EZER LÁTOGATÓ FORDUL MEG KISCSŐSZÖN, A KULTURÁLIS
LÁTÓÚT SOROZAT KERETÉBEN
A program időpontja: 2022. július-szeptember
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Nemzeti Művelődési Intézet
Érintettek létszáma: 1000 fő
Magyarország szinte minden térségét érinti az a kulturális látóút sorozat, melynek keretében ezer
érdeklődő érkezik Kiscsőszre, a júliustól szeptemberig terjedő időszakban. A Nemzeti Művelődési Intézet
által szervezett kirándulások célközönsége elsősorban a közösségi élet szereplőit célozza meg országszerte.
Kulturális közösségszervezők, civil szervezetek tagjai vesznek részt az egynapos kirándulásokon.
Különleges élmény mind a szervezők, mind a vendégek számára, ahogyan az alig százlelkes falu újra-és
újra nyüzsgéssel telik meg.
A házigazda Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és Kiscsősz Község Önkormányzata egész napos
bemutató programmal kedveskedik a csoportoknak. Az Egyesület munkatársai interaktív tárlatvezetéssel
kalauzolják végig vendégeiket a település több pontján található tematikus helyszíneken, kiállítási tereken,
melyek együttesen alkotják az Élő Forrás Hagyományfalu kulturális életközpontját. Nagyon fontos
hangsúlyozni, hogy nem egyszerűen múzeumi egységekről van szó, hanem folyamatosan igénybe vett,
működő közösségi terekről, használatban lévő eszközparkról, a falusi gazdálkodásban elengedhetetlen
háztáji állatféleségekről, ezek tartási helyeiről kapnak képet a látogatók. Az Egyesület öt, önállóan működő
néptáncegyüttes működését teszi lehetővé nemrég megépített Táncházában, mely minden igényt kielégít. A
Táncház padlásszintjén a Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségeinek népviseleteiből álló kiállítást
szemlélhetik meg a vendégek.
A Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház ad otthont a Dunántúl legnagyobb szövő műhelyének,
de magas színvonalú a fazekas műhely és kiválóan felszerelt, működő kovácsműhellyel is rendelkezik. Az
Alkotóház több rendszeres szakkörnek és táboroknak is helyet ad. A látogatók számára az Egyesület
mesterei tartanak interaktív foglalkozásokat.
Falusi gazdálkodást bemutató udvarokban juhok, kecskék, szürke marhák, bivalyok, baromfi-félék is
láthatóak, a magyar lóféléket pedig az érdeklődők közelebbről is megismerhetik, hiszen minden vendég
utazhat a nagyméretű, fedett echós szekéren.
A közös ebéd elfogyasztására a nemrégiben átadott fogadóban van lehetőség, emellett a helyi termékeket
és kézműves remekeket is értékesítő szatócsbolt is nagy érdeklődésre tart számot.
A program záróeseményeként közel kétórás gálaműsor keretében mutatkoznak be az Élő Forrás
művészeti közösségei. A Fláre Beás hagyományőrző cigányzenekar koncertje minden alkalommal hatalmas
sikert arat. Ezután a magyar néptáncé és népzenéé a főszerep. Ezt az előadást a kiscsőszi néptáncos
közösségek tagjai és az Egyesülethez közel álló előadó-művészek mutatják be.
A program célja, hogy példát mutasson arra, hogy az értékes kultúra meghonosítható az elhagyatottnak
tűnő falusi világban is, sőt új utakat nyithat a falusi társadalomfejlesztés és gazdaságfejlesztés területén is.

