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Január 22-én a Könyvtárral közösen a Hargitai Gusztáv Művelődési
Házban ünnepeltük meg a Magyar Kultúra Napját.
A Himnusz születésnapján tartott program alkalmat adott arra, hogy
hagyományainknak, gyökereinknek tisztelegve felmutassuk, és
tovább adjuk tárgyi és szellemi örökségünket. A Hild József
Építőipari Szakgimnázium diákjai által tartott felpéci pincék
felméréseinek eredményét mutatták be a diákok és tanáraik e
napon Felpécen, és együtt ünnepelték velünk a Magyar Kultúra
Napját.
Február 15-én ismét hagyományőrző disznótort tartottunk a GyőrMosoni evangélikus egyházmegyével közösen.
Március 2-án az Éghajlatvédelmi Szövetséggel – Lajtmann Csaba
szervezésében - közös programot tartottunk a Tájházban. A
program célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hulladékgazdálkodásra,
annak fontosságára, leginkább a megelőzésre, hogy minél
kevesebb szemét keletkezzen. A témát a Kajárpéci Vízirevű
bemutatója és a Szemétszabaduló Szoba produkció, a játékos
vetélkedő tették érthetőbbé.
Március 15-én a hagyományos történelmi játszóházzal indult a
könyvtárral közös programunk, az 1848-49-es forradom és
szabadságharc tiszteletére szervezett megemlékezés. A
gyerekekkel és a családtagokkal az evangélikus temetőbe mentünk
a játszóházban készített zászlócskákkal, ahol Kuglics Tamás
polgármester ünnepet méltató szavai után helyi gyerekek
verseikkel, népdalcsokorral tették emlékezetessé az alkalmat. A
program lelkészeink áldó imádságával zárult.
Márciusban folytatódtak tájházunk felújítási munkái a falak külső
meszelésével, a kapu csiszolásával, festésével. Tavaszra újra
rendezett körülmények között várhattuk a látogatókat.
Március 31-én autóbusszal kirándulni indultunk megyei értékeink
jobb megismerésére. Kapuváron a röntgenmúzeumot, Nagycenken
a katolikus temetőt és a Széchenyi Mauzóleumot néztük meg.
Sopronban a történelmi belvárossal ismerkedtünk, a Tűztorony és
környékén sétáltunk, és az Erdészeti Múzeumba tettünk látogatást,

ahol a Selmeci diákhagyományokról is szó esett. Kirándulásunkat a
30 éves évfordulót ünneplő Páneurópai Piknik emlékhelyén fejeztük
be, ahol Varga Zoltán útitársunk citerakísérete mellett néhány
népdalt is elénekeltünk a jó időben. Programunkat az
Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsága támogatásával
valósítottuk meg.
Április 9-én a Költészet Napján a kultúrházzal közös programot
szerveztünk. A Hangraforgó Együttes énekelt verses műsora ismét
elbűvölte a felpéci közönséget, és tette széppé a napot.
Április 13-án húsvétváró játszóházba hívtuk a gyermekes
családokat. A kicsik is készítettek ajándékokat a lelkes önkéntesek
és a szülők segítsége mellett.
Április 16-án a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület 1-7
osztályos tanulóit és kísérő tanárait fogadtuk a tájházban. Tartottunk
tájházpedagógiai foglalkozást, volt lehetőség agyagozásrakorongozásra, és pogácsa is készült a gyerekek kezei által, amit
örömmel el is fogyasztottak. A nap során volt még idő szabad
játékra is, aminek nagyon örült mindenki. Az agyagmunkákat
kiégetés után eljuttattuk az iskolába a gyerekek nagy örömére.
Április 23-án ketten látogatást tettünk a szervezett LÁTÓÚT
keretében az agyagosszergényi Közi Horváth József
Népfőiskolánál. Látogatásunkat tapasztalatszerzés céljából
fontosnak tartjuk mindenhol, ahol régóta működik népfőiskola. Ez
alkalmakon szerzett tapasztalatainkat, jógyakorlatokat szeretnénk
kamatoztatni a Felpécért Alapítvány népfőiskolai tagozatának
működése során is.
Április 24-én a tájházi szőlőben dolgoztunk helyi önkéntesekkel. A
kidőlt szőlőlábak cseréjét, a meglazult drótok kijavítását, cseréjét
kezdtük el, hogy rendezetten várjuk a metszés utáni növekedést a
szőlőben.
Április 27-én megyei ÉRTÉKNAP-ot tartottunk a helyi Hargitai
Gusztáv Művelődési Házban szintén az Agrárminisztérium
HUNG-2018 pályázata segítségével. Köszöntőt mondott Pető Péter
a Megyei Értéktár Bizottság elnöke, aki méltatta rendezvényünket.
Ekkor került sor arra a kiállításra, és bemutatóra, ahol a PannontájSokoró Natúrpark területével ismerkedhettünk tablókon, és a
könyv lapjain, mely frissen jelent meg.
A natúrparki ismeretek mellett szintén tablókon volt lehetőség
tájékozódni, információkat adni a Kisalföld népi építészetéről,
mely szintén a megyerikumok listáját gazdagítja megyénkben.

Megyei értékeink közé felvételt nyert Höveji csipke különlegessége
és egyedisége megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl.
Ezt mutatta meg nekünk számos munkájával Pőcze Ágnes
Sopronból.
A rábaközi hímzésmotívumokat, varrottasokat a győri Székely
Erzsébet hímző, népi iparművész hozta el nekünk. Az előkerült
hímzések legtöbbje a Rábaközből való, ezért erről a vidékről nyerte
elnevezését- Rábaközi varrottasok.
A textilnyomás győri hagyományai egészen az 1600-as évekig
nyúlnak vissza. Győrben az Éhling család immár negyedik
generációja festi a manapság is közkedvelt motívumokat. Egyik
képviselőjük - Tóth Ildikó – hozta el a felpécieknek bemutatásra
néhány szépen festett darabjukat, amint a kékfestés folyamatáról
beszélve elmondta, hogy több mint százéves mintafákkal,
eszközökkel, gépekkel dolgoznak ma is. A tájékoztatóból
megtudhatták a látogatók, hogy a világörökség listájára is felkerült
nemrégiben a kékfestés.
Kihalófélben levő szakma és mestere a téti Kovács Sándor
kádármester, aki nemcsak elméletben, hanem a gyakorlati
bemutatóján is megpróbált kedvet adni a jövő generációinak, akik
eljöttek a bemutatóra. Hangulatos bemutatót tartott a megyei
értékeink közé tartozó Téti Ifjúsági Fúvószenekar is Steszli Tibor
vezető tanár irányításával. A 65 főből álló, 40 éve működő Téti
Ifjúsági Fúvószenekar színvonalas zeneoktatásával és előadásaival
viszi hírét a megyének. Bemutatkozásuk nálunk is nagy sikert
aratott. A néptánc és a hagyományőrzés két jeles csoportja is
bemutatkozott a program keretében. A Szigetközi Csutora néptánc
egyesület a néptáncot, népzenét kedvelők köréből alakult 2000ben. Célja a magyar néptánc és népzene hagyományápolása és
továbbadása a fiatal generációknak. Az egyesület zenekara
hegedűn, brácsán, bőgőn és klarinéton kísérte a tánccsoportot.
A másik néptáncos csoport a Győrújbaráti Csobolyó
Néptáncegyüttes volt programunkon. Ez az együttes 1991-ben
alakult, mintegy 25 általános iskolás gyermek részvételével. Az
évek alatt a Csobolyó a Nyugat-Dunántúli Régió jelentős
műhelyévé fejlődött. Az ő tánctudásukból is kaptunk ízelítőt a
program keretében. Jó hangulatú, színes programmal tarkított
műsorban volt része mindazoknak, akik a felpéci megyei
értékeinket népszerűsítő, bemutató programon részt tudtak venni.

A programot kisvideó is megörökíti a későbbi idők számára a
pályázati forrásból. https://youtu.be/JRdOw2rVU6I
Május 6-án először a győri Prohászka Ottokár Iskola 6.osztályosai
látogattak el a Felpéci Tájházba 30 fővel. Őket a Szabadhelyi Iskola
2 osztálya követte. A szokásos programot kérte mindkét intézmény
és mi örömmel tettünk eleget a kérésnek.
Május 15-én az Apor Óvodából 4 kísérővel 20 kisóvodás érkezett,
hogy korcsoportjuknak megfelelő foglalkozáson vegyenek részt, és
a tájházat is megtekinthessék. A rövid látogatás tartalmasra sikerült.
Május 21- az Apor óvodából, 24-én pedig a Gyakorló Iskolából
voltak kirándulók. Mindegyik csoporttal néprajzos is foglalkozott,
fazekas mutatta be az agyagozás alapmozdulatait, amiből végül
mindenkinél egy kis alkotás született. Kiégetés után minden
kisgyerek megkapta saját munkáját. A lovaskocsikázás során
Felpéccel ismerkedtek a csoportok, emellett a lovak
megsimogatását is nagy örömmel vállalták. A szabad játék is kapott
teret, szerepet és időt is.
Május 29-én Győrből, a Fekete István Általános Iskolából érkeztek
a 2. osztályos gyerekek a hagyományos tájházi programra. 40
kisgyerek kísérőikkel tartalmas napot tölthettek el a Felpéci
Tájházban és programjainkon
Május 31.-én a már hagyományosnak mondható május végi
osztálytalálkozóra érkezett a győri Rejtő Sándor Textilipari
Szakközépiskola 54 éve végzett osztálya. A már évente rendezett
találkozón sajnos mindig kevesebben vesznek részt, de éppen ez
adta az ötletet az évenkénti szervezésre. A tájház természetközeli
épülete, fedett szabadtéri lehetőséget is kínál a meghitt
beszélgetésre, de a jókedvű együttlétre is.
Június 6-án egész napra megtelt az udvar látogatóval. Délelőtt az
Arany János Iskola 4. osztályosai voltak 2 tanítójuk kíséretében a
tájházi programon. Utánuk a Hild Iskola és a Határtalanul program
keretében náluk járt erdélyi építőipari szakiskola diákjai voltak a
tájházban látogatáson. Megtekintették a tavaly közösen elkészített
– hagyományosan hasogatással készült – kerítést is, amit akkor
csak néhány most jelenlévő tanuló láthatott, és értékelhetett.
Örömmel nyugtázták a csapatuk tavalyi teljesítményét.
Június 7- én rendhagyó tanévzáró tartott a Szabadhegyi Iskola
tantestülete Felpécen. Megkóstolhatták a kondérban főtt gulyást, a

kemencében sült pogácsát, és a helyi bortermelők néhány
borfajtáját is, aki ez utóbbira vállalkozott.
Június 12-én a győri Apor Iskola 4. osztályosai, 24 fővel látogatták
meg tájházunkat és vettek részt a programokon. A szabad játéknak
is maradt némi idő, ami sikeres volt a gyerekeknél.
Június 19-én és 20-án majd 25-26-án már táborozó iskolások
keresték fel tájházunk programjait. A tematikus táborok témája a
hagyományőrzés volt, így a tájházpedagógiai óra, a korongozás, a
pogácsa készítése, az íjászat, a lovaskocsizás nagy szerepet
kapott a 4 napon a 40-40 táborozó gyerek esetében. Játékra is
maradt egy kis idő az autóbusz visszaindulásáig.
Június 20-án a gyömörei Gesztenyés Óvoda hozta el budapesti
vendégeit – egy testvéróvoda kisgyerekeit és kísérőiket-, hogy a
falusi levegő, a hagyományőrző foglalkozások örömeiből kapjanak
nálunk ízelítőt. Úgy éreztük, hogy a kétféle csoport igényeit is
sikerült kielégíteni mindenki megelégedésére.
Június 21-23 között voltak a már évek óta hagyományos Ligetszépe
foltvarró csoport alkotói napjai. Első napon a Tájházban tanultak
festést, díszítést a pergola alatt, délután a falu érdeklődői számára
a Kultúrházban nyílt alkalmi kiállítás, mely következő napokban is
látogatható volt. A két napon már a varrásnak is a Kultúrház adott
helyet.
Június 29-én a felpéci Általános Iskola 1964-ben végzett osztálya
tartott találkozót a volt diákoknak, férjekkel, feleségekkel együtt. A
kis csoport képviselői először a helyi temetőben helyezték el a
megemlékezés virágait elhunyt igazgatójuk – Magyar Katalin – és
egykori tanáruk – Szalay László sírjánál.
A helyi temető egydiáktársuknak adott nyughelyet – Kovács
Jenőnek -, akinek sírjához is elvitték a megemlékezés virágait. A
volt tanárokra – Nagy Zoltánné osztályfőnök, Nagy Zoltán, Szigeti
István, Szigeti Istvánné, Vikár Istvánné – és további elhunyt
tanulótársaikról – Csete Miklós, Házy Gizella, Kovács Irén, Ősze
Gizella, Varjú Irén - gyertyagyújtással emlékeztek meg.
Július 1.én a téti Kisfaludy Általános Iskola tanévzáró értekezletét a
tájházban tartotta. Megtekintették a Tájházunkat is, A zömében
kerékpárral érkező tanári kar jó hangulatú értekezletet tartott az
erdő széli fedett pergola – a lábas szín – alatt.
Július 6-án az Első Kihívások Éjszakája felpéci programjába
tájházunk és pincénk is bekapcsolódott. Két helyszínünkön folyt a
nevezett 24 helyi csapat összesen 6 helyszínen folyó versengése. A

tájházban a bőgatya felvétele okozott némi fejtörést, a pincénél a
lopóval való bor – vagyis víz - szívása volt a kihívás. Végül minden
csapat teljesíteni tudta a feladatot, de voltak jobbak, volt első,
második és harmadik helyezett is, sőt különdíjat is osztott a zsűri.
Augusztus 29. - augusztus 2. között tartottuk meg hagyományos
napközis jellegű táborunkat. A táborvezető Madaras Kriszta volt.
Segítői között voltak egykori táborozó gyerekek, akik
felcseperedve immár segítették a kicsiket a munkában, a
táborvezetőt pedig a foglalkozások zökkenőmentes levezetésében.
A solymász bemutató kivételes élmény volt a gyerekek és felnőttek
nagy örömére. Tűzzománc készítésbe is belekóstolhattak a
résztvevők, szakember irányítása, felügyelete mellett
ékszerek készültek a gyerekek keze által. Az agyagozáskorongozás kezdetektől a gyerekek igényei szerint és korának
megfelelő szinten elmaradhatatlan a táborok idején. A táborvezető,
a foglalkozás vezetők, segítőik és önkéntes munkatársaik idén is
felejthetetlen élményeket és fergeteges hangulatot biztosítottak a
mintegy 25 résztvevő gyermek számára.
A tábort követő napon agyagosszergényi táborozókat fogadtunk.
Néprajzosunk, Géber József tartott tárlatvezetést, és ismerkedtek a
gyerekek a felpéci tájház állandó kiállításával, gyűjteményével.
Agyagból Samu Eszter keramikus segítségével készítettek a
gyerekek kis tálkákat elképzelésüknek megfelelő kis mintával.
Ezeket később kiégettük, és Agyagosszergényben a gyerekeket
egy idő után Szalay Viktor táborvezetőjük megörvendeztette a kész
munkákkal. Készítettek még a gyerekek pogácsát is, amit a tájház
önkéntesei – Győry Lászlóné, Nagy Józsefné, Varga Edit segítettek gyúrni, szaggatni, tepsibe rakni, hogy végül a
kemencében kisütve elfogyaszthatók legyenek. Udvari játékra,
szabad elfoglaltságra is volt idő. A játékos vetélkedő a tábor
vezetőjének irányításával láthatóan és hallhatóan is nagyon jól
sikerült.
Községi ünnepély megszervezésében, lebonyolításában
közreműködtünk 2019. augusztus 20-án.
Egykori helyi általános iskolások találkozójukat a tájháznál
tartották. Nagyon örülünk, ha a helyiek találkozó helyszíneként is
szívesen választják a tájházat, és gyerekkoruk emlékeit itt idézik fel
egy-egy délutánon.
Szeptemberben a helyi és a kajárpéci óvodások nagycsoportjai
voltak tájházunkban. Ismerkedtek a szőlő feldolgozásával –

darálás, préselés - mustot készítettek és kóstoltak. A nálunk töltött
rövid időt sikerült élményekkel megtölteni.
Az új tanév kezdetén a Szabadhelyi Magyar-Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium egy 4.osztálya volt
vendégünk. Napi programként múzeumpedagógiai óra,
korongozás, íjászat, kocsikázás, pogácsa készítés volt az
elképzelés, de szabad játékra is szerettek volna időt szakítani. Jó
szervezéssel minden igény teljesült, mert szántak elég időt a
Felpéci Tájház meglátogatására, programjaira.
A kajárpéci általános iskola alsó tagozatosainak kirándulása is
nagyon jól sikerült. A tájház megtekintéséhez, bemutatásához
Bozzay Karolin felpéci pedagógus – alapítványunk tagja – vállalt és
töltött be fontos szerepet. A kirándulás élményekkel telve –
önkénteseink megfelelő dicsérettel tarsolyukban – zárult.
Az október hónap nyugdíjas pedagógusok csoportjának
látogatásával indult tájházunkban. A kínált program, a tájház
megtekintése, bemutatása megelégedésére volt a csoportnak.
Megfelelően elterveztük, megszerveztük a hagyományőrző szüreti
programunkat a tájházi pincénél. Az időjárás, az egész nap tartó
esőzés azonban a sikeres megvalósítást nagy mértékben
befolyásolta. A kis számú résztvevő felkért szereplőinket ugyan
nem befolyásolta, de szerettük volna, ha több látogató is
részesülhetett volna az élményekben.
Komposztálásról annak szükséges és gazdaságos megoldásáról
tartottunk előadást. Felkért előadónk hirtelen jött betegsége miatt a
programot Géber József néprajzos „mentette meg”. Kialakult egy
kötetlenebb beszélgetés a felhasználható hulladékok kezeléséről,
hasznosításáról, és vetítést is láttunk a komposztáló megfelelő
elkészítéséről.
A régi időket idéztük fel október 16-ra tervezett és megvalósított
programunkkal. Kukorica fosztó délutánra hívtuk a felpécieket, és
azt követően táncházba hívtuk a résztvevőket. Őszi programjainkra
már jó előre meghívtuk a falubelieket, a létszám mégis a vártnál
kevesebb volt. A hagyományok őrzését, éltetését fontos
feladatunknak érezzük!
Látogató diákcsoport volt nálunk Győrzámolyról. Az előre
egyeztetett programba a tájház megtekintése, bemutatása mellett
lovaskocsikázás és korongozás szerepelt, majd megkóstolhatták a
gyerekek a bográcsban készült felpéci gulyást is.

Előre meghirdetett hagyományőrző program volt a tájházi
káposztasavanyítás is. A káposzta szeletelésének nem túl
mozgalmas idején Varga Farkas Edit Sára ökogazdálkodási
szakértő tartott ismertetőt, aki felkérésünkre a szadai aszalóval
ismertette meg tájházunk résztvevőit. Az aszaló házilag is
elkészíthető „sörkollektorral” működik. Ezt szeretnénk Felpécen is
megvalósítani, közösségi helyként működtetni legfőképpen
gyümölcsérések idején.
Decemberi előre meghirdetett program volt a mézeskalács
készítése gyerekeknek -családoknak. A programot december 14ére terveztük, és a megvalósítás idejére községi programként az
adventi kalendárium programjai sorába is bekapcsoltuk a
mézeskalácsozást. A közösségi szervezés nagy sikerrel zárult.

2018
A könyvtárral közösen megemlékeztünk a Himnusz születéséről A
magyar kultúra napján.A programot emlékezetessé tette színes, jó
hangulatú – képekkel illusztrált – előadásával Dr.Lanczendorfer
Zsuzsanna etnográfus, egyetemi docens. Előadásának címe „A
vénlánycsúfolástól a tikverőzésig – Farsangi népszokások”Február
végén Télkergető zenés farsangra várjuk a gyerekeket- családokat.
Az interaktív zenés programra jelmezversenyt is hirdettünk! Várjuk
a jelmezbe bújt gyerekek mellett a szülőket és nagyszülőket is egy
kis játékra. Alapítványunk induló belső népfőiskolai tagozattal kíván
csatlakozni a Kárpát medence népfőiskolai hálózathoz.
Összeállítottuk és program keretében bemutattuk a lakosságnak
terveinket a három évre összeállított programterv kiadványban való
megjelenésével. A kiadvány helyi értékeinket is bemutatja, mely
Értéktár összeállítása is alapítványunk munkáját fémjelzi.
Programjainkat az értéktárra építjük, és a fiatalok helyi identitását,
lakóhelyhez kötődését szeretnénk növelni, keresztény kultúránk
megőrzésével, és bemutatásával.
2018. április 28-29 Tájházak Napja programjai között szombaton
volt kenyér- és langallósütés, és kóstolás, önkénteseink – Váczi
Zoltán, Györe Sándorné, Győry Lászlóné, Varga Edit, Kustos Judit,

- most is „kitettek magukért”, és Németh Lászlóné Magdi rétessel is
meglepte az ünneplőket.
De volt kosárfonás mindazoknak, akik a technikával ismerkedni
szerettek volna. Judák Ambrus kosárfonó és felesége Kati minden
érdeklődőnek szívesen bemutatta a régi mesterség alapvető
fogásait. Madaras Kriszta a gyerekekkel különféle kézügyességet
igénylő játszóházi foglalkozást tartott, és a Kodály program
befejező foglalkozását is e napon tartotta a gyerekekkel.
Néprajzosunk Géber József bemutatta a tájházat, az állandó
kiállítást, és még a raktárba is benézhettek a kíváncsi érdeklődők,
akik a teljesen felpéci gyűjteményi anyagot megcsodálhatták. A
Natúrpark verseny egyik győztes csapata ajándékképpen volt jelen
programjainkon.
Vasárnap a kürtöskalács készítés rejtelmeibe avatott be minden
vendéget Kozma Hajni kajárpéci barátunk, de segítésére volt Nagy
Józsefné felpéci állandó önkéntesünk is. A gyerekek és felnőttek jól
érezték magukat a fedett szín alatt, ahol a Somló banda népzenét
játszott a Tájházak Napja ünneplőinek.
Májustól indult a kirándulók fogadása. Győri óvodák, iskolák
szívesen látogatják tájházunkat, mi akár egész napos programot is
összeállítunk igényeik szerint. A környező településekről is jöttek
csoportok, akiknek önkénteseinkkel a kemence körül, és ha
szükséges, akkor mesterségbeli tudással - fazekas, kosárfonó,
íjász, lovas – rendelkező foglalkozásvezetőt is hívunk a megfelelő
és hasznos időtöltés érdekében.
A nyúli Márton lakóotthon – sérült fiatalokkal foglalkozó intézmény –
is látogatást tett tájházunkban. A környezetváltozás, önkénteseink
szerető odafigyelése az ő figyelmüket is lekötötte, és nagy
örömünkre nagyon jól és hasznosan töltötték el nálunk az időt. A
tájházat is megnézték közülük néhányan, és rácsodálkoztak az ott
látottakra.
Volt családi nap a Felpéci Tájházban, voltak alkotói napok a győri
foltvarrók részvételével.
A győri Hild Iskola diákjai a régi felpéci pincéket tábor keretében
mérték fel. Sátraikat a Felpéci Tájháznál verték fel, ebédet az

óvodai konyháról hozatták, reggelit és vacsorát önállóan oldották
meg.
A helyi gyerekeknek - a hagyományos - egy hetes napközis tábor
volt, ahol többféle játszóházi és kézműves foglalkozás mellett a
„bevállalós” gyerekek a paticsfal építését is gyakorolhatták a Hild
Iskola tanára és egy végzős diákja iránymutatásával.
A Vilma Háza Somogyszobról tett látogatást, akikkel néhány órát
kellemes beszélgetéssel, tapasztalatcserével töltöttünk el, és
természetesen a tájházi kiállítást is megnézték Géber József
szakmai vezetésével.
Június 9-én a „Hagyományaink vendégségben” program keretében
Szentendrén, a Múzeumok éjszakája” programon a győri, megyei
múzeumban mutatkozhattunk be, ahol a csigatészta és csipetke
készítését mutattuk be és gyakoroltuk a látogatókkal. NKA pályázati
forrással, a Halmos Béla programnak köszönhetően megrendeztük
az I. Matokabinde vonós népzenei tábort a környék
zenésznövendékei részvételével és neves oktatók meghívásával. A
jó hangulatú tábor foglalkozásai napközben tájházunkban voltak,
este Kajárpécen a kultúrházban, vagy magánháznál töltötték a
tábor programjait, pl. táncházat, beszélgetős estéket. Felpécen egy
szervezett látogatásnak köszönhetően alakult jó hangulatban a
program: Az Országos Honismereti Akadémia résztvevőit mintegy
népzenei bemutatóval fogadtuk. A készült kisfilmünk is remek
ízelítőt ad néhány percben. ( https://youtu.be/ypsMwWQqy3I)
Alapítványunk orgonahétre is várta a kántorokat és az orgona
hangszer iránt érdeklődőket felekezeti hovatartozásra tekintet
nélkül. A hét során esténként a résztvevők mini-koncertje volt a napi
tanultakból, a hét végén pedig Oláh Gyöngyvér orgonaművész
tartott hangversenyt és bemutatkoztak a résztvevők is. A nagy
sikerű programot az alapítvány induló népfőiskolai tagozata évente
tervezi megrendezni.
A tájházi pince teljes felújítása megtörtént. A Népi Építészeti Nyári
Egyetem ebben az időben került megrendezésre Felpécen, így a
résztvevők gyakorolhatták a hagyományos házépítés fortélyait, a
zsúpkészítés elméletét és gyakorlatát. Tartalmas 1 hét mindenkinek
sikerrel zárult.

A Kulturális Örökség Napjai 2 napos programot örökségünk
helyszínein – evangélikus és katolikus templom, tájház, kultúrház –
kulturális műsor várta az érdeklődőket. Volt orgonahangverseny
Szluka Lídia budapesti kántor orgonista szereplésével, Hargitai
Beáta festményeiből jótékony kiállítás nyílt, helyi alkotók
kézimunkáiból láthattak szép munkákat a látogatók, településünkről
készült kisfilmet a kultúrházban mutattuk be először a falu lakóinak.
A felújított pince-és présház átadása ünnepélyes keretek között
zajlott le. Országgyűlési képviselőnk Kara Ákos, és a Szentendrei
Skanzen – Tájházak Központi Igazgatósága Prikler Szilvia
jelenlétével emelte az alkalom fényét és jelentőségét.
Ősz lett, mire el tudtuk kezdeni a tájház felújítási munkákat, és a
lábas szín aljzatának korszerűsítését. Sajnos a kivitelezők általában
nagyon leterheltek, így a munkák még novemberben is tartanak.
Közben zajlanak Az Értékeink-ballada és népdalkincseink vetélkedő
12 környékbeli, általános iskolai csapat aktív részvételével. Helyi
megyei értékünk – a Dely Mári balladája – gyűjtője, Dr.
Lanczendorfer Zsuzsanna etnográfus, egyetemi docens
drámapedagógiai órát tartott a jelentkező csapatoknak, akik azt
nagy tetszéssel fogadták. A Dalmadarak CD-t – mely Zsuzsa
kiadásában jelent meg – minden résztvevő megkapta a
felkészülésüket is segítve ezzel.
A döntőre – ahol népballadák és népdalok éneklése következik – 2
fordulóban már a kérdésekre adott válaszok írásbeli elkészítése és
visszaküldése után – november 23-án kerül sor.

2017
Januárban vendégeink voltak a Polgárok Házából. Készültünk a
budapesti kiállításra, a bemutatkozásra, a Sokorói dombság – benne
Felpéc – néhány nevezetességét, tájházunk „Egy felpéci mestergerenda
meséje”nyomán népszerűsítettük, és élő népművészetét mutathattuk meg
a közönségnek februárban, Budapesten. Bemutatkozott Felpécről MajorUdvardi Viktória fazekas munkáival, Mus Angelika famunkáival, amely
munkák a „népművészeti mesterremek” címre jogosultak egy zsűrizés
eredményeként. A kulturális műsorban népdalokkal színesítette az est
műsorát Kassai Júlia felpéci népdalénekes, második osztályos tanuló, aki

Budai Ilona felpéci születésű, Kossuth díjas népdalénekessel együtt
léphetett színpadra.
A magyar k ultúra napját1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. 2017-ben
vendégeink voltak a győri Napóra Egyesület művészei, akik kiállításukkal,
bemutatkozásukkal tették széppé a délutánt.
Vándorkiállításunk a győri Műszaki Szakképzési Centrum Hild József
Építőipari Szakgimnáziumában járt, ahol a felpéci mestergerendamesélte
el a diákoknak,és a tanároknak a felpéci újrahasznosított tárgyak,
eszközök történetét. A kiállítást a rendelkezésre álló három hétben
minden osztály megtekintette, Géber József tájházunk néprajzosa
ismertetője mellett. Járt még a kiállítás a téti Múzeumban is, ahol a
tárlatvezetést a Kisfaludy Általános Iskola osztályai megtekintették.
A helyi könyvtárral közösen szerveztük meg és rendeztünk programokat a
Kultúrházak éjjel-nappal program keretében február 10-12 között. Volt
benne kézműves játszóház gyerekeknek, családoknak, ahol a Palinta
Társulat, Veres Andiék szórakoztatták zenés interaktív műsorukkal a
résztvevőket, és egyszerű zeneszerszámokkal vonták be őket a koncert
hangulatába, az állatok farsangjába. A három napos program keretében
bemutatkozhatott a felpéci óvodások mazsorett csoportja, a helyi karate
klub fiataljai, este
sakkbemutató volt képzett sakkoktatóval, a merészebbek néhány játszmát
is lejátszhattak a „mesterrel” és egymással is. Sikeres volt ez a program,
és nem várt számú érdeklődőt mozgatott meg. A harmadik napon helyi
kézimunkákból, hagyományos kézműves alkotásokból is láthattak a
felpéci érdeklődők sok szép darabot, és megismertük kis falunk rejtett
tehetségű alkotóit.
Egy februári viharos erejű szél a tájház nádtetejét alaposan megkezdte.
Beadott, de még értékelésre váró pályázatunkban nem mertünk bízni,
gyorsan intézkedni kellett a javításra, hogy az esetleges beázás a tárgyak
állapotát ne ronthassa. Segítségünkre sietett egy nádazó vállalkozás, akik
a legszükségesebb munkát hamar elvégezték. Reménykedtünk a
folytatás lehetőségében, ami meg is érkezett. Országgyűlési képviselőnk,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban járt el az értékmentés érdekében,
így az érkezett külön támogatásnak, a helyi önkormányzat,
magánemberek és vállalkozások segítségének, némi önrésznek
köszönhetően a munkát sikerült jó minőségben megvalósítani, és június
közepére teljes biztonságba került az épület és a benne található
gyűjtemény.

A tájháznál található rossz állapotú kerítést a pápai Yanfeng Automotive
Interior Systems Kft 29 önkéntese segítségével kezdtük el újjáépíteni. A
munkákat bontással kellett kezdeni, a kerítés tartó oszlopait kiszedni,
majd helyettük újakat leállítani. A deszka rész alapozó festését is az
önkéntesek végezték el. A kerítés a helyi sportkör labdarugóinak önkéntes
munkájával nyerte el végső formáját, majd az utolsó festést a tájház
dolgozói végezték el. Tájházunkban hagyományos gasztronómiai
bemutatóra készültünk, és összeszokott önkéntes csoportunk edzésbe
hozta magát a bemutatókhoz, a kiránduló gyerekek fogadására,
foglalkoztatására.
Budapesten, a Múzeumok Majálisán önállóan is bemutatkoztunk, ide is
elvittük tájházi kemencénk finomságait, és azokat az anyagokat, melyből
tevékenységünket bemutathattuk, tájházunk kínálatát népszerűsíthettük.
Egy szépen restaurált kászlink a „műtárgysétányon” is bemutatásra került
a Nemzeti Múzeum épületében.
Hagyományos nyári napközis táborunkat sikeresen megszerveztük Reider
Józsefné szakmai segítségével, és Madaras Kriszta belépésével. A
jövőben a tábor szervezése és lebonyolítása reményeink szerint fiatalos
lendülettel tovább folytatódik.
Óvodai, iskolai csoportokat fogadtunk tájházunkban. A gyerekeknek
hármas csoportbontásban mutatta be néprajzosunk a tájházat, a régen
benne folyó élettel ismertette meg a gyereket Géber József –
korosztályuknak megfelelő tájékoztatással -, kézműves foglalkozás –
korongozás, fafaragás -, illetve a harmadik csoportnak a pogácsa
készítése kötötte le az idejét és figyelmét állandó önkénteseink
segítségével. A pogácsa fogyasztható volt, és mindezek után játékra is
jutott idő aszerint, hogy a kirándulást milyen időtartamra szervezték. Az
őszi időszakra jutott egy kis szüreti-, szőlő feldolgozó munka is, ami a
tájházi saját szőlőben, a pincénél történt a gyerekek nagy örömére és
tetszésére.
Nálunk voltak már hagyományosan a győri Ligetszépe foltvarrói alkotói
napokon. Ők élvezik a nyugodt helyet, a szabadlevegőn való alkotást, a
felpéci érdeklődők pedig kilátogatnak, és az ügyes kezű asszonyok újabb
ötleteket merítenek az itt folyó munkák nyomán.
A hagyományos győri kenyérfesztivált évről – évre színesíteni igyekszünk
kemencénkben sütött cipóinkkal, pogácsánkkal, és mindezt kóstolni lehet
a programra látogatóknak. Idén díszmunkát is készített Váci Zoltán
önkéntes pékmesterünk, aki kalács szőlőfürtjével 3. díjat kapott a
szervező Megyei Iparkamara zsűrijétől, ezzel is népszerűsítve
tájházunkat.

Önkénteseink áldozatos munkáját jelképesen „díjazta” a program
keretében a Dunakapu téren tájházunk vezetője. Hosszú évek óta tartó
munkájukat a nagyközönség előtt is érdemes volt megköszönni, és
munkájukat ezáltal is példaként említeni.
Az adományként kapott szőlőbirtok és a rajta található pince felújítását
szükséges lesz elvégezni. Jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani az
oszkói Hagyományos Házépítő Kft-vel, és a győri Hild József Szakképzési
Centrummal, így a felmérés elkészült. Pályázati forrással a pince a régi
zsúpfedéssel régi formájába kerülhet az elkövetkező időszakban, és a
Felpéci Tájház kiállítótere bővül majd ennek eredményeként. A
szőlőművelés és feldolgozás eszközei kerülhetnek ide, a szőlőterületet
pedig az oktatási programunkba kapcsoljuk be.
A Kulturális Örökség Napjai országos programhoz 2017-ben is
csatlakoztunk. Sajnos a szeptemberi rossz időjárásnak köszönhetően –
más győri programokkal is ütközve – Felpécen nem sikerült a program, az
országos programfüzet és a szervezés ellenére látogatónk szinte alig volt.
Az országos felhíváshoz csatlakozott helyszínek szervezőinek első ízben
tartott tanácskozásán, Budapesten őszinte értékelésünk elismerést váltott
ki, némely mondata derültséget okozott, mondván ez már mindenhol,
mindenkivel előfordult, a csatlakozáshoz való kedvünket nem szabad,
hogy elvegye.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programhoz csatlakozva Utazó Múzeumunk
Győrújbarátra, a Civil Házba hívta az érdeklődőket, hogy a felpéci
mestergerenda itt is mesélhessen. A tanárok éjszakáján tájházunk
programlehetőségeit hallgathatták az érdeklődők, és itt vettük számba
további programokra szóló lehetőségeinket. A múzeumi őszbúcsúztatónk
kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket a könyvtárral közösen
szervezett programon. Közreműködtünk, és a könyvtárunkkal közösen
szerveztük a hagyományos emlékkoncertet jeles felpéci tanítók és más
személyek tiszteletére. Idén egy könyvbemutatóval is gazdagodott a
program. Az Emelj fel emlék alapítvány – a megye jeles pedagógusairól
indított kiadványa sorozattá vált - idén már a 8. kötettel jelentkeztek,
benne egykori tanítónk, iskolaigazgatónk Magyar Katalin életútját Ivánné
Séllei Erzsébet tárta az olvasók elé. E kötet bemutatójára is sor került az
emlékkoncert keretében, - családtagok, egykori munkatársak,
tanítványok, és a tanítóit tisztelő falu érdeklődőinek jelenlétében.
Decemberben két alkalommal tartottunk értékfeltáró fórumot, hogy Helyi
Értéktárunkat kiegészíthessük, teljesebbé tudjuk tenni. Az Értéktárunk
hasznosításának lehetőségét latolgattuk, gondolva a jövőre, fiataljaink
bevonására is.

2016.
Május 3 – Krúdy Iskola kirándulása - hagyományőrző programmal Hegyalja Idősek Klubja látogatása
Május 4. Prohászka Iskola látogatása, hagyományőrző programmal,
korongozással
Május 20. – Nemzetközi motoros találkozó résztvevőinek látogatása,
langaló sütés - Esküvői fozózás- Réka – Attila
Május 21. Ménfőcsanaki Óvoda Családi Napja
Május 22. Múzeumok Majálisa Bp.
Május 23. Apor Óvoda Nyuszi csoport kirándulása hagyományőrző
programmal
Május 25. Ménfőcsanak Óvoda 2 csoportjának kirándulása –
hagyományőrző programmal Május 27. A győri Rejtő Sándor Technikum
51. éves találkozója
Május 28. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Családi napja
Május 30. Prohászka Iskola két osztály kirándulása hagyományőrző
programmal.
Június 2. Marcaltői Óvoda látogatása, hagyományőrző programmal.
06.04. Felpéci Iskolások 50. éves találkozója
06.09. Apor Iskola kirándulása hagyományőrző programmal.
06.10. Kálvária Iskola egy osztálya látogatás és hagyományőrző program
06.16-06-18. Győri Alkotói csoport – foltvarrók – felpéciekkel közös
program
Július 1. Iparkamara táborozóinak látogatása, hagyományőrző
programmal 07.01. Téti napközisek kirándulása- tájházlátogatás.
07.03. Családi program
07.05.-07.08. Napközis kézműves tábor felpécieknek.
07.09. Falunap a Tájház részvételével
07.09. Kajárpéc-Felpéc Ált. Iskola osztálytalálkozója a Tájházban. 07.10.
Kenyérfesztivál Győr- Tájház részvételével.
07.30. 90 éves Feri bácsi köszöntése a Tájházban – családi program
Augusztus 03. Értéktár Bizottság ülése – javaslatok, felterjesztések
08.08. – 08.12. Kiránduló pár Szlovákiából
08.20. Községi ünnep a Könyvtárral közös szervezésben- kenyérsütésünnepi műsor a Kultúrházban
08.27. Felnőtt kirándulók – 30 fő - látogatása
Szeptember 12. – Kemence javítása
09.17. Kulturális Örökség Napja a Tájházban
09.20. Győri óvodások kirándulása – szőlőszüret, hagyományőrző
program. 09.24. A 90 éves Irén néni köszöntése a Tájházban – családi
program

Október 07. Országos Tájháztalálkozó Vasvár-Oszkó- prezentáció a
Felpéci Tájház működéséről.
10.15. Pedró Pékség családi napja
10.19. Időszaki vándorkiállítás Gyömörére – Egy felpéci mestergerenda
meséje címmel. November 09. Hagyományőrző foglalkozás – káposzta
savanyítása – Nők Lapja riport 11.12. Hagyományőrző disznótor – Családi
Nap – kézműves bemutatókkal
11.23. A Tájház és baráti köre – Kossuth Rádió A hely című műsora
riporterével beszélgetés
December 1. Az időszaki – vándorkiállítás berendezése a győri Kovács
Margit Iskolában.

2015.
Szeretettel hívunk és várunk minden sütés-főzés iránt érdeklődő felpécit,
és kis falunk iránt érdeklődő vendéget. Kedvenc ételeinket, tapasztalt
praktikáinkat osszuk meg egymással, és mindig készül valami egyszerű,
finom étel is. Közben beszélgetünk, tervezzük a következő programot, az
ahhoz szükséges segítségeket - lehetőségeket - számba vesszük. Ez a
program kéthetente hétfői napokon 13: 00 órakor kezdődik, és a
hangulattól függően 2 vagy 3 óra hosszáig is eltarthat. Honlapunkon Program Naptárunkban - megtalálod a legközelebbi időpontot.
Befejeztük az ősszel - az AUDI-s Önkéntes Nap keretében - megkezdett
konyhai munkát, kimeszeltük, újra rendeztük a helyiséget, az állandó
kiállítást, hogy az új látogatási szezont illő módon várhassuk. A padlás is
felfrissült, a vállalásunk határidőre teljesült.
A Nemzeti Művelődési Intézet Győri Irodájával kialakult jó kapcsolat
okán,kérésükre hagyományőrző nap keretében kenyeret és pogácsát
sütöttünk, hogy az Intézet - Mediawave- n való megjelenését - segítsük
némi "harapnivalóval".
Már több - óvodai és közösségi - csoport jelezte látogatási szándékát,
hagyományőrző foglalkozáson való részvételi igényét, amire nagy
örömmel készülünk.
● A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari
tagozata Családi Napjának adtunk helyet és programot. Tájházlátogatás
volt néprajzosunk vezetésével, lovaskocsikázás egy helyi "lovasgazda"
közreműködésével, volt fafaragó bemutató - nagy érdeklődés, elismerés
mellett, és az íjászatot is kipróbálhatták gyerekek és felnőttek egyaránt.

● Mosonmagyarvári óvodások tekintették meg a tájházat, és
foglalkozásainkon is részt vettek, még a pogácsa készítésébe is
belekóstoltak. A végeredményt már csak a visszaúton kóstolhatták meg a
rövid kirándulás után.
● A győri Bárczy Iskola diákjai tekintették meg a tájházat, és vehettek
részt foglalkozásokon, és lovaskocsival megnézték a falu egy "szeletét".
Ez volt a legjobb nap! - mondták búcsúzóul.
● Jó hangulatú, 50 éves érettségi találkozót tartott nálunk a győri Rejtő
Sándor Technikum egykori IV.C osztálya. A jó hangulatot harmonikaszó is
segítette.
● A győri Ligetszépe foltvarró csoportja alkotó napjainak adtunk helyet
már hagyományosan. A kézimunkázó, varró asszonyok napközben mintegy 20-an - megtöltötték a helyet, a tájházat megcsodálták, és az
éppen ezidőben tartott Harcsás Judittal tartott író-olvasó találkozóra is
eljöttek néhányan.
● A gyömörei iskola 4. osztályosai lovaskocsin érkeztek, hogy egy rövid
kirándulás keretei között megnézzék a tájházat, kicsit énekeljenek
nekünk.
● A győri "Kálvári Iskola" egy második osztálya töltött itt egy napot
tájházlátogatáson, de mellette korongozhattak, "pónizhattak", és élvezték
a szabadságot, a jó levegőt.
● Az Apor ovisok - iskolába készülő csoportja - volt vendégünk.
Tájházlátogatás Géber József néprajzos kalauzolása mellett, korongozás,
pónizás volt a fő program, de a szabad játéknak is nagy sikere volt. A
finom pogácsa az ovisok keze munkáját is dícsérte.

2014.
Gyerekprogramjaink, nyári táboraink sikeresen lezajlottak. A tábort
hangulatos „Ki mit tud” zárta, melyre a gyerekek önállóan készültek.
A győri foltvarrók ismét a Tájházban töltöttek néhány napot. Nemezelés
és horgolás volt az új „téma”, mely a helybeli kézimunkát kedvelőknek is
felkeltette az érdeklődését.
Könnyű, délutáni programra hívtuk a rövid történeteket, közösséget, a
vendégváró készülődéseket kedvelő lányokat, fiatal és idősebb
asszonyokat. A Hab-csókok című könyv fiatal szerzője, Teimel Alexandra
a program idején segítette bedagasztani a mennyei töltött kenyérhez való
tésztát, és türelmesen kivárta velünk, míg abból ehető „dolog” nem sült ki
a tájházi kemencében.
Tájházunk konyhájának vizesedését segítette megszüntetni az AUDI
Hungária Motor Kft az általa szervezett önkéntes napon. A jó hangulatú

munka jó eredményt hozott, és helyieket is bevonta a fontos munkába.
A helyi könyvtárral közös Teaházas programot szerveztünk, kézműves
programmal, zenei csemegével a Hangraforgó Együttes tagjainak
köszönhetően.
Az új civil törvénynek megfelelően sikerült megtartani Közhasznú
minősítésünket.

2013.
Tájházak Napja országos programhoz csatlakoztunk, mely Szent György
Napjához legközelebb eső szombaton került megrendezésre. E nap
alkalmat adott arra is, hogy ráirányítsuk a figyelmet népi műemlékeink,
gyűjteményeink értékeire, sérülékenységére, múlandóságára. Az
állatkihajtással, kocsikázással, kulturális műsorral színesített program 14
órától 17 óráig tartott. Kint voltak a helyi állattartók állataikkal, a téti lovas
klub tagjai, kézművesek termékeiket, kosárfonók a kosárfonás fortélyait
mutatták be az érdeklődőknek,
a fazekas mesterséggel is ismerkedhettek a jelenlévők – közben
citerazene szólt, és néptánc programot láthatott a közönség.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari
Tagozatával való jó együttműködésnek köszönhetően kőműves
mestervizsga volt tájházunknál. Ez adta meg az első lépést ahhoz, hogy
hagyományőrző programjaink, rendezvényeink időjárástól függetlenül is
sikeresek lehessenek. A mestervizsga keretében elkészült az a 6 tégla
pillér, mely ma már a pergola tetőszerkezetét, és a ponyvát tartja. Védi a
programok résztvevőit az esőtől, a veszélyes napsütéstől.
Regionális Tájháztalálkozót tartottunk mindazoknak, akik tulajdonosok-,
működtetők-, fenntartók, akik Tájházat szeretnének létrehozni, és akiknek
fontos a Tájházak kérdése és ügye.
Kézműves táboraink népszerűek nemcsak a felpécieknek, hanem más
csoportok számára is. Önkéntes segítőink száma évről évre nő, így
Reider Józsefné irányító, szervező munkájának köszönhetően sikeresek
ezek a programok.
Az NKA pályázati támogatásával sikerült 2 db tulipános ládából készült
kászlit restauráltatni, és egy mestergerendából készült ajtótok
konzerválása is megtörténhetett.
Csatlakoztunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatához, a
"Pincétől a padlásig" program keretében pékversenyt szerveztünk
nemcsak hivatásos pékeknek. A kenyérsütés régi technikáját mutattuk be
az érdeklődőknek, melyen a Pedró Pékség, és a Gyarmati Pékség 1-1
résztvevője, valamint Váczi Zoltán pékmester mellett a tényői és a felpéci

Tájházak "versenyzői" is sikeresen részt vettek. A sikert jelzi, hogy a
pirosra sült kenyerek, a langalók és a házi töpörtyű is mind elfogyott.
Az aratás, kenyérsütés régi eszközeit bemutató időszaki kiállítást is sokan
megtekintették, és Szabó Karola szalmafonó munkái is vonzották a
látogatókat.
Az őszi szüretek idején aktuálisnak tartottuk néhány vödör szőlő
elmunkálását is, és rögtönöztünk a programban, amit a kisgyerekek
végezhettek el kicsi eszközökkel. A néhány liter kipréselt mustot
elfogyasztották a gyerekek és felnőttek közösen. A kenyérlángos mellé
igazi csemege volt.
Délután citerazenével szórakoztatták a közönséget a gyömörei iskolások
citerásai Kovács Sándorné tanárnő vezetése mellett.
Ezt követte a ménfőcsanaki Marcal Táncegyüttes, aki fergeteges táncával
magával ragadta a jelenlévőket.

2012.
„Örökségünk énekben, zenében, táncban, építészetben és
gasztronómiában” címmel tervezett programunkat pályázati forrás nélkül
valósítottuk meg. E program megvalósításához együttműködési
megállapodást is kötöttünk a szlovákiai Garamszentgyörgyön található
Duba Tájházzal. A garamszentgyörgyiek kulturális csoportja az
Örökségünk Napjai programra színvonalas műsorral kedveskedett nekünk
a felpéci Művelődési Házban, polgármesterük is fellépett.
Vendégeink és előadóink voltak még Dr. Barsi Ernő néprajztudós, Dr.
Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, Géber József néprajzkutató,
felléptek a Tulipánt Népzenei Együttes, és az enesei néptáncosok.
Meglepetésként énekelt a programon Barsi Hajna, akit édesapja kísért. A
program keretében nyílt meg időszaki kiállításunk „Továbbélő bútoraink”
címmel, majd a műemlék evangélikus templomunkat tekintették meg a
program résztvevői. Tájházunk működése, programjai iránt a győri és
környékbeli oktatási intézmények is mindig jobban érdeklődnek. Óvodai,
iskolai csoportok látogattak el hozzánk a tájház megtekintésére, és az
egyeztetett programokkal itt töltötték el a kirándulásra szánt időt.
„Élménytábor az angol nyelv és a művészetek bűvöletében” címmel tartott
sikeres foglalkozásokat, programokat a Tájházban Hornung Dóra
zenetanár.
Részt vettünk a X. Euroregionális Kenyérfesztiválon, ahol a pékek
versenyét színesítettük jelenlétünkkel, és hagyományőrző kenyerünkkel.
Hauber János fa-szakrestaurátor befejezte munkáját. Az NKA pályázati
forrásból restaurált két kászli és egy 1787. P J jelzetű szék 3 hónapon át

időszaki kiállításon volt megtekinthető a Hargitai Gusztáv Művelődési
Házban.
A hagyományos Internetes teaház programunkat a könyvtárral közösen
tartottuk meg. Kézműves foglalkozások, vetélkedők, mesekuckó várta a
gyerekeket. A programot helyi önkéntesek segítették lebonyolítani.

2011.
Foltvarró asszonyaink örömére vendégünk volt Keresztes Zsuzsa ro
ngyképészBudapestről, aki elhasználódott, régi rongyokból készíti képeit.
Megkezdtük egy hagyományőrző falusi lakodalom megrendezéséhez a
levestészta készítését, a gégetészta „gyártását”. A program
„Lánykikéréstől a menyasszonyi táncig” címet kapta.
A győri Gárdonyi Gáza Iskola egyik 1. osztálya szervezett Családi Napot.
Tájházunk megtekintése volt az egyik cél, és a napot is itt szerették volna
eltölteni. A gyerekek közül néhányan már ismerték a helyet, és a
lehetőségeket, és ezért ajánlották a szervezőknek. Rendkívüli
osztálytalálkozó volt a Tájházban. A Felpéci Általános Iskola 1964. évben
végzett 8. osztályosai találkoztak tanáraikkal, diáktársaikkal. Nagyon jól
sikerült, oldott hangulatú program volt. A közösen elkészített
bográcsgulyás, a különféle, otthonról hozott pogácsa és sütemény, az
osztálytársak borai meghozták a hangulatot, és nótázással ért véget a
találkozó abban a reményben, hogy egy év múlva ugyanitt találkoznak.
A Nádorvárosi Közoktatási Központ 1. osztályosai, két felpéci származású
pedagógus - Eckstein Csilla és Reider Szilvia - szervezésében jöttek a
Tájházba, egy kis időutazásra, ismerkedésre. A kézműves foglalkozások,
az állatokkal való ismerkedés, és a játék nagyon jó hangulatot varázsolt.
Alapítványunk napközis jellegű, kézműves táborát a Tájházban
megtartotta. A tábor szombaton Családi Nappal zárult, ahol játékos
vetélkedők, kitűnő programok várták a gyerekeket és a szülőket. Ezen a
napon elvihetőek lettek a kiégetett fazekas munkák is. Bécs felé
igyekeztek a nagybányai művész delegáció tagjai, ahol egy nemzetközi
kiállításra került sor. Útjukat megszakítva Felpécen meglátogatták az új
felpéci Galériát a Kultúrházban. A delegációban volt - a korábbi években
nálunk alkotó - Lídia Elena Kozma és Nicolae Catavei is. Örvendtek, hogy
rátaláltak a múltbeli festményeikre, hogy azok méltó helyre kerülhettek. Az
utazók professzoruk kíséretében két éjszakára Felpécen, a Bóka
Vendégházban szálltak meg.

2010.
KÖZÖD! Legyen hozzá közöd! Helyi önkéntes projektünk célja,
célkitűzése volt, hogy a
településünk határában lévő ősborókás területén 2005. évben a Megyei
Önkormányzat pályázati támogatásából kihelyezett pihenőpadok,
asztalok, szemétgyűjtő tartály állagvédelmét megoldjuk. Emellett azt a
vesszőből font kerítést, melyet a Tájháznál a 2006. évi önkéntes fiatalok
napján készítettünk el, szintén lekezeltük, illetve ahol szükséges volt, újra
fontuk. A vesszőt a bodonhelyi Kiss Sándortól kaptuk ajándékba.
Energiatakarékos izzócsere programban vettünk részt a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával. A 60 éven felüli
lakosság részére történt az izzócsere mintegy egymillió Ft értékben.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium EZÜSTPROGRAM pályázata
segítségével Pápán voltunk kiránduláson. Az" idősek az idősekért és a
fiatalokért " program keretében a különböző korosztályú résztvevők
megtekinthették a pápai Kékfestő Múzeumot, a Református gyűjteményt,
valamint a Várkertfürdő adta termálvizes fürdési lehetőségek is
kihasználtuk.
Nagy sikerrel bonyolítottuk le a „Lakodalmi szokások Felpécen” c.
programunkat. Fiataljaink összegyűjtötték a faluban az idős emberek
féltve őrzött emlékeit, esküvők, lakodalmak emlékeit, melyeket
digitalizálva őrzünk. A képeket egy program keretében február 20-án
bemutattuk, melyet Géber József néprajzkutató – a csanaki vőfély - tett
még emlékezetesebbé, hangulatosabbá. Tájházunk kemencéjében
megsütöttük a fotók mellett előkerült régi recept alapján a kujcsos
kalácsot, aminek nagy sikere volt minden résztvevőnél, még a szomszéd
településekről is érkeztek nézők a rendezvényre. A program csúcspontját
azok a fiataljaink jelentették, akik a győri Edit Ruhaszalon esküvői ruháit
ölthették magukra, és bemutatták a mostani esküvői és koszorúslány
ruhák néhány darabját is.

2009.
Gyermekjáték és néptánc bemutatót szerveztünk a Hargitai Gusztáv
Művelődési Házban. Felléptek és jó hangulatú műsort adtak: a Felpéci
Aprók Vezető: Delbó Eszter, a Vitéz Háry László Általános Iskola "Iglice"
csoportja Vezető: Horváth Sándorné, Tényő Bazsarózsa Néptánccsoport,
Vezető: Meszlényi Andrea és Vrábel János, Győrsági Búzavirág
Néptánccsoport Vezető: Meszlényi Andrea és Vrábel János, Harmónia
Művészeti Iskola Csörögi csoportja Vezető: Schmidtné Fücsek Piroska,

Ruppert László, Szabadhegyi Közoktatási Központ csoportja, Vezető:
Schmidtné Fücsek Piroska. Felléptek még: Lippentő Táncegyüttes
táncosai -A program végén élőzenés táncház volt - vezette Fitos Dezső
Harangozó díjas táncos, a talpalávalót a Jurta zenekar húzta.
Programunkat az MSZA Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
pályázata támogatta.
Részt vettünk a Múzeumok majálisa rendezvényén, ahol a
Tájházszövetség pavilonja előtt terményképek készítésével, gyermekek
foglalkoztatásával színesítettük a napi programot. Sok fény maradt utánuk
– Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében című könyv
könyvbemutatójára került sor. Vele egy időben a felpéci és a győri
foltvarrók közös kiállítását tekinthették meg a program résztvevői.
Kemenceépítő tanfolyamot tartottunk a Tájház udvarán. Elkészült a
kemencénk, melyben már megsültek azok a cipók, mellyel a Győri
Euoregionális Kenyérfesztiválon erkölcsi sikert ért el a pékek mezőnyében
Solecki Győző matematikatanár - a Felpécért Alapítvány nevében.
A győri Barokk Nosztalgiák Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódva
sikeresen megrendeztük a felpéci programokat. Szép számú érdeklődő
kísérte figyelemmel az orgonahangversenyeket - Oláh Gyöngyvér és
Finta Gergely előadását -, az esti barokk koncertet - az Európa zenekar
műsorát,- ahol közreműködött a Kajárpéci Asszonykórus is. A Nemzetközi
Alkotótábor művészeinek kiállítására és a népi építészeti előadásra is
sokan voltak kíváncsiak, és értékes percekkel lettek gazdagabbak az
érdeklődők. A Tájház esti programja igazi fesztiváli hangulatot teremtett.
Lakó József és a Rábaszentmihályi Margaréta Dalkör és Citerazenekar,
valamint a Tanai Péter vezette Vizesnyolcas népzenekar gondoskodott a
jó hangulatról, a barokk vacsora pedig Győry Józsefné és "csapata"
munkáját dícséri. A finom kemencés kenyér külön dicséretére vált a
készítőnek - Solecki Győző matematikatanárnak -, és a programot
szervező Alapítványnak.
Nemzetközi Alkotótáboraink képeiből nyílt kiállítás a győri Mercedesz
Autószalonban. Az 1997. óta megrendezésre kerülő alkotótáborok adták
meg a Felpéci Képzőművészeti Múzeum alapjait. A megnyitón fellépett az
EURÓPA Koncert Szalonegyüttes két szólistája: Farkas Árpád, az
együttes vezetője, és Radnai Ágnes is. A zenekar az alkotótáboraink
állandó résztvevője.

2008.

Hagyományosan szerveztük és rendeztük a kézműves foglalkozásokat,
táborokat. Felnőtt kézműves kör segítette a táborvezető Reider Józsefné
munkáját. A felnőttek saját munkáikból ünnepek előtt vásárt szerveztek.
A győri Ligetszépe foltvarró csoport töltött Tájházunkban néhány napot.
Táboruk végén kiállítást tartottunk munkáikból a Hargitai Gusztáv
Művelődési Házban. Néhány bejegyzés a vendégkönyvből: „Nagy
csodálója vagyok ennek a kézimunkának” vagy „Csodálatos”. A
bejegyzések és a bejegyzők egy foltvarró tanfolyamnak örvendezhettek
év végével, a kerti munkák után. Vezette: dr Somogyi Béláné Kati.
Megrendezésre került a II. Nemzetközi Alkotótábor, így további
alkotásokkal bővülhetett a felajánlásoknak köszönhetően Galériánk
gyűjteménye.
A Tájház hivatalos Működési engedélyének megszerzése megtörtént. Az
ehhez szükséges feltétel a tárgyleltár elkészítése volt. Ez Dr. Szonda
István gyomaendrődi néprajzkutató irányításával megtörtént. Felpéci
Tájház néven anyakönyvezésre került tájházunk.

2007.
Tájház berendezésének alapvető tisztítása, konzerválása történt meg,
készület a hivatalos működési engedély megszerzésére a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum "Tájházak a közösségért" pályázati támogatásával.
Tájházunk létrehozásának történetét füzet formájában megjelentettük Két
tájház a Sokorói dombok között címmel, melyben a Tényői Tájház is
bemutatásra került.
Kézműves foglalkozások, nyári napközis táborok szervezése –
hagyományosan megtörtént. Honismereti pályázaton indultunk egyénileg
és a fiatalokkal csoportosan is, a felkészítő Birkás Róbertné volt.
Megszerveztük az I.Felpéci Nemzetközi Alkotótábort. Céljairól a Duna Tv
Duna Tér műsorában beszélt alapítványunk elnöke. A magyarországi
résztvevők mellett Szatmárnémetiből, és Nagybányáról voltak nálunk és
alkothattak festőművészek. Az Alkotótábor záró kiállításán az Európa
Koncert Szalonzenekar fellépése volt a Hargitai Gusztáv Művelődési
Házban, de tiszteletükre egy orgonahangversenyt is szerveztünk az
evangélikus templomban Oláh Gyöngyvér műsorával. A tábor résztvevői
felajánlottak a
felpéci Galéria javára 2-2 festményüket, melyek helyben születtek, és a
kiállítás résztvevői választhattak az alkotások közül.
A Pannontáj Sokoró Naturpark 28 településéről turisztikai kiadványt
szerkesztettünk, mely LEADER pályázati forrásból kiadásra került 5000
példányban.

2006.
Birtokba vettük a Tájház új épületét, és augusztus 19.-én- a faluzászló
átadással egy időben – átadásra került a Tájház, kulturális programok,
táncház, kézműves foglalkozás, mesemondó est szervezésével. A Kovács
Margit Kézműves Szakiskola diákjai munkáiból kiállítás nyílt, valamint egy
festménykiállítást is láthattak a résztvevők.
Nyáron már a 6. nyári Kézműves Tábort szerveztük, amit a nagy
érdeklődésre való tekintettel már kéthetesre bővítettünk.

2005.
Tájház új épületének elkészítése fontos célunk volt, hogy hagyományőrző
tevékenységünket
megfelelő helyen végezhessük, és hogy a Tájház is megfeleljen a tájházi
funkciók végzésére. Támogatóink a Nyugat-Dunántúli Regionális
Területfejlesztési Tanács TRFC pályázata, a Wienerberger JÖVŐHÁZ
pályázat, és a helyi önkormányzat és a lakosság. A József Attila Emlékév
tiszteletére programsorozatot szerveztünk a NKÖM Nemzeti Évfordulók
Titkársága és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
támogatásával.

2004.
A Tájház felújítási munkálatainak szervezése, lebonyolítása jelentette a
legnagyobb munkát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, valamint
a Wienerberger Rt Jövőház pályázati támogatásaival , de fontos volt,
hogy szakmailag elkötelezett néprajzost találjunk az átadás, a Tájház
avatásának méltó ünnepléséhez.
Helytörténeti gyűjtőmunkát végeztünk a Tájház berendezéséhez. Ekkorra
már egymásra talált a Felpécért Alapítvány és Géber József
néprajzkutató, aki elkötelezetten vezette a lelkes fiatal csapatot a
munkában. A tárgygyűjtésben nagy segítségünkre voltak a felpéci lelkes
emberek, akik a régi tárgyak átadásával járultak hozzá a Tájház
létrehozásának sikeréhez.
A Tájház átadás az Örökségünk Napjai országos rendezvény keretében
történt, színvonalas kulturális program mellett. Köszöntőt mondott Dr.
Barsi Ernő néprajztudós

2003.

Tájház felújítás feltételeinek megteremtése, az építési engedélyek
beszerzése volt legfontosabb célunk.
Nagy iskolatalálkozót szerveztünk az egykor Felpécen tanítóknak és
tanulóknak. E program keretében színvonalas műsort szerveztünk,
kopjafát avattunk az esemény, és a 300 éves felpéci oktatás
jelentőségének emlékére.
Dr. Lanczendorfer Zsuzsa-Gülch Csaba Vérző liliom Dely Mári balladája a
néphagyomány és a költészet tükrében című könyvének bemutatóját
tartottuk. Nálunk voltak a szerzők, valamint Dr. Barsi Ernő néprajztudós,
és a Csutora néptánc és népzenei együttes bemutatta a monodráma
alapján készült tánckoreográfiát, valamint közreműködött Bodó Vera
előadóművész.

2002.
Pályázati támogatással , a Széchenyi Tervnek köszönhetően megnyitottuk
a Felpéci Teleházat az Evangélikus Egyházközséggel közösen. Nagy
jelentőséggel bírt ez akkor, és nagy lehetőséget adott főképpen a fiatal
generációknak.
Bogdányi Gábor felajánlásképpen elkészítette a falu honlapját.
A Felpéci Krónika című újság 30 évvel ezelőtt abbamaradt folyamát újra
kiadtuk, szerkesztettük - negyedéves megjelenéssel. "Legyen lapunk
tudós krónikása a múltnak, igaz tanúja a jelennek, s váljon egykor majd
büszke hírnökké a messzi jövőben, - hogy évek múltán is hadd forgassák
az utódok kedves emlékként, megilletődött lélekkel múltból szóló
üzenetünket!"(Felpéci Krónika 1972. április) Az akkori Felpéci Krónika mely 4 számot ért meg - gondolatát, törekvését szerettük volna folytatni.
A Felpéci Krónika új elindítását és a teleházat is hosszú távra terveztük,
és mindegyikük a mi kis falunk jövőjének, közösségi életének jobbítását
célozta. Azóta is szeretnénk lépést tartani a nagyvilággal, felzárkózni és
nem lemaradni. A Teleház és eMagyarország Pont már nem ugyanazt a
szerepet tölti be 2015-ben, mint 2002-ben, de még ma is működik, a
Krónika viszont 2006. évben szünetelni kényszerült: elfáradtak a
szerkesztők, a tartalom nem elégítette ki az olvasók nagy részének
érdeklődését, a bekerülési költséget az Alapítvány nem tudta bevétellel
ellensúlyozni, így a szüneteltetés mellett döntött a kuratórium. Folytatása,
újraélesztése a közösségen múlik!
Hagyományos kézműves programok, tábor színvonalasabb folytatása
fontos célunk volt a gyerekek lakóhelyhez kötődésének segítése
érdekében.
Baba-Mama klub indult, melynek éves anyagát összeállította, és az
interneten közzétette Bogdányi Mária evangélikus lelkésznőnk és férje,

Bogdányi Gábor. A programban közreműködött Figuláné Veszprémi Beáta
védőnőnk, az Alapítvány kuratóriumának elnöke. Egy örökségvédelem
alatt álló családi lakóházat az örökösök ajándékba adtak az Alapítványnak
édesapjuk emlékére, hogy ott múzeumot hozzunk létre. A felújítási/építési
engedélyezési terv elkészítését felajánlásban végezték el Dombi Alajos és
Sebestyén Ágnes helyi építészek.

2001.
Felpéc a honfoglalástól napjainkig címet kapta az Alapítvány által
szerkesztett és kiadott könyv. A helytörténeti könyv megjelenése után
könyvbemutatót, és kiállítást szerveztünk az összegyűjtött, de könyvbe be
nem került anyagokból.
Teleház road-show szervezésével, Internet-Café berendezésével
népszerűsítettük a Teleházat, mutattuk be szükségességét és
lehetőségeit.
Kézműves foglalkozásokat, nyári kézműves tábort tartottunk.
Szervezését, lebonyolítását Reider Józsefné végezte, és végzi ma is
töretlen lelkesedéssel

2000.
Összegyűjtöttük községünk történetének dokumentumait, könyvet
szerkesztettünk. A
fellelhető anyagok összegyűjtése Magyar Katalin egykori iskolaigazgatónk
nevéhez fűződik, aki édesapjának – Magyar István iskolaigazgatónak –
gyűjtéseit is átadta az alapítvány munkájának segítésére.
Kézműves foglalkozásokat indítottunk, ehhez eszközöket - fazekas
korong, égetőkemence, szövő keretek- szereztünk be.

1999.
Színvonalas kulturális műsorral gazdagított bemutatkozó előadással
tudattuk községünk lakóival működésünk kezdetét.

