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KÖN PLUSZ 
Volt határőr laktanya: 
Mindenképp szeretném már az első 
sorban megköszönni Mentes 
Györgynek, hogy támogatásával 
lehetővé tette a laktanya szekció 
megvalósulását, mint már több éve, az idei évben is ren-
delkezésünkre bocsájtotta az egykori őrs területét. A lak-
tanyában az élet már hetekkel korábban megkezdődött a 
kiállítások berendezése, a felvonulásra érkező járművek 
karbantartása, műszaki ellenőrzésé céljából. Szombaton 
reggel Sopronhorpácson gyülekezve megtörtént az eliga-
zítás, a járművek műszaki ellenőrzése, majd a 17 katonai  
jármű egy páncéltörő ágyú (vontatva), valamit egy kétél-
tű páncélozott harcjármű a „saját lábán” érkezett a hely-
színre. Az egyik járműről kihangosított indulókkal színe-
sítetünk vonulásunkat végig a menet során. A megnyitó-
hoz igazodva katonás precizitással, egy-egy gépfegyver 
sorozattal érkeztünk a falu központjába, majd bevonul-
tunk a laktanyában, ahol ezzel kezdetét vették rendezvé-
nyeink. Az általunk szervezet programok keretén belül 
lehetőség nyílt különféle makettek, könyvek, valamint 
egykori határőr, rendőr és honvéd egyenruhák, kiegészí-
tők megtekintésére. A laktanya épületében kialakítottunk 
egy diorámát is, ahol az egykor ott szolgálatukat teljesí-
tők életébe is bepillanthatott a kedves látogató.  

Az udvaron a vonulásban részt vett technikai eszközök-
kel, míg a katonai sátrak tövében, színházi, illetve airsoft 
fegyverekkel ismerkedhettek. A Liliom utca végén, a 
maga 32 tonnájával egy „Tigris” harckocsi sétáltatta a 
vállalkozó szelleműeket. Aki esetleg nagyobb körre vá-
gyott, egy 54 éves Csepel tehergépkocsi platóján járhatta 
körbe a falu további rendezvény helyszíneit.  
Összegezve, mindkét napon több mint 20 beöltözött 
segítő, 16 jármű, 2 páncélos, 1 páncéltörő ágyú, s több 
mint 50 komplett egyenruha, 70-nél is több kiegészítő, 
30 fegyver, vagy annak utánzata, illetve haditechnikai 
eszközök álltak rendelkezésre 9 helyszínen. 
Befejezésül köszönöm azok közreműködését, akik segí-
tettek megoldani az esetenként felmerült problémákat. A 
rengeteg látogató jelenléte ismét bebizonyította, hogy a 
falu összefogásával olyan hírnévre teszünk szert, mely 
már nem csak országos, de nemzetközi is! Remélem 
mindenkinek sikerült élményekben gazdag felejthetetlen 
hétvégét szereznünk!            Keresztes Csaba 

 Iskola: Meseország: 
2012. szeptember 3. hétvégéjének eseményei, és az azt 
megelőző fél éves készülődés, a közös munka a kulturális 
örökség védelme jegyében mély nyomokat hagyott ben-
nem. Míg januárban egyedül voltam az ötleteimmel, 
terveimmel, addig a rendezvényre már szép kis csapat 
állt mögöttem a sikeres lebonyolítás érdekében - a csalá-
dom, barátok, anyukák, apukák, kedves segítők szemé-
lyében. Meghatott az önzetlen segítségük. Ezúton is 
hálás szívvel mondok köszönetet Nekik. 
Az idei Meseország kínálata sem szűkölködött színvona-
las programokban. A Kövesdi Kucorgó Bábcsoport ferge-
teges előadása nyitotta meg a 
2 napot. Profikat is meghazud-
toló módon, teljes átéléssel, 
gyönyörű díszlet előtt adták 
elő a Nyakigláb, Csupaháj 
meg Málészáj c. mesét. A né-
zőtéren ülő gyerekek aktív 
segítőivé váltak a szereplőknek, míg a jelenetek alatt 
a Kövirózsa Kulturális Egyesület citerásai nyújtották 
a népzenei aláfestést. Rosta Géza gitáros előadása is szá-
mos érdeklődőt vonzott. A nagyobbak már együtt éne-
kelték vele a jól ismert dalokat, míg a kisebbek különféle 
csörgő hangszerekkel kísérték az előadást. 

Az általános iskola hálás helyszínnek bizonyult a sok 
napsütéssel örvendeztető hétvégén, így az udvart is telje-
sen belakhattuk. Sor kerülhetett horgászós, ügyességi, 
valamint többféle célbadobós játékra, társasjátékra, to-
vábbá barkácsolásra, póni lovaglásra, állatsimogatásra. A 
homokképek készítését igazi különlegességként élték 
meg a családok, hiszen közülük kevesen találkoztak 
korábban ezzel a technikával, amelynek köszönhetően a 
gyerekek megcsillanthatták kreativitásukat, és végül egy 
szép, színes, maradandó végeredménnyel térhettek haza, 
amely még sokáig díszíti majd szobájuk falát. Az iskola 
auláját házi készítésű gyerekjátékokból álló kiállítás 
uralta, lehetőséget biztosítva a kipróbálásra és az ötlet-
merítésre, hiszen ezek a játékok a „semmiből” (sokak 
számára csak hulladékból) készültek. 
S hogy mi is a 2 nap mérlege? Örömteli, boldog, mo-
solygós gyermek-és felnőtt arcok, vidáman, önfeledten 
szórakozó, Meseország-lakók, számos pozitív vélemény, 
biztató szavak a vendégkönyvben, továbbá egy büszke, 
elégedett, könnyekig meghatódott Meseország Alapító. 
Mindenkinek köszönöm a részvételt. Egy ismert televí-
ziós vetélkedő címe nyomán az alábbi jelmondattal bú-
csúzom Tőletek az elkövetkezendő 1 évre kedves Szülők 
és kedves Gyerekek: MESEORSZÁG, SZERETLEK! 
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