SÁRPILIS

1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület
Ebből

szántó
gazdasági erdő
védett terület
ipari hasznosítású
terület
Egyéb: gyep (rét),
kert, gyümölcsös,
gyep(legelő), nádas ,
művelésből kivett
terület,

2170 ha
1848 ha
21 ha
301 ha

Polgármesteri Hivatal: 7145 Sárpilis, Béke tér 1.
Polgármester neve: Figler János
Tel.: 74/ 495-475
Fax: 74/496-556
E-mail: sarpilis.onk@gmail.com
Honlap: www.sarpilis.hu

2. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)
Sárpilisi Tájház

Elérhetőségek:
7145 Sárpilis, Petőfi u. 2.
Erlich Melinda: 30/301-4248, 74/ 495-475
Látogatás előzetes bejelentkezés alapján.

A sárpilisi helytörténeti gyűjtemény egy sárközi építésű
gazdag parasztházban kapott helyet – az épület egy régi
sárközi család tulajdonát képezte -, melynek berendezései
a sárközi népi kultúra hagyományos tárgyait őrzik. A

kultúrájában gazdag település színes és változatos
gyűjteményét láthatják az ide látogatók.
A Sárpilisi Tájház 2006 nyarán, a Sárközi Lakodalom
alkalmával nyitotta meg kapuit, bemutatva a Sárköz és
Sárpilis jellegzetességeit. A tájházban helyet kapott egy
vetett ágy, melyet sárközi szőttessel bevont párnák
díszítenek, valamint a szövés, fonás eszközei, a
szövőszék, a rokka és a kendertörő.

A tájház egyik kiemelkedő eleme a tulipános láda, amelybe az eladósorban levő lányok
gyűjtögették a hozományukat. Ide kerültek a rokolyák, szőttesek, lepedők és kelengyék.
A tájház berendezését tekintve a paraszti élet fő szegmensei fedezhetők fel, mint a tisztaszoba
(a nász elhálására használt vetett ágy), illetve a konyha, ahol a régiek az életük java részét
élték.

Református Templom

Elérhetőségek:
Tóthné Bede Krisztina (lelkész, hitoktató):
7143 Őcsény, Hősök Tere 1.
Telefon: 74/672-038, mobil: 30/370-2665,
bedeco72@freemail.hu, sarpilis@reformatus.hu
Istentiszteletek: minden vasárnap és ünnepnapokon 10.00-kor

Sárpilisen a templom, a paplak és az iskola is a falu közepén a helyezkedik el. A Sárköz a
magyar területek közül az elsők között tért át a protestáns hitre. Források arról nem
tanúskodnak, hogy pontosan mikor épült fel a település első református temploma, de a
későbbiekből következtethetünk arra, hogy nem sokkal az új hitre való áttérés után, esetleg
kezdetben a római katolikus templomot használhatták a hívek.
A templom ünnepélyes felavatása 1797.
december 3-án történt meg. A felszentelt
templom
félköríves

homlokzat

előtti

szentéllyel,

hajóval

toronnyal,

síkmennyezetes

épült

fel.

Az 1797-ben készült nagy harang mellé
1812-ben

készítetett

az

eklézsia

egy

kisebbet. Egyik legfontosabb funkciója a
vallásgyakorlási
eseményeinek

alkalmak
hírüladása

kezdetének,
a

közösség

számára.
Ma három harangja van a sárpilisi református egyháznak. A nagyobbik harang az 1980-as
évek végén megrepedt, 1993-ban öntette újjá a gyülekezet, s ekkor egy kisebb lélekharangot
is sikerült vásárolni, valamit a két nagy harang villamosítása is megtörtént.
A községben egy református temető van a helység déli részén. A temető ma egyházi és
önkormányzati, közös tulajdonban van.

Kolbert Margit és Nyárai Attila családi gyűjteménye: régi szerszámok,
használati tárgyak, népviselet

Elérhetőségek:
7145 Sárpilis Dózsa Gy. u. 2.
Kolbert Margit: 30/385-3278,
kolbertm@freemail.hu
Látogatás előzetes bejelentkezés alapján.

A családi gyűjtemény több kultúra békés egymás mellett élését szimbolizálja a sváb, a
bukovinai székely, és a sárközi hagyományokat ötvözve. Időutazás a múltba: a család által
régen használt eszközök, tárgyak, valamint az őket megörökítő fényképek, a vetett ágy és a
konyhában lévő saját szövésű textilek, viseletek, pólyák, katonaláda, dob, kürt, régi újságok
dokumentumok, mezőgazdaságban használt eszközök kaptak itt helyet.

Bujdosó István magángyűjteménye: régi szerszámok, használati tárgyak

Elérhetőségek:
7145 Sárpilis, Béke tér 4.
Bujdosó István: 74/495-156, 74/496-350
Látogatás előzetes bejelentkezés alapján.

Bujdosó István magánygyűjteménye 1990 óta
színesíti a település kulturális látnivalóinak körét.
Kezdetekben a padlásról előkerült régi szerszámok adták az ötletet ennek a kis múzeumnak a
kialakításához. Amint elterjedt a formálódó gyűjtemény híre, a falu apraja-nagyja a már nem
használt, örökölt tárgyi eszközöket szívesen átadta, de maga Bujdosó István is járta a
környező településeket, hogy minél több tárggyal gazdagíthassa saját gyűjteményét.
Mindemellett a régi Nóta Klub gyűjtése is nagy szerepet játszott a magángyűjtemény
összeállásában.

Ez

a

kulturális

örökség

bemutatja a hajdan volt paraszti
emberek

mindennapjaihoz

kötődő használati tárgyakat és
eszközöket. Megtalálhatók a rég
feledésbe

merült

háztartási,

mezőgazdasági eszközök és a
régi fotók.

3. Kézművesek, iparművészek (elérhetőség, munkásság):
Holczné Szodorai Kinga Zsuzsanna: keramikus

Cím: 7145 Sárpilis, Arany J. u. 31.
Tel. szám: 30/ 604-8622
E-mail: holczne.sz.kinga@gmail.com

Az erdélyi kisvárosból, Zilahról származó keramikus alkotásait
a sárközi nép szokásai ihlették. Gyermekkorában különböző
szakkörökre

járt,

megismerkedett.

ahol

a

keramikusság

alapjaival

is

A keramikus szakmát a Kaposvári Iparművészeti Szakiskolába végezte el. Sárpilisen –
lakhelyén - alakította ki kis műhelyét, ahol szabadidejében alkot, mivel főállását tekintve
ápolónő.

Steller Jánosné: gyöngyfűző
Cím: 7145 Sárpilis, Jókai u. 28.
Tel. szám: 20/562-7155

2000-től foglalkozik gyöngyfűzéssel, melynek
alapjait tanfolyamon sajátítottal el. A helyi
tánccsoportoknak készít fellépéshez szükséges
kiegészítőket.

4. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
Képviselő
Keresztes Sándor

Elérhetőség
Tel: 06/20/382-2836

2.

Név
Egészséges Ivóvízért és
Környezetért Egyesület
„Pillés” Egyesület Sárpilis

Schmidt Tiborné

Tel: 06/20/411-0711

3.

Sárpilisi Horgászok Egyesület

Marsi Gábor

Tel: 06/30/385-3276

4.

Sárpilisi „Gerlice
madár”Hagyományőrző Néptánc
Egyesület

Kolbert Margit

Tel: 06/30/385-3278

5.

Sárpilisért Egyesület

6.

Sárpilisi Polgárőr Egyesület

Erlich Melinda,
Kolbert Margit
Tóth Sándor

Tel: 06/30/301-4248
06/30/385-3278
Tel: 06/30/6815856

1.

5. Rendezvények:
 Sárközi Lakodalom:
Sárpilis Község Önkormányzata: Sárpilis, Béke tér 1.
Telefon és fax: 06/74/496-556
Az első Sárközi lakodalmat Bogár István rendezte 1966-ban Sárpilisen. Azóta
is 2 évente megrendezik az öt sárközi településen felváltva: Sárpilis, Decs, Őcsény,
Alsónyék és Báta. Minden alkalommal több ezren vesznek részt a 3 napos
rendezvényen, ahol a sárközi lakodalom minden mozzanatát felelevenítik az
előkészítőtől a tyúkverőig, az ifjú párral és násznéppel együtt sárközi
népviseletben.
 Falunap:
Sárpilisen már több mint 10 éve tartanak falunapot, melynek állandó időpontja
szeptember utolsó hétvégéje. Minden páros évben szüreti felvonulást és
hagyományokkal kapcsolatos programokat tartanak, míg a páratlan években
sokrétű kulturális program várja az érdeklődőket.
Állandó elemként szerepel a délelőtti gyermekprogram, és a főzőverseny,
utóbbira bárki nevezhet.
 Télűző:
Óvodások, iskolások és a falu lakossága részvételével maskarás felvonulás.
Forró tea és zsíros kenyér csalogatja a lakosságot.

 „Márton napi galiba” és „Tök jó nap”:
A két rendezvényt együtt tartják a településen, melyeken bárki részt vehet.
Tökből készült ételek és italok, valamint gyermekprogram várja az
érdeklődőket.
 Honismereti nyári tábor:
Első sorban helyi, esetleg közeli településen élő óvodásoknak és iskolásoknak
szervezett program, mely alkalmával csoportokba szerveződve ismerhetik meg
a gyerekek Sárpilis, a Sárköz és Szekszárd helyi értékeit kézműves
foglalkozások, vetélkedők révén. A program részét képezi a jellegzetes ételek
megismertetése, elő- és elkészítése is, melyhez mesterszakács segítségét is
igénybe veszik a szervezők.
 Gyermeknap és májusfa kitáncolás:
Az óvoda, az iskola, a civil szervezetek és az önkormányzat által közösen
megszervezett

rendezvények.

Napközben

kézműves

foglalkozások

és

hagyományos lángos sütés várja a gyermekeket és szüleiket, míg este a bálban/
diszkóban szórakozhatnak a résztvevők.

