
„ A világ megismerése hazánk ismeretével kezdődik”. 

Fedezzük fel együtt Sárpilis értékeit! 

 

Hosszú évek óta vannak decsi és sárpilisi tanulóink. Decsen már több alkalommal jártunk és 

megismerkedtünk a falu nevezetességeivel. Sárpilist kevésbé ismerik tanulóink, ezért az idén Pilisre 

terveztük az őszi kerékpártúránkat. Több szülő is csatlakozott hozzánk, így közel 60-an indultunk útra. 

Két csoportra osztva tettük meg az utat. Sárpilisre érve térkép segítségével kellett megkeresni az utat. 

Szabó Mónika a Tájház vezetője, és a Sárpilisi Természetjáró Egyesület tagjai, Figler Hedvig és Szűcs 

Attila és a sárpilisi tanítványaink várták érkezésünket. Még a pilisi szülők, nagyszülők és a volt 

tanítványaink közül is többen csatlakoztak hozzánk. 

A kerékpárok elhelyezése és egy kis pihenő után Sárpilis jelenéből kaptak ízelítőt a résztvevők. Kvíz 

kérdések megválaszolásával megtudhattuk hányan élnek a faluban, hány éve épült ez a csodálatosan 

felújított, a múltat felidéző Tájház. 

Ezt követően megalakítottuk a kék és a piros csapatokat, azok megválasztották a vezetőjüket. 

Előkerültek ismét a térképek. Segítségükkel kellett eljutni a számháború helyére. A sikeresen 

megérkező csapatokra egy rejtvényfeladat várt. Csak ennek megoldásával vehettek részt a 

számháborúban. Sárpilishez, Őcsényhez kötődő híres ember nevét kellett kirakni a megadott betűkből. 

A nevet felmutató diákokról egy közös fotót kellett készíteni. Sikeresen elkészültek a Bogár István 

feliratú képek. Munkásságáról a Tájházban többet is megtudhattunk. 

Kezdődhetett a számháború. Sárpilis egyik jelképét rejtő titkos borítékot kellett megszerezni. A piros 

és a kék csapat az osztályfőnökök segítségével megbeszélték a haditervet. Mind a védőket, mind a 

támadókat lázba hozta a felkészülés, elszántsággal indultak a harcba. A számháború végén kiderült, 

hogy a titkos borítékok Sárpilis címerének darabjait rejtik. Miután az összerakott és felragasztott címer 

jelképeit megbeszéltük, visszamentünk a Tájházhoz.  

A csapat egyik fele Mónika néni vezetésével megtekintette a Tájházat. A gyűjtemény sok érdekes 

ismeretet nyújtott. Többen felismerték a nagyszülőknél, dédszülőknél is már látott tárgyakat.  

Ez idő alatt a csoport másik fele hozzálátott a szalonnasütéshez. Attila bácsi a „tűzmesterünk” 

folyamatosan gondoskodott arról. hogy megfelelő parázs legyen.  

Köszönjük Dékány Robi anyukájának és Gellér Fanni nagymamájának, hogy süteménnyel kedveskedtek 

nekünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy a szomszédban megnézhettük a Budai család gazdag 

állatállományát.  

A program végén emléklapjaink átadásával mondtunk köszönetet a házigazdáinknak.  

Hagyományainkhoz híven a DÖK mindenkit megkínált „ energia pótló” édességével.  

Ezen a szép őszi napon élményekben, érzelmekben gazdag, jó hangulatú délutánt töltöttünk el együtt, 

ápolva Őcsény és Sárpilis kapcsolatát. 

Szervezők 

 

 

Takaró János
Beírt szöveg
Fotóalbum >>

http://iskola.ocseny.hu/fotoalbum_elemei/2018-2019/kerekparral-sarpilisen/album/index.html


Kerékpárral Sárpilisen 

Október 12-én az iskola egy kerékpártúrát szervezett Sárpilisre, ami 

nagyon sok tanulónk lakhelye. Az oda út izgalmakkal teli volt, volt, 

valakinek a pedálja esett le, valaki defektet kapott, és volt egy esés 

is. Mind ezek ellenére épségben értünk oda, így a számháborúban már 

önfeledten küzdhetett egymás ellen a két csapat. Az izgalmas játék 

után a tájház udvarán vártak minket házigazdáink. Ott az egyes 

szobákban népviseletet, nyakláncokat, berendezési tárgyakat 

figyelhettünk meg, egy fényképen még egy osztálytársunkat is 

sikerült felfedeznünk. Ez után sütögettünk. Volt, aki virslit, volt, aki 

szalonnát, hagymát, néhányan mályvacukrot, osztályfőnökünk almát is 

sütött a nyárson. Később Budai Istiéket látogattuk meg, akiknél 

nagyon sok háziállatot, nyulat, malacokat, teheneket, lovakat, 

birkákat, kiscicát láttunk. 5 óra felé fáradtan, de sok élménnyel 

tértünk haza. 

Antal Veronika 6. osztály 

 




