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A tájház az egyetlen…
Felpéc a megyeszékhelytől délre
– Győr és Pápa között félúton – található, 895 lelket számláló, sok tekintetben fejlődő kis falu. Van műemlék
evangélikus- és katolikus temploma.
Természetvédelmi területe, a 7 ha területű fokozottan védett ősborókás.
A falu határában folyó patak – egyre
csekélyebb vízhozamú, pedig vízimalom is működött mellette – a Bakonyt
köti össze a Sokoróaljával. A Sokorói dombok oldalán régi borospincék száma évről-évre fogyóban van,
pedig a szőlőművelés ma is kedvenc
tevékenység a faluban is. Felújításukra nem volt forrás, így már csupán

Az evangélikus templom oltára
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néhány fotó őrzi meglétüket, emléküket. A dombokról jó időben látszik a
Soproni hegy, de a Schneberg hófödte csúcsait is látni lehet tiszta időben.
Aktív korú lakosainak legnagyobb
része Győrbe jár dolgozni, és a helyi
önkormányzati gazdaságban tevékenykedik, ill. vállalkozóként keresi a
megélhetéshez szükséges anyagiakat.
Munkanélküliségről szinte nem is beszélhetünk.
Iskolája, 300 éves múltra visszatekintő oktatása viszont szép lassan
megszűnt. Évről – évre kevesebb
gyermek születik Felpécen is, de a
megváltozott körülmények is előidézői annak, hogy az iskolát évekkel
ezelőtt be kellett zárni. Mindez természetesen csupán a faluközösség,
a település szempontjából negatívum, hiszen a gyerekeknek megvan a
lehetőségük az oktatás igénybevételére. Van iskolatársulás, de a megyeszékhely közelsége még nagyobb jelentőséggel bír az iskolaválasztásnál.
A szülők ingáznak munkahelyükre,
így a gyerekeknek is ebben az irányban keresik az iskolát – lassan már
az óvodát is.
A helyi civil szervezet – a Felpécért Alapítvány – ezért is helyez
nagy hangsúlyt arra, hogy működése 15 éve alatt létrehozott Tájházában olyan foglalkozásokat, szünidei,
napközis táborokat szervezzen, ahol
találkozhassanak, barátokat szerezhessenek az itt élő gyerekek, és lakóhelyhez kötődésük ezáltal kialakulhasson, elmélyülhessen. Mindezen
munka, és ennek eredményei a helyi
önkénteseknek köszönhetőek. A foglalkozások szervezése, vezetése Rei-

der Józsefné Csöpi munkáját dicséri,
aki kezdetektől az ügy mellé állt. Köré
csoportosult az a helybeliekből álló
felnőtt csoport, aki együtt is szívesen
tevékenykedik, de a gyerekek foglalkoztatásában is segítséget nyújt. Így
lehet azt sikerrel megvalósítani, hogy
50-60 kisgyerek találjon egyszerre elfoglaltságot, hasznos tevékenységet
magának. Reider Józsefné – vagyis
ahogyan a gyerekek nevezik Csöpi
néni – szervezésének, odafigyelésének köszönhetően a napok végén
minden résztvevő – kortól függetlenül – hazaviheti azt a munkáját, amit
nagy kedvvel elkezdett a nap elején,
és még a játékra is maradt kellő idő.
Családi Nap zárja a szünidei foglalkozásokat az időszak végén. Ilyenkor játékos vetélkedők, újabban „KI
MIT TUD?” teszi még érdekesebbé a
napot, ebbe a szülők is bekapcsolódhatnak. A bográcsban, kemencében
egyszerű, régi ételek készülnek – a segítőknek köszönhetően –, akiknek ez
irányú munkáját Győry Józsefné Katinka irányítja nagy odaadással. Nehéz
lenne felsorolni a teljesség igényével
mindazok nevét, akik szinte szórakozásként, az együtt töltött idő és munka örömével segítik ezeket a közösségi
alkalmakat. Egy kis falu tenni akarását,
szellemiségét jelzi, hogy igénye van a
közösségi életre, hisz az együtt töltött
idő hasznosságában, fontosságában,
és ezért szabadidejéből is hajlandó
néhány órát feláldozni. Az áldozatért,
a szolgálatért a gyerekek minden esetben kárpótlást nyújtanak kedvességükkel, megelégedett mosolyukkal, és
ez indítja el a következő napot, hetet,
hónapokat és éveket.
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Katolikus templombelső

Ősborókás

A patak a Bakonyból ballag Felpéc felé.

A sokorói dombokról szép kilátás nyílik a falura,
és ellátni a távoli magasabb hegyekig tiszta időben.

Régi osztálykép az igazgató – kántortanító –
Magyar Istvánnal. Egyhangúlag nevezték el róla
a helyi iskolát, ami hamarosan megszűnt.

Lelkészei oktatói, nevelői voltak a falunak.
Dr. Györffy Béla Ifjúsági Egyesületet hozott létre.

A falu társadalmi munkával új iskolát is épített
az 1960-as években.

Tájházunk, ahol bemutatjuk,
hogyan éltek elődeink
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A gyerekek foglalkoztatásának terve készül… a következőkben a programok fotói

Honismereti óra idős emberek bevonásával. Káposztát savanyítottunk a gyerekekkel.
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DOMBI ALAJOSNÉ vagyok, a Felpécért Alapítvány kuratóriumának elnöke, és a falu kulturális életének egyik önkéntese. Az Alapítvány célja „a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre,
társas életre szerveződő közösségek létrejöttének, tevékenységének, a lakosság életmódja
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása.„ Az Alapítvány eddigi
eredményeit a lelkes segítőknek, önzetlen embereknek köszönheti.
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