
A 2019. évi Falunapunkat az önkormányzat előtti főtéren tartottuk. Nagy örömünkre az idén 

rekord számú bográcsban rotyogott az étel, 22 asztaltársaság települt ki a rendezvényre. A 

gyermekek az árnyékos parkban egész nap két légváron és vízen járó labdán játszhattak. Hódi 

Katalin játékos feladatokkal szórakoztatta a kicsiket, a szülőknek pedig bemutatta Sárköz 

mesék című új könyvét. Lufi árus, vattacukros, cukorkás és kosárfonó is eljött 

rendezvényünkre. 13.00 órakor Figler János polgármester úr köszöntötte a megjelenteket és 

megnyitotta a főzőversenyt. A megnyitó után a bátaszéki Best Street Team fiatalos csapata 

adott elő látványtáncot és utcai modern táncokat. Ezt követte a Kanizsa Csillagai együttes 

közel egy órás előadása. Méltán büszkék vagyunk a Sárpilisi Tüskerózsa Dalkörünkre, akik 

számtalan hazai díjat nyertek már népdal kategóriában. Ők vidám sárközi népdalokkal 

szórakoztatták a közönséget. 

Fél négy körül már hatalmas tömeg várta sztárvendégünket, Kis Grófot a színpad körül. 

Nagyon sokan érkeztek a környező településekről, hiszen valóban nem mindennapos vendég. 

Egy fantasztikus koncert után az énekes lehetőséget biztosított fotózkodásra, így sokunk 

számára maradandó élmény lett. 16.00 órakor főzőversenyen résztvevők ételeit Kovács János 

Venesz díjas mesterszakács zsűrizte: a legjobbak Holcz Kinga kerámikus által készített 

kerámiákat, Deák Katalin és Kovács János ajándéktárgyait, valamint oklevelet kaptak. 

Legjobb focistáinkat oklevéllel, éremmel és kupával jutalmaztuk. 

A Sárpilisi Gerlicemadár Hagyományőrző Néptánc Egyesület sárközi táncokat mutatott be. A 

Capoeira Brazil Szamba 8 fős alakulatának harcművészeti- és táncbemutatója osztatlan sikert 

aratott mind a hölgyek, mind az urak között. Fél hétkor lépett színpadra GwM, aki tíz éves 

kora óta rappel, és az általa megélt, átélt dolgokat rappelve adta át nekünk. Ezt követően a Hot 

Men Dance csapatának táncprodukciója forrósította fel a hangulatot. Sötétedés után lézer 

show kápráztatta el a közönséget, majd falunapunk leglátványosabb, leginkább várt eseménye 

következett: a tűzijáték.  

Végül a Snapsz zenekar hajnalig húzta a talpalávalót az utcabálban. 

A falunap előkészületében és lebonyolításában nagyon sok lakosunk aktívan részt vett. 

Voltak, akik tombola tárgyakat, két kezük munkáját, vagy akár mindhármat adták. Nehéz 

lenne felsorolni, ezért ezúton is köszönjük a sok-sok segítséget. Ilyen összefogás nélkül nem 

valósulhatott volna meg ez a színvonalas, közösségépítő Falunap.  

 

Külön köszönet a Sárköz Természetjáró Egyesület tagjainak a szervezésben való 

közremûködésért és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának a támogatását!


