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„Szépítsük Sárpilist” rendezvény beszámolója 

 

 
2017. évben egyesületünk legsikeresebb programja volt a "Szépítsük Sárpilist" 

közösségi kezdeményezés. Településünk adott otthont az idei évben a Sárköz 

legnagyobb ünnepének, a Sárközi Lakodalomnak, amelyre nagyszámú látogatót 

vártunk. A rendezvény része a "Tiszta, virágos Sárköz " verseny. Alsónyék, Báta, 

Decs, Őcsény, Pörböly és Sárpilis települések delegáltjaiból álló zsűri végigjárja 

a településeket és a közterületek gondozottsága, virágosítása, középületek 

megjelenése, és a teljes településkép alapján pontozza a településeket. A győztes 

település polgármestere a lakodalmi ünnepségen veheti át az előző győztes 

település polgármesterétől a vándorserleget, amelyet a következő 

hagyományőrző lakodalomig magáénak mondhat. Egyesületünk az 

önkormányzat maximális támogatásával célul tűzte ki, hogy idén, először a 

verseny több mint 15 éves történetében, Sárpilis elhozza a vándorserleget. Ennek 

érdekében hirdettük meg a "Szépítsük Sárpilist!" felhívást, amelynek keretében 

az üresen álló, elhagyott ingatlanok, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló 

ingatlanok külső megjelenését szépítettük hagyományos anyagok, többnyire 

mész felhasználásával. Felhívásunk hatására a falunk lakói egy emberként 

mozdultak meg, és sorra szépültek a homlokzatok, kerítések. Külön említést 



érdemel a Kossuth utca, amely a kezdeményezés hatására falunk legszebb utcája 

lett!  

Rendezvényünk napján, 2017. június 17.-én tagjainkkal és önkénteseinkkel 

találkoztunk a székhelyünkön, ahol a meghívott festő szakember rövid 

tájékoztatást tartott az eszközök helyes használatáról, a mész bekeverésének 

technikájáról, majd az előzőleg engedélyezett, önkénteseink által kijavított 

falfelületeket lemeszeltük. Így szépült meg többek között a református parókia, a 

faluház, több 100 évnél idősebb magtároló külső fala és a főutcán található 

téglakerítések. Nagy örömünkre önkénteseink között, velünk együtt dolgozott 

falunk polgármestere és két települési képviselő is. A fárasztó, de nagyon 

látványos eredményt hozó munkánk meghozta az eredményét: 2017. július 10. 

napján tartott falubejárás során a zsűri maximális pontszámot adott Sárpilisnek, 

így 2 évig bizonyosan miénk a "Tiszta, virágos Sárköz" vándorserlege!  

Köszönettel tartozunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 

Együttműködési Alap fenntartóinak, támogatásuk nélkül ez a siker nem 

valósulhatott volna meg ennyire rövid idő alatt! 

 

  

 


