
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, Kiscsősz 
Község Önkormányzata 
Érintettek létszáma: 500 
Célközönség: a két település és a térségük lakói 
 

Mindszentkállán élő értelmiségiek alkotják azt a civil közösséget, mely megkeresett bennünket azzal 

a céllal, hogy egymás programjait segítve próbáljunk közös értékeket létrehozni és a falvak kulturális 

életét gazdagítani. November 6-án és 7-én mindkét településen búcsúi programsorozat valósult meg. 

Szombaton Mindszentkállára települt az Élő Forrás. Árusító standjainkat felépítettük a Templom 

melletti téren, ahol kézműves értékek és a térségben készült ételféleségek voltak megvásárolhatók. 

Nap közben a Templomban hallgathattunk 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 

kulturálsi 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. 

    



   

 

 

 

 


