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Február 8-ra tervezett jubileumi programunk nagyszámú közönség előtt szépen sikerült. A 20 éves
Felpécért Alapítványt és a 15 éve működő Felpéci Tájházat zenész barátaink programjai tették még
szebbé. Örvendetes volt a sok érdeklődő és így a támogatók, önkéntesek köszöntése is bensőséges
volt. A Hangraforgó Együttes- Faggyas László és Sipos Bea – műsora, az Európa Koncert
Szalonegyüttes Farkas Árpád művészeti vezetővel, és meglepetés vendégükkel, Albert Csaba néptánc
fellépésével nagy siker volt. Mesics György Mesó a fiatal Somló Bandával még tovább fokozta a
hangulatot. A kettős jubileum méltó ünneplést kapott.

Február 15-én jó hangulatú hagyományőrző disznótor volt a tájháznál egy munkahelyi közösség
szervezésében. Ezt megelőző napon már sültek a kenyerek a kemencében, hogy az érkező csoport
megkóstolhassa a régi falusi házikenyér mai, tájházi változatát.
Február 26-án Varga Edit önkéntesünkkel ünnepségen voltunk. Az év Önkéntese díjra jelöltük őt, és
bár nem ő kapta a díjat, de minden jelöltet és jelölő szervezetet köszöntöttek. Nagy megtiszteltetés
volt így is önkéntesünknek, hogy gondoltunk rá a jelölésnél, és a közös ünneplésen ő is részt vehetett.
A szőlőben megkezdődtek a metszési munkák, a szőlő kordonozását is sikerült megerősíteni a régi,
megmaradt szőlőrészben. Az újonnan kialakított etnobotanikai kertben a szükséges munkák is
elindultak közhasznú foglalkoztatással, és néprajzosunk irányítása, részvétele mellett.
Március 7-én az Iskolakertekért Alapítvány kiállítására hívtuk a felpécieket, és az iskolakertek iránt
érdeklődő környékbeli pedagógusokat a Hargitai Gusztáv Művelődési Házba. A kiállítás és az azt
követő beszélgetés gondolatébresztő volt alapítványunk számára is, hiszen a szőlőbirtokunk
lehetőséget kínál, hogy idővel mi is csatlakozzunk a mozgalomhoz, és tevékenyen részt is vegyünk az
efféle munkában.
Csiripiszli készítését terveztük, beáztattuk jó időben egy próbasütésre a gabonát. Közösségben
terveztük, hiszen többen szerették volna feleleveníteni, megkóstolni ezt a régi böjti ételt. Amire az
elkészítéshez – daráláshoz – megfelelő anyag állt rendelkezésre, már csak otthon, a családban ketten
tudtuk folytatni, majd a tájházi kemencében befejezni a hagyományőrző programot.
Környezetünkben beteg ugyan szerencsére senki nem volt, de a járványügyi szabályokat be kellett
tartani, így a közösség otthon várta az „online – kóstolót”
A tervezett programok ezután elmaradtak, a jelzett csoportok lemondták a látogatást.
Munkát végezni lehetett, így a szükséges tájház felújítási munkát folyamatosan tudta végezni a
vállalkozó, így június közepére a belső felújítás befejeződött: a szoba, konyha, kamra,
raktárhelyiségekben.
A tájházi látogatás leállt, a munka a kertek, és az épületek környékének szépítése területén
folytatódhatott.
Megérkeztek a NEA pályázati forrásból beszerzett fajátékok, sajnos gyerekek nem jöttek, hogy
kipróbálhassák őket.

Ajándékba kaptunk 2 szilvafa-csemetét a tájházi telekre, ahova Géber József elültette őket.

A TESCO Ön választ mi segítünk akciójában a vevők kuponjaikkal alapítványunk pályázatát a 3. hellyel
jutalmazták. Így, a kapott 100.000, - Ft segítséget jelentett, hogy a tervezett mezítlábas ösvény
elkészüljön a gyerekeknek. A gépi földmunkákat Mészáros László végezte el. Kézi munkával a hely
kiásását Iskolai közösségi szolgálatban végezte egy középiskolás fiú, és segítette testvére. A tervezett
közösségi munkát a pápai Yanfeng cég munkatársai végezték, ami lényegesen előbbre vitte a
folyamatot. Apró lépésekben a geotextil került le a talajra, majd annak rögzítése történt meg, végül
augusztusban kerültek a kialakított fakkokba a különböző anyagok: homok, mulcsok, különböző
nagyságú kavicsok, kövek, természetes anyagok. A próba sikeresen megtörtént, és reménykedünk a
folytatás lehetőségében.
Júliusban 1 csoport győrszemerei iskolás - tábor keretében - látogatta meg a tájházat, és vett részt a
jól bevált programokon.
Egy kisebb, felnőtt csoportnak a rétessütés tudományát mutattuk be nagy sikerrel.
Augusztusban Tájházi kavalkád címmel szabadtérben rendezett kézműves kiállítást, népzenei
programot kezdtünk, amit rendszeressé szerettünk volna, szeretnénk tenni. Első alkalommal a
kékfestőkkel, szalmafonóval és gyöngyfűzővel találkozhattak-, és népzenét hallgathattak a látogatók.
Szeptember hónap 3. szombatján a kézművesek változtak, fafaragó, népviseletes babakészítő, és
kosárfonó volt a kiállítók között, akik bemutatót is tartottak. Helyi fotókiállítás eredményhirdetése
néhánnyal több látogatót vonzott egy kis időre. A népzenének is volt hallgatósága.
Október hónapban még sikerült a szabadban a kavalkádot megtartani. A kézművesek mellett helyi
varrószakkörösök tartottak kiállítást a népzene mellett. Fűszer-és gyógynövénybemutatót is
tartottunk a tájház udvarán.
Volt a domboldalon, a pincénél egy solymászbemutató Krekács Zoltánnal. Nagy volt az ott lévők
érdeklődése, a gyerekeket a hangszerek bemutatója is vonzotta.
Nem volt olyan szabad a programok hangulata, mint korábban szokott lenni. A biztonsági előírásokat
igyekeztünk betartani, betartatni. Mindannyian tudtuk ennek fontosságát!
Elmondhatjuk, hogy voltak programok, de a látogatottság, a szervezés sokkal visszafogottabb volt,
mint korábban.

