
A Kajárpéci Krónika első példányát tartja a kezében. 

Talán meglepő, hogy a digitalizáció egyre gyorsabb terje-

désének a korában egy nyomtatott sajtótermékkel szeret-

nénk a lakosságot tájékoztatni településünk eseményeiről. 

Mindennek azonban megvan az alapos oka. A közösségi, 

elektronikus médiák a saját logikájuk alapján működnek, 

amelyet a használóik érdeklődési köre alapján algoritmusok 

állítanak össze. Valószínűleg két felhasználó azonos közös-

ségi média felületen egyidőben teljesen mást fog megtalálni. 

Az önkormányzat szeretné, ha településünk minden lakója 

egyformán értesülne minden fontos eseményről, amely 

befolyásolja Kajárpéc jelenét, jövőjét és nem egy algoritmus 

dönti el, eljutnak-e hozzá ezek az információk.

Településünk életében nagyon fontos szerepet játszanak 

a civil szervezetek és az egyházak. Működésük elengedhe-

tetlen egy jól működő közösség felépítéséhez. Segítségük-

kel mindenki az érdeklődési körének leginkább megfelelő 

programok közül válogathat a sporteseményektől elkezdve, 

a hagyományőrzésen, értékőrzésen, természetvédelmen, 

karitatív tevékenységeken keresztül a zenés szórakozta-

tó műsorokig bezárólag. Nagyon széles palettán mozog 

ezeknek az egyesületeknek a tevékenysége, ezért a támo-

gatásukat az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja, 

pénzügyi, erkölcsi, valamint adminisztratív segítségben is 

részesíti őket.

Munkájukat ezúton is nagyon köszönjük az önkormányzat 

nevében!

Az erkölcsi elismerés része a szóbeli és írásbeli köszö-

neten kívül a Kajárpécért érdemérem. Ezt a kitüntetést 

2007-ben alapította az önkormányzat és olyan személyek 

vagy szervezetek kapták, kapják, akik munkájukkal bőven 

az átlag felett járultak hozzá településünk közösségi életé-

hez, valamint elvitték Kajárpéc jóhírét szerte az országban. 

A díjat minden évben a falunapon adtuk át, ennek ellenére 

sokan nem tudják kik érdemelték ki ezt az elismerést, ezért 

jelenlegi lapszámunkban felsoroljuk az eddigi Kajárpécért 

Érdemérem tulajdonosokat. 

Ezen kívül természetesen a történelmünkkel is foglalko-

zunk, hiszen kevés olyan település van, amely 1000 éves 

múlttal büszkélkedhet és ilyen gazdag tárgyi emlékekben, 

amelynek nagy része a helytörténeti múzeumunkban meg 

Kedves Olvasó!

is tekinthető. Ezt a múltat megismerhetjük a bőséggel ren-

delkezésre álló írásos dokumentumok alapján is, amelyek 

fellelhetők elsősorban a pannonhalmi bencés könyvtár 

irattárában és egyéb levéltárakban. Az utóbbi évtizedekben 

szintén nagyon sok helytörténeti munka született, amelyek 

közül kiemelkedik Vikár Tibor: Szülőföldem Kajárpéc című 

munkája. Ez a könyv jelenleg is megvásárolható az önkor-

mányzatnál. 

Egy nyomtatott sajtóterméktől nem várhatunk napra friss 

információt. A cikkek írása, szerkesztése a nyomdai átfutási 

idő ezt nem is teszi lehetővé. Nem tudunk friss iránymutatást 

adni a COVID vírushelyzettel kapcsolatban sem, hiszen ez 

ahogy a mögöttünk hagyott fél év tapasztalata is mutatja, 

szinte óráról órára változó helyzet elé állította a lakosságot. 

Ez továbbra is az elektronikus média és a községi hirdető-

táblák feladata marad.

Mivel újságunknak ez az első száma, egy most formálódó 

alakuló sajtótermékről van szó. Minden ötletet és javaslatot 

szeretettel várunk, milyen rovatokat indítsunk, mi az, ami 

elsősorban érdekli településünk lakóit. Szívesen fogadjuk 

az írni akaró és tudó hozzászólókat, akik publikálnának 

újságunkban, riportot készítenének vagy akár versüket, 

esszéjüket közölnék ezzel is megörvendeztetve az olva-

sókat.  

Reméljük a jövőben sok hasznos információval szolgálunk 

településünk minden egyes lakójának!

Hajrá Kajárpéc!!!

Laki György, polgármester
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Kajárpéc Község Önkormányzatának 

Képviselő Testülete

A 2019. október 13-án megtartott választáson a következő 

személyek nyerték el a településünk lakóinak bizalmát, hogy 

a következő 5 évben képviseljék településünket.

Laki György polgármester, Pintér Zoltán alpolgármester, 

Budai András képviselő, Fehér Ibolya képviselő,

Kocsis Ferenc képviselő, Kurucz Norbert képviselő,

Pongrácz Balázs képviselő.

A jegyzői feladatokat továbbra is Dr. Hegedüsné 

Dr Kocsis Zsófi a Rebeka látja el.

A Kajárpécért Érdem-

érem eddigi díjazottjai

2019. Horváth Roland

2016. Kocsis Ferenc

2015. Ferenczi Lajosné 

2013. Kajárpéci Polgárőr 

 Egyesület

2012. Németh Gyula, 

 Vikár Tibor

2010 Kajárpéci Asszonykórus, 

 Jaffa Slágercsoport

2009 Kajárpéci Vízirevű, 

 Kajárpéci Hagyományőrzők  

 Egyesülete

2007 Domonkos László, 

 Jankovits Béla, 

 Mózes Miklós, 

 Dr Pardi Éva, 

 Zúgó Zoltán

Kajárpéc Község Önkormányzata pályázatot nyújtotta be az Agrárminisz-

térium 2019. évi felhívására, melynek célja a zártkerti besorolású földrészle-

tek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatása volt. A nyertes pályázatból valósult meg a kispéci 

Öregszőlőkbe vezető út szilárd burkolattal ellátása, valamint a 2555/2 helyrajzi 

számon fekvő terület 

teleprendezési mun-

kálatai és gyümölcs-

fákkal betelepítése. A 

hivatalos átadó a ko-

ronavírus járvány mi-

atti korlátozó intézke-

dések következtében 

elmaradt. Az elkészült 

beruházást Kara Ákos 

térségünk parlamen-

ti lépviselője és Laki 

György polgármester 

közösen tekintették 

meg. 

Könyvtárat avattunk 

a buszmegállókban

A Kajári és a Kispéci buszmegállóban is átadtunk egy-egy 

kölcsön könyvtárat az utazóközönség részére. A köny-

vekből mindenki kedve szerint kölcsönözhet, cserélhet 

hozzá is tehet. Köszönjük a buszmegállói könyvtár ötletét 

és megvalósítását Kollár Titinek, Pápai Szabolcsnak és 

Vajda Violettának! 

Újabb mezőgazdasági hasznosítást segítő

 infrastrukturális fejlesztés valósult meg Kajárpécen
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Iskola Kajárpécen

Kajárpéci óvoda mindennapjai

Az általános iskola Kajárpécen a Teleki út 1. szám alatt 

található. 1972-ben épült, az elmúlt évek során többszörös 

felújításon esett át: külső-belső nyílászárókat cseréltek, felújí-

tották a vizes blokkot, a külső szigetelést és a tetőszerkezet 

cseréjét is elvégezték. Az anyagi fedezetet mindezekhez 

pályázatokkal illetve az önkormányzat hozzájárulásával 

biztosítottuk.

Tantermeink tágasak, világosak. A fűtést gázkazánokkal 

oldjuk meg, amelyeket tavaly cseréltek. A régi épületrész-

ben két tanterem egybenyitásával tornaterem készült, a 

benti testnevelés órákat biztonságos körülmények között 

tarthatjuk. Iskolánk tágas, fákkal körülvett udvarral rendel-

kezik, így lehetőség van rá, hogy minél több időt töltsenek 

a gyerekek a szabad levegőn. A kinti testnevelés órákat egy 

szabványméretű kézilabdapályán tudjuk tartani. 

Az étkeztetés az iskolakonyháról helyben megoldott, napi 

háromszori étkezést biztosítunk. Az egészséges étkezést 

az iskolatej- és iskolagyümölcs-programok is támogatják. 

Az oktatáshoz szükséges taneszközök rendelkezésünkre 

állnak. Négy tanteremben digitális táblák segítik a peda-

gógusok munkáját. Informatika termünkben tanórákon, 

fejlesztő foglalkozásokon, projektnapokon használják ta-

nulóink az asztali számítógépeket.

Az iskolakönyvtár az egyik tanteremben kapott helyett, 

heti 5 óra nyitva tartással. A taneszközök beszerzése a 

fenntartó által, illetve pályázatok útján történik.

1991-ben létrejött iskolánk alapítványa (Alapítvány a 

Kajárpéci Általános Iskoláért), amely lehetőségeihez mér-

ten támogatást nyújt. Iskolánk 2007 óta a gyömörei Háry 

László Általános Iskola tagiskolája, fenntartója a Győri 

Tankerületi Központ.

Kajárpécről és Felpécről járnak hozzánk az alsó tagozatos 

gyerekek. A létszámok alakulása miatt összevont osztá-

lyokban folyik a tanítás. 7 pedagógus dolgozik iskolánkban, 

a fejlesztő foglalkozásokat (logopédia, gyógytestnevelés) 

utazó szakemberek tartják. A 2020-21-es tanévet előre-

láthatólag 45 kisdiák kezdi meg.

Kocsisné Pernyész Anna, tagintézmény-vezető

Óvodánk családias, gyönyörű kör-

nyezetben található. Egycsoportos 

óvodaként 33 gyermekkel teljes ki-

használtsággal működik, 2 óvoda-

pedagógussal, 2 dajkával és 1 köz-

hasznú dolgozóval. A gyermekek a 

jó időt kihasználva örömmel veszik 

bírtokba az óvoda udvarát a nevelési 

év folyamán. Udvarunkon kielégíthetik 

megnövekedett mozgásigényüket, és 

bővíthetik a környezettel kapcsolatos 

ismereteiket. Fokozatosan fi gyelünk a 

környezetünk védelmének szeretetére, 

sok sétát teszünk a környékünkön az 

év folyamán, megismerve ezzel köz-

vetlen környezetünket, az évszakok 

jellemzőit, a közlekedést stb.…Falunk 

megismerésével, rendezvényein való 

részvétünkkel, a néphagyományok 

éltetése által fokozatosan törekszünk 

arra, hogy szeressék lakóhelyüket és 

hazánkat. Óvodánkban nagy hangsúlyt 

fektetünk a hagyományok éltetésére, 

kijelölt projektek keretében foglalko-

zunk, Márton nappal, Karácsonnyal, 

a Farsanggal, és a húsvéttal, megem-

lékezünk a jeles napokról. A projektek 

keretében játékos módon, észrevét-

lenül fejlődhetnek gyermekeink. Nagy 

örömünkre szolgál, hogy hosszú idő 

óta, minden évben megvalósul a nagy 

és középső csoportosok néptánc ok-

tatása, oktatóink Delbó Eszter és férje 

Zoller Tamás segítségével. 

Logopédus, és gyógypedagógus 

is segíti, az életkori sajátosságaihoz 

képest lemaradt gyermekeink felzár-

kóztatását. 

A nevelési év folyamán törekszünk 

arra, hogy minél többször kimozdulhas-

sanak gyermekeink a szülőfalujukból 

és különféle kulturális ismeretre is szert 

tegyenek. Minden évben látogatjuk a 

Vaskakas Bábszínház előadásait, csa-

ládi kirándulásaink révén eljutottunk 

már többek közt a Budapesti Termé-

szettudományi Múzeumba is. Szeret-

nénk, hogy az óvodába járó gyerme-

kek sokrétű ismeretekkel, élményekkel, 

gazdagodjanak a mindennapi életük 

során, ezért negyedévenként vendégül 

látunk különféle bábszínházakat, nép 

és komolyzenei együtteseket, és járt 

már nálunk a Madár suli is a madarai-

val. Ezek a közös élmények reményeink 

szerint jó alapot adnak gyermekeinknek 

ahhoz, hogy felnőttként kreatívan, szo-

ciális érzelmi gazdagsággal, nyitottan 

a világ történései iránt, boldogan éljék 

mindennapjaikat. Örömmel vesszük, ha 

a szülők innovatív kezdeményezéseink 

mellé állnak. Így valósulhatott meg az 

elmúlt évek folyamán a papír és elektro-

nikus hulladék gyűjtés, a tökfesztiválon, 

falunapon süti vásár tartása, a családi 

Márton napi bál, udvarrendezés, já-

ték mackók karitatív gyűjtése a győri 

mentősöknek, és a hagyományossá 

vált játékfesztivál. 

Fontos számunkra, hogy a szülőkkel 

szervezett közös tevékenységek által, 

példát mutatva egészítsük ki a családi 

nevelést.

Németh Szilvia 

tagintézmény vezető
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Kajárpécen már az 1500-as évek közepén meggyökere-

zett a lutheri reformáció. A gyülekezet jelenlegi temploma 

1788-ban épült. A rendelkezésünkre álló dokumentumok 

szerint az elmúlt évszázadok során 28 lelkész és 15 se-

gédlelkész, 19 tanító és 27 segédtanító szolgált az itt élő 

evangélikusok között. A kajárpéci egyházközség jelenleg 

is anyagyülekezetként működik.

Istentiszteleteket vasárnaponként és egyházi ünnepnap-

okon 1/2 11-kor tartunk templomunkban, illetve a hideg téli 

idő beálltától nagypéntekig a gyülekezeti teremben. Havon-

ta egyszer – rend szerint az első vasárnapon – valamint 

nagy egyházi ünnepeink első napján (karácsony, húsvét, 

pünkösd, reformáció ünnepe és a konfi rmációi ünnep al-

kalmával) úrvacsoraosztásra is sor kerül. Van néhány olyan 

napja is az évnek – mint például karácsony szenteste, az 

év utolsó napja, vagy éppen 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 óvo-

dás és iskolás korú gyerekeknek, ezen kívül konfi rmációi 

felkészítést a 13-14 éves fi ataloknak. A 2019-2020-as 

tanévben összesen 21 kajárpéci gyermek vette igénybe 

ezt a lehetőséget.

Az óvodában a középsős és nagycsoportos gyerekek 

heti egy alkalommal egy-egy bibliai történettel ismerked-

nek, közösen imádkozunk és énekelünk, valamint a fog-

lalkozások témáit színezők és papírhajtogatások (origami) 

egészítik ki.

A gyülekezeti teremben megtartott hittanórákon az egyhá-

zunk által kiadott iskolai hittankönyvek tananyagát dolgoz-

zuk fel az alsó- és felső tagozatos diákokkal, igazodva az 

életkori sajátosságokhoz, annál is inkább, mivel két-három 

évfolyam összevonásával kialakított csoportokban foglal-

kozunk a gyerekekkel.

A konfi rmációi felkészítés két éves: az első tanévben az 

egyháztörténet és egyházismeret, a másodikban pedig a 

hitismeret elsajátításában segítjük a konfi rmandusokat. A 

felkészülést konfi rmációi vizsga, majd ünnepi istentisztelet 

követi: a megszerzett tudásukról való számadást, illetve 

hitük megvallását követően a fi atalok konfi rmációi áldásban 

részesülnek, és első alkalommal vesznek úrvacsorát. Idén a 

karanténhelyzet miatt hagyományos konfi rmációi időpontja-

ink is módosultak: a vizsgát online formában tartottuk meg 

mennybemenetel ünnepén, az ünnepi istentiszteletre pedig 

terveink szerint 2020. szeptember 6-án kerül sor.

A már konfi rmált fi ataloknak havi rendszerességgel tartunk 

ifjúsági órákat.

Hittanosainknak minden évben nyári hittanos napközis 

tábort szervezünk, melyen szívesen és nagy létszámban 

vesznek részt a felpéci gyerekek is. Az idei évben (2020) 

a járványhelyzet miatt – igazodva egyházunk iránymutatá-

sához – a nyári táborunk sajnos elmarad.

A gyülekezet felnőttkorú tagjainak időszakosan szerve-

zünk hétközi alkalmakat: az adventi hetekben úgynevezett 

vesperás-áhítatokra, a böjti hetekben pedig bibliaórákra, 

fi lmvetítésre vagy hitébresztő igehirdetésekre (evangélizáció) 

hívogatjuk az érdeklődőket. Alkalmanként buszos kirándu-

lást is szoktunk szervezni, általában egyházkerületi hitmé-

lyítő programok meglátogatása céljából. Évek óta közös 

hálaadásra és szeretetvendégségre hívjuk a 25, 50, 60, 

70, 75 és 80 éve konfi rmáltakat.

A római katolikus és református testvéregyházak helyi 

közösségeivel évente több alkalommal, így például a januári 

ökumenikus imahéten, a reformáció ünnepén, idősek és 

betegek napján, halottak napján, illetve nemzeti ünnepein-

ken is tartunk közös istentiszteleteket, imaórákat, ezáltal is 

kifejezve és megélve a Krisztus-hívők egységét.

A keresztyén szülők gyermekeinek megkeresztelése, há-

zasulandó híveink esketése és elhunyt testvéreink temetése 

nem csupán lelkészi jelenlétet igénylő családi események, 

hanem fontos mozzanatai a hívő közösség, az egyház 

életének is.

Fontosak számunkra hitelődeinktől örökségül kapott 

egyházi épületeink és temetőink, ezért ezek állagmegóvá-

sára, szükség szerinti felújítására igyekszünk kellő fi gyelmet 

fordítani, valamint időről időre próbáljuk megtalálni az ehhez 

szükséges anyagi forrásokat. A parókia részbeni felújítása 

2010-ben történt. 2011-ben új autóbejárót építettünk a 

parókiához. 2012-ben felújítottuk a kispéci temető ravata-

lozóját. A templom belső festésére, illetve a szószékoltár 

és az orgonaszekrény restaurálására 2013-ban került sor. 

2016-ban korszerű ablakokra és ajtóra cseréltük gyülekezeti 

termünk nyílászáróit. 2017-ben korszerűsítettük a parókia 

fűtési rendszerét, valamint a templomban a régi elavult 

hangosítórendszer helyére modern, kábel nélküli rendszert 

telepítettünk. 2018-ban tisztasági festés történt a gyülekezeti 

teremben, valamint a lelkészlakás néhány helyiségében. 

2019-ben és 2020-ban díszburkolattal készített járdákat és 

utakat építettünk temetőinkben: Kajáron együttműködve az 

Önkormányzattal, Kispécen első ütemben saját forrásból, 

második ütemben pedig a Magyar Falu Program, illetve a 

Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye és a Magyarországi 

Evangélikus Egyház támogatásával.

Érdemes tudni, hogy a felpéci anyagyülekezet, valamint 

a gyömörei leánygyülekezet gondozását is a kajárpéci 

Bemutatkozik a Kajárpéci Evangélikus Egyházközség
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Bemutatkozik a Kajárpéci Katolikus Egyházközség

Őszi programtervünkből:

2020. szeptember 6. – 10:30 óra

Konfi rmációi istentisztelet 

2020. szeptember 24. – 18:00 óra

Koncert az evangélikus templomban: 

Igéimet forgassátok!

Dalok Jézus tanítási szerint (Tíz példázat)

Becze Gábor, Gryllus Dániel, Huszák Zsolt, 

Smidéliusz Gábor

gyülekezet lelkésze látja el. Felpécen vasárnaponként és 

ünnepnapokon 3/4 9-kor, Gyömörén pedig minden hónap 

második és negyedik vasárnapján (karácsony, húsvét és 

pünkösd első napján az ünnep hetéhez igazodva) 14 órakor 

tartunk istentiszteleteket.

Reméljük, hogy gyülekezetünk településünkön való je-

lenléte és szolgálata minél többeket megszólít a jövőben. 

Közösségünk eseményeiről, aktualitásairól gyülekezeti hon-

lapunkon is tájékoztatást adunk (https://kajarpec.lutheran.

hu/). Isten gondviselő és megerősítő áldását kérjük tele-

pülésünkre és benne egyházközségünkre! Meghirdetett 

alkalmainkra mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk.

Smidéliusz András, evangélikus lelkész

Szeretettel üdvözlöm Önöket ennek az újságnak a ha-

sábjairól is. Bors Imre vagyok a Kajárpéci Római Katoli-

kus Plébánia plébánosa. 2017. augusztusától működöm 

Kajárpécen, melyet Gyömöréről látok el. Hivatalom a 

gyömörei plébánián található, melynek postacíme 9124 

Gyömöre, Rákóczi utca 5. Hivatalos fogadóórák  kedden, 

szerdán és pénteken vannak 14.00-17.00-ig, de ha otthon 

találnak, akkor hivatalos időn kívül is bármikor szívesen 

állok rendelkezésükre. Beteghez hívás a nap huszonnégy 

órájában lehetséges. A plébánia telefonszáma: 461-454. 

Személyes telefonszámom: 30/ 469 6076. Elektronikusan 

a borsimrecpr@gmail.com e-mail címen vagyok elérhető. 

Örömmel tudatom, hogy július 15 óta a Győri Egyház-

megyei Karitásznak Gyömöre-Kajárpéc-Felpéc térségét 

ellátó szervezete is van. Ennek vezetője: Schandl Károly. 

Segélyszervezetünknek összekötő szerepe van a térség 

rászorulói és a Győri Egyházmegyei Karitász között. Ez 

azt jelenti, hogy önkénteseink nem közvetlenül oldják meg 

a helyi problémákat, hanem fi gyelemmel kísérik a Győri 

Egyházmegyei Karitász évente zajló segélyprogramjait, és a 

helyi szükségleteknek megfelelőket kiválasztva – adatgyűj-

téssel és – közvetítéssel – teszik lehetővé, hogy az érintett 

helybeliek is részesülhessenek az országos programok által 

felajánlott adományokból. Ezeket a programokat akkor fog-

Szentmisék rendje

Nap télen nyáron lelkiismereti elbírálása

Szerda 17:00 óra 18:00 óra köznapi mise, ajánlott

Vasárnap 09:30 óra 09:30 óra vasárnapi mise, kötelező

 Szeptembertől hitoktatója leszek a Vitéz Háry László 

Általános Iskola Kajárpéci Tagiskolájának a római katolikus 

hit-, és erkölcstanra járó 3. ill. 4. osztályos tanulóinak, míg az 

1. és 2. osztályok hitoktatását Szentmártoni Borsó Bence 

hitoktató úr fogja végezni. Remélem a járványügyi helyzet 

alakulása meg fogja engedni, hogy ismét szolgálhassam 

közösségünket a betegellátás terén. Ebben három személy 

érintett. Szándékozunk még decemberben köszönteni 

egyházközségünk jubiláló házaspárjait Szent Család Va-

sárnapján. Egyházközségünkben jelenleg a Plébániai Ta-

nácsadó Testület tagjainak megválasztása fog hamarosan 

lezárulni, mely választások egyházmegye-szerte folynak. 

A következő számban már név szerint ismertetve a tagokat 

tudok gratulálni nekik. 

juk ismertetni, amikor aktuálisak lesznek. Szervezetünknek 

eddig öt önkéntese van. Szívesen látunk kajárpécieket is 

sorainkban. Bár a CARITAS (Karitász) az Katolikus Egyház 

hivatalos segélyszervezete, ahhoz segítségéért minden-

ki fordulhat vallási-, világnézeti-, etnikai hovatartozásától 

függetlenül.     

Az idei félévben a szent keresztség révén egyházközsé-

günk új tagjaiként köszönthetjük Zsédely Kevint  (április 12) 

és Szalay Bellát (május 17).  Egyházközségünk eltemetett 

tagjait pedig Isten kegyelmébe ajánljuk:

– Laki Béla és felesége Laki Mária

– Tóth Joakim

– Nagy Béla

– Mondovits Mária

– Tóth Erzsébet
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Az 1997-ben létrejött egyesület céljai 

között szerepel, hogy összefogja és 

mozgósítsa a Kajárpécet szerető em-

bereket. Fontosnak tartja a hagyomá-

nyok ápolását, az építészeti, környezeti 

értékek megóvását.

Az elmúlt több mint két évtizedben 

számos civil egyesület alakult az érdek-

lődési köröknek megfelelően, segítve 

ezzel a közösségeket építő, kultúra, 

sport, rendvédelem területén a pá-

lyázatok és célzott anyagi források 

elérését.

Kajárpécért Egyesület

Kajárpéci Sportegyesület

Az egyesület 2020 januári közgyű-

lésén határozatban döntött személyi 

és jogi változásokról, jelenleg még a 

határozattal kapcsolatos végzésre 

várunk.

A régi-új tagokkal szeretnénk a ha-

gyományos szerepvállalásainkat a jö-

vőben is megtartani: 

– az idősek napja

– a téli esték előadássorozat

– Hatos-túra

– a falunapi civil jótékony főzés

Az egyesületek a tagdíjakból, önkor-

mányzati és pályázati támogatásokból 

teremtik elő a programokhoz szükséges 

anyagi forrásokat, a többi szervezési és 

a szabadidőt felemésztő háttérmunka 

pedig pénzzel nem kiválható. Kérem, 

hogy lehetőség szerint támogassák a 

civil egyesületek munkáját, akár anya-

gilag vagy saját szabad idővel! Sok-

szor elég csupán egy jó szó vagy egy 

köszönöm a programok, események 

után a szervezőknek, illetve az 1%-os 

felajánlásról se feledkezzünk meg.

Banai Csaba, elnök

A Kajárpéci Sportegyesület 1946-ban alakult, azóta küz-

denek a futball területén mind nagyobb sikerrel. Az egyesület 

élére 2016 május 02-án új vezetőség került megválasztásra, 

akik szeretnék a sportolást magasabb színvonalra emelni 

illetve a sportpálya és környékét fejleszteni. A Sportegyesület 

jelenlegi elnöke Ferencz Tamás, az edzői feladatokat az 

ifjúsági csapatnál Bánhalmi Barnabás,  a felnőtt csapatnál 

Nemes Ferenc, a Bozsik korosztálynál Horváth Roland látja 

el. Több korosztály számára van lehetőség, hogy sportol-

hasson. A legkisebbek (U7, U9, U11) a Bozsik-program 

keretében versenyeznek más korosztályos csapatokkal. 

Nekik évente 8 fesztivált (U7, U9) és 10 tornát (U11) szer-

veznek.. Felnőttcsapatunk jelenleg a Megyei II. osztály Győri 

csoportjában szerepel. 

Egyesületünk legfőbb célja a környéken élő fi atalok egész-

séges életmódra való nevelése, ezáltal, hogy jó levegőn 

sportolhassanak, focizhassanak, kiegyensúlyozottabbá 

válhassanak, fejlődhessenek.

Játékosainknak a közösséghez való tartozást, a csapat-

játék élményét kívánjuk adni.

 A szabadidő hasznos eltöltésével a szülők válláról is le 

kívánjuk venni a terhet. A futballt, mint sportágat kívánjuk 

népszerűsíteni tömeg- és versenysport szinten is. Megfelelő 

végzettségű szakemberek segítségével még magasabb 

szintre tudjuk emelni a szakmai munkát egyesületünknél. 

Tavasszal, ősszel a szabadtéri pályán edzünk, téli időszak-

ban a tornateremben biztosítjuk a felkészülési lehetőséget 

játékosaink részére.

A sportolási lehetőségeket szeretnénk minél több gye-

rek számára a körülményeink fejlesztésével, javításával 

biztosítani.

Az új vezetőség (2016 óta) nagyobb fejlesztései:

– Öltöző épület felújítása

– Pálya felújítása

– Kerítés építése

– Öntözés fejlesztése

– Pályavilágítás fejlesztése

– Büfé építése

– Eredményjelző vásárlása

– Új sportfelszerelések minden korosztály számára

– és még sok más

A fejlesztéseket pályázati lehetőségek kihasználásával 

illetve támogatások segítségével sikerült évről évre meg-

valósítani.

Célkitűzéseink között szerepel az utánpótlás-nevelés 

színvonalának emelése, egyrészt a legfi atalabbak be-

kapcsolása a labdarúgás vérkeringésébe. Másodsorban 

elengedhetetlen, hogy a helyi sportszakemberek, lakosok 

bevonásával a labdarúgás már eddig felépített alapjait 

megerősítsük, versenyképessé tegyük. Mindez kihat a 

helyi vállalkozók aktív szerepvállalására is, hiszen így 

jobban magukénak érzik a csapatot, tudatosan fogják 

az Egyesületet támogatni

Szeretettel várunk minden mozogni vágyó fi atalt vagy 

idősebbet egyaránt!

Hajrá Kajárpéc!

Ferencz Tamás, elnök
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A helyi Értéktár Bizottság

Sokoró Tájegység 

Értéktár Bizottság

Trianoni emlékmű avatása

Egy 2013-ban megjelent Kormányrendelet tartalmazza a 

települési értéktár bizottságok felállításáról szóló határoza-

tot, 2014 januárjában a képviselő testület meghatározta a 

települési értéktár bizottság szervezeti és működési rendjét, 

amely alapján 2015 januárjában megalakult a Kajárpéci 

Értéktár Bizottság 10 taggal.

Az értéktár bizottságok a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozására létrejött bizottságok. Települési, 

tájegységi, megyei, majd az országos és Kárpát-medencei 

szinten a Hungarikumokkal bezárólag.

A helyi értéktárba kerülhet minden, ami az adott település 

számára fontos, megőrzendő: környezeti (épített, termé-

szeti), történelmi, kulturális, néprajzi, stb. érték.

2017 áprilisában csatlakoz-

tunk a 2015-ben alakult SOTÉB 

munkájához. A tájegységi értékek 

közé választottuk Kajárpéc érté-

kei közül a Hatos-tölgyet és az 

Evangélikus anyakönyvet.

A Barátok-vára 2019 októbe-

rében került a tájegységi értékek 

közé, majd az erről szóló oklevelet 

elhelyeztük a Harangozó-hegyen. 

Jó példa arra, hogy nem kell min-

den esetben az előterjesztési utat 

bejárni egy kezdeményezésnek, 

közvetlenül is lehet ”magasabb 

szinten” javaslatot tenni.

Van már megyerikumunk is! 

2019-ben a Vízirevüt a Megyei Ér-

téktár Bizottság a megyei értékek 

közé választotta (a megyerikumok 

listája az interneten megtalálható), 

az oklevél átadására a falunapon 

került sor.

Végezetül, szívesen veszünk 

minden megkeresést, előterjesz-

tést a helyi értékeink megőrzésé-

vel, bemutatásával, ismeretter-

jesztéssel kapcsolatban.

Banai Csaba,

 elnök

A helyi értékekre javaslatot bárki tehet, az interneten a 

megfelelő nyomtatvány elérhető, majd ezt kitöltve a bizott-

sághoz kell eljuttatni ( lehet települési, megyei, stb).

A helyi értéktárba soroltak:

– Tájház (a Hagyományőrzők közösségi tevékenysége)

– Domokos Gusztáv mezőgazdasági gyűjteménye

– Régi tűzoltó fecskendő – Kajári bicsak

– Kajárpéci Vízirevü – Evangélikus anyakönyv

– Evangélikus templom – Katolikus templom

– Kápolna (kajári temető) – Hatos-tölgy

– Kosborok

A Sashegyen a Trianoni békediktátum 100.  évfordulóján emlékművet avattunk, 

mely egy nagyszerű összefogás eredménye. Az emlékmű ötlete, megvalósítása, 

a támogatói kör megszervezése Németh  Lajos érdeme. Köszönjük a főszerve-

zőnek és minden támogatónak, hogy összetartozásunk jelképe megvalósulhatott 

ebben a formában is.
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Kajárpéci Hagyományőrzők Egyesülete
Egyesületünk 2011-ben alakult, de már előtte is szer-

veztünk rendezvényeket a faluban. Nevünkhöz fűződik 

az önkormányzat által megvásárolt parasztház tájház-

zá alakítása, melyet folyamatosan próbálunk fejleszteni, 

rendben tartani. Sajnos idén több rendezvényünket nem 

tudtuk megtartani a koronavírus járvány miatt, de ekkor 

sem ültünk ölbe tett kézzel, ott próbáltunk segíteni, ahol 

kellett. Közel 500 csomagot állítottunk össze támogatók 

segítségével, mellyel próbáltunk hozzájárulni a járvány ter-

jedésének megállításához. 

Sajnos a Húsvéti kavalkádunkat sem tudtuk megtartani, 

ezért az erre szánt összeget jótékonyságra fordítottuk. 

Vettünk egy elektromos kerékpárt Zámbó Erzsinek, hogy 

segítsük a mindennapi munkáját és pénzbeli adománnyal 

járultunk hozzá Németh Gábor gyógyulásához. 

Az idénre tervezett sátorozós gyerektábort sem tudjuk 

megtartani, viszont július 25-én szeretettel várjuk a gyere-

keket egy kis kézműveskedésre, játékra, mókázásra.

Augusztus 22-re tervezünk egy kiállítást, melyen főleg helyi 

termékeket lehet megtekinteni és megvásárolni, valamint a 

Somló Banda szolgáltatja a zenei aláfestést.

A Szüreti nap-Tökfesztivált is tervezzük megtartani, a 

program még szervezés alatt van.

Egyesületünk 2007 áprilisában alakult 

azzal a céllal, hogy összefogja mind-

azon lóbarátokat és hobbi – lovasokat, 

akik amatőr szinten, szórakozásból 

szeretnék űzni a lovassportot. A kez-

deti nagy fellángolás, a közel harmincas 

létszám mára a harmadára zsugoro-

dott. Az egyesület célja nemcsak lovas, 

hanem közösségi rendezvényeken való 

részvétel, lovaglás, fogathajtás népsze-

rűsítése, sétakocsikáztatás, lóismeret 

átadása, a mezei – erdei lovas túrákon 

a helyi Polgárőr Egyesülettel közösen 

a vagyonvédelem, valamint a közbiz-

tonság erősítése. 

Példánkon felbuzdulva a környező 

településeken is sorra alakultak a lo-

vas klubok.  Közös megegyezéssel 

2010-ben megalakítottuk a Bakony – 

Sokoró Lovastársaságot melyben Csót, 

Bakonyszentlászló, Bakonytamási, 

Lovászpatona, Csesznek, Nagydém, 

Pápateszér, Lázi, Kajárpéc vett részt. 

Azóta Lovászpatona, Nagydém, Csesz-

nek távozott a társaságból, viszont 

Győrság és Tét felvételt nyert.

Az éves versenysorozat, amely ápri-

listól szeptemberig tart általában 8-10 

helyszínen zajlik. A napi program öt 

kategóriát foglal magában: kezdő és 

haladó lovas ügyességi, kezdő – haladó 

díjugratás, valamint fogathajtás, néha 

ha a szervező úgy dönt még vadász-

A Kajárpéci Lovas Klub 
hajtásra is van lehetőség. A verseny-

számokat hivatalos bíró vezeti, akinek 

feladata a sportszerűség, valamint a 

versenyzésre alkalmatlannak bizonyuló 

ló feltartóztatása és kizárása. Munkáját 

2 – 3 fős pályaszolgálat segíti.

Az eredményesen versenyző és dí-

jazott lovasok, fogathajtók között a 

versenysorozat után bajnokot avatnak, 

melyet az év végi gálán vehetünk át. A 

Kajárpéci Lovas Klub tagjai sikeresen, 

sok oklevelet, serleget begyűjtve térnek 

haza a versenyhelyszínekről, persze 

mások bosszúságára.

Az idő azonban változik a sikerek 

mellett nehézségek is akadnak, főként 

a helyszín technikai vonatkozásában, 

például bírói emelvény hiánya, távoli 

áramforrás, rossz idő esetén megfe-

lelő sátrak biztosítása. Örvendetesebb 

lenne az is, ha a fi atalabb generációból 

többen keresnének meg bennünket. 

Erre túl sok esélyt nem látok, hiszen 

a számítógép és az okostelefon vilá-

gában, amely elszakítja az embert a 

valóságtól már nem a lóval való fog-

lalkozás örömét, hanem annak inkább 

gondját – baját látják.

Ennek ellenére remélem, hogy a ló-

tartás anyagi és erkölcsi kötelezettségei 

ellenére lesznek olyanok, akik folytat-

ják ezt a több ezer éves hagyományt, 

hiszen az óvodás kortól a nyugdíjasig 

örömet és kikapcsolódást jelent.

Szeretném megragadni az alkalmat, 

hogy az újság első számában hálával 

és tisztelettel adózzam Nagy Bertalan 

emlékének. 

Berci bácsi a klub legidősebb tagja 

volt haláláig, de csak években, lélekben 

örökifjú. Úgy ment el, ahogy életében 

élt: igaz emberként. Nem azon hitet-

lenek közé tartozott, akinek egy istene 

van a pénz, hanem többre tartotta a 

közvetlenséget, a barátságot, a segí-

tőkészséget. Ha tudott mindenkinek 

segített – általában ingyen – senkit 

nem utasított vissza. Nyíltságával, 

közvetlenségével harmóniát terem-

tett maga körül. A lovas kirándulások, 

karusszelbemutatók, szüreti felvonulá-

sok elengedhetetlen részese volt. 

Én személy szerint is sokat tanultam 

tőle, a disznóvágásoktól a gazdálkodás 

fortélyain keresztül a szakszerű csikó-

betanításig. A számtalan állatvásáron 

való részvétel, a közös munkák, szőlő – 

kert szántások, lucerna kaszálások.

Berci bácsi szerette az életet és sze-

rette, amit csinált és az élet is szerette 

őt. Az élet megadta a kegyes halál 

lehetőségét, úgy ment el, hogy nem 

szenvedett. Reggel, ló etetés közben 

érte a halál.

Számomra igazi lovasember volt. 

Élete a ló körül végzett szolgálatában 
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zajlott. A csikókat maga tanította be, 

olyanná formálta őket, amilyennek ké-

sőbb felhasználni akarta.

És most el szeretném különíteni a 

búzaszemet a pelyvától, a lovasembert 

a vattalovastól. 

A lovasember mindig a lóra fi gyel: 

hogyan lép, hogyan dolgozik, hogyan 

fárad. Mindig a lovat védi, még akkor 

is, ha nem sikerül valami. 

A pelyva képviselőinek kevés köze 

van a lóhoz. Csikót nem lovagolnak, 

nem kocsiznak be, a munka árát nagy-

vonalúan kivágják a szivarzsebből és 

megfi zetik. Lóra, kocsira ritkán ülnek fel, 

akkor is kiveri őket a halálfélelem „igaz-

gyöngyei”. Rendezvényeken a legdrá-

gább lovasöltözetben jelennek meg, a 

lovaktól viszont kellő távolságot tartanak. 

Még talán azt is elhiszik, hogy az egész 

esemény az ő dicsőségük eszköze.

Ettől a viselkedéstől állt távol Berci bá-

csi, mert a szerénység nagyon sok min-

denre megtanít, a pénz és a gazdagság 

viszont sok mindent elfeledtet.

Emlékét és munkásságát megőriz-

ve, minden évben a kajárpéci lovas 

rendezvényen emlékfutamot tartunk 

a tiszteletére.  

 Domonkos Gusztáv

Múltidéző – Sas-hegy
Egy 1698-ban Kajár községben 

kelt egyházlátogatási jegyzőkönyv-

ben a következőket olvashatjuk: ”A 

szentmártoni főapátság birtoka. Temp-

loma a falu végén, egy magas és tágas 

kilátással bíró hegyen fekszik, katolikus 

szokás szerint építették, de még a régi 

zavaros időkben eretnek (evangélikus) 

kézre került. A legutóbbi zavarok után 

kívül-belül szépen rendbehozták. Hogy 

konszekrálva (felszentelve) lett-e va-

laha, azt megállapítani nem lehet. A 

két háború utáni időben zsindelytetőt 

kapott, külseje ugyan még vakolatlan, 

de belseje ki van meszelve.

A templomot a hangadók ismételt 

tiltakozása ellenére is megvizitálhattam.  

Benne katolikus szokás szerint épült 

oltárt találtam. Boltozott szentélyben áll 

és vászonabrosszal van leterítve. Van itt 

egy olyan megaranyozott ezüst kehely 

paténával, amelyet 1638-ban Böduc 

Ferenc kispéci lakos adományozott. 

Van azután két selyemzászló: az egyik 

nagyon régi, a másik azonban újabb. 

A szószék kőből épült, kőoszlopokon 

nyugszik, rác szőnyeggel van leterítve. 

Elégséges számú szék van fenyőfából, 

két oldalról pedig, délről és nyugatról 

falusi bognárok által készített és festett 

fakarzat látható. A templom nyugati 

oldalán, kívülről hozzáépítve, kőből ké-

szült, szép, magas torony van, ebben 

½  mázsás harang, amely valószínűleg 

nincs megszentelve. A temető a temp-

lom mellett van, de sem árokkal, sem 

kerítéssel nincs körülvéve, így csak 

a hegy meredeksége akadályozza a 

marhákat, hogy ide be ne térjenek. A 

sírokat kereszt vagy más keresztény 

jelvény nem ékesíti.”

A leírásban szereplő építmény Kajár 

község második temploma volt. Napja-

ikra már csak néhány téglatörmelék és 

habarcs darab jelzi és pár öreg mandu-

lafa a helyét. 1987-88- ban honismereti 

tábor keretében sorkerült a Sas- he-

gyen lévő temető részleges feltárására 

Figler András régész és Perger Gyula 

néprajzkutató vezetésével. A temető 

jelentős része elpusztult, mivel 1985-

ig itt intenzív homokkitermelés  folyt, 

melynek következtében a bánya falában 

láthatóvá vált egy hétméter hosszú, 

kétméter mélységű terméskövekből 

rakott alap. A régészeti kutatás az 

alap feltárását célozta meg.  A be-

vezetőben említett egyházlátogatási 

jegyzőkönyvben a következő érdekes 

bejegyzést olvashatjuk erre az alapra 

vonatkozóan: „ A bejárat előtt, a temp-

lom jobb oldalán egy kisded kápolna 

körvonalai látszanak, csak a lerombolt 

oldalfalak kivehetők. Arról azonban 

senkinek sincs tudomása, hogy ki, mi-

kor és milyen szentnek a tiszteletére 

építette.” A régészeti feltárás tisztázta 

az építmény korát. Kajár község első 

kőtemplomának alapjait rejtette itt a 

föld. Valószínűleg az 1200-as évek kö-

zepén épült. Az alapfalak alól „S” végű 

hajkarikákkal keltezett sírok kerültek 

elő. Ez az ékszertípus az Árpád- kor 

korai szakaszának jellegzetes viselete. 

A temető területéről szórványként több 
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ilyen ékszer is került elő. 1986-ban egy 

„részleges” gyermeksírban egy bronz 

karperecpárt találtam, ami szintén 11. 

századból való. Így a temetőt a kora 

Árpád- kortól – 1830-ig folyamatosan 

használta Kajár község lakossága. A 

feltárások eredményeképpen kiderült, 

hogy a templom egyenes záródású 

szentéllyel épült. Két fő részből állt, az 

előrészben, melynek nyugati fala a part-

oldalban is látható 7x7 méteres pince és 

a fölötte lévő csarnokból állt. A pincébe 

beásva kétméteres mélységben 70-80 

cm vastagságban kékesre égett ember-

csontok tömege került elő. A falakon 

megfi gyelhető égésnyomok alapján az 

elhunytak elégetésére a templom le-

bontása után került sor. Feltételezhető-

en 1711-ben a Rákóczi szabadságharc 

utolsó évében nagy pestisjárvány dúlt 

az országban. Az anyakönyvek tanúsá-

ga szerint ekkor tömegével haltak meg 

az emberek a faluban. Valószínűleg a 

már nem volt hely a temetőben ekkora 

embertömeg gyors eltemetésére, ezért 

az Árpád-kori templom „pincéjébe” 

amely valaha osszáriumként (csontház-

ként) funkcionált, alkalmasnak találták 

elődeink a pestises holttestek végső 

nyughelyének.( A fertőzés terjedésének 

megakadályozása céljából égették el 

a tetemeket.) A szentély keletről csat-

lakozott a csarnokhoz, itt az alapfalak 

70-90 cm-es mélységben maradtak 

meg 65-70 cm vastagságban. Területe 

5x4 méteres. A szentélyben néhány 

helyen sikerült az eredeti padlószintet 

megfi gyelni, és néhány falfestéstöredék 

is előkerült, melyekről feltételezhető, 

hogy a 14. századból származhatnak.  

Kajár falu templomának oklevelekben 

történő említése először 1421-ben for-

dul elő.  A szentélyben a 18. század-

ban kriptát alakítottak ki, a kriptában 

három koporsó és egy barokk stílusú 

ablakkeret töredék volt. Az ablakkeret 

maradvány azért érdekes, mivel nagy 

valószínűséggel a mellette felépült 

„második” templomból való, melyet a 

kripta építésekor a 18. század végén 

bontottak le, és építőanyagául szolgált a 

jelenleg is álló „harmadik” templomnak.  

A kőkeret a helytörténeti gyűjtemény 

udvarán található. A régészeti feltárások 

során sok újkori temetkezés is feltárásra 

került, melynek leletanyaga betekintést 

nyújt számunkra Kajár község viseleti 

és hiedelem világába. (Erről következő 

lapszámban fogok írni.) 

Vikár Tibor

A Mediawave Alapítvány 

kezdeményezésére szer-

vezett 1. Bakonyalji talál-

kozónak 2020. május 21-

én kajárpéci Tájház adott 

otthont. Az összejövetel a 

népfőiskolai gondolatkör 

mentén szerveződött, olyan 

szervezetek, magánemberek 

részvételével, akik helyi, régi-

ós vagy akár országos ható-

körrel építik közösségeiket. A 

találkozó közösségi asztallal 

nyílt, amelyre a házi termékek 

mellett a résztvevők lerakták 

a helyi értékek megőrzésével, 

a saját településeiken műkö-

dő közösségek jelenével és 

jövőjével kapcsolatos gon-

dolataikat, elképzeléseiket 

is. Kétségtelenül felemelő 

és előremutató, amikor egy 

alulról, nem támogatásból 

létrejövő kezdeményezést 

a közös akarat és a közös 

cél hívja életre. Olyannyira 

Bakonyalji találkozó Kajárpécen 

a népfőiskolai elképzelések szellemiségében

inspiráló volt a légkör, hogy 

a társaságot a nagy múltú 

őriszentpéteri Hétrétország 

Fesztivál igazgatója, Sülyi 

Péter meghívta a második, 

újabb dunántúli és csallóközi 

tagokkal kibővülő találkozó 

megtartására augusztus 17-

ére. Vajda Violetta
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Az elmúlt 12 év hagyományit követve, ez évben is meg-

rendeztük a Sokoró otelló termelőinek borversenyét. A 

rendezvényünk iránti töretlen érdeklődés nyomán ezúttal 

is közel 100 borminta került a bírálók asztalára. A borok 

összesen 12 településről érkeztek, legmagasabb számban 

falunkból. 

A verseny eredmény hirdetését 2020.03.07-én tartottuk a 

helyi Művelődési Házban, ahol a 13 db aranyérem mellett, 

44 db ezüst-, és 26 db bronzérem került kiosztásra. A bíráló 

bizottság képviseletében Oláh István méltatta a termelők 

munkáját, az évjárat sajátosságait és felhívta a fi gyelmet 

az esetleges hibákra.

A Sokoró legjobb otellója címet ezúttal Gémesné Horváth 

Hajnalka ravazdi termelő-, míg Kajárpéc legjobb otellója 

címet Molnár Attila érdemelte ki.

Az eredményhirdetést követően a közel 150 vendég remek 

hangulatú vacsora és beszélgetés keretében osztotta meg 

termelői tapasztalatait egymással, majd az est zárásaként 

felcsendült a hegedűszóval kísért elmaradhatatlan nótaszó. 

Otelló Borverseny – 2020.

Köszönjük a termelőknek és minden közreműködőnek, 

hogy ezúttal is szépen sikerült a környék egyik legnagyobb 

érdeklődésre számon tartott rendezvénye.

Szabó Norbert

Zártkert fejlesztés a Kapusi szőlőhegyen

Novemberben ünnepélyes keretek között átadtuk az elkészült Kapusi szőlőhegyre vezető utat és a vadvédelmi ke-

rítést. Az átadó ünnepségen részt vett dr. Szinay Attila az Agrárminisztérium államtitkára, Kara Ákos országgyűlési 

képviselő Bors Imre plébános és Laki György polgármester.
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Focitábor Kajárpécen

Gépbeszerzés vidékfejlesztési pályázatból

2020-ban 7. alkalommal rendezett focitábort 6-14 éves 

gyerekek részére a Kajárpéci Sportegyesület.

Szervező (edző): Horváth Roland

Időpont: 2020.06.22.-2020.06.26.

Helyszín: Kajárpéc SE sporttelep, Kajárpéc Kultúrház

Létszám: 28 fő

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is növekedett a résztve-

vők száma. A napi kettő 2 órás edzés mellett, a Kultúrházban 

volt pihenő (zenehallgatás, fi lmnézés, csocsó, kártya- és 

társasjátékok). A gyakorlatok mellett különböző büntető-

rúgó versenyek voltak illetve megismerkedhettek a tengó 

játék alapjaival. Szabad foglalkozás során a játszótér és a 

kondipark eszközeit lehetett használni.  A gyakorlatok válto-

zatosságát a meghívott vendégek is biztosították (Bencsik 

Zoltán Téti Sokoró FC utánpótlás vezetője, Sári Norbert 

Kajárpéc SE felnőtcsapatának kapusa, Bánhalmi Barnabás 

Kajárpéc SE U19-es csapatának edzője, Györgyecsek 

Bertalan a Kajárpéci SE Öregfi úk csapatánk a tagja), akik-

nek ezúton is köszönjük a részvételt. Keddi nap folyamán 

a délelőtti program Hatos-tölgy túra volt, amit rendkívül 

élveztek a gyerekek. Csütörtökön fagyizás is bekerült a 

programok közé, az ebéd elfogyasztása után. Pénteken a 

délutáni edzés után, szalonnasütéssel zárult a tábor.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, hogy ilyen magas 

létszámmal sikerült megrendezni a tábort. Köszönet azok-

nak, akik bármilyen formában segítették a tábor lebonyo-

lítását, szervezését (Kajárpéci Sportegyesület, Kajárpéc 

Községi Önkormányzat, Fekete Paripa Bt. (Bibók Gyuláné) 

Gerencsérné Dukkon Gyöngyi, Gerencsér Péter, Káldi 

Dávid, Hercegfi  Dániel, Szabó Zoltánné, Baracskai Dániel, 

Baracskai Richárd)

Március 30-án vettük át a vadonatuj MTZ 

traktort és vele együtt a 6 féle adaptert, 

amelyeket Tényő községgel együtt üze-

meltetünk. Nagymértékben fogja segíte-

ni a településünk gondozását – fűnyírást, 

ároktisztítást, só szórást, stb. – ami eddig 

problémát okozott.


