Alapítványi munkánk – dióhéjban
2021.
Jól indult az év. Alapítványi tulajdonba került az a közel 5000 m2 nagyságú telek a tájházzal
szemben, melyhez a forrást a Falusi Civil Alapra benyújtott pályázatunk támogatásaként
kaptunk. Tervezzük a folytatást, mely a kerítés építése, és az általunk „gazdasági skanzen” ként elnevezett létesítmény kialakítását jelenti. A még fellelhető kis épületek, ólak
összegyűjtése, felállítása lesz a feladat a jövőben, hogy a tájházi programkínálatot tovább
bővíthessük.
Májusban már jelentkeztek a régi ismerős iskolák tanárai, és bizakodva foglalták le a júniusi
időpontokat tájházi látogatásra, kirándulásra.
Izgalommal készültünk a folytatásra.
Júniusban osztályok érkeztek Győrből, Gyömöréről kirándulás keretében. A régi, bevált
programokat szerették volna újra átélni, hiszen az évek telnek, mindig új gyerekek is vannak,
akik még nem találkoztak a Felpéci Tájházzal, de az ismerősök is örömmel jöttek, mert
emlékeztek a régi élményekre.
A tájházat Géber József néprajzkutató mutatja be mindig újabb és újabb történetekkel
színezve. A „hármas vetésforgó” másik eleme a kézművesség választható formában:
fazekasság vagy pogácsa készítés, amit itt tudtunk kínálni a gyerekeknek előre egyeztetve.
Harmadikként a lovaskocsizás - pince-présház látogatás, - vagy íjászat bemutatója szerepelt.
Ezek mellett a kötöttebb foglalkozások mellett szabad játékkal töltötték ki az időt a gyerekek
érkezéstől visszaindulásig.
Június második felében az Aranyszarvas program táborozói jártak nálunk 1-1 napon. A győri
táborozók mellett gyömörei, téti, beledi, rábapordányi, és egy budapesti iskola táborozói
voltak programjainkon.

Június 26-án a Tájházak napja országos programhoz is csatlakoztunk. Tájházunk épületeit nyitva
tartottuk, és mellette Géber József tájházvezetőnk időszaki kiállítást rendezett „Csuhé fonatos székek
és priccsek a Sokoróalján” címmel.
Kézműves foglalkozást is tartott Géber József. Bemutatta a cirokból készülő söprű kötését, amit
többen sikerrel kipróbáltak. A saját készítésű kézműves termékeket készítőik haza is vihették.
A könyvtárral közösen szervezett program – a Hangraforgó együttes műsora – mindenki számára
előnyös megoldás volt. Szinte szabad térben- a pergola alatt -, a tájházi és könyvtári programok
együtt több látogatót vonzottak mindenkinek.
Nyári kézműves táborunkat érdeklődés hiányában nem tudtuk megvalósítani. Bizonytalan létszámmal
a szervezést nem tudtuk megvalósítani. A járványhelyzet is késleltette a szervezést, így 2021-ben nem
jött össze a gyerektábor. A jövőben reménykedünk az intenzívebb szervezésben, és a nagyobb
érdeklődésben.
12 éves kortól hirdettünk Helytörténeti-honismereti, valamit Néprajzi táborokat Géber József
táborvezetővel. Mindegyik alkalommal fogadtunk iskolai közösségi szolgálatot teljesítő fiatalt is
segítőnek. Bemutatkozás, ismerkedés volt az első napon, valamint Barabás Renáta foglalkozott a
résztvevőkkel. Varrtak levendulazsákokat, gyógynövényeknek zsákokat. Ezekre monogram és
valamilyen öltéstechnika gyakorlásával minta is készült. Samu Eszter fazekassal korongozás volt, de
alkalom nyílt a szabad agyagformák készítésére is egyéni ötlet szerint. Délután gyógynövények után
kutattak a tájház udvarán és környékén – sikerrel.

Túrázás keretében eljutottak a táborozók a kajárpéci régészeti lelőhelyre, a Sas-hegyre.
Megtekintették a kajárpéci Kovács József gyűjteményt, voltak a kajárpéci tájházban, és az ebédet is
itt fogyasztották el. A gyalogos kirándulás hossza 16-18 km volt, ami a nagy meleget is figyelembe
véve hatalmas teljesítménye volt a csapatnak. Következő napon a könyvszerző Jankovits Béla nyug.
evangélikus esperes könyveiről, anyakönyvi kutatásairól beszélt, és betekintést biztosított az 17001800-as évek anyakönyveibe. Ezután a helyi könyvtárban az interneten böngészhető családfakutatást
mutatta be a tájházvezető, és ismerkedtek a gyerekek a könyvtárral, annak hangulatával is. A tájház
felé visszaúton meglátogatták Antalicsné Irma nénit, aki már jó előre jelezte, hogy a tavalyihoz
hasonlóan várja a gyerekeket, mert érik a körte az udvarában. Ötödik napon lázas készülődés volt a
délutáni záróprogramra. Várták a szülőket, hogy bemutathassák, mi történt a hét folyamán, milyen
kézműves termékek születtek, hogyan alakult a gyűjtött gyógynövények sorsa. Sikeres záróprogramot
a frissen készített, kemencében sütött pizza és a gyógynövény tea tette még teljesebbé.
Készülünk a pályázati forrásból megvalósuló helyi értékeinket bemutató kiadvány és kifestő
megjelentetésére, a kisfilm elkészítésére. Az anyaggyűjtés lassan a végéhez ér, annak rendezése,
lektorálása folyik. A kisfilmhez készülnek a felvételek értékeink színhelyén.
Tervezzük, hogy nemzeti ünnepünkön – augusztus 20-án – a tájháznál rendezzük meg a községi
ünnepséget.
A 2020-ban elnyert Év Tájháza címmel járó tábla átadására, avatására készülünk szeptember 11-ére.
A Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati támogatásának köszönhetően Kovács Nóri népdalénekesnőt
várjuk az alkalom emlékezetessé tételéhez a rendezvénysátrunkba egy koncert erejéig. Berendezünk
egy időszaki kiállítást is a tájházi szín alatt, és a felpéci Nemzetközi Alkotótáborok eredményeként
született képzőművészeti gyűjteményből is bemutatjuk a népi építészet jeles épületeit megörökítő
festményeket. A régi fotókból is láthatnak majd a látogatók vetítést a rendezvénysátor alatt.

