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Szabó Lőrinc: Tavasz
„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelte a Nap.
„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”

KORONAVÍRUS – Önkormányzat felhívása
Dr. Pardi Éva főorvos tájékoztatása
Önkormányzati hírek
A „Felpécért Alapítvány”
A „Mesevilág” óvoda
Bemutatkozik a Felpéci Evangélikus Egyházközség
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KORONAVÍRUS – Önkormányzat felhívása
Tisztelt Felpéci Lakosok!
Mint Önök előtt is ismert, a koronavírus
terjedése miatt, az egész ország területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország
Kormánya. Ehhez igazodva kell meghoznunk
helyi intézkedéseinket is.
Az iskolák bezárásáról a Kormány
rendelkezett.
Az
óvoda
bezárásáról
az
Önkormányzatnak kell dönteni. A járvány
lehetséges kiterjedésének megakadályozása
érdekében, úgy gondolom, az egyetlen felelős
döntés a Felpéci Mesevilág Óvoda bezárása,
amelyet a 2020. március 16. napjától kezdődő
határozatlan időre el is rendeltem.
Egyidejűleg kérem a szülőket, hogy a
baba-mama klub működését is szüneteltessék.

Kérem az idősebb korosztályt (65 év
felett), csak sürgős esetben látogassák az
orvosi
rendelőt,
a
gyógyszer-felíratást
telefonon
intézzék.
Önkormányzatunk
felajánlja segítségét a rászorulók részére (aki
családon belül nem tudja megoldani), hogy a
bolti bevásárlást elvégezze Önök helyett. Ilyen
irányú igényeiket kérem, munkaidőben a 06
20 436 3176-os telefonszámon jelezzék.
Az étkezést a Felpéci Boróka Start
Szociális Szövetkezet továbbra is biztosítja a
lakosság részére.
Kérésre az óvodások részére az étkezést
tudjuk biztosítani (kiszállítással), az óvoda
zárva tartása idején is.
Itt szeretném felhívni minden nyugdíjas
figyelmét a március 1-óta működő, szociális

étkeztetésünkre, melynek keretében „A”
menüt 599 Ft-ért, „B” menüt 1019 Ft-ért tudja
igénybe venni!
Az önkormányzati hivatal 2020. március
16-tól korlátozott ügyfélfogadással működik.
Személyes megjelenést igénylő halaszthatatlan
ügyekben,
a
következő
telefonszámok
hívhatóak ügyfélfogadási időpont-egyeztetés
céljából: 96/551-072; 06 20/4363-176

Nyomatékosan kérem Önöket, senki ne
kezelje félvállról az országban, a világban
kialakult járvány-helyzetet, és kövesse a
médiában közzétett kormányzati előírásokat és
tanácsokat.
Vigyázzunk
egymásra,
főként
vigyázzunk a legveszélyeztetettebbekre:
időseinkre!

Kuglics Tamás polgármester sk.

Halaszthatatlan anyakönyvi ügyben
(haláleset bejelentése) az alábbi telefonszám
hívható időpont-egyeztetés céljából: 0620/519-7525

Dr. Pardi Éva főorvos tájékoztatása
Kajárpéc-Felpéc
község
háziorvosa
értesíti kedves pácienseit, hogy a koronavírus
terjedésének megakadályozása érdekében a
rendelési idő a következő módon változik:
Hétfő: 8-11 Felpéc
Szerda: 8-12 Kajárpéc
Péntek: 8-12 Kajárpéc
Egyúttal kérek mindenkit, kerülje a
közösségi rendezvényeket és maradjon
otthonában. Mindannyiunk érdekében tartsa
be a higiéniai előírásokat.
A gyógyszer felírása kizárólag telefonon
keresztül történik.
A Zita által hozatott gyógyszereket Zita
az idősebb lakosok otthonába eljuttatja.

Jogosítvány,
közgyógyellátási
igazolványok,
gyógyszerjavaslatok
érvényessége a vészhelyzet lejárta után 90
napig érvényesek.
A vészhelyzetre való tekintettel a vérvétel
a kórházban és nálunk is elmarad bizonytalan
ideig.
Láz, köhögés, fulladás esetén hívja az
ingyenes vonalat:
06 80 277 455, vagy 06 80 277 456
Bármiféle probléma esetén a rendelő
dolgozói hívhatóak:
Dr. Pardi Éva: 06 30 993 0597
Szabóné Zita: 06 30 519 9662
Mozsárné Klári: 06 20 916 8517
2020. március 17.

Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!
Mint Önök is látják, a temetőnél nagy
munkálatok folynak. Önkormányzatunk átvette
az egyházaktól a temetőket, így a gondozása
is önkormányzati feladattá vált.
A katolikus temetőt 2017-ben, az evangélikust 2019-ben adták át az egyházak, így a

normatívákat is ennek megfelelően tudja lehívni!
Azokat az akácfákat és egyéb nagy lombú
fákat gyökerestül kiszedtük (és még folytatjuk), melyek nem temetőbe illők és építkezéseink útjában voltak.
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Elnyertünk egy pályázatot új ravatalozó
építésére 23 113 933 Ft értékben. A katolikus
részen elbontjuk a régi ravatalozót, és annak a
helyére építünk egy mai kornak megfelelőt.
(Amiért így döntöttünk, annak oka az, hogy a
pályázatbeadás időpontjában az evangélikus
temető még nem volt Önkormányzatunk tulajdonában!)
Térköves utakat építünk, melyeket közvilágítással, vízvételi helyekkel és pihenő padok-

kal látunk el. Továbbá 1 m3-es tároló edényeket helyezünk ki, szelektív hulladékgyűjtés céljából.
A ravatalozó építés feltétele volt, hogy
parkolókat kell kialakítanunk, így ennek is nekiláttunk.
A jelenleg kibontott kerítés helyére újat
építünk.
A későbbiekben az evangélikus részen
folytatjuk a munkálatokat, és egy sírkert kialakítását tervezzük, ahol a régi gondozatlan síremlékeknek méltó helyet tudunk biztosítani.
Valójában nagy vállalás részünkről, amit
az idei évre beterveztünk (és a temető csak az
egyik a sok közül!). Ezért mindenkitől megértést és türelmet kérünk az építkezések ideje
alatt!
Úgy gondoljuk, közös célunk, hogy szeretteink (és majdan mi is) méltó helyen pihenjenek az örökkévalóságban!
Kuglics Tamás polgármester

A „Felpécért Alapítvány”

A Felpécért Alapítványról az elmúlt
időszakban végzett munkájáról olvashatunk a
nemrégiben megjelent Visszapillantó című kiadványban. Szeretettel ajánlom minden kedves felpéci figyelmébe, hiszen elért eredményeinkért - a falu közösségének - kiadványunkban köszönjük meg minden segítő
munkáját, bármilyen adományát, vagy akár
csak buzdító szavait. A kiadványhoz a könyvtárban, a tájházban hozzá lehet jutni térítés
nélkül. Ezt a lehetőséget a kiadvány iránt érdeklődők a Bethlen Gábor Alapkezelő NEA pá-

lyázati támogatásának köszönhetik mindan-nyiunk nevében. Tartalmas zenei program
mellett köszöntöttünk néhány – kezdetektől
lelkes – támogatónkat, adományozónkat, és
az alapítót.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Győr-Moson-Sopron Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Háza Győr-MosonSopron „Megye Önkéntese Díj”-ra szóló felhívást tett közzé. E díjra idén a Felpécért Alapítvány Varga Editet jelölte, aki a Tájház 15
éves munkájához, eredményeihez csendes,
áldozatkész munkájával járult hozzá. Az ünnepségre Győrben került sor, ahol megható
pillanatokat éltünk át minden jelölt méltatása
során.
Február végétől a Felpécért Alapítvány és
népfőiskolai tagozata támogatásával varrószakkör indult. Köszönjük Felpéc Községi Önkormányzat „befogadását”, hogy a szolgáltatóházban gyűlhet össze heti két csoportban is
a szép számú érdeklődő fiatal - Kamrásné
Dukkon Anita vezetésével. Rövid idő után a
munkát látva megállapítható, hogy a szervezés nem volt felesleges, a folytatás eredmé-
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nyes lehet! A folytatáshoz kitartást kívánunk!
Hagyományőrző családi disznótort segítettünk sikerre két februári hétvégén – Csete
Karesz irányítása mellett – a Tájházban. Az
adott lehetőségek, eszközök és az udvari kemence, a fedett szín jó alkalmat kínált, és jó
hangulatú beszélgetésekre is adott alkalmat a
szervezőknek és résztvevőknek.
Március 7-én – szintén a Felpécért Alapítvány népfőiskolai tagozata szervezésében tartottunk fórumbeszélgetést az Iskolakertekért Alapítvány munkatársával – Dr. Halbritter
András egyetemi docenssel. A tájházi pincénknél etnobotanikai kert kialakítása vette
kezdetét a Kubinyi Ágoston program pályázati
támogatásával. Ide tervezünk olyan lehetőséget is kialakítani, ahol akár az óvodás gyermekek is bevonhatók lesznek egy-egy paradicsom-, vagy más palánta elültetésébe, gondozásába oktató-nevelő céllal. A fórumra a
környék iskoláiból is jöttek pedagógusok, akik
maguk szeretnének iskolakertet, vagy akár a
mi elképzelésünkhöz csatlakoznának.

Már készülünk a tavaszi programokkal.
A Szent György napjához legközelebbi
hétvége – idén április 25-26 - a Tájházak
Napja, amikor szombaton és vasárnap várjuk
az érdeklődőket a Felpéci Tájházban ill. a felpéci Hargitai Gusztáv Művelődési Házban.
Részletes
programot
honlapunkon
(https://www.felpecert.hu), köztéri hirdetőtáblákon találhatnak majd, és a közösségi oldalunkon (facebook) is ad információt az érdeklődőknek, ahol már március elején létrehoztuk a Tájházak Napja eseményt.
Ajánlásként röviden: 15 órától kosár-

fonó nap lesz Judák Ambrus kosárfonó vezetésével, kiállítás Kiss Ágota népi gyöngyékszer
készítő-, Samu Eszter keramikus és az Alkotász Műhely-, Szabó Karola szalmafonó munkáiból. A Felpéci Tájháznál lesz Borsodi –
Tóth Veronika kreatív műhelyével. Ünnepi köszöntőt mond Dr. Pető Péter - a megyei Közgyűlés alelnöke, a Megyei Értéktár Bizottság
elnöke -, és átadja a Dely Mári balladája megyei értékké nyilvánításáért járó Oklevelet
községünknek. Gyerekeknek
fajátékokat,
kézműves foglalkozást kínálunk. 17 órától
hallgathatjuk a fiatalokból álló Somló Bandát,
és táncházba hív mindenkit Géber József néprajzkutató-néptáncoktató.
Vasárnap 15 órától a Kultúrházban Egy
felpéci mestergerenda meséje időszaki kiállításunk lesz látható Géber József tárlatvezetésével, valamit megtekinthető lesz tájházi
gyűjteményünk textíliáiból összeállított kiállítás is, melyet Kovácsné Lászlóné Györgyi
hímző nyit meg, és ajánl a résztvevők figyelmébe. A látnivalók megtekintése közben a
gyömörei Háry László Iskola Kaláris citeraegyüttesét hallgathatjuk.
Tervezzük a községi alkalmakon való
megjelenést, az együttműködést, hogy közösen minél színvonalasabb program álljon öszsze mindannyiunk közös örömére!
2020. évre is gyűlnek az igények, mi pedig készülünk és szeretettel várjuk a kiránduló gyermek-, és felnőtt csoportokat, akik
programjainkra, kínált lehetőségeinkre már
hónapok óta jelzik igényeiket.
Helyi- várhatóan egész napos - napközis
jellegű táborunk szervezését, programjait is
tervezzük. Időben jelentkezünk majd a lehetőséggel a szokásos felületeken.
Köszönjük mindenkinek a zsetonokat a
TESCO pályázatán, és a szavazatokat a MOL
pályázatán! Előbb-utóbb közösen sikerre viszszük a lábas szín és a mezítlábas tanösvény
építésének ügyét!

„Egynek minden nehéz; soknak semmi
sem lehetetlen.” (Széchenyi István)
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Lejegyezte: Dombi Alajosné
Felpécért Alapítvány elnöke

A „Mesevilág” óvoda
Egycsoportos óvodánk
1975-ben épült. Vegyes életkorú csoportlétszámunk 24 fő ( 13
fiú+ 11 lány ). A
gyermekek
szociális
helyzete jónak mondható. 22 kisgyermek
részesül ingyenes étkezésben.
Személyi és tárgyi feltételeink megfelelőek.
Intézményvezető: Németh Judit.
Óvodapedagógus: Czetőné Takács Andrea,
heti 10 órában Fehér Istvánné. Dajka: Csete

Andrásné

Óvodai programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel (adaptálásával, a helyi sajátosságoknak megfelelően, a tantestület közös munkája alapján) készült. Nevelési intézményünk a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítjuk a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.
Célunk a sokoldalú, harmonikus gyermeki
személyiség fejlesztése, befogadása, az életkori sajátosságok és az egyéni fejlődési ütem
figyelembevételével. A gyermekek hat-hét
éves korra érjék el azt a szintet, hogy a rugalmas beiskolázás figyelembe vételével, a sikeres iskolakezdéshez testileg, szociálisan és
értelmileg érettek legyenek.
Óvodánk kiemelt feladatának tekinti:
o az egészséges életmód alakítását,
o a hagyományok őrzését, ápolását.
o a játékon belüli mozgásos játékok kialakítását,
o a differenciált képességfejlesztést, tehetséggondozást
o a komplex környezeti nevelés megvalósítását
o SNI gyermekek differenciált fejlesztését,
rehabilitációját.
Mindezen feladatok megvalósítása közben
fontosnak tartjuk a gyermekkor maximális
védelmét, hiszen ez a legtágabb értelemben
vett tanulásnak és életfontosságú beállítódá-

sok kialakulásának kora.
Nem a kötelességek, hanem a szabadság ideje.
Nagyon fontos feladatunknak tekintjük az
egészséges életmódra nevelést. Mit tehet az
óvoda? Mit tehetünk mi óvodapedagógusok?
Átgondolva a problémás területeket, összefoghatunk a családokkal, szervezhetünk programokat és cselekedhetünk, hogy a jövő
nemzedékei egészségesen nőjenek fel és 1520 év múlva a társadalom ne találja szembe
magát azzal, hogy a fiatal generációkra többet kell költenie az egészségügynek, mint valaha. Mindnyájan tudjuk, hogy az egészségtelen táplálkozás megbetegíti szervezetünket.
Az életmód komplex módon befolyásolja
egészségi állapotunkat. A fejlődő szervezetnek minőségi ételekre van szüksége ahhoz,
hogy egészséges maradjon.
Az óvodás mozgásigénye ötszöröse a felnőttének, nélkülözhetetlen elemi szükséglete a
gyermekeknek. A mozgás által jut elegendő
oxigén a sejtekhez. A gyermekeink számára a
játék, a mozgás maga az élet.
A Felpéci Mesevilág Óvoda feladatai:
• a gyermekek testi-lelki szükségleteinek
kielégítése,
• testi-lelki harmóniájának biztosítása,
• az egészséges életmód alakítása,
• az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
• az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása,
• a teljes gyermeki személyiség fejlesztése
a sokszínű tevékenykedtetésen keresztül,
• a nemzeti, etnikai kisebbség, a migráns
gyermekek számára biztosítjuk a nyelvi
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását.
Minden eszközzel biztosítjuk a gyermekek jogait, figyelembe vesszük a gyermeki sajátosságokat, nem sértjük meg a gyermek méltóságát. Hosszú távú feladatunk, hogy emelkedjen a gyermekek neveltségi szintje.
Óvodánk megfelelően karbantartott, új bútorokkal és új vizes blokkal ellátott. A csoportszoba alapterülete, berendezése - melyet fo-
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lyamatosan próbálunk gazdagítani - biztosítja
a kicsik számára az önfeledt, szabad gyermekkort. A kiegészítő helyiségeket a meghatározott adottságok keretein belül úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek nyugodtan, zökkenőmentesen tudják kielégíteni alapvető
szükségleteiket.

Tágas tornatermünkben (60 nm2) biztosított
a mindennapi mozgás. Tornatermünk otthont
adott a Sokoró Karate Egyesület foglalkozásainak hetente 2 alkalommal. Idei évtől heti 1
alkalommal jazz balett oktatás helyszíne, ahova még a szomszéd településekről is járnak
gyermekek (15 fő). A 60 perces órákat Nagy
Vivien tartja. Tervezzük, hogy a falu rendezvényein a csoport bemutatkozik.
Óvodánkban 2002-ben kezdődött el a magyar
népi hagyományok ismereteinek megalapozása. Pályázati forrásból és szülői segítséggel
(Kamrásné Dukkon Anita) népi ruhákat varrattunk és heti 1 óra néptánc oktatásban részesülnek a hozzánk járó gyermekek. 2009
óta önkormányzati finanszírozásban. Az éves
bemutató 2020. április 30-án lesz a kultúrházban. Tanítóink: Delbó Eszter és Zoller Tamás. Hisszük, hogy a hagyományok révén
őrizhető meg az a tudás, tapasztalat, amelyet
elődeink felhalmoztak. A néphagyományok,
népszokások megőrzése és a jövő nemzedékének való átadása fontos feladatunk.
Novembertől bevezetésre került a „Labdamóka” délutáni foglalkozás, heti 1 alkalommal,
ami kimondottan a labdakészségek fejlesztésére épül. Nagyon szeretik a gyerekek, várják
ezeket az alkalmakat. A foglalkozásokat Boros
Gábor és Németh Judit vezetik.
Novemberben tartottuk első alkalommal a
nagyszülők napját, ahol egy játékos délelőttre

hívtuk a nagymamákat és nagypapákat. Nagyon vidám, tartalmas délelőtt részesei lehettünk.
Második éve van lehetőség hangszerrel való
ismerkedésre. Furulya és gyermekjáték foglalkozást tart Lázár Attiláné, Magdi néni.
Minden hónapban 1 alkalommal könyvtárlátogatáson veszünk részt a nagycsoportosokkal.
Közös mesehallgatás után mindenki kedvére
válogathat a könyvek közül és van lehetőség
társasjátékozásra is. Mindig kölcsönzünk
könyvet, amiből itt az oviban olvasunk.
Örömmel várják a gyerekek a könyvtári órákat.
Az udvaron található, uniós elvárásoknak
megfelelő játékokat a Szülői Szervezet, a
Fenntartó és pályázati forrásból sikerült újakra cserélni, modernizálni. A jövőben szeretnénk az ütéscsillapítóként használt kavicságyat, gumiszőnyegre cserélni! Ehhez nagy
anyagi támogatásra lesz szükségünk, mivel
ennek költsége több millió Ft.
Jó kapcsolatot ápolunk a faluban működő civil
szervezetekkel.
Aktívan részt veszünk a falu életében, rendezvényeken műsort adunk.
Szoros kapcsolatot ápolunk a Kajárpéci Óvodával és Iskolával. Az iskolába készülő gyerekekkel, több programot szervezünk. Minden
tavasszal OVI OLIMPIÁT rendezünk. Részt veszünk a gyermeknap szervezésében.
Az óvoda Szülői Szervezete mindenben támogatja és segíti az óvodát. Elektromos hulladék- és papírgyűjtést, jótékonysági bált,
gyermeknapot, Márton- napi libanapot, közös
kirándulást szervezünk. Falu napon árusítunk.
Októberben nagyon sikeres bált tartottunk.
Minden lehetőséget megragadunk, hogy gyarapítani tudjuk óvodánkat, és különféle programokban részesítsük az apróságokat. Természeti adottságainkat kihasználva sok élményt
nyújtó programokkal tesszük színesebbé a
mindennapokat.
Megvalósult és megvalósuló programok az
idei nevelési évben:
o Papírgyűjtés (66 000 Ft kaptunk az összegyűjtött papírért)
o Vaskakas Bábszínház
o Tájházi délelőtt a kajárpéci nagycsoportosokkal
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

- szőlődarálás és préselés
- perecsütés
- traktorozás (Pécsi Imre)
Könyvtárlátogatás (havonta 1x)
Szőlőszedés
Hatostölgy túra a kajárpéci, gyömörei óvodásokkal
Állatok világnapja alkalmából madársuli jött
óvodánkba
Szülői bál
Márton nap
Rajzfilm ünnep
Nagyszülők napja
Szereplés a Szépkorúak napján
Mikulás ajándékozás
Karácsonyi ünnepély: Betlehemes műsort
adtunk a szülőknek.
Farsangi bál
Kisfaludy Napokon való részvétel
Úszásoktatás
Óvodába csalogató
Ovi olimpia
Néptánc évzáró műsor
Apa nap

o Kirándulás Pannonhalmára
o Anya nap
o Édesanyák – nagymamák köszöntése műsorral
o Ballagás- Évzáró
o Szülő - gyerek kirándulás – Holdfényliget Gyöngyösfalu
Mindent megteszünk azért, hogy a szülők biztonságban, gyermekbarát légkörben tudhassák csemetéjüket. Barátságos, szeretetteljes,
meleg légkörű óvodába telnek a napjaik és
örömmel tölt el bennünket, hogy minden kisgyermek szívesen jár a mi nagyon szép óvodánkba.
Németh Judit
intézményvezető

Bemutatkozik a Felpéci Evangélikus Egyházközség
Felpécen már igen korán, a 16. század
közepén meggyökerezett a lutheri reformáció.
A gyülekezet jelenlegi temploma 1777-ben
épült, amelyhez 1794-ben építettek tornyot. A
rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint az elmúlt
évszázadok során 28 lelkész és
16 segédlelkész, 21 tanító és
16 segédtanító szolgált az itt
élő evangélikusok között. Jelenleg a kajárpéci egyházközség lelkésze látja el a gyülekezeti szolgálatokat.
Istentiszteleteket vasárnaponként és egyházi ünnepnapokon 8.45-kor tartunk templomunkban, illetve a hideg téli
idő beálltától nagypéntekig a
Kossuth utcai gyülekezeti teremben. Havonta
egyszer – rend szerint az első vasárnapokon –
valamint nagy egyházi ünnepeink első napján

(karácsony, húsvét, pünkösd, reformáció ünnepe és a konfirmációi ünnep alkalmával) úrvacsoraosztásra is sor kerül. Van néhány
olyan napja is az évnek – mint például karácsony szenteste, az év utolsó
napja, vagy éppen a halottak
napjának előestéje –, amikor
a délutáni-esti órákban gyűlik
össze a gyülekezet az istentiszteletre.
Az istentiszteleti alkalmak
mellett az iskolai tanévhez
igazodva heti rendszerességgel tartunk hitoktatást az óvodás- és iskoláskorú gyerekeknek, ezen kívül konfirmációi
felkészítést a 13-14 éves fiataloknak. A 2019-2020-as tanévben összesen 25 felpéci (és gyömörei)
gyermek veszi igénybe ezt a lehetőséget.
Az óvodában a középsősök és nagycso-
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portosok számára idén is kedd délelőttönként
kerül sor a hittan-foglalkozásokra. Ezeken az
alkalmakon egy-egy bibliai történettel ismerkednek a gyerekek, közösen imádkozunk és
énekelünk, valamint a foglalkozások témájához kapcsolódó színezők és papírhajtogatások
(origami) segítségével színesítjük a találkozásokat.
A parókián péntek délutánonként megtartott gyülekezeti hittanórákon az egyházunk által kiadott iskolai hittankönyvek tananyagát
dolgozzuk fel az alsó- és felső tagozatos diákokkal, igazodva az életkori sajátosságokhoz,
annál is inkább, mivel két-három évfolyam
összevonásával kialakított csoportokban foglalkozunk a gyerekekkel.
A konfirmációi felkészítés két éves: az első tanévben az egyháztörténet és egyházismeret, a másodikban pedig a hitismeret elsajátításában segítjük a konfirmandusokat. A
felkészülést általában a húsvét utáni vasárnapok egyikén konfirmációi vizsga, majd ünnepi
istentisztelet követi: a megszerzett tudásukról
való számadást, illetve hitük megvallását követően a fiatalok konfirmációi áldásban részesülnek, és első alkalommal vesznek úrvacsorát.
Hittanosainknak minden évben nyári hittanos napközis tábort szervezünk Kajárpécen,
melyen szívesen és nagy létszámban vesznek
részt a felpéci gyerekek is. A már konfirmált
fiataloknak havi rendszerességgel tartunk
szintén összevont ifjúsági órákat.
A gyülekezet felnőtt korú tagjainak időszakosan szervezünk hétközi alkalmakat: az
adventi hetekben úgynevezett vesperásáhítatokra, a böjti hetekben pedig bibliaórákra, filmvetítésre vagy hitébresztő igehirdetésekre (evangélizáció) hívogatjuk az érdeklődőket. Alkalmanként buszos kirándulást is
szoktunk szervezni, általában egyházkerületi
hitmélyítő programok meglátogatása céljából.
A római katolikus és református testvéregyházak helyi közösségeivel évente több alkalommal, így például a januári, úgynevezett
ökumenikus imahéten, az államalapítás vagy
éppen a reformáció ünnepén (október 31.) is
tartunk közös istentiszteleteket, ezáltal kife-

jezve és megélve a Krisztus-hívők egységét.
A keresztyén szülők gyermekeinek megkeresztelése, házasulandó híveink esketése és
elhunyt testvéreink temetése nem csupán lelkészi jelenlétet igénylő családi események,
hanem fontos mozzanatai a hívő közösség, az
egyház életének is.
Egyházközségünkben 2010-től az utóbbi
évek legfontosabb feladata a megromlott állagú műemlék-templomépület felújítása volt,
európai uniós, illetve hazai állami és egyházi
támogatással. E munkálatok részeként történt
meg 2014-ben az épület tönkrement toronysisakjának újjáépítése is. Külön öröm számunkra, hogy 2017-ben a régóta betegeskedő, 1910-ben épült Angster orgonánk szintén
megújulhatott. Az idei évben a lelkészlakás
régi épületrészének állagmegóvását végeztük
el.
Régóta erőnket meghaladó feladatnak bizonyult az evangélikus temető fenntartása és
karbantartása. Ezt felismerve egyházközségünk presbitériuma (vezető testülete) ez év
tavaszán – egyházmegyei jóváhagyással –
úgy döntött, hogy a temetőt átadja a helyi
önkormányzatnak, így a jövőben az ezzel
kapcsolatos teendőket Felpéc Község Önkormányzata látja el.
Érdemes tudni, hogy a felpéci anyagyülekezethez tartozik a gyömörei leánygyülekezet
is, ahol minden hónap második és negyedik
vasárnapján (karácsony, húsvét és pünkösd
első napján az ünnep hetéhez igazodva)
14.00 órakor tartunk istentiszteleteket az
1949-ben épült kis evangélikus imaházban. A
gyömörei hittanórákra a helyi iskolában, tanítási idő után, délutánonként kerül sor.
Reméljük, hogy gyülekezetünk településünkön való jelenléte és szolgálata minél többeket megszólít a jövőben, és a fizikai építkezéseket és renoválásokat követően a lelki
építkezés is eredményes lesz. Isten gondviselő és megerősítő áldását kérjük településünkre és benne közösségünkre! Meghirdetett alkalmainkra mindenki sok szeretettel hívunk és
várunk.
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Smidéliusz András

evangélikus lelkész

Felpéc község éves programtervezete
* alapítványi program

Április 18. (szombat) – Kistérségi Borverseny
Április 25. 26. – Tájházak Napja *
Április 30. (csütörtök) – Tavaszi zenés
délután (Felpéci Mesevilág Óvoda néptánc
bemutatója)
Május 9. (szombat) – Önkéntes nap
Május 13. (szerda) – Az elhízás kockázata,
veszélyei egészségünkre – dr. Nagy Ádám
biológus előadása
Május 16. (szombat) – Utcabál, főzőverseny
Május 30. – Önkéntes nap, Beültetem
kiskertemet …*
Június 3. (szerda) – Megemlékezés a Trianon
100.
évfordulójáról
A
trianoni
békeszerződés
következménye
Magyarország történetében - Áldozó
István történész előadása
Június 6. (szombat) – Gyermeknap
Június 20. (szombat)- Családi piknik a
domboldalon*
Június 27. (szombat) – Kihívások éjszakája
Július 11. (szombat) – Falunap

Július 27-31. – Kézműves tábor*
Augusztus 20. (csütörtök) – Nemzeti ünnep
Szeptember 5.- Önkéntes nap
Szeptember 19. (szombat) – Hagyományőrző
szüret *
Október 2. (péntek) – Szép korúak napja
Október 10. (szombat) – Nyitott pincék napja
Október 17. (szombat) – Őszi Teaház benne
Csemete Bábszínház: Misi Mókus kalandjai
Október 23. (péntek) – Nemzeti ünnep – ’56
hősei- emléktúra
Október 30. (szombat) – Tök jó délután
November 13-14. – Országos Rajzfilmünnep
November 29. (ádvent 1. vasárnapja) –
Ádventi koncert – Európa Koncert
Szalonegyüttes, ádventi fénygyújtás
November 29-december 20. – II. Ádventi
kalendárium
December 6. – Falumikulás
December 20. – Felpéci „kis karácsony”ádventi kalendárium záró est

Egyházi hírek
A felpéci római katolikus templomban – a koronavírus járvány miatt a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia ajánlására – az alkalmak határozatlan ideig szünetelnek. A változásokról

a hirdetőtáblán fogunk tájékoztatást adni.
Beteghez hívás bármikor: +36 30 469 6076 Bors Imre plébános.
Az evangélikus egyházközség hírei:

A hazánkat is elért koronavírus járvány miatt egyházunk püspökei gyülekezeti tagjaink – különösen is a leginkább kiszolgáltatott idősek – iránti felelősségünk tudatában, valamint a magyar
társadalom többi csoportjával való szolidaritás jegyében ezért nehéz szívvel, de nyomatékosan
tanácsolják az egyházközségeknek, hogy 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de
legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat.
A változásokról a hirdetőtáblán fogunk tájékoztatást adni.
A lelkészi hivatal elérhetőségei: 9123 Kajárpéc, Fő u. 12. E-mail: felpec@lutheran.hu
Tel.: +36 96 378 372 Mobil: +36 20 824 8991
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Anyakönyvi hírek
(2020. január 1-től)

Születések: szeretettel köszöntjük községünk legifjabbjait: Boros-Salamon Zsombor, Sági Noel,
Andorka Abigél, Mihály Anabell.

Felhívás
Aki megadja e-mail címét, azt rendszeresen értesítjük a község eseményeiről. Feliratkozni a felpecinfo@gmail.com címre küldött e-mail-lel lehet. Kérjük a tárgy mezőbe a „feliratkozás értesítésekre” szöveget írni.
A „Felpécinfó” korábbi számai hamarosan megtekinthetők a www.felpec.hu/felpecinfo oldalon
is, több más hasznos információval együtt.

Rendelkezés az adó 2 x 1 %-áról
Kérjük, idén se feledkezzen meg rendelkezni adója 2 x 1 %-áról sem! A civil szervezeteknek
adott egy százalék mellett felajánlhatja adója másik egy százalékát is az egyházak társadalmi
szolgálatának támogatására. Ezzel a rendelkezésével még egyszer támogathatja embertársait
úgy, hogy ez Önnek nem kerül semmibe!
Egyház megnevezése
technikai száma
Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
Magyarországi Római Katolikus Egyház
0011
Civil szervezet / Alapítvány megnevezése
adószáma
Felpéci Polgárőr Egyesület
18988558-1-08
Felpéci Sportkör SE
19881667-1-08
Felpécért Alapítvány
18538146-1-08
Sokoró Karate Sportegyesület
18033957-1-08

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
Tisztelt felpéci vállalkozók!
Ezen az oldalon lehetőséget biztosítunk Önöknek vállalkozásuk hirdetéséhez!
Kérjük amennyiben élni kívánnak ezzel a népszerűsítési móddal, adataikat az alábbi elérhetőségek valamelyikén adják le:
Felpéc Község Önkormányzata – 9122 Felpéc, Dózsa u. 9.
Telefon: +36 20 436 3176, e-mail: felpeckozseg@gmail.com
Szeretnénk, ha a felpéci lakosok minél több helyi szakembert megismernének!
Akiket bátran ajánlunk:
Borsos-Hübner Szabolcs víz-gáz-fűtésszerelő tel: 06 30 654 3244
Csete Szabolcs asztalos tel: 06 20 322 9038
Falaky és társa Építőipari Kivitelezés tel: 06 70 451 1899
Ingatlanszolgáltatás tel: 06 70 451 1888 www.falakyestarsakft.hu
Kiss Zoltán hidegburkoló tel: 06 20 934 2921
Szabó Péter villanyszerelő tel: 06 20 373 5032
Készült: Felpéc Község Önkormányzata megbízásából

lapzárta: 2020. március 18.

Elérhetőség: 9122 Felpéc, Dózsa u. 9. telefon: +36 96/551 070, +36 20 436 3176,
www.felpec.hu e-mail: polhivfelpec@gmail.com

A FelpécInfó várható megjelenése: március, június, szeptember és december közepe.
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