztünk 
melyeken a járás különböző cél-
csoportjait szólítottuk meg. Elsőd-
leges célközönségünk természete-
sen a civil szervezetek és a helyi 
önkormányzatok köre volt, de igye-
keztünk a vállalkozások irányába 
is lépéseket tenni. Ezek az esemé-
nyek megerősítették pozíciónkat, 
segítették eddigi törekvéseinket.



„A kiadvány létrejöttét 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. támogatta.”

Ünnepi szentmise Kiscsősz műemlék templomában


